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RESUMO 

CONTERATO, L. Uso do programa RAMMS na modelagem de corridas de detritos e 
previsão de áreas atingidas – estudo do caso de Quitite-Papagaio. 2014. Dissertação 
(Mestrado em Engenharia Civil) – Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil, 
UFRGS, Porto Alegre. 

Corrida de detritos é um tipo de movimento que se caracteriza por uma massa fluída bastante 

densa, constituída por lama, água, rochas e outros detritos, capaz de atingir elevadas 

velocidades e possuir elevado potencial de destruição. Essas características colocam esse tipo 

de movimento entre os mais catastróficos desastres naturais, com grande potencial de 

destruição, principalmente quando ocorre em áreas urbanizadas, onde os prejuízos e perdas 

podem ser enormes. Como apoio para definição de medidas de prevenção ou mitigação desses 

desastres, as ferramentas computacionais para modelagem desses movimentos têm se 

mostrado de grande utilidade, sendo que para isso atualmente existem diferentes abordagens. 

Nesse sentido, o atual trabalho se baseia na aplicação do software RAMMS em um estudo de 

caso a fim de verificar a aplicabilidade dessa ferramenta no estudo de casos típicos de corridas 

de massa em condições brasileiras. Este software, desenvolvido pelo órgão suíço WSL, se 

baseia no modelo de atrito de Voellmy-Salm, que divide a resistência ao cisalhamento em 

duas parcelas: atrito seco e atrito turbulento, sendo que para cada uma destas parcelas existe 

um coeficiente característico, sendo, respectivamente, µ e ξ. Neste trabalho é feita a análise de 

movimentos de massa que ocorreram no Rio de Janeiro no ano de 1996, nos canais dos rios 

Quitite e Papagaio, em que foi mobilizado cerca de 130.000m³ de material por cerca 1,5 km. 

Neste trabalho é feita uma retroanálise desses movimentos através do software RAMMS, de 

modo a se obter a calibração dos parâmetros de atrito do modelo Voellmy-Salm. Para isso 

foram realizadas diversas simulações dos movimentos de massa, fazendo-se a comparação 

dos resultados com os dados dos movimentos reais. As análises realizadas possibilitaram a 

calibração dos parâmetros de atrito do modelo Voellmy-Salm de modo a reproduzir de 

maneira satisfatória os movimentos ocorridos. Para o coeficiente de atrito seco (µ), os valores 

obtidos ficaram entre 0,075 para o material mais fino e 0,25 para o material mais grosseiro. 

Para o coeficiente de atrito turbulento (ξ) o valor obtido também foi variável de acordo com o 

trecho, entre 150 e 400 m/s², aproximadamente. Também foi observado que ambos os 

parâmetros apresentam variação ao longo do trecho da corrida. Esses valores podem vir a 

servir de base para estudos de novos movimentos em condições similares, através do software 

RAMMS, auxiliando assim em programas para prevenção ou mitigação das consequências 

relacionadas às corridas de detritos. 

Palavras-chave: escorregamentos; corridas de detritos; solos tropicais; RAMMS; 



ABSTRACT 

CONTERATO, L. The use of RAMMS software for debris flows simulation and prediction of 
affected areas – case of Quitite-Papagaio. 2014. MSc. Dissertation – Graduated Program of 
Civil Engineering, UFRGS, Porto Alegre. 

Debris flows is a mass movement characterized as a dense fluid, consisting of mud, water, 

rocks and other debris, which is able to reach high speeds and to have a high destructive 

potential. These characteristics classify this type of mass movement among the most 

catastrophic natural disasters, with great potential for destruction especially when it occurs in 

urban areas, where losses can be enormous. Computational tools to model these movements 

have proved to be very useful as support for studies of preventive or mitigation measures for 

such disasters and there are a number of different approaches currently. The current work is 

based on the application of RAMMS software in a case study to verify the applicability of this 

tool on the study of cases under Brazilian conditions. The software was developed by the 

Swiss agency WSL and is based on the Voellmy-Salm friction model, which divides the shear 

resistance into two portions: dry friction and turbulent friction, and for each of these portions 

assumes a characteristic coefficient, µ and ξ, respectively. In this work the analysis of the 

debris flows that occurred in the Quitite and Papagaio streams, Rio de Janeiro, 1996, which 

mobilized about 130.000m³ of material for about 1.5 km. Back analysis of these movements 

were performed using the software RAMMS to obtain calibration parameters for the friction 

model of Voellmy-Salm. For this purpose, several simulations of mass movements were 

performed allowing the comparison of the results with data from real movements. These 

analyzes had allowed the parameters calibration of the Voellmy-Salm friction model which 

reproduced satisfactorily the movements. For the coefficient of dry friction (µ), the values 

obtained were between 0.075, for fine material, and 0.25, for coarse material. For the 

turbulent friction coefficient (ξ) the values were also variable between 150 and 400 m/s, 

approximately, according to the geometric segment studied. It was also observed that both 

parameters changed along the stretch. These values may be used as a base for studies of new 

movements in similar conditions using RAMMS software and can help in prevention or 

mitigation of debris flows. 

Key-words: landslides; debris flows; tropical soils; RAMMS 
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1. INTRODUÇÃO 

No Século XVII, mais especificamente entre os anos de 1630 e 1636, um pequeno vilarejo 

francês de nome Burg-Saint-Maurice, localizado na região de Savoy, na França, foi 

parcialmente destruído por corridas de detritos desencadeadas por escorregamentos de solo 

que ocorreram na bacia de um riacho, de nome Arbone Creek. Naquela ocasião 52 casas 

foram destruídas, além de uma Igreja. Nos anos subsequentes o vilarejo foi reconstruído, 

assim como uma nova Igreja foi reerguida naquele mesmo local. No entanto, cerca de um 

século mais tarde, no ano de 1732, novas corridas de detritos aconteceram no mesmo local, 

destruindo novamente aquele vilarejo, bem como a nova Igreja. Esse caso é apresentado com 

maiores detalhes por Montandon (1933) apud Skermer e VanDine (2005).  

Não foi por coincidência que a aquela Igreja, assim como parte do pequeno vilarejo, foram 

destruídos duas vezes pela ocorrência de corridas de detritos. Acontece que o vilarejo Burg-

Saint-Maurice se localizava exatamente na zona de deposição de detritos de uma bacia cujas 

encostas íngremes levavam à ocorrência daquele tipo de evento de maneira recorrente. Desse 

modo, não é de se surpreender que esses eventos venham a ocorrer de maneira periódica, e 

deve-se ter em conta que isso se trata de um fenômeno natural e que faz parte dos mecanismos 

de transformação do relevo terrestre. 

Apesar de parecer um pouco óbvio que uma área nessas condições represente uma situação de 

risco que, a rigor, deveria limitar sua ocupação, é comum verificar essa situação em diversas 

áreas urbanas atualmente. Desastres ocorridos nos últimos anos têm evidenciado isso, 

conforme serão citados mais adiante, em que ocorreram diversas perdas humanas e 

consideráveis perdas econômicas. Na análise de alguns desses casos é possível inclusive 

identificar sinais claros de eventos pretéritos no mesmo local, dando a entender que se tratam 

de locais propícios a esses fenômenos devido às suas características naturais, principalmente 

sob o aspecto geomorfológico e geotécnico. Um exemplo disso pode ser visualizado na Figura 

1, que retrata uma edificação parcialmente destruída pela ocorrência de corridas de detritos na 

bacia do Rio Quitite, no Rio de Janeiro, no ano de 1996. Nessa figura é possível notar que sob 

as fundações da residência parcialmente destruída existe um material com características de 
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deposição antiga, supostamente por corridas de detritos, apresentando matacões de rocha 

envoltos em uma matriz de solo.  

 

Figura 1: Moradia atingida por corrida de detritos no rio Quitite 
(fonte: GEO-RIO, 1996) 

Assim como ocorre nos dois casos já citados nesta introdução, apesar de locais com clima e 

geologia por vezes muito diferentes, o mecanismo das corridas de detritos é bastante similar, 

sendo um fenômeno observado em diversas partes do mundo. Esse tipo de movimento se 

caracteriza por uma massa fluída bastante densa, constituída por lama, água, rochas e outros 

detritos que, após a deflagração do movimento, escoa ao longo das drenagens naturais do 

relevo, atingindo elevadas velocidades e possuindo elevado poder de destruição, até alcançar 

a zona de deposição, onde ocorre o depósito do material. Outra característica marcante desses 

eventos é seu alcance, que pode ser transportado por vários quilômetros, abrindo assim a 

possibilidade de atingir áreas que supostamente seriam de baixo risco potencial, devido à sua 

distância das zonas de maior declividade de relevo. 

A Figura 2 mostra uma fotografia aérea de um evento de corrida de detritos ocorrido nas 

encostas do vulcão Casita, na Nicarágua, no ano de 1998. É possível observar na foto a zona 
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de deflagração, que corresponde ao escorregamento de solo no topo da encosta, seguida da 

zona de transporte de material, que percorre uma considerável distância e, por fim, a zona de 

deposição, em que o material é depositado em formato de delta.  

 

Figura 2 - Corrida de detritos ocasionada por escorregamentos nas 
encostas do vulcão Casita, na Nicarágua (fonte: 

<http://landslides.usgs.gov/research/other/hurricanemitch/>) 

Duas são as condições básicas necessárias para o desencadeamento de uma corrida de 

detritos: relevo com zonas de elevadas declividades e eventos pluviométricos intensos. Aliado 

a esses fatores, em muitos casos ainda soma-se a ocupação humana dessas áreas, reunindo 

assim as condições necessárias para ocorrência de desastres com graves consequências, 

envolvendo muitas vezes grandes perdas humanas e econômicas.  

Exemplos disso são eventos que ocorrem frequentemente em diferentes locais do mundo e 

que trazem graves consequências econômicas e sociais para as áreas atingidas. No Brasil, 

destacam-se eventos ocorridos na região serrana do Rio de Janeiro (2010 e 2011), Santa 

Catarina (Timbé do Sul, em dezembro de 1995 e região de Ilhota, Gaspar e Blumenau, em 

novembro de 2008) e Rio Grande do Sul (São Vendelino, em dezembro de 2000). Todos esses 

casos ocorreram em regiões serranas em ocasiões de chuvas torrenciais de centenas de 

milímetros diários, sendo que vários desses casos apresentaram perdas humanas e 

socioeconômicas graves. 

Para os eventos acima citados, assim como para a grande maioria dos casos no mundo inteiro, 

parte dos danos gerados poderia ser minimizada através de políticas de gerenciamento de 
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risco mais aperfeiçoadas e adequadamente aplicadas, principalmente nas áreas urbanas. 

Dentre essas políticas destaca-se o estabelecimento de um controle de ocupação para as áreas 

com possibilidade de ocorrência desse tipo de evento.  

No entanto, um dos problemas que se verifica no mapeamento das áreas de risco é que nem 

sempre os danos ficam limitados às áreas em que se verificam zonas instáveis, como é o caso 

das corridas de detritos, que iniciam em locais em que as condicionantes geológicas e 

geotécnicas são facilmente constatadas, mas depois de desencadeadas podem percorrer 

diversos quilômetros, causando danos em áreas relativamente distantes, a jusante das zonas 

com encostas instáveis. Dessa forma, é importante o conhecimento do desenvolvimento da 

corrida de detritos para poder ter uma adequada previsão de seu alcance e assim poder 

delimitar de forma mais confiável as áreas com possibilidade de serem atingidas e assim 

tomar as medidas cabíveis para prevenir possíveis desastres. 

Na tentativa de se prever o desenvolvimento de corridas de detritos, existem hoje diversas 

metodologias, desde simples métodos empíricos até complexas modelagens computacionais, 

que possuem diferentes níveis de precisão, dependendo da aplicação, e que apresentam uma 

considerável variação em função da qualidade dos parâmetros de entrada. Cabe destacar que o 

comportamento desse tipo de movimento de massa não é simples, devido principalmente à 

heterogeneidade na sua composição e condições de contorno, e a um bom número de 

variáveis que influenciam esse comportamento, o que dificulta bastante a implementação de 

um modelo que reproduza fielmente as condições reais do fluxo. Nesse sentido, muito 

importante é a correta calibração dos parâmetros, viscosos e friccionais, que governam a 

mecânica do escoamento, de maneira a fornecer subsídios para uma correta seleção dos 

parâmetros para o estudo de cada caso. Para isso, de grande importância são estudos aplicados 

a casos reais visando a calibração dos parâmetros dos modelos, fornecendo assim subsídios 

para a aplicação desses modelos a novos casos, com características similares.  

Conhecidos os parâmetros que governam o escoamento para um determinado tipo de caso, 

partindo-se de uma análise de susceptibilidade a escorregamentos e de uma análise 

pluviométrica, é possível fazer a simulação de possíveis corridas de detritos, para assim 

identificar as áreas com possibilidade de serem atingidas. Entretanto, para esse processo ser 

bem sucedido é de vital importância a confiabilidade sobre os parâmetros de entrada dos 
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modelos utilizados, pois destes depende diretamente o resultado das análises, e por isso a 

importância de se ter casos estudados para diversas condições. 

No Brasil, dentre diversos casos registrados de ocorrência de corridas de detritos, é bem 

representativo o caso ocorrido nos canais dos riachos Quitite e Papagaio, no Rio de Janeiro, 

em 1996. Neste evento, corridas de detritos atingiram volumes de 9x104 m³ na bacia do Rio 

Quitite e 4,2x104 m³ na bacia do Rio Papagaio, causando a destruição de cerca de 100 casas, 

além de perdas de vidas humanas e infraestrutura local. Este caso tem uma particularidade que 

o elegeu como alvo do presente estudo, que é o fato de ser muito bem documentado e possuir 

uma vasta quantidade de informações e levantamentos a respeito. Dentre diversos estudos 

existentes na literatura aplicados a este caso, tem destaque o trabalho realizado por Gomes 

(2006) é bastante alinhado com a presente pesquisa, pois realiza simulações de corridas de 

detritos, através do software FLO-2D, aliado ainda a uma análise de susceptibilidade através 

do modelo SHALSTAB.  

O presente trabalho de pesquisa faz uma análise do caso de Quitite e Papagaio através de 

simulações de corridas de detritos com o software RAMMS (Rapid Mass Movements 

Simulation), com a finalidade melhor estudar os parâmetros deste modelo que se aplicam a 

condições deste tipo. O software RAMMS, foi desenvolvido pelo órgão suíço WSL (Swiss 

Federal Institute for Forest, Snow and Landscape Research), sendo constituído por um 

modelo dinâmico bidimensional para movimentos rápidos de massa baseado em um modelo 

tridimensional do terreno. Este software atualmente é uma importante ferramenta com um 

potencial muito grande para ser aplicado no estudo de corridas de detritos, sendo para isso 

necessário ampliar os estudos de aplicação deste modelo a diferentes casos, especialmente 

para condições climáticas com características tropicais, pois carecem hoje de estudos desse 

tipo e, por outro lado, representa um cenário que precisa ser mais bem estudado, o que se 

justifica pelos significativos casos que vêm ocorrendo no Brasil nos últimos anos. 

Os objetivos deste trabalho de pesquisa são os seguintes: 

a) Fazer a validação do software RAMMS para um caso típico de corridas de 

detritos para condições de clima e solo tropicais; 
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b) Fazer a calibração dos parâmetros que governam a mecânica do escoamento 

das corridas de detritos (parâmetros do modelo Voellmy-Salm) através de 

simulações de eventos reais (retroanálise); 

Esta dissertação está dividida em 8 capítulos. O primeiro capítulo se refere à introdução. O 

segundo capítulo é bastante conceitual, trazendo numa primeira parte uma descrição geral de 

diferentes tipos de movimentos de massa, e na segunda parte foca-se em conceitos específicos 

relativos a corridas de detritos, bem como breve apresentação de alguns casos históricos. O 

terceiro capítulo visa fornecer uma visão geral do cenário e eventos abordados neste trabalho, 

apresentando uma descrição detalhada da área de estudo e dos movimentos de massa de 1996. 

O quarto capítulo é mais teórico, trazendo uma abordagem mecânica dos movimentos de 

massa do tipo corridas de detritos, dividindo-se em métodos empíricos e modelos analíticos. 

O quinto capítulo apresenta sucintamente o software RAMSS e toda a parte de 

geoprocessamento dos dados até a montagem do modelo completo para rodar as simulações e 

analisar seus resultados, incluindo montagem de um banco de dados em plataforma SIG para 

análise dos resultados. O sexto capítulo apresenta a metodologia seguida na sequência de 

simulações realizadas, dividindo o processo em diferentes etapas para a melhor compreensão. 

O sétimo capítulo apresenta os resultados, sequencialmente e sistematicamente para cada 

etapa. Por fim, o último capítulo apresenta as conclusões e considerações finais do trabalho.  
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2. CORRIDAS DE DETRITOS - CARACTERIZAÇÃO 

Este capítulo traz uma caracterização geral de diferentes tipos de movimentos de solo, com 

ênfase às corridas de detritos. São descritos os principais aspectos que caracterizam esse tipo 

de movimento e os principais trabalhos que tratam desse assunto. Também são apresentados 

alguns casos de grande repercussão que são encontrados na literatura. 

2.1. MOVIMENTOS DE MASSA 

O termo movimento de massa é utilizado para se referir de maneira geral a diferente tipos de 

movimentos de solos, rochas, detritos, gelo etc. que podem ocorrer através de diferentes 

mecanismos. Cruden (1991) apud Cruden e Varnes (1996) utiliza o termo inglês landslide, 

definindo este como um movimento de uma massa de rocha, detritos ou solo descendo uma 

encosta. Silveira (2008) menciona que, a nível internacional, os movimentos de solo ou de 

rocha possuem diferentes nomenclaturas a depender da origem ou do enfoque, citando o 

termo landslides utilizado pelos americanos, landslips pelos ingleses, mass movements por 

alguns engenheiros geotécnicos e geomorfólogos, slope movements pela maioria dos 

engenheiros geotécnicos e mass wasting pela maioria dos geomorfólogos. O autor ainda 

afirma que o termo landslide pode ser utilizado para denominar diversos tipos de movimentos 

de massa, quedas, tombamentos, deslizamentos, fluxos e afundamentos ao longo de placas.  

2.1.1. Classificações dos movimentos de massa 

Quando se trata especificamente dos diferentes tipos de movimentos de massa depara-se com 

uma grande variedade de materiais e mecanismos, o que possibilita dividir esses movimentos 

em diferentes classes, sendo que observa-se na literatura diversos sistemas de classificação 

dos movimentos de massa. De acordo com Guidicini e Nieble (1984), dentre os critérios em 

que se baseiam as diferentes classificações, observam-se princípios geológico-descritivos, 

natureza dos materiais e terminologias mecânicas. Os autores citam também que, apesar do 

vasto número de sistemas classificatórios, muitos deles possuem aplicabilidade limitada ou 

regional, pois são baseados em condições específicas de determinados ambientes.  
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De acordo com Bressani (2008), uma das classificações mais difundidas para movimentos de 

massa é a proposta por Varnes (1978), posteriormente um pouco modificada por Cruden e 

Varnes (1996). De acordo com esta classificação, os movimentos de massa são descritos com 

ênfase no tipo de movimento e tipo de material envolvido. Em relação ao tipo de movimento 

são definidos: quedas, tombamentos, deslizamentos (ou escorregamentos), escoamentos e 

corridas (ou fluxos). Em relação ao tipo de material, são definidos: rocha, detritos e solo. Com 

essas definições, combinando o tipo de movimento com o tipo de material são originadas as 

denominações do tipo: quedas de rocha, deslizamentos de solo e corridas de detritos, por 

exemplo. 

Abaixo segue uma breve descrição dos tipos de movimentos citados na classificação de 

Cruden e Varnes (1996). 

2.1.1.1. Quedas 

As quedas são movimentos que se iniciam com o desprendimento de blocos de rocha ou solo 

da face de um talude com pouca ou nenhuma deformação cisalhante, sendo um movimento 

muito rápido e que se desenvolve em grande parte pelo ar (Figura 3). Os autores ainda citam 

que se a inclinação do talude for maior do que 76° ocorre queda livre, e se o ângulo for 

menor, a queda ocorrerá de maneira descontínua (colisões dos blocos com a face do talude e 

rolamento).  

 

Figura 3 - Movimento de massa do tipo queda de blocos (fonte: 
Cruden e Varnes, 1996) 

Os autores utilizam o termo quedas complexas para descrever um tipo de movimento 

conhecido como Sturzstroms, que se constitui de um tipo de movimento muito rápido, na 
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forma de fluxo ou avalanches, de rochas ou detritos, originados por grandes quedas de rochas 

ou detritos, que se movimentam em velocidades extremamente elevadas, acima de 50m/s.  

2.1.1.2. Tombamentos 

O tombamento é um tipo de movimento caracterizado pela rotação para fora do talude, com 

base em um ponto de apoio, de uma massa de solo ou rocha (Figura 4). Ainda, o tombamento 

pode ocorrer por flexão ou por dobra, a depender da geometria e resistência dos materiais 

envolvidos. Bressani (2008) afirma que o tombamento pode ocorrer devido ao empuxo de 

material situado acima da massa rompida, empuxo hidrostático ou de gelo em fissuras.  

 

Figura 4 - Movimento de massa do tipo tombamento (fonte: Cruden e 
Varnes, 1996) 

2.1.1.3. Escorregamentos 

Escorregamentos são movimentos de massa de solo ou rocha em que a superfície de ruptura é 

bem definida, sendo que as deformações cisalhantes são concentradas em camadas bastante 

delgadas. O material rompido se desloca, podendo ultrapassar a superfície de ruptura e 

encobrir o terreno existente. Varnes (1978) apud Cruden e Varnes (1996) divide os 

escorregamentos em dois principais tipos, sendo rotacional ou translacional.  

Os escorregamentos rotacionais se desenvolvem ao longo de uma superfície de ruptura de 

formato curvo côncavo. Esse tipo de movimento é comum em materiais homogêneos, como 

aterros, por exemplo (Figura 5). 
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Figura 5 - Movimento de massa do tipo escorregamento rotacional 
(fonte: Cruden e Varnes, 1996) 

Escorregamentos translacionais são aqueles que se desenvolvem ao longo de uma superfície 

planar ou ligeiramente ondulada (Figura 6). Esse tipo de escorregamento costuma ser mais 

raso do que o rotacional, sendo a relação entre a profundidade e o comprimento da ordem de 

0,1. Os autores ainda citam que, enquanto que para as rupturas rotacionais a massa de solo 

tende a se estabilizar após o movimento, para as rupturas translacionais a massa de solo 

poderá continuar instável e sujeita a movimentos posteriores. Em muitos casos a ruptura desse 

tipo de movimento é condicionada por superfícies definidas pelas transições entre diferentes 

camadas de solo ou rocha. 

 

Figura 6 - Movimento de massa do tipo escorregamento translacional 
(fonte: Cruden e Varnes, 1996) 
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Além dos dois tipos de escorregamentos citados ainda existem os escorregamentos 

compostos, que consistem em uma condição intermediária entre as duas condições acima 

descritas. 

2.1.1.4. Escoamentos (spreads) 

De acordo com Cruden e Varnes (1996), este termo foi introduzido por Terzahghi e Peck 

(1948), definindo movimentos repentinos em níveis aquíferos de areia ou silte sobrepostos por 

camadas homogêneas de argila ou carregados por aterros. De acordo com os autores, os 

escoamentos se constituem em uma extensão lateral de uma massa de solo ou rocha 

combinada com um movimento de subsidiência dentro do material inferior mais mole (Figura 

7). 

 

Figura 7 - Movimento de massa do tipo escoamento. Nota-se que os 
blocos de rocha se movimentaram sobre a camada inferior de menor 

resistência (fonte: Cruden e Varnes, 1996) 

2.1.1.5. Corridas (flows) 

Cruden e Varnes (1996) definem coridas como sendo movimentos espacialmente contínuos 

no qual as superfícies de cisalhamento não são preservadas, sendo muito próximas. Neste tipo 

de movimento a distribuição de velocidades lembra um fluido viscoso. Os autores mencionam 

que há uma transição de escorregamentos para corridas dependendo da quantidade de água, 

mobilidade e evolução do movimento. Este tipo de movimento apresenta velocidades muito 

elevadas e podem se prolongar por distâncias consideráveis, possuindo um elevado poder 

destrutivo devido às elevadas pressões de impacto desenvolvidas (Figura 8). 

Quando as corridas se desenvolvem ao longo de encostas sem canalização do fluxo, 

ocasionando expansão lateral, é usual a utilização do termo avalanche para sua caracterização. 

(SHARPE, 1938 apud HUNGR, 2005). 
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Figura 8 - Movimento de massa do tipo corrida (fonte: Cruden e 
Varnes, 1996) 

Este tipo de movimento de massa será apresentado com maiores detalhes na sequência deste 

trabalho, em itens específicos.  

2.2. CORRIDAS DE DETRITOS 

Este item do trabalho traz um maior detalhamento do movimento de massa caracterizado 

como corridas de detritos, suas variações e principais características, conforme já abordado 

simplificadamente no texto dos itens anteriores. 

Inicialmente é importante estabelecer algumas definições importantes acerca dos termos 

utilizados para definir os movimentos de massa do tipo corridas. Conforme já apresentado 

neste texto, o termo corridas (flows) é utilizado para definir um tipo de movimento de massa 

que lembra um fluxo viscoso, espacialmente contínuo, sem a presença de superfícies 

preferenciais de cisalhamento (classificação com base na mecânica do escoamento). Esse tipo 

de movimento pode ocorrer com diversos tipos de materiais envolvidos, dessa forma a 

depender das características da composição dessa massa são adotados termos específicos para 

cada caso. Nesse sentido, Silveira (2008) destaca alguns termos observados na bibliografia 

internacional, sendo: corrida de lama (mud flow), que consiste em solo argiloso com alto teor 

de água; corrida de terra (earth flow), que consiste em solo com teor de água inferior ao caso 

anterior; e corrida de detritos (debris flows), consistindo predominantemente em material 

grosseiro, envolvendo solo e blocos de rocha de tamanhos variados. 
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De acordo com Hungr (2005), uma das primeiras monografias publicadas tratando do tema 

corridas de detritos é o livro Die Muren, do autor Stiny (1910), em que o movimento de massa 

do tipo debris flows é caracterizado com um fluxo torrencial em regiões montanhosas, que 

transporta grande quantidade de material suspenso. Segundo o autor, nesse fluxo, conforme 

vai aumentando concentração de sedimentos, chega-se a um certo limite em que esse material 

passa a se comportar como uma massa viscosa, consistindo de água, solo, pedregulhos, rochas 

e até mesmo madeira, que flui similarmente a uma lava em um vale.  

Na literatura existem definições de diversos autores que fazem uma distinção entre corridas de 

detritos  

2.2.1. Características gerais das corridas de detritos 

Corridas de detritos são movimentos complexos, condicionados por uma série de fatores que 

interagem e determinam o seu comportamento, desde a deflagração até a zona de deposição. 

Dentre os principais fatores que influenciam e caracterizam o comportamento das corridas de 

detritos podem-se citar alguns fatores externos, como a inclinação dos taludes, geologia e 

pluviometria, e algumas características do próprio material transportado, como o ângulo de 

atrito interno aparente, concentração de sedimentos e flutuabilidade dos materiais. Nos itens 

abaixo são discutidos cada um desses fatores, de modo a dar subsídios para uma melhor 

compreensão do mecanismo das corridas de detritos. Uma discussão interessante sobre esses 

fatores é apresentada por Kanji et al. (1997 

2.2.1.1. Inclinação das encostas 

De acordo com Kanji et al.(1997), uma das frequentes causas para a deflagração de corridas 

de detritos é a ocorrência simultânea, sob chuvas intensas, de vários escorregamentos que 

fornecem sólidos (solo, areia, rochas e detritos em geral) para a massa de água, formando 

assim as corridas de detritos. Outra causa, ainda segundo o mesmo autor, é a remobilização de 

depósitos antigos de materiais no fundo dos talvegues, que ocorre pela sobrecarga desses 

sedimentos devido ao movimento do material da corrida. Nesse processo existe ainda uma 

declividade mínima para a formação das corridas de detritos, que geralmente é citada na 

literatura como sendo em torno de 20 a 25°.  

VanDine (1985) apud Kanji et al. (1997), através de estudos sobre casos ocorridos no oeste do 

Canadá, apresenta declividades típicas que correspondem às fases de deflagração, transporte e 
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deposição decorridas de detritos, relacionando esses dados com o tamanho das bacias de 

drenagem correspondentes. Nessa análise o autor concluiu que para pequenas bacias a 

declividade correspondente à iniciação de corridas de detritos é mais elevada, decrescendo 

para bacias maiores. A Figura 9 apresenta a sumarização dos dados desse autor, inserindo-se 

(em azul) os dados obtidos para a bacia do Rio Quitite, alvo dessa pesquisa. 

 

Figura 9 - relação entre área da bacia de drenagem e ângulos de 
inclinação correspondentes às zonas de deflagração, transporte e 
deposição de corridas de detritos (fonte: VANDINE, 1985 APUD 

KANJI, 1997 - adaptado) 

Uma observação similar é relatada por Guadagno (1991) apud Kanji (1997) baseado em 

estudos no sudeste da Itália, onde corridas de detritos ocorrem por consequência de 

deslizamentos em solos de origem vulcânica. Para o caso, em encostas com inclinações 

menores do que 25° são observados poucos escorregamentos. Aumentando a inclinação, o 

número de deslizamentos aumenta, chegando a uma predominância de 35% dos casos em 

taludes na faixa entre 34 e 37°. O número de eventos em encostas com ângulos mais elevados 

decresce devido à presença de escarpas calcáreas, sem a presença de uma capa de solo que 

seja suscetível a escorregamentos. 

Benda e Cundy (1990) apud Gomes (2006), baseados em análises de corridas de detritos na 

região de Oregon e Washington (EUA), apresentam uma metodologia para prever a deposição 

de material baseado na declividade do talvegue e no ângulo de junção entre dois braços das 

corridas de massa. O ângulo de junção das corridas se refere ao ângulo formado entre as 

direções de movimento das duas corridas no seu local de encontro, conforme representado na 
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Figura 10. Nessa metodologia, esses autores definem que não ocorre deposição em áreas com 

declividades maiores que 20°, sendo que a deposição ocorrerá nas seguintes condições: a) 

declividades menores que 3,5°; e b) com ângulos de junção entre as corridas maiores que 70º 

e declividades entre 3,5° e 20°. 

 

Figura 10 - Ângulo de junção entre dois braços de corridas de massa 
(fonte: BENDA; CUNDY, 1990 apud GOMES, 2006 - modificado) 

Takahashi (1991) apresenta uma correlação entre declividade e comportamento das corridas 

de massa, desde a deflagração até a deposição, conforme apresentado na Tabela 1. A Figura 

11 apresenta o mesmo tipo de correlação apresentada por Yi Wu (2003) apud Motta (2006). 

De modo a estabelecer uma comparação, na Figura 12 apresenta-se as características das 

corridas de detritos que ocorreram no canal do Quitite, associadas com as declividades ao 

longo do talvegue. 

Tabela 1 - Características do movimento de massa em função da 
declividade do terreno (fonte: TAKAHASHI, 1991 - modificado) 

Declividade Característica do Movimento 

θ > 20° Colapso 

15° < θ < 20° Ocorrência de fluxo 

10° < θ < 15° Início do decréscimo da velocidade 

3° < θ < 10° Diminuição da velocidade na parte frontal, com possível parada 

0° < θ < 3° Deposição 
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Figura 11 - Características do movimento em função da declividade 
do terreno (fonte: YI WU, 2003 apud MOTTA, 2006) 

 

Figura 12 - Características das corridas de massa de 1996 no talvegue 
do Quitite com indicação das declividades associadas 

2.2.1.2. Aspectos geológicos 

Ao se analisar estudos referentes a casos de corridas de detritos na literatura, encontra-se uma 

variedade muito grande de condições geológicas envolvidas. Kanji et al. (1997) cita algumas 

dessas condições geológicas as quais estiveram mais frequentemente envolvidas com casos de 

corridas de detritos, sendo: solos residuais derivados de rochas graníticas ou gnáissicas; 

depósitos de origem vulcânica, como cinzas, conglomerados ou outras formações decorrentes 

de lava vulcânica; depósitos aluvionares, colúvios e terraços fluviais; rochas 

metassedimentares e metamórficas, como arenitos, xistos etc.  

Kanji et al. (1997) evidencia dois principais fatores, relacionados à geologia e geomorfologia 

que são cruciais no desenvolvimento de corridas de detritos. O primeiro fator é a 

disponibilidade de material solto ou manto de solo residual com possibilidade de serem 
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removidos e virem a contribuir para a formação de corridas de detritos, o que é agravado 

quando ocorre a presença de rochas de baixa resistência ou depositadas de maneira solta, bem 

como rochas com elevado grau de intemperismo. Outro fator importante está relacionado à 

geomorfologia das encostas, tratando-se de casos em que se tem formação de taludes bastante 

íngremes. O autor destaca, por fim, que não há tipos de rochas preferenciais relacionados à 

ocorrência de corridas de detritos, basta que haja ocorrência de uma camada de solo com 

possibilidade de ser removido. 

2.2.1.3. Aspectos relacionados à pluviometria 

Um aspecto muito importante e decisivo para a deflagração de corridas de detritos é a 

ocorrência de eventos pluviométricos de elevados volumes e/ou intensidades. Isso ocorre 

devido à elevação do grau de saturação do solo e elevação do nível freático, de modo a 

provocar uma redução nas tensões efetivas, contribuindo assim para a instabilidade da massa 

de solo. 

Condições de elevados volumes de chuvas (mm) e/ou elevadas intensidades (mm/h ou 

mm/min) são verificados em praticamente todos os casos de corridas de detritos apresentados 

na literatura. Para casos ocorridos no Brasil conforme poderá ser verificado mais adiante 

(Tabela 3) que para todos os casos em que existem registros pluviométricos, observam-se 

elevados volumes e intensidades de chuva, podendo-se destacar os casos de Caraguatatuba 

(SP) no ano de 1967, com registros de 586 mm em 48h e 420 mm em 24h; Timbé do Sul 

(SC), no ano de 1995, com registros de mais de 500 mm em 24h; São Vendelino (RS), no ano 

2000, com registros de 148 mm em 2h, entre outros casos (GRAMANI, KANJI, 2001; 

SILVEIRA, 2008).  

A análise da pluviometria e suas implicações nas ocorrências de corridas de detritos 

certamente é assunto para longas análises, dada a complexidade dos fenômenos de chuvas e 

sua variabilidade. Usualmente, nas análises existentes da literatura sobre casos de corridas de 

detritos, reporta-se o volume total de chuva dos dias referentes ao evento, ou, em alguns 

casos, relaciona-se um determinado volume de chuva a um período de tempo, por exemplo, 

50mm em uma hora. O fato é que não existe um padrão que permita uma correlação adequada 

entre os diferentes casos de maneira mais precisa, pois são reportados dados de chuva total 

apenas, ou chuvas correspondentes a diferentes períodos.  
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É importante considerar que a intensidade de uma chuva é bastante variável, pois depende do 

intervalo de tempo que se considera dentro da precipitação. Nesse sentido, quando se 

analisam curtos intervalos de tempo se obtém intensidades muito maiores do que ao se 

analisar intervalos maiores, pois para maiores intervalos os picos de chuva estarão 

distribuídos ao longo do intervalo. Da mesma forma, as maiores intensidades de chuvas 

estarão sempre associadas a curtos intervalos de tempo, sendo esta uma característica do 

fenômeno físico da chuva. 

Ikeya (1976) apud Kanji et al. (1997) propõem uma classificação para corridas de detritos 

com base nas condições pluviométricas que deram origem, dividindo em três tipos. Tipo I, 

que ocorre por uma chuva súbita de 50 a 80mm/h após chuvas consecutivas de 100 a 300mm. 

Tipo III, que ocorre depois de prolongadas chuvas de intensidade moderada. Tipo II: 

intermediário entre I e III.  

Para fins de comparação, apresentam-se na Tabela 2 os índices pluviométricos de duas 

estações próximas do local de ocorrência das corridas de detritos dos rios Quitite e Papagaio, 

em fevereiro de 1996. Conforme será apresentado mais adiante, para esse caso as corridas 

ocorreram na noite do dia 13, a partir das 21h. Partindo-se do princípio de que as leituras das 

estações pluviométricas tenham sido realizadas às 09:00 da manhã, o que é usual, pode-se 

enquadrar este caso como sendo do Tipo I, na classificação de Ikeya (1976). 

Tabela 2 - Índices pluviométricos referentes ao período de ocorrência das corridas 
de detritos de Quitite e Papagaio. 

 
(fonte: GEO-RIO , 1996) 

Um aspecto importante de se ressaltar é que muitas vezes não é necessária uma intensidade 

elevada de chuva para desencadear corridas de detritos, desde que se tenha um volume de 

chuva acumulada suficiente, que muitas vezes é resultado de vários dias de precipitação, ou 
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mesmo semanas, de modo a elevar o grau de saturação do solo e o nível freático a tal ponto 

que uma chuva posterior, com intensidade moderada, pode vir a desencadear corridas de 

detritos. Nesse sentido, Ikeya (1976) apud Kanji et al. (1997) cita que intensidades abaixo de 

4mm/10min podem levar ao desencadeamento de corridas. Kanji et al. (1997) afirma que 

intensidades de chuva de cerca de 1mm/min, durante alguns minutos pode desencadear 

corridas, desde que se tenham as condições necessárias e estejam relacionadas a eventos 

pluviométricos anteriores de longa duração e de menor intensidade.  

A Figura 13 apresenta uma compilação de casos de chuvas que levaram à ocorrência de 

corridas de detritos ou deslizamentos de terra de grandes proporções (KANJI et al., 1997). 

Nota-se na figura que os escorregamentos de solo ocorreram predominantemente em situações 

de elevados volumes de chuva precipitados em longos períodos de tempo, chegando a 

semanas. Já para as corridas de detritos observa-se que a grande maioria ocorreu sob menores 

volumes de chuva acumulada, mas concentradas em períodos de tempo reduzidos, 

predominantemente poucas horas. A partir dos dados da Figura 13 o autor estabeleceu uma 

curva que representa o limite inferior para a ocorrência dos desastres, sendo representada pela 

Equação 1, onde P é a precipitação, em mm, e t é o período de tempo, em horas (válido até 10 

horas). Quanto mais acima e à direita da referida curva, maior a possibilidade de ocorrência 

de escorregamentos ou corridas de detritos. Nesta figura foram inseridos também os dados 

dos eventos de Quitite e Papagaio, em 1996, tomando-se como base as leituras da estação 

pluviométrica de Jacarepaguá, entre os dias 13 e 15 de fevereiro de 1996 (círculos 

vermelhos). É importante levar em conta que as corridas de detritos ocorreram na noite do dia 

13 e que as leituras de cada dia são tomadas às 09 horas da manhã. 

Equação 1 

Da mesma forma como na Figura 13, Gramani e Kanji (2001) apud Silveira (2008) apresenta 

outra compilação desse tipo de dados, organizados da mesma maneira, conforme apresenta-se 

na Figura 14. Para este caso também foi definida uma curva inferior que representa a 

condição mínima para ocorrência de escorregamentos ou corridas de detritos, sendo ela 

representada pela Equação 2. Neste caso também fora inseridos os dados dos eventos de 

Quitite e Papagaio (círculos vermelhos). 

( ) 48,01,21 tP ⋅=
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Equação 2 

Os autores ainda fizeram um zoneamento do gráfico da Figura 14, de acordo com os eventos 

associados a cada região, sendo: (a) Zona I: probabilidade de ocorrência de escorregamentos; 

(b) Zona II: grande probabilidade de ocorrência de escorregamentos generalizados com 

desenvolvimento de corridas de detritos; e (c) Zona III: ocorrência de eventos catastróficos, 

sempre associados à geração de corridas de detritos.  

 

Figura 13 - Gráfico que correlaciona chuvas acumuladas versus o 
correspondente tempo para casos em que houve deflagração de 
grandes escorregamentos e corridas de detritos. Os círculos em 

vermelho correspondem ao caso de Quitite e Papagaio (fonte: KANJI 
et al., 1997 - modificado) 

( ) 41,04,22 tP ⋅=
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Figura 14 - Gráfico que correlaciona chuvas acumuladas versus o 
correspondente tempo para casos em que houve deflagração de 
grandes escorregamentos e corridas de detritos. Os círculos em 
vermelho correspondem ao caso de Quitite e Papagaio (fonte: 

GRAMANI; KANJI, 2001 apud SILVEIRA, 2008 - modificado) 

Motta (2014), a partir de análise de vasto banco de dados, relaciona casos de ocorrências de 

corridas de detritos com os dados dos eventos pluviométricos associados, obtendo os limiares 

pluviométricos associados aos limites inferiores desses dados, ou seja, o limite a partir do qual 

existe possibilidade real de ocorrência de corridas de detritos. Essa autora analisa um banco 

de dados de 92 casos de corridas de detritos, sendo 17 destes brasileiros, e apresenta as 

seguintes expressões para os limiares pluviométricos, em termos de intensidades 

pluviométricas médias (Imed), sendo a Equação 3 referente aos dados globais e a Equação 4 

para os casos brasileiros: 

Equação 3 

Equação 4 

Onde D é a duração do evento pluviométrico. Da mesma forma como para a intensidade 

média, Motta (2014) também apresenta os limiares pluviométricos para as intensidades de 

99,020,18 −⋅= DI MED

02,166,335 −⋅= DI MED



 

 

__________________________________________________________________________________________ 
Leandro Conterato (l.cont88@yahoo.com.br) Dissertação de Mestrado. PPGEC/UFRGS. 2014. 

32 

pico (IP), conforme as equações a seguir. A Equação 5 se refere aos dados globais e a 

Equação 6 se refere aos dados nacionais. 

Equação 5 

Equação 6 

2.2.1.4. Ângulo de atrito interno aparente 

O parâmetro denominado ângulo de atrito interno aparente é um conceito que surge em alguns 

casos na bibliografia. De acordo com Kanji et al. (1997), o ângulo de atrito aparente pode ser 

representado pela relação H/L, sendo H a altura total da encosta e L a distância percorrida 

pelo fluxo. 

Em alguns casos na literatura, que são citados por Kanji et al. (1997) e Silveira (2008), são 

feitas correlações entre a razão H/L e o volume total de material transportado (V), a exemplo 

da relação apresentada na Equação 7 (EVANS; CLAGUE, 1988 apud KANJI et al., 1997). 

Equação 7 

2.2.1.5. Concentração de sedimentos 

Corridas de detritos, por definição, são fluxos hiperconcentrados, devido à grande quantidade 

de sedimentos e detritos incorporados no fluxo. Aliado a isso, esses movimentos possuem 

uma grande variabilidade nas concentrações e composições de seus sedimentos, que podem 

ser constituídos por materiais que variam desde argila até grandes blocos de rocha. 

Existem poucos casos relatados na literatura em que a determinação da concentração real dos 

sedimentos tenha sido feita de maneira precisa (KANJI et al., 1997). Isso é explicado devido 

às dificuldades inerentes ao processo de amostragem do material das corridas durante a 

ocorrência do evento, que é dificultado pelas elevadas velocidades e presença de blocos de 

rochas. O autor supracitado relata um caso em que foi realizada uma amostragem durante a 

ocorrência de um caso real, no Japão (Sacurajima debris flows), em que a amostragem foi 

V
L

H
log126,025,0log ⋅−=

37,087,16 −⋅= DI P

86,039,274 −⋅= DI P
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possibilitada pela utilização de grandes caçambas que fizeram a coleta do material, que após 

análise revelaram concentrações de sedimentos da ordem de 40 a 60%. 

Kanji et al. (1997) cita valores aproximados para concentrações volumétricas de sedimentos 

em diferentes tipo de fluxos, estabelecendo limites para diferentes concentrações, sendo: alta 

(5 a 10%); extrema (10 a 20%); e hiperconcentrado (20 a 60%). Concentrações acima de 60% 

são consideradas representativas de corridas de detritos ou lama. Hutchinnson (1988) apud 

Kanji et al. (1997) apresenta alguns casos de corridas de detritos e indica que a transição de 

fluxos hiperconcentrados para corridas de detritos ocorre em concentrações de sedimentos 

superiores a 80%. Para essas concentrações, fazendo-se a correlação indicada na Equação 8, 

obtém-se que a massa específica saturada (γsat) que corresponde à transição de fluxo 

hiperconcentrado para corridas de detritos é cerca de 1,9 a 2,0 t/m³. Na equação, w é o teor de 

umidade, δ é a massa específica dos sólidos e γw é a massa específica da água. Ainda sobre 

isso, Sousa e Voight (1991) apud Kanji et al. (1997), através de retroanálises realizadas com 

modelos reológicos indica massas específicas em torno de 1,45 a 2,1 t/m³. 

Equação 8 

Takahashi (1991) apresenta uma maneira um pouco diferente para se obter a concentração de 

sólidos, em termos de volume, levando em conta a massa específica da mistura (água e 

sedimentos) (γo), massa específica das partículas (δ), ângulo de atrito interno do material 

granular (φ) e ângulo representativo da declividade média do terreno (θ), sendo calculada 

através da Equação 9. Essa relação é válida para 10° < θ < 20° e para concentrações entre 0,3 

e 0,9.  

Equação 9 

2.2.1.6. Flutuabilidade dos sedimentos e gradiente inverso 

Quando se observa o desenvolvimento de uma corrida de detritos, facilmente se identifica 

uma particularidade desse tipo de movimento de massa, que é o fato de que blocos de rocha 

(muitas vezes grandes blocos) são movimentados flutuando na parte superior da massa de 

sedimentos, sem tocar a base do fluxo, em elevadas velocidades. Esse fato também é 

evidenciado ao se observar os depósitos de sedimentos das corridas, em que os fragmentos 

( ) ( )[ ] wsat ww δγδγ ⋅++= 1/1

( ) ( ) ( )θϕγδ
ϕ

tantan

tan

−⋅−
=

o
VC
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mais grosseiros, como blocos de rocha, ficam depositados na parte superior da massa, 

constituindo um gradiente inverso ao se considerar as massas específicas dos materiais ao 

longo do perfil de deposição. A Figura 15 mostra um depósito de material de uma corrida de 

detritos, em que se observa um grande bloco de rocha suspenso na parte superior da camada 

depositada.  

 

Figura 15 - Depósito de corrida de detritos. Observa-se o bloco de 
rocha suspenso na parte superior da camada depositada pelo fluxo 

(fonte: <http://acad.depauw.edu/tcope/sedstruct.html>) 

Hampton (1979) apud Kanji et al. (1997) afirma que a densidade da massa líquida por si só 

não é suficiente para promover a flutuabilidade dos detritos, e considera que o movimento da 

massa ocorre em condição não drenada, o que provoca pressões que atuam nos blocos de 

rocha com resultante para cima, o que seria responsável pelo efeito da flutuabilidade desses 

elementos. O autor menciona ainda que esse comportamento é condicionado pela 

concentração de sedimentos da mistura.  

Suwa et al. (1985) apud Kanji et al. (1997) considera que pressões dispersivas decorrentes da 

colisão entre partículas, bem como efeitos cinéticos e colisões com a superfície da base 

podem provocar forças com resultante para cima, o que seria responsável pela formação do 

gradiente inverso. Esse autor realizou testes em laboratório em que amostras de materiais com 

diferentes granulometrias foram submetidas à vibração, tendo sido observado ao fim dos 

ensaios que as partículas de maiores diâmetros estavam posicionadas na parte superior da 



 

_________________________________________________________________________________________________________________ 
Uso do programa RAMMS na modelagem de corridas de detritos e previsão de áreas atingidas – estudo do caso de Quitite-Papagaio 

35 

mistura. O autor menciona ainda que para ocorrer essa segregação é necessário que as 

partículas maiores tenham diâmetros de 2 a 3 vezes maiores que as demais.  

2.2.2. Casos históricos 

A literatura apresenta uma vasta quantidade de casos de corridas de detritos, podendo ser 

encontrados estudos de diferentes partes do mundo e diferentes condições climáticas, 

geológicas e geomorfológicas. De modo a ilustrar um pouco o trabalho, neste item são citados 

alguns casos representativos de ocorrência de corridas de detritos, principalmente a nível 

nacional. 

No cenário nacional ganham destaque os movimentos de massa ocorridos na região serrana do 

Rio de Janeiro nos últimos anos. Em Angra dos Reis, em janeiro de 2010, movimentos de 

massa ocorreram na madrugada do réveillon de 2009-2010, sendo deflagrados pela alta 

pluviosidade em um único dia, de 143 mm conforme registro do INMET. Estradas foram 

bloqueadas, num total de 70 eventos só no município de Angra dos Reis. Os resultados 

totalizaram 53 mortos e mais de 4.500 pessoas desalojadas (NUNES et al., 2013 apud 

MOTTA, 2014). 

Também no Rio de Janeiro, em abril de 2010, foram verificadas corridas de detritos 

associadas à ruptura de um antigo lixão, em Niterói, no Morro do Bumba, e, área de ocupação 

irregular por favela, que ocorreu a partir da desativação do antigo lixão, em 1986. O resultado 

foi mais de 160 mortos e 3.000 desabrigados (MOTTA, 2014). 

No mês de janeiro de 2011, também da região serrana do Rio de janeiro, ocorreram 

movimentos de massa com ocorrência de corridas de detritos associados a temporais com 

registros de 297 mm de chuva em uma única noite, precedidos por uma intensa pluviosidade 

no mês de dezembro. De acordo com Nunes (2013) apud Motta (2014), não foi possível um 

levantamento do número de movimentos ocorridos, abrangendo 7 municípios: Nova 

Friburgo,Teresópolis, Petrópolis, São José do Vale do Rio Preto, Areal, Sumidouro e Bom 

Jardim. Dados da Defesa Civil Estadual contabilizam 305 mil pessoas afetadas, com 912 

vítimas fatais oficiais. Com relação a perdas e danos, estimativas do Banco Mundial apontam 

para custos totais da ordem de R$4,78 bilhões. 

No sul do Brasil, um caso significativo ocorreu no mês de dezembro do ano 2000, no Rio 

Grade do Sul, no município de São Vendelino, na Serra Gaúcha. Silveira (2008) apresenta um 
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estudo aprofundado deste evento. Segundo o autor, associados a este evento ocorreram 

dezenas de rupturas de taludes, após um evento pluviométrico de 148mm em 2 horas. As 

consequências diretas desse evento foram três mortes e a interdição da rodovia RS-122 por 

cerca de três meses (Silveira, 2008).  

Também no sul do país, outro caso bastante expressivo no cenário nacional se refere aos 

escorregamentos e corridas de detritos que ocorreram em novembro de 2008 no estado de 

Santa Catarina, na região de Blumenau, no Vale do Itajaí-Açu. De acordo com Bressani 

(2009), este evento esteve relacionado a um período antecedente de 56 dias de chuvas, 

seguido de um final de semana de chuvas torrenciais, com índices de quase 800 mm em um 

período de 4 dias, o que provocou inúmeros escorregamentos de terra nas regiões urbanas de 

Gaspar e Blumenau, bem como nas áreas rurais da região, onde ocorreram corridas de detritos 

que mobilizaram grandes volumes de material  

 

Figura 16 - Escorregamentos profundos e extensos em morros de altas 
declividades, formando corridas de detritos, na região de Gaspar, SC, 

em 2008 (fonte: BRESSANI, 2009) 
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A Tabela 3 apresenta uma compilação de dados dos principais eventos de corridas de detritos 

ocorridos no Brasil até o ano 2001 (GRAMANI; KANJI, 2001). 

Tabela 3 - Características e consequências das principais corridas de 
detritos ocorridas no Brasil  

 

(fonte: GRAMANI; KANJI, 2001) 
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3. ÁREA DE ESTUDO E CORRIDAS DE MASSA DE 1996 

Este capítulo apresenta e caracteriza a área de estudo e as corridas de massa que ocorreram no 

ano de 1996 nos canais de Quitite e Papagaio. Grande parte das informações contidas neste 

capítulo são baseadas em um relatório técnico elaborado no ano de 1996, produzido pela 

Fundação Geotécnica do Município do Rio de Janeiro, GEO-RIO, em parceria com a empresa 

Logus Projetos e Engenharia Ltda. O referido estudo traz uma descrição bastante detalhada 

dos eventos ocorridos, fruto de inspeções de campo e relatos de moradores, assim como 

apresenta uma contextualização com a geologia e geomorfologia local, além da realização de 

uma campanha de investigação geotécnica de campo e interpretação de seus resultados.  

3.1. CARACTERÍSTICAS GERAIS DA ÁREA DE ESTUDO 

3.1.1. Localização 

A área de estudo se localiza da cidade do Rio de Janeiro, no bairro de Jacarepaguá, na 

vertente oeste do Maciço da Tijuca, abrangendo uma área de pouco mais que 5 km² (Figura 

17). 

Os riachos que escoam pelos dois principais talvegues que compõem a bacia hidrográfica da 

área em estudo são os rios Quitite a Papagaio, conforme indicado na Figura 17. Os dois 

riachos iniciam seu curso próximos às cabeceiras da bacia, descendo com percursos 

aproximadamente paralelos entre si por cerca de 2 km, a partir de onde os dois se juntam, 

formando o rio Anil.  

A porção montante da bacia em estudo, ao longo da maior parte do percurso dos riachos 

Quitite e Papagaio, a paisagem configura-se pela presença de mata em relevo bastante 

acidentado. Já na parte mais inferior da bacia, a partir da região em que os dois riachos se 

juntam, a paisagem muda, o relevo se torna mais plano e predomina a ocupação humana, 

sendo ali localizado o distrito de Anil. 



 

_________________________________________________________________________________________________________________ 
Uso do programa RAMMS na modelagem de corridas de detritos e previsão de áreas atingidas – estudo do caso de Quitite-Papagaio 

39 

 

Figura 17 - Localização da área de estudo 

3.1.2. Ocupação 

De acordo com GEO-RIO (1996), a ocupação urbana ao longo dos vales dos rios Quitite e 

Papagaio tornou-se densa na década de 1980. Na parte mais inferior das bacias ocorre a 

presença de condomínios residenciais, sendo que a ocupação mais a montante da bacia é um 

clube (Associação dos Profissionais da Caixa Econômica - APCE), que é acessado pela 

estrada do Quitite. 

Ainda conforme GEO-RIO (1996), a região é marcada pela presença de pedreiras que se 

desenvolveram nas décadas de 1960 e 1970, sendo que o próprio clube da APCE foi 
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implantado em área de uma antiga pedreira de blocos de cantaria. No entanto, no ano de 1988 

a atividade das pedreiras foi embargada por uma ação civil desencadeada pela Prefeitura 

Municipal.  

Destaca-se o fato de que a ocupação da área a jusante da bacia ocorre sobre camadas de 

depósito de material em movimentos antigos. Gomes (2006) destaca "Em relevo mais suave, 

as bacias apresentam elementos antrópicos como casas e ruas construídas sobre depósitos de 

corridas de massa pretéritas". A Figura 1 (Introdução) ilustra claramente esta situação, em que 

se observa uma casa parcialmente destruída apoiada sobre um perfil de solo típico de 

deposição por movimentos de massa antigos. 

3.1.3.  Geologia 

De acordo com GEO-RIO (1996), a região do Quitite, cortada pelos vales dos rios Quitite e 

Papagaio, na porção SW do Maciço da Tijuca, apresenta complexa geologia, representada por 

6 unidades litológicas e 3 sistemas de descontinuidades estruturais marcantes. GEO-RIO 

(1996) descreve sucintamente as unidades litológicas constatadas: 

- Gnaisse Archer: correspondendo a tipos gnáissicos semifacoidais com 
bandeamento metamórfico notável, ocorrência frequente de bolsões de granito 
grosseiro e feições xenolíticas, esta unidade ocorre em 50% da área investigada. A 
cor rosa avermelhado a branco acinzentado varia de acordo com a quantidade de 
máficos; 
- Quartzito: representando conjuntos com bandeamento conspícuo, granulometria de 
média a grossa e transição de tipos puros para ricos em mica, esta litologia ocorre 
interestratificada aos litotipos do Gnaisse Archer, aflorando sob a forma de bancos 
nas cotas mais elevadas, junto às cabeceiras; 
- Tonalito: correspondendo a rochas mesocráticas foliadas ou não, esta unidade 
ocorre em pequeno volume, formando pequenos corpos na parte central da área sob 
a forma de plugs. Na área, como aparece cortado por dique do Granito Favela, exibe 
feição peculiar de xenólitos sub-orientados, arredondados e/ou alongados na borda; 
- Granito Utinga: exibindo microclima com megacristais centimétricos, 
granulometria grossa e estrutura flow, esta unidade tem importância pequena na 
área, apresentando-se interestratificado de maneira concordante à foliação do 
Gnaisse Archer e contando com xenólitos de tamanhos variáveis; 
- Granito Favela: esta unidade, com textura extremamente homogênea, cor cinza e 
granulação média raramente porfirítica, está presente sob a forma de diques 
tabulares com espessura centimétrica a métrica com significativa distribuição areal, 
associada sempre a extensivos campos de blocos de dimensões variadas na meia-
encosta ou no topo das elevações; 
- Rochas Basálticas e Intermediárias: estes litotipos do meso-cenozóico, com 
variadas composições e tamanhos, ocorrem como diques em feixe ou de maneira 
isolada, preenchendo fraturas antigas reativadas. 
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Em relação à geologia estrutural, observam-se na área sinais de extremo fissuramento das 

rochas, que acentuam a intensa compartimentação dos maciços rochosos, definida pelos 

seguintes sistemas (GEO-RIO, 1996): 

- Fraturas de alívio: ocorrem com direção 030 a 330/30 nas cabeceiras do canal do 
Quitite e com direção 270 a 350/40 nas cabeceiras do canal do Papagaio; 
- Fraturas subverticais: com direções 300 a 340, e mais raramente 050 a 070, 
apresentam superfícies planas, levemente rugosas, com espaçamento de 40 a 150 
cm, em geral fechadas. Os Diques aparecem coincidentes com este padrão de 
fraturamento; 
- Planos de foliação: representados exemplarmente pelos bancos quartzíticos dentro 
do Gnaisse Archer, apresentam direções variando de 000 a 180/28° a 49° no canal 
de Quitite e direções variando de 060 a 180/18° no canal de Papagaio, quando é 
coincidente com a inclinação das faces dos taludes, particularmente à direita do 
canal. 

3.1.4. Geomorfologia 

"Escarpas rochosas convexas, morrotes isolados e vales extensos com origem em anfiteatros 

abruptos marcam a paisagem da região do Anil", assim caracteriza GEO-RIO (1996) a 

paisagem local, citando ainda que o alinhamento das elevações montanhosas segue a direção 

das falhas ENE/WSW, enquanto que os morrotes com afloramentos rochosos junto aos topos 

foram isolados segundo falhas com direção NW-SE. Cita ainda que o entalhamento dos vales 

foi responsável pela erosão das litologias que ocorreu em cotas elevadas. 

GEO-RIO (1996) em sua descrição geomorfológica identifica três diferentes zonas com 

características parecidas: zona de alteração, de erosão e de deposição, assim descrevendo cada 

uma delas: 

Junto à origem das corridas de massa, logo a jusante do Pico do Papagaio, 
predominam as chamadas zonas de alteração, onde ocorre o solo residual dos 
gnaisses de cor marrom, textura areno-argilosa e espessura máxima de 3m, e 
também um horizonte de rocha alterada, aflorante em taludes com mais de 30° de 
inclinação, sempre superposto a um horizonte de 1,5 m com rocha muito fraturada, 
formando blocos com tamanho máximo de 30 cm. 
Adjacentes às zonas de alteração e ao longo do terço superior dos canais estão 
presentes as chamadas zonas de erosão, que correspondem às faixas de rochas 
exposta, sem cobertura vegetal ou solo residual, coincidentes em geral com as 
superfícies de alívio. 
As zonas de deposição predominam em termos areais, estendendo-se amplamente 
pela base dos taludes naturais e pela planície aluvial nas partes plana; correspondem 
às transições de depósitos coluvionares, com blocos rochosos e uma capa delgada de 
solo residual, para terraços aluvionares, onde se acumulam os produtos de erosão e 
transporte. 
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Conforme Vieira et al. (1997), um aspecto que merece destaque nessa análise é a morfometria 

das bacias, que apresentam peculiaridades que influenciaram os fluxos de massa. Trata-se da 

simetria / assimetria das duas bacias. Para a bacia do Quitite, observa-se uma simetria 

significativa entre as duas encostas adjacentes ao canal, diferentemente do caso do rio 

Papagaio, em que se observa uma acentuada assimetria. A Figura 18 apresenta um seção 

transversal do talvegue para cada um dos canais, em que pode-se observar esse padrão de 

declividades para ambos os casos. 

 

Figura 18 - Perfil transversal do terreno para os talvegues de Quitite e 
Papagaio 

Conforme descrição apresentada por GEO-RIO (1996), a topografia local reflete o controle 

estrutural do relevo pela compartimentação dos maciços rochosos, diques, bancos 

quartzolíticos e fraturas de alívio. Essas condicionantes geológicas ajudam a compreender a 

morfologia do relevo, destacando-se que a geologia local é um tanto complexa.  

3.2. CORRIDAS DE MASSA DE 1996 

Este item apresenta uma descrição dos eventos ocorridos nos dias 13 e 14 de fevereiro de 

1996 e que estiveram relacionados diretamente aos escorregamentos e corridas de detritos 

desta pesquisa, abordando os eventos pluviométricos, movimentos de massa e consequências 

desses desastres.  



 

_________________________________________________________________________________________________________________ 
Uso do programa RAMMS na modelagem de corridas de detritos e previsão de áreas atingidas – estudo do caso de Quitite-Papagaio 

43 

3.2.1. Eventos pluviométricos 

Os movimentos de massa desta pesquisa estiveram associados a eventos pluviométricos que 

aconteceram nos dias 13 e 14 de fevereiro de 1996, sendo que o início das corridas foi 

relatado como sendo em torno das 21h do dia 13, ocasião em que foi observado um pico de 

vazão dos riachos Quitite e Papagaio. A Tabela 4 apresenta as chuvas registradas nesses dois 

dias para estações meteorológicas próximas do local.  

Tabela 4 - Distribuição de chuvas nos dias 13 e 14 de Fevereiro 

Estação Pluviométrica Dia 13 (m) Dia 14 (mm) Total (mm) 

Alto da Boa Vista 190,6 202,5 393,1 

Bangu 37,1 151,6 188,7 

Jacarepaguá 110,6 135,3 245,9 

Jardim Botânico 199,8 97,0 296,8 

(fonte: GEO-RIO, 1996) 

Conforme descrito no relatório técnico da GEO-RIO (GEO-RIO, 1996), segundo relato dos 

moradores, no dia 13 a chuva concentrou-se em dois períodos: pela manhã, entre às 05h e 

10h, e no período da noite, entre às 19h e 30min do dia 13 às 3h do dia 14, quando ocorreram 

os movimentos de massa.  

Além das chuvas já descritas, conforme descrito por GEO-RIO (1996), o início do ano de 

1996 foi marcado por fortes chuvas, sendo citados os eventos dos dias 07 e 08 de janeiro 

daquele ano, em que foram registrados 154,10mm, e o período entre 03 e 05 de fevereiro, em 

que foram registrados 155mm. Ainda, para a estação pluviométrica do Alto da Boa Vista, a 

chuva acumulada entre os dias 12 e 14 de fevereiro foi de 108,6mm, e ao longo de todo o mês 

de fevereiro em Jacarepaguá choveu um total de 490,4mm e em Bangu 389,2mm (GEO-RIO, 

1996). 

3.2.2. Movimentos de massa 

A combinação dos fatores geológicos, geomorfológicos e pluviométricos, além de agravantes 

causados pela ação humana na área, resultou em deslizamentos de solo que ocorreram em 

grande parte dos taludes que compõem os anfiteatros das bacias dos rios Quitite e Papagaio, 

dando origem às corridas de massa que se estenderam por cerca de 1,5 km, atingindo as 

regiões mais planas e ocupadas por estruturas urbanas. De acordo com as investigações 
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realizadas logo após o desastre (GEO-RIO, 1996), o volume de material transportado foi de 

90.000m³ no canal do Quitite e 42.000m³ no canal do Papagaio, sendo que as corridas no rio 

Quitite foram muito mais intensas.  

Os escorregamentos que deflagraram as corridas de detritos são tipicamente do tipo 

translacionais planares, em que a capa de solo saprolítico, com espessura máxima de 2,0m, 

desliza no contato com a superfície da rocha. De acordo com o relatório técnico da GEO-RIO 

(GEO-RIO, 1996), os escorregamentos foram condicionados pelos planos de fraturamento 

vertical, de alívio e foliação, e pela subida rápida da poro-pressão (Figura 19). 

 

Figura 19 - Perfil esquemático com os diversos tipos de 
escorregamentos presentes nas cabeceiras ao longo dos vales dos rios 

Quitite e Papagaio (fonte: GEO-RIO, 1996) 

Conforme informações do relatório técnico supracitado, os deslizamentos arrastaram blocos 

rochosos e horizontes de rocha muito alterada provenientes dos perfis de alteração, além de 

solo proveniente de horizontes de alteração mais avançada e blocos de rocha decorrentes 

quedas de taludes rochosos. Essas contribuições aconteceram nos anfiteatros dos dois canais, 

deslocando grandes volumes de rocha e solo em direção aos vales, representando a maior 

parte da contribuição de material à corrida de massa. 

Após a deflagração das corridas, alimentadas pelos escorregamentos, houve ainda um 

acréscimo importante de material remobilizado ao longo dos canais, constituído de material 

de erosão ou transportado por movimentos de massa pretéritos, e que foi sendo depositado no 

fundo dos canais ao longo do tempo. A remobilização desse material ocorre principalmente 
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pela sobrecarga aplicada pela massa de solo da corrida de detritos, aliada ao possível aumento 

das poropressões devido ao carregamento abrupto, e consequente diminuição das tensões 

efetivas, o que tende a contribuir para o colapso dessa massa de solo, e dessa forma esse 

material acaba sendo incorporado pela corrida de detritos. De acordo com as investigações de 

campo realizadas (GEO-RIO, 1996), no canal do Quitite, a remobilização de material pela 

corrida ao longo do percurso foi de cerca de 20.000m³, o que representa 22,6% do volume 

total transportado. Para o canal do Papagaio a participação desse material é bem menor, sendo 

em torno de 7.000m³. 

Em relação a esse processo, o Relatório Técnico da GEO-RIO (GEO-RIO, 1996) traz a 

seguinte descrição:  

[...] o encontro do material escorregado com o disponível no canal (material erodido 
e depositado ao longo do tempo por escorregamentos, corridas de detritos e 
sedimentos de terraços fluviais), formou uma massa caracterizada por blocos 
rochosos de diâmetros de 30 a 60cm e matriz inconsolidada, a qual remobilizou os 
depósitos à jusante, ampliando a capacidade erosiva nas margens dos canais e 
formando uma frente de alto poder de destruição [...] 

O Relatório Técnico da GEO-RIO cita ainda a presença de zonas relativamente planas e de 

barreiras ao longo do percurso dos canais, que possibilitaram a deposição de parte do material 

transportado, impedindo sua chegada em áreas de menor altitude. O relatório cita ainda que 

não houve contribuição significativa nas corridas de material proveniente de escorregamentos 

em colúvios nos taludes laterais aos canais de drenagem. 

Apesar do mesmo padrão de escorregamentos e início das corridas nos vales dos rios Quitite e 

Papagaio, o desenvolvimento dos movimentos de massa entre os dois canais logo assumiu 

padrões bastante distintos. De acordo com GEO-RIO (1996), no canal do rio Quitite, ao 

caráter natural da corrida de massa acresceu-e uma componente antrópica significativa em 

função da incorporação dos rejeitos provenientes das atividades de mineração na área. 

Tratam-se de três antigas praças de pedreiras, cuja atividade foi muito intensa na década de 

1970, e que encontrava-se suspensa desde o ano de 1988 devido a embargos ambientais, mas 

que deixaram uma grande quantidade de rejeitos na forma de blocos de rocha, muitos de 

tamanhos decimétricos, além de entulhos provenientes das antigas instalações. Boa parte 

desses blocos de mineração encontravam-se depositados ao longo dos talvegues do rio Quitite 

ou em seus bordos, o que possibilitou que fossem incorporados aos movimentos de massa, 

contribuindo assim com um volume significativo de material ao movimento, contribuindo 
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também para tornar a massa mais densa e com elevada capacidade de erosão e destruição. 

Depois das corridas, parte desses blocos pôde ser identificada nos depósitos localizados junto 

ao clube da Caixa Econômica, sendo identificados pelos padrões de corte das rochas, 

possuindo tamanhos de até 500m³ (GEO-RIO, 1996).  

A investigação de campo realizada após os eventos, em 1996 (GEO-RIO, 1996), através de 

identificação e contagem de blocos de rocha em diversos perfis transversais nas áreas de 

deposição das corridas de massa, aponta para valores de 7 a 15% de participação de material 

com marcas de ação antrópica sobre o volume de material transportado pelo rio Quitite. No 

caso do rio Papagaio não foi identificada a presença desse material devido ao fato de que 

nesta bacia não houve influência das atividades de mineração.  

Um fato significativo que ocorreu junto ao canal do Papagaio foi a transposição deste em 

direção ao canal da Casa Branca, que é um braço secundário do rio Quitite, situado em cota 

inferior ao rio Papagaio. Tal movimento ocorreu devido a uma estrangulação do canal do rio 

Papagaio naquele local, ocasionando assim que parte do fluxo fosse desviada. Naquele ponto, 

os canais dos rios Quitite e Papagaio estão afastados em cerca de 50m, e o encontro das 

corridas do rio Quitite e da Casa Branca ocorreu logo à jusante do clube da APCE.  

 

Figura 20 - Indicação do local de transposição do canal do Quitite em 
direção ao Arroio da Casa Branca 

A deposição das corridas de massa ocorreu de maneira gradual. No caso do rio Quitite, além 

do material depositado ao longo do canal, observa-se uma importante frente de deposição na 
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área do clube da APCE, em que foram depositados grandes blocos de rocha. Parte do fluxo 

que ultrapassou essa frente de deposição recebeu a contribuição da parcela da corrida do canal 

da Casa Branca, e contava ainda com elevada energia, transportando matacões para jusante, 

ao longo dos meandros dos riachos e dividindo-se em vários braços (GEO-RIO, 1996). Logo 

a jusante, as corridas dos rios Quitite e Papagaio se juntaram nua seção única, causando danos 

diretos a diversas casas e condomínios.  

A partir do trecho em que as corridas de unem, observa-se uma mudança no padrão do avanço 

das corridas e suas deposições, ficando ressaltada uma gradação granulométrica dos detritos 

incorporados ao movimento. Inicialmente ocorreu a deposição da areia grossa e depois do 

material mais fino. O transporte de lama passou a se dar sobre um gradiente muito reduzido, 

mas a energia potencial do movimento e a densidade do fluido forma suficientes para 

transportar troncos de árvores e causar a inundação completa numa faixa de 1 km de largura 

em toda a região do Anil (GEO-RIO, 1996).  

Vieira et al. (1997) caracterizam o material dos depósitos, sendo que a matriz do material 

transportado é granulometricamente caracterizada como sendo de fração areia misturada com 

blocos de rocha de diâmetro médio de 20cm. Junto a essa matriz, os blocos transportados 

possuem mais comumente diâmetros entre 0,7 e 1,0m.  

3.2.3. Aspectos que condicionaram o comportamento diferenciado entre as 

corridas do Quitite e Papagaio 

Conforme descrito, as corridas de massa tiveram um comportamento um tanto diferenciado 

nos dois canais estudados. O primeiro fator, já mencionado, é a influência significativa dos 

rejeitos da atividade de mineração ao longo do canal do Quitite, que fez com que uma parcela 

de material transportado por este canal fosse constituído por blocos provenientes dos rejeitos 

da antiga atividade de mineração na área, constituindo um percentual entre 7 e 15% sobre o 

volume total deste canal. A presença desse material no fluxo de massa não possibilitou apenas 

o aumento no volume, mas também no comportamento, pois tornou a massa mais densa, 

aumentando o poder erosivo e ampliando a capacidade destrutiva sobre as estruturas 

existentes. Por outro lado, no canal do Papagaio, o movimento teve características mais 

brandas muito por conta da ausência desse material. 
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Outro fator que diferenciou o comportamento entre os dois canais é a questão da simetria 

transversal das bacias, que ocorre acentuadamente no caso do Quitite, enquanto que no canal 

do Papagaio observa-se uma assimetria bem acentuada. De acordo com Vieira et al. (1997), 

esse fator teve influência muito importante no comportamento das corridas de massa. Isso 

porque a maior simetria observada no canal do Quitite possibilitou uma maior concentração 

de vazões no talvegue, visto que o material proveniente dos escorregamentos nos dois lados 

do canal tende a chegar no talvegue em tempos parecidos. Por outro lado, no caso da bacia do 

Papagaio, a assimetria das declividades possibilitou uma maior suavização da vazão de pico, 

visto que o material dos escorregamentos tende a atingir o talvegue em tempos diferentes 

entre os dois lados.  

3.2.4. Consequências das corridas de massa 

De acordo com o relatório técnico da GEO-RIO (GEO-RIO, 1996), as corridas de massa 

causaram, diretamente, uma morte e a destruição de 100 casas, e, indiretamente, o fechamento 

de uma escola pública e o impedimento do tráfego em diversas ruas. As estruturas mais 

atingidas foram as piscinas e os vestiários do clube da APCE, além das primeiras casas do 

condomínio Capim Melado. De acordo com o relatório citado, a corrida de massa provocou 

grande destruição até a Rua Luís Pedroso de Barros. Ainda, com o início da deposição da 

areia grossa, casas foram invadidas ou soterradas.  

O relatório técnico aponta que a destruição de muitas casas esteve ligada diretamente a dois 

fatores: 

a) as construções avançarem diretamente sobre os cursos d'água, 

diminuindo em muito sua seção original, que foi então retrabalhada; 

b) as casas do condomínio Capim Melado estarem fundadas sobre 

depósitos de blocos rochosos, que devido à erosão das margens pela 

corrida, foram descalçadas. 
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3.3. ESTUDOS GEOTÉCNICOS 

Após as corridas de massa de Quitite e Papagaio em fevereiro de 1996, ao longo daquele ano 

foi realizada uma campanha de investigações geológicas e geotécnicas que serviram de 

auxílio para a caracterização dos eventos ocorridos. As investigações realizadas constam no 

relatório técnico elaborado pela GEO-RIO (GEO-RIO, 1966), com participação da empresa 

Logus Projetos e Engenharia Ltda.  

As investigações geológicas e geotécnicas de campo consistiram basicamente em um 

levantamento topográfico planialtimétrico de detalhe na porção mais a jusante das corridas, 

englobando as áreas de deposição, além da execução de sondagens geofísicas e sondagens 

diretas. 

As sondagens geofísicas consistiram em sísmicas de refração e sondagens elétricas, sendo 

realizadas em quatro seções ao longo do canal do Quitite e uma seção no canal do Papagaio. 

As seções foram definidas transversalmente aos canais, em áreas com deposição de material. 

No canal do Quitite, a seção mais à jusante corresponde à área adjacente ao clube da APCE, 

sendo as demais três realizadas nos pontos das praças das antigas pedreiras. No canal do 

Papagaio a seção de sondagem corresponde ao ponto onde ocorreu a transposição do fluxo em 

direção ao canal da Casa Branca. A Figura 21 apresenta a localização das seções das 

investigações geofísicas. 

As sondagens diretas consistiram em ensaios SPT (Standard Penetration Test) aliados a 

sondagens por sonda rotativa nos trechos com rocha. Foram realizados cinco furos, um em 

cada seção de sondagem geofísica, conforme a Figura 21. 

 

Figura 21 - Localização das seções de sondagem realizadas nos 
depósitos das corridas de detritos nos canais de Quitite e Papagaio 
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Através das seções das sondagens geofísicas foi possível se ter uma ideia das variações das 

principais camadas que compõem os depósitos locais. Aliando-se estas informações com os 

resultados das sondagens de perfuração, SPT e rotativa, foi possível estimar as profundidades 

dos depósitos das corridas em cada um dos locais, conforme apresentado na Tabela 5. 

Tabela 5 - Alturas de deposição estimadas a partir dos resultados das 
investigações geotécnicas 

Seção H (m) 

S-01 6 

S-02 5,3 

S-03 3,8 

S-04 4,2 

S-05 3,1 

 
No Anexo 01 desta dissertação são apresentados os boletins das sondagens realizadas.  
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4. ABORDAGEM MECÂNICA DAS CORRIDAS DE DETRITOS 

Macias (1997) utiliza as seguintes palavras para descrever as abordagens mecânicas para o 

comportamento das corridas de detritos: 

Existem dois procedimentos para entender o comportamento mecânico das corridas 
de massa: 

- relações empíricas: estão baseadas em dados de observações e medição de campo 
em vários eventos, com ênfase na vazão de pico dos canais, vazão para períodos de 
retorno de 100 ou 200 anos e valores de intensidade de chuva para a área analisada.  

- relações analíticas por retroanálise: estão baseadas nas características geométricas 
e de comportamento reológico das corridas de massa, estas últimas representadas 
pelos seus parâmetros de tensão de escoamento e viscosidade.  

Neste capítulo são apresentados os conceitos teóricos e estudos realizados que servem de base 

para o desenvolvimento do presente trabalho. Para uma melhor sistematização, esses 

conceitos são apresentados em dois grandes grupos: modelos empíricos e modelos 

constitutivos analíticos. Na sequência desses itens é apresentado simplificadamente o 

softtware RAMMS, que é a ferramenta chave para esta pesquisa. 

4.1. MODELOS EMPÍRICOS SIMPLIFICADOS  

De acordo com Rickenmann (1999), devido à complexidade do mecanismo das corridas de 

detritos, modelos baseados em simulações numéricas requerem cuidados nas suas aplicações. 

Nesse sentido, apesar da grande evolução que os modelos numéricos tiveram nos últimos 

anos, sabe-se que ainda são de grande importância os métodos empíricos ou semi-empíricos 

para previsão dos principais parâmetros desse tipo de movimento, pois servem de base para 

estimativas e validação de resultados obtidos numericamente.  

Rickenmann (1999) cita a importância e a necessidade da existência de correlações para se 

estimar os principais parâmetros relacionados às corridas de detritos, como o volume de 

material, velocidades de fluxo, descarga de pico e distâncias de alcance. Visando atender a 
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essa demanda, diversos estudos propuseram correlações para se obter esses parâmetros, sendo 

mencionados pelo autor Hungr et al. (1984), Costa (1984), Johnson (1984) e PWRI (1988). 

Entretanto, apesar das diversas abordagens empíricas existentes, fundamentadas em 

observações de casos ocorridos, existem limitações e dificuldades para utilização dessas 

correlações. Rickenmann (1999) cita três fatores importantes que geram essas dificuldades, 

sendo: (i) a variabilidade nas composições dos materiais entre os diferentes casos; (ii) número 

limitado de observações de casos reais com coleta de dados; e (iii) dificuldades para replicar 

esse tipo de movimento de massa em laboratório devido à mudança no fator de escala.  

Motta (2014) faz uma ampla análise de correlações existentes para estimativa de parâmetros 

de corridas de detritos, listando 72 equações obtidas na literatura, e afirma que dessas 

equações a maior parte é obtida com dados regionais, limitando sua utilização ou criando uma 

ressalva para sua aplicação. Esta autora também afirma: 

Neste aspecto, observa-se a escassez de equações desenvolvidas para casos 
brasileiros. Outro fator é a presença de equações oriundas de vulcanismo ou degelo, 
condições estas não presentes na realidade brasileira e de regiões tropicais. Logo, o 
pesquisador deve analisar as condicionantes e os dados que as originaram, e avaliar 
se as equações são aplicáveis. 

De maneira a analisar e estimar os principais parâmetros envolvidos em uma corrida de 

detritos, Rickenmamm (1999) apresenta esquematicamente um possível procedimento que 

representa de maneira geral os passos a serem seguidos na análise, conforme a Figura 22. De 

acordo com o autor, existem diversas correlações empíricas que podem ser utilizadas nesta 

análise, sendo também possível a adoção de métodos baseados em simulações numéricas 

dentro desse esquema.  

Nos próximos itens serão apresentadas as principais correlações empíricas encontradas na 

literatura para análise dos parâmetros de maior interesse na análise de corridas de detritos. 

Importante atentar para a convenção de símbolos adotada para os diferentes parâmetros: Q 

para vazão, ou descarga; V para volume de material; e U para velocidade do fluxo. 

É importante destacar que os valores dos parâmetros estimados através das correlações 

empíricas apresentadas fornecem uma ordem de grandeza dos valores, portanto deve-se 

sempre ter muita atenção e bom senso crítico ao se utilizar essas relações. 
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Figura 22 - Fluxograma para estimativa dos principais parâmetros das 
corridas de detritos através de equações empíricas (fonte: 

RICKENMANN, 1999) 

4.1.1. Volume de material 

O volume de material de um movimento de massa é sem dúvida um dos mais importantes 

parâmetros. De acordo com Rickenmann (1999), é possível estabelecer uma relação entre 

volume de material e probabilidades de ocorrência do evento, de modo a estabelecer um 

período de recorrência associado à magnitude do evento, sendo essa uma maneira bastante 

aceitável e que pode servir de base para adoção de medidas de proteção.  

Rickenmann (1999) cita alguns autores que estudaram correlações entre volume de material 

com características morfométricas da área de contribuição, dentre eles Hampel, 1977; Takei 

(1980), Kronfellner-Kraus (1984 e 1987), Zeller (1985), Rickenmann e Zimmermman (1993), 

D'Agostino (1966). Entretanto, o autor cita uma análise realizada com cerca de 200 casos de 

corridas de detritos em que o volume de material foi analisado com base em correlações 

empíricas baseadas nas mais importantes características morfométricas, e com base nessas 

análises ele descreve que estas relações podem superestimar o volume das corridas em até 100 

vezes, por isso é recomendado muito cuidado na adoção desse tipo de relações para estimar os 

volumes de material.  
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Encontra-se na literatura vários estudos que relacionam o volume das corridas com a área de 

contribuição. Stolz e Hugel (2008) apud Motta (2014) cita uma correlação interessante, obtida 

por Marchi e D'Agostino (1994) para a região dos Alpes Italianos, em que são definidos 

volumes máximos e mínimos para corridas de detritos baseados na área de contribuição, con 

forme Equação 10 e Equação 11. Nota-se que é bastante significativa a diferença entre essas 

duas equações, o que reflete a grande dificuldade em se estabelecer esse tipo de correlação, 

devido à complexidade desse tipo de movimento de massa. 

Equação 10 

Equação 11 

4.1.2. Descarga de pico 

De acordo com Rickenmann (1999), o conhecimento das descargas de pico, associadas às 

velocidades de fluxo são importantes para a análise da capacidade de vazão dos canais de 

drenagem ou seções críticas, a exemplo de vãos sob pontes ou outras estruturas existentes. O 

autor cita diversos estudos que relacionam descargas de pico e volume dos movimentos de 

massa, entre eles Hungr et al. (1984), Mizuyama et al. (1992), Takahashi et al. (1994).  

Misuyama et al. (1992) apud Rickenmann (1999) propõem diferentes relações empíricas para 

estimativas de vazões para fluxos granulares e fluxos de lama, com base em casos ocorridos 

no Japão. Esta ideia é embasada também por uma série de correlações referentes a casos 

apresentados por Rickenmann (1999), sumarizados na Tabela 6 e apresentadas de forma 

gráfica na Figura 23. 

Tabela 6 - Correlações empíricas entre descargas de pico e volume de 
corridas de detritos (fonte: RICKENMANN, 1999 - adaptado) 

Base de dados Correlação Equação 
Número de 
observações 

r² Fonte 

Corrida de material granular 
(Japão) 

Qp = 0,135 V 0,780 12 ~50 nn 
Mizuyama et al. 
(1992) 

Corrida de lama (Japão) 
Qp = 0,0188 V 0,790 13 ~100 nn 

Mizuyama et al. 
(1992) 

Vulcão Merapi (Indonésia) Qp = 0,00558 V0,831 14 ~200 0,95 Jitousono et al. 

AcV ⋅= 000.70

3,0000.1 AcV ⋅=
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(1996) 

Vulcão Sakurajima (Japão) 
Qp = 0,00135 V 0,870 15 ~100 0,81 

Jitousono et al. 
(1996) 

Corridas ocasionadas por ruptura 
de barragem - terra 

Qp = 0,293 Vw 0,56 16 9 0,73 Costa (1988b) 

Corridas ocasionadas por ruptura 
de barragem - gelo  

Qp = 0,0163 Vw 0,64 17 20 0,80 Costa (1988b) 

 

 

Figura 23 - Relações entre descargas de pico e volume de material de 
corridas de detritos - representação gráfica - vide Tabela 6 (fonte: 

RICKENMANN, 1999) 

No gráfico da Figura 23, as equações indicadas se referem àquelas listadas na Tabela 6, com 

exceção da linha indicada pela da Equação 18 (que não consta na tabela). Esta linha 

representa uma relação semi-teórica, cuja dedução completa é apresentada por Rickermann 

(1999), baseada na mecânica de fluidos, assumindo que a similaridade de Froude é válida para 

o fluxo da corrida de detritos, sendo representada a seguir.  

Equação 18 

Através da Figura 23 pode-se observar que corridas de materiais granulares apresentam os 

maiores picos de vazão (Eq. 12). Observa-se também que os materiais referentes a fluxos de 

lama e de materiais vulcânicos (Eq. 13, Eq. 14 e Eq. 15) apresentam menores picos de vazão 

para o mesmo volume de material ao se comparar com a os materiais granulares. De acordo 

833,0
*

6/5
** 1,01,0 VVQ ==
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com Rickenmann (1999) os dados referentes a rupturas de barragens (Eq. 16 e Eq. 17) estão 

associados a ondas de fluxo contendo elevados teores de água, e nota-se que apresentam 

comportamento parecido com os materiais mais finos. 

4.1.3. Velocidade média de fluxo 

De acordo com Rickenmann (1999), ao se avaliar equações constitutivas de modelos de 

comportamento ao cisalhamento de corridas de detritos para diferentes tipos de materiais, o 

conhecimento do perfil de velocidades do fluxo é de grande importância. Entretanto, essa 

informação é bastante difícil de ser obtida de maneira confiável a partir de casos reais. Desta 

forma, a maioria das equações existente para obtenção de velocidades médias são baseadas 

em dados empíricos considerando parâmetros médios de fluxo, ou obtidas através de modelos 

de fluxos reproduzidos em laboratório em que ocorre a medição do perfil de velocidades, com 

utilização de materiais simples.  

A maior parte das análises das velocidades se refere tanto para a velocidade média de avanço 

da frente da corrida, quanto para a máxima velocidade ao longo da onda de fluxo, tomando-se 

como base a o perfil médio de velocidades. De acordo com Rickenmann (1999), citando como 

exemplo o trabalho de Suwa et al. (1993), na realidade a velocidade máxima ao longo da onda 

não coincide necessariamente com a maior profundidade do fluxo, entretanto, em boa parte 

das análises existentes, incluindo as aqui apresentadas, este fato é negligenciado.  

Rickenmann (1999) faz um compilado de diferentes métodos, baseados em modelos 

analíticos, propostos para estimativa das velocidades médias das frentes de corridas de 

detritos. Essas equações são sumarizadas na Tabela 7.  

Tabela 7 - Equações propostas para estimativa das máximas 
velocidades das frentes de ondas de fluxo para corridas de detritos 
(fonte: RICKENMANN, 1999 - adaptado) 

Tipo de fluxo Fórmula Nº da equação 

Fluxo Newtoniano laminar U = (1/3) ρg H2 S/µ 19 

Cisalhamento granular dilatante U = (2/3) ξ H1,5 S 20 

Fluxo Newtoniano turbulento 

Equação de Manning-Strickler/ 
U = (1/n) H2/3 S1/2 21 

Fluxo Newtoniano turbulento 

Equação de Chézy 
U = C H1/2 S1/2 22 

Equação empírica U = C1 H
0,3 S0,5 23 
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Nas equações da Tabela 7, U [m/s] é a velocidade média da seção; H [m] é a altura máxima 

do fluxo; S [m] é a declividade do canal; ρ [kg/m³] é a massa específica da mistura; µ 

[kg/(sm)] é a viscosidade dinâmica da mistura; ξ [1/(sm)1/2] é o chamado lumped coefficient, 

que depende da tamanho e concentração dos grãos; n [s/m1/3] é coeficiente de Manning; C 

[m1/2/s] é o coeficiente de Chézy; e C1 [m
0,7/s] é um coeficiente empírico.  

Com base em um conjunto de dados de 11 casos de corridas de detritos contendo medições de 

descargas de pico, velocidades, alturas de fluxo e características topográficas, Rickenmann 

(1999) faz um conjunto de retroanálises através das equações apresentadas na Tabela 7, com o 

objetivo de retroanalisar os coeficientes das equações, que são definidos pelo autor como 

parâmetros dos materiais, ou coeficientes de resistência do fluxo, sendo eles µ, ξ, n, C e C1. 

Os resultados dessas retroanálises são apresentados nas figuras a seguir (Figura 24 à Figura 

26). Nesses gráficos também são apresentadas as linhas correspondentes às relações semi-

teóricas baseadas na similaridade de Froude, apresentadas na Tabela 8, cujas deduções são 

apresentadas por Rickenmann (1999). 

Tabela 8 - Equações semi-teóricas propostas para estimativa dos 
coeficientes de resistência do fluxo como função das descargas de 
pico das corridas de detritos (fonte: RICKENMANN, 1999 - 
adaptado) 

Tipo de fluxo Fórmula Nº da equação 

Fluxo Newtoniano laminar µ = 20 Q3/5 24 

Cisalhamento granular dilatante ξ = 150 Q-2/5 25 

Fluxo Newtoniano turbulento 

Equação de Manning-Strickler 
n = 0,077 Q1/15 26 

Fluxo Newtoniano turbulento 

Equação de Chézy 
C = 22 27 

Equação empírica C1 = 10 Q2/25 28 
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Figura 24 - Coeficientes de resistência do fluxo retroanalisados 
(equações da Tabela 7) vs vazões de pico (Qp). Também são plotadas 
as linhas obtidas pelas relações semi-teóricas apresentadas na Tabela 8 

(Equações 24 e 25). 

 

Figura 25 - Coeficientes de resistência do fluxo retroanalisados 
(equações da Tabela 7) vs vazões de pico (Qp) para corridas de 

detritos e fluxos de água. Também são plotadas as linhas obtidas pelas 
relações semi-teóricas apresentadas na Tabela 8 (Equaçõe 26 e 27). 
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Figura 26 - Coeficientes de resistência do fluxo retroanalisados 
(equações da Tabela 7) vs vazões de pico (Qp) para corridas de 

detritos e fluxos de água. Também são plotadas as linhas obtidas pelas 
relações semi-teóricas apresentadas na Tabela 8 (Equação 28). 

Rickenmann (1999) cita que existem diversos estudos importantes que estimam a velocidade 

de fluxo através da equação de Manning-Strickler (Equação 21), citando Pierson (1986), 

PWRI (1998), e Rickenmann e Zimmermann (1993). A Figura 27 apresenta a comparação 

entre os valores de velocidades medidos e calculados através da equação de Manning-

Strickler. Nota-se uma boa concordância entre os valores medidos e calculados. 

 

Figura 27 - Comparação das velocidades médias de corridas de 
detritos e fluxos de água reais com os valores calculados através da 

equação de Manning-Strickler (linha na diagonal) (fonte: 
RICKENMANN, 1999) 
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Rickenmann (1999), após análises de diversos casos, propõem uma equação empírica para 

estimar a velocidade de fluxo de corridas de detritos em função da descarga de pico (Q), e 

inclinação do terreno (S), conforme apresentado abaixo (Equação 29). Na Figura 28 

apresenta-se a comparação entre valores de velocidades medidos e calculados através da 

Equação 29.  Nota-se que esta equação apresentou um ajuste muito melhor do que os casos 

anteriores. É importante notar, e este fato é ressaltado pelo autor, que nesta equação a 

velocidade é estimada e apresenta boa correlação, tanto para fluxos de detritos quanto para 

fluxos de água. O ator inclusive cita também que estudos de laboratório demonstram que em 

canais íngremes, para uma mesma descarga de pico e inclinação, a velocidade média do fluxo 

difere muito pouco entre o fluxo de detritos e fluxo de água.  

Equação 29 

 

Figura 28 - Comparação das velocidades médias de corridas de 
detritos e fluxos de água reais com os valores calculados através da 

Equação 29 (fonte: RICKENMANN, 1999). 

 

33,033,01,2 SQU =
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4.1.4. Distância de percurso 

A distância total de percurso de uma corrida de detritos (L) é um parâmetro importante devido 

à sua relação com as áreas com potencial de serem atingidas pelo movimento de massa. 

Observa-se na literatura que este parâmetro é correlacionado com o desnível entre o início e o 

final do movimento de massa (He) e o volume total do fluxo (V). A Figura 29 apresenta a 

plotagem de valores de distâncias de percurso versus o produto entre o volume total de 

material e o desnível vencido ao longo do percurso, para um compilado de diversos casos de 

corridas de detritos. Nesta figura também está plotada uma linha que corresponde à equação 

teórica derivada da similaridade de Froude, apresentada por Rickenmamm (1999), expressa 

pela seguinte fórmula: 

 Equação 30 

Com base nos dados da Figura 29, Rickenmamm (1999) faz uma regressão e chega à seguinte 

expressão para o cálculo da distância de percurso: 

  Equação 31 

 

Figura 29 - Distância total de percurso (L) de movimentos de massa 
em relação ao produto entre o volume de material (V) e o desnível 

total do percurso (He) (fonte: RICKENMANN, 1999) 

( ) 4/1
* 30 eVHL =

83,016,0
* 9.1 eHVL =
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4.2. MODELOS CONSTITUTIVOS 

De acordo com Macias (1997) apud Hungr et al. (1984), "[...] as relações analíticas levam 

grande vantagem sobre a abordagem baseada em relações empíricas; além disto, as relações 

analíticas têm dado resultados concordantes com as observações diretas destes fenômenos 

[...]".  

Nos próximos itens são apresentados alguns modelos analíticos propostos para a 

representação do comportamento mecânico de corridas de detritos. 

4.2.1. Modelo de Bagnold (1954) 

De acordo com Macias (1997), "Bagnold foi um dos pioneiros na modelagem do 

comportamento mecânico de misturas de sólidos com fluidos movimentando-se ao longo de 

canais de drenagem". Esse modelo é baseado em um estudo experimental com esferas sólidas 

dispersas num fluido viscoso de comportamento newtoniano, em que variando a concentração 

das partículas determinou a relação adimensional entre a taxa de deformação (N) e o esforço 

cisalhante (G²) atuantes na mistura de material (Figura 30). 

 

Figura 30 - Taxa de deformação cisalhante (N) x esforço cisalhante 
(G²) (fonte: TAKAHASHI, 1991 apud MACIAS, 1997, modificado) 
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As grandezas N e G² são definidas da seguinte forma: 

Equação 32 

Equação 33 

Onde: 

λ = fator de concentração das partículas (adimensional); 

ø = diâmetro das partículas (m); 

ρ = massa específica das partículas (kg/m³); 

T = esforço cisalhante na mistura (KPa); 

u = velocidade do fluido (m/s); 

z = espessura do depósito da corrida (m); 

µ = viscosidade newtoniana do fluido (KPa.s); 

du = diferencial de velocidade; 

dz = diferencial de espessura; 

 
De acordo com Macias (1997), o coeficiente N é análogo ao número de Reynolds, sendo 

também conhecido como número de Bagnold, e é utilizado para discriminar regiões de 

diferentes comportamentos mecânicos das corridas. Para valores de N maiores do que 450, o 

comportamento é dito inercial, pois a resistência do material é devida ao surgimento de uma 

pressão dispersiva, que é produto da colisão entre as partículas da mistura de detritos. Para 

valores de N menores do que 40, o comportamento mecânico é dito macroviscoso, pois a 

resistência da dispersão é controlada pela viscosidade de fluido. Na faixa de valores de N 

entre 40 e 450 tem-se um comportamento dito de transição, pois a resistência é devida tanto à 

pressão dispersiva quanto à viscosidade do fluido.  

Com base nas equações Equação 32 e Equação 33, através de simples substituições, o autor 

apresenta a velocidade do fluido em função da relação N/G, assim ficando: 

Equação 34 

dz

du
N

µ
ρφλ 22/1

=

2

2
2

µλ
ρφT

G =

z
T

G

N
u

φλρ 2/1

2/1
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De maneira similar, o autor também apresenta a formulação para a velocidade em função da 

viscosidade, sendo: 

Equação 35 

4.2.2. Modelo de Johnson (1971) 

Conforme apresentado por Macias (1997), o modelo de Johnson se baseia no deslocamento de 

um material rígido plástico, no qual uma massa central (matacões rochosos transportados) 

encontra-se envolvida por material cisalhado (matriz detrítica de menor diâmetro). Baseado 

no modelo reológico de Bingham, o autor tratou analiticamente o comportamento mecânico 

da corrida de massa com base na distribuição de sua velocidade ao longo de um canal com 

seção transversal elíptica, sendo essa solução também aplicável a outra formas, chegando na 

seguinte expressão: 

Equação 36 

Onde: 

v = velocidade da seção rígida (m/s); 

µb = viscosidade do detrito (KPa.s); 

γ = peso unitário do detrito (KN/m³); 

δ = inclinação da superfície do fluxo (°); 

a = 1/2 da largura tranversal da corrida (m); 

b = espessura da corrida (m); 

K = tensão de escoamento do detrito (KPa); 

 
O valor de K, de acordo com Macias (1997), é o mais importante da análise, podendo ser 

determinado a partir das seguintes equações: 

Equação 37 
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Equação 38 

 
Nessas equações, Hc é a espessura da seção rígida na frente da corrida (m), e Hs é a altura da 

corrida na seção rígida. 

4.2.3. Aproximação da velocidade segundo Mears (1981) 

De acordo com Maciais (1997), a aproximação de Mears é uma relação obtida a partir de 

observações de avalanches de neve, baseada em evidências de campo, que pode ser aplicada 

para corridas de massa, estimando-se a velocidade através da seguinte expressão: 

Equação 39 

Onde: 

∆h = diferença de elevação entre os extremos do canal (m); 

b = largura transversal da corrida (m); 

r = raio de curvatura do meio (m); 

v = velocidade da corrida de massa (m/s); 

g = gravidade (m/s²); 

c = fator de correção (adimensional). 

 
De acordo com Macias (1997), para o fator c adota-se o valor 2,5 para casos em que se tem 

maior confiabilidade nos dados (∆h), e 5 para casos em que se deseja um resultados mais 

conservador. 

4.2.4. FLO-2D 

O FLO-2D é um software que engloba uma rotina de modelagem bastante avançada para 

fluxos, desenvolvido por O'Brien e Julien (2000), capaz de modelar fluxos tanto em 

superfícies canalizadas quanto em superfícies não canalizadas. Este modelo se baseia em 

modelos de conservação de massa e de quantidade de movimento, sendo que o escoamento é 

dominado pelos efeitos da viscosidade e tensão dispersiva. 

De acordo com Gomes (2006), no FLO-2D "a modelagem desse fenômeno é feita por uma 

modelagem de reologia quadrática para a previsão da viscosidade e tensão cisalhante do 
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escoamento em função da concentração de sedimentos. A concentração de sedimentos, os 

efeitos da diluição e a remobilização dos depósitos são simulados sobre cada elemento do grid 

(pixel)". Entretanto, cabe ressaltar que, de acordo com o autor citado, neste modelo não é 

levado em conta o aumento de volume da corrida de massa causado pela camada de erosão ao 

longo do movimento. 

O FLO-2D utiliza um modelo de reologia quadrática para descrever o comportamento de 

corridas de massa, combinando o modelo de Binghan para o fluxo turbulento, e o modelo de 

Bagnold para a tensão de escoamento cisalhante e dispersiva. Uma descrição detalhada das 

equações constitutivas deste modelo é apresentada por Gomes (2006). 

De acordo com O'Brien e Julien (2000) apud Gomes (2006), no modelo FLO-2D os termos 

das tensões de cisalhamento são dados através da seguinte aproximação: 

Equação 40 

Onde Sf é o somatório das componentes da encosta, Sy é a componente do escoamento da 

encosta, Sv é a componente da viscosidade e Std é a componente da turbulência dispersiva. 

A componente de escoamento (Sy) é dada por: 

Equação 41 

Onde τy é a tensão cisalhante do escoamento, que é dada pela soma de duas componentes: τc 

(tensão coesiva), τmc (tensão de Mohr Coulomb) e h é altura do fluxo. 

A componente da viscosidade (Sv) é dada por: 

Equação 42 

Onde K é o parâmetro de resistência de fluxo laminar, V é a velocidade do fluxo, η é a 

viscosidade dinâmica do fluxo e γm é o peso específico da mistura.  

Por fim, a componente da turbulência dispersiva (Std) é dada por: 
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Equação 43 

Onde ntd é um coeficiente de rugosidade equivalente ao de Manning para fluxos.  

Dessa forma, Sf pode ser descrito da seguinte maneira: 

Equação 44 

Ainda, de acordo com O'Brien e Julian (2000) apud Gomes (2006), τy e η podem obtidos a 

partir das seguintes relações: 

Equação 45 

Equação 46 

Onde CV é a concentração de sedimentos em volume, e αi e βi são coeficientes empíricos que 

podem ser definidos por ensaios de laboratório.  

Vale destacar que Gomes (2006), através do modelo FLO-2D, fez um importante trabalho 

com base nos eventos de Quitite e Papagaio de 1996, de modo a obter uma calibração dos 

parâmetros, e ainda fazendo uma análise associada a uma análise de suscetibilidade de 

escorregamentos. Na ocasião, o autor encontrou valores de 0,092KPa.s para o coeficiente de 

viscosidade dinâmica e 0,02KPa para a tensão de cisalhamento.  

4.2.5. Modelo Voellmy-Salm 

Este é o modelo implementado no software RAMMS, baseado nos conceitos inicialmente 

desenvolvidos por Voellmy (1955) e Salm 1966), sendo que uma descrição mais bem 

detalhada desse modelo pode ser obtida em Salm (1993) e Salm et al. (1990) apud Salm 

(1993). O modelo foi inicialmente desenvolvido para avalanches de neve, portanto inclui 

algumas colocações mais pertinentes a esse material, e que posteriormente ocorreu a 

adaptação para fluxo com detritos. 
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4.2.5.1. Caracterização do fluxo 

Este item trata da caracterização do fluxo idealizado no modelo Voellmy-Salm, bem como a 

discriminação das forças de atrito mobilizadas pelo material.  

Considera-se que as tensões de cisalhamento estão concentradas perto da base do fluxo, na 

forma de um deslizamento (SALM, 1993). Este comportamento foi observado em medições 

de campo em uma avalanche (GUBLER et al., 1986 apud SALM, 1993), demonstrando de 

fato uma concentração das tensões de cisalhamento bem próximo à base do fluxo e 

praticamente a não existência de cisalhamento na parte interna do movimento. 

Nesse sentido, Salm (1993) também cita que o movimento natural de uma avalanche de neve 

não possui um comportamento de um material homogêneo, mas de uma massa estruturada. 

Esse fato é inclusive observado em medições de campo (SCHAERER; SALWAY, 1980 apud 

SALM, 1993), em que foi observado que as pressões de impacto não eram constantes, mas 

oscilatórias, com picos pronunciados e elevada frequência. Esse comportamento foi 

interpretado como o efeito causado por grumos de neve de ordem de grandeza muito maior do 

que grãos tomados singularmente.  

Devido ao comportamento referido no parágrafo anterior, o modelo apresentado por Salm 

(1993) reproduz o efeito dos grumos de neve, considerando estes como sendo esferas de 

diâmetro uniforme (ø), cuja ordem de grandeza é 10 cm. Durante o fluxo, considera-se que as 

forças de contato entre as esferas são por atrito e impacto. As forças de atrito são 

caracterizadas por um ângulo de atrito interno (φ) e ocorrem no plano de contato entre as 

esferas, e as forças de impacto possuem coeficiente de restituição nulo (e = 0), e ocorrem 

perpendicularmente aos planos de contato. O ângulo de atrito interno (φ) para avalanches de 

neve pode ser estimado a partir de medidas das inclinações dos depósitos como sendo em 

torno de 25° (ROCH, 1966 apud SALM 1993).  

Conforme já descrito, em uma avalanche as tensões de cisalhamento se concentram na base 

do movimento, e os deslizamentos que ocorrem nesse local parecem determinar a velocidade 

do fluxo (SALM, 1993). Dessa forma, para fazer uma analogia a esse comportamento, o autor 

supracitado adotou um modelo simples, análogo ao de Bagnold (1954; 1966), em que o 

comportamento das tensões na base do escoamento é representado pela interação das esferas, 

representativas da massa de neve, com uma superfície basal idealizada que contém obstáculos 
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representando a rugosidade do terreno (Figura 31). Os obstáculos da base possuem altura da 

mesma ordem de grandeza que o diâmetro das esferas e são espaçados por uma distância 

média dada por ∆r. A coordenada x1 representa a distância na direção do fluxo, x2 é a 

distância perpendicular à superfície da base e d é a profundidade do fluxo.  

 

Figura 31: Modelo representativo do cisalhamento na base da 
avalanche (fonte: SALM, 1993) 

Considerando que a velocidade do fluxo sobre a superfície da base é gv , então o número de 

colisões entre esferas e obstáculos por unidade de tempo é dada por rvg ∆/ . Considerando o 

ângulo de impacto α entre a velocidade gv  e a direção normal à superfície de contato na 

colisão, e m sendo a massa de cada partícula, tem-se que a quantidade de movimento de cada 

partícula na direção x1 é dada por α2cosgmv . Ainda, considerando que a massa específica 

das partículas é dada por Sρ , e que o número de esferas por unidade de área paralela à 

superfície é ( ) 2
1

−φa , tem-se que a resistência ao cisalhamento total devido ao impacto das 

esferas é dada pela seguinte equação (Salm, 1993): 

Equação 47 

Considerando que a massa da cada esfera seja dada por 6/3πφρS , e que o número de esferas 

por unidade de volume seja dado por ( ) 13
2

2
1

−φaa , a densidade média do fluxo é dada por: 

( ) αφτ 22
1 cos~ g

g mv
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Equação 48 

Consequentemente, a Equação 47 toma a seguinte forma: 

Equação 49 

Na Equação 49 considerou-se o coeficiente ξ, denominado coeficiente de atrito turbulento, 

como sendo: 

Equação 50 

Conforme Salm (1993) a Equação 49 representa o que é conhecido como atrito turbulento, 

primariamente abordado por Voellmy (1955) apud Salm (1993). 

Ainda segundo Salm (1993) (citando comunicação pessoal com J. Dent), as relações acima 

são complicadas na medida em que as variáveis a1, a2 e α são dependentes da velocidade do 

fluxo, portanto, ρm e ξ também o são. 

O ângulo α possui variação entre 180° e 90°, e espera-se sua diminuição com o aumento da 

velocidade. Além disso, a rugosidade do terreno tende a ser amenizada até certo ponto pelo 

depósito de material junto à base, dependendo da altura dos obstáculos (SALM, 1993). 

As equações Equação 47 a Equação 50 se referem às forças de impacto entre as partículas, 

considerando coeficiente de restituição nulo, o que produz o efeito denominado atrito 

turbulento. No entanto, conforme citado anteriormente, além das forças de impacto, no 

contato entre as esferas também existem as forças de atrito, que se referem à fricção entre as 

partículas (esferas do modelo), o que gera o efeito que é aqui denominado atrito seco. 

Para melhor compreender esse mecanismo imagina-se a situação em que, com o aumento da 

velocidade, α tende a 90°. Dessa forma, a Equação 49 tende a zero. O mesmo efeito ocorre ao 

se considerar uma base lisa, ou seja, com ∆r tendendo a ∞. Nessas ocasiões, a parcela de atrito 

turbulento tende a zero, restando apenas o atrito seco como resistência ao escoamento. O 

atrito seco é governado pelo coeficiente µ (coeficiente de atrito seco), que pode ser estimado a 

22

1

2
2 cos

~ g
m

gm v
g

gv
a

rg

ξ
ρρ

αφ
τ =







 ∆
−

αφ
ξ 2

2 cosa

rg∆=

( )
6

1

2
2

1

π
ρ
ρ −

= aa
S

m



 

_________________________________________________________________________________________________________________ 
Uso do programa RAMMS na modelagem de corridas de detritos e previsão de áreas atingidas – estudo do caso de Quitite-Papagaio 

71 

partir de observações em depósitos de movimentos anteriores, sendo observado em uma faixa 

de valores que varia desde 0,155 a 0,30 (SALM, 1993). 

Para a determinação da parcela da resistência ao cisalhamento devido ao atrito seco, e 

considerando que as tensões de cisalhamento estão concentradas na base do escoamento, 

determina-se a tensão normal devido ao peso da mistura que atua sobre a superfície de 

deslizamento na base do movimento (N), sendo: 

Equação 51 

onde N é a tensão normal atuante na base do escoamento, ρ e a massa específica da mistura, H 

é a espessura do fluxo e ψ é o ângulo de inclinação do terreno. 

Dessa forma, a resistência ao cisalhamento devido ao atrito seco pode ser definida através da 

seguinte relação, definindo-se µ como sendo o coeficiente de atrito seco: 

Equação 52 

Por fim, a resistência ao cisalhamento total, considerando a parcela devido ao atrito seco e a 

parcela devido ao atrito turbulento, é dada pela soma das duas parcelas, conforme a equação 

abaixo (BARLET et al., 2013). 

Equação 53 

Considerando conjuntamente tanto o efeito das forças de impacto (atrito turbulento) quanto 

das forças de atrito (atrito seco), tem-se a seguinte relação para o perfil de velocidade do 

fluxo: 

Equação 54 

De acordo com Salm (1993) o perfil de velocidade no fluxo de uma avalanche pode ser 

idealizado de forma retangular, sendo que a Equação 54 representa a velocidade média. O 

autor também cita que essa relação é válida para declividades não muito elevadas (φ < 35°). 
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Devido à natureza das forças de contato (atrito e impacto), o coeficiente µ (atrito seco) está 

relacionado às propriedades do material do fluxo, enquanto que o coeficiente ξ (atrito 

turbulento) está mais ligado à geometria (rugosidade) do terreno. Nesse sentido, ao se tomar 

um terreno com uma rugosidade baixa, o coeficiente ξ aumenta, assim como a velocidade 

aumenta de forma assintótica, de maneira que a partir de certo ponto resta praticamente 

apenas a resistência referente ao atrito seco (Salm, 1993). 

4.2.5.2. Transição do fluxo 

Este item apresenta o comportamento do fluxo no modelo Voellmy-Salm quando ocorre uma 

variação da declividade da base, e suas respostas em termos de velocidade e altura da camada 

de fluxo, conforme apresentado por Salm (1993). 

Considera-se um fluxo com vazão constante, Q (m³/s), material possuindo densidade 

constante (ρm = ρ) e cujo movimento é aproximadamente unidimensional. Sendo B a largura 

do fluxo, tem-se: 

Equação 55 

Em uma condição de declividade uniforme, a velocidade do fluxo, através das equações 

Equação 54 e Equação 55, é dada por: 

Equação 56 

Em um determinado ponto dentro do fluxo, tão logo a declividade do terreno varie de ψ0 para 

ψu, a velocidade inicia uma mudança gradual desde v0 até vu, assim como a altura do fluxo 

varia de d0 para du (SALM, 1993). 

Tomando-se a forma global do teorema de conservação da quantidade de movimento, tem-se: 

Equação 57 

Nesta equação, t é o tempo, V é o volume, A é a área, σjk é a tensão, vi é vetor unitário (com 

direção positiva para o lado de fora do volume) e Kk é a força de contato.  
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Ainda, no plano x2 - x3, perpendicular à direção do fluxo x1, existe e força resultante da 

pressão lateral (Fl), sendo: 

Equação 58 

Considerando ψ0 > ψu, (condição de pressão passiva) o coeficiente λ é dado por: 

Equação 59 

Conforme apresentado por Salm (1993), com a continuidade do fluxo, as seguintes expressões 

são obtidas, considerando x1 = x e v1 = v (segmentação da equação da conservação da 

quantidade de movimento, Equação 57). 
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Das substituições acima, resulta a seguinte equação diferencial: 

Equação 60 

 

Na Equação 60 tem-se os seguintes coeficientes: 

Equação 61 
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Equação 62 

Equação 63 

Equação 64 

Ainda, conforme Salm (1993), com as condições iniciais u0 = vo /vu para x = 0, a solução para 

a Equação 60 fica: 
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x  Equação 65 

Dessa forma, pela Equação 60 pode-se observar que o fluxo normal para ψ0 com u = 1 é 

obtido, teoricamente, em x     ∞.  

A Figura 32 apresenta um exemplo do decréscimo de u para a transição de um terreno 

íngreme para um terreno mais plano, para diferentes valores de λ (SALM, 1993). Pode-se 

observar na figura que u decresce a partir de um valor inicial, maior que 1 para vu < v, se 

aproximando de 1 de forma assintótica. Nota-se que quanto maior o valor de λ, maior é a taxa 

de variação de u, se aproximando de 1 mais rapidamente. Segundo Salm (1993), isso se deve 

à maior pressão passiva que ocorre no material do fluxo, para maiores valores de λ, na parte 

menos íngreme do terreno. 
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Figura 32 - Transição do fluxo para diferentes valores de λ (fonte: 
SALM, 1993) 

De acordo com Salm (1993) e conforme pode ser verificado na Figura 32, existe um valor 

máximo de λ, denominado λ crítico, que a partir do qual o fluxo normal referente a ψu não 

pode ser obtido. Segundo o autor, para valores de λ maiores que o valor crítico, o fluxo 

continuará fluindo com velocidade v0 e altura d0. Isso ocorre porque a força resultante que 

provoca o movimento, expressa por ( )uuugd ψµψρ cossin − , sendo por si insuficiente para 

manter o fluxo naquela condição, é aumentada pelo efeito da pressão passiva no material, com 

a altura d0. Depois de certo trecho, essa pressão passiva passa a ser insuficiente para manter 

essa diferença no fluxo, de modo que, a partir desse ponto, o fluxo muda gradualmente para a 

condição normal referente àquela declividade do terreno, ou seja, passa para du e vu. O valor 

crítico de λ pode ser obtido a partir da Equação 66, fazendo-se b + c = 0, ficando: 

Equação 66 

 

Ainda, de acordo com Salm (1993), o termo adimensional x/a da Equação 16 pode ser 

utilizado, em termos práticos, para saber se um fluxo atingiu ou não sua condição normal após 

uma mudança da declividade do terreno, depois de um comprimento x, pela Equação 67 a 

seguir. O valor 0,7 é citado como um limite médio para que se considere o fluxo estabilizado, 
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no entanto, conforme se observa-se na Figura 32, este valor é necessariamente variável, 

dependendo do valor do coeficiente de pressão passiva (λ) adotado.  

Equação 67 x
Q

gBv
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5. O SOFTWARE RAMMS, MONTAGEM DA BASE TOPOGRÁFICA 

DIGITAL E SISTEMATIZAÇÃO DE DADOS 

 
Este capítulo se destina a apresentar de maneira simplificada o software RAMMS, abordando 

sua principais funcionalidades, parâmetros de entrada e de saída. Também apresenta-se o 

processo de montagem do modelo digital do terreno, que foi um procedimento um tanto 

complexo e trabalhoso. Por fim, apresenta-se a sistematização de dados realizada através de 

um Sistema de Informações Geográficas (SIG), que possibilitou a análise em conjunto de 

todos os fatores que possuem influência nas análises, bem como permite a sobreposição dos 

resultados das simulações realizadas.  

5.1. O SOFTWARE RAMMS 

O software RAMMS (Rapid Mass Movements Simulation) foi desenvolvido pelo instituto 

suíço WSL (Institute for Snow and Avalanche Research), inicialmente voltado para 

modelagens de avalanches de neve, e posteriormente adaptado para simulações do tipo 

corridas de detritos, sendo que essas aplicações são implementadas em módulos específicas 

do software. 

Atualmente o software RAMMS se constitui como uma importante ferramenta para 

simulações de movimentos rápidos de massa, possuindo um potencial muito grande para ser 

utilizado como ferramenta de apoio na análise e gestão de áreas susceptíveis a movimentos de 

massa desse tipo. 

Nos próximos itens são apresentadas as principais características do software RAMMS, bem 

como uma breve descrição da interface, e principais parâmetros de entrada e de saída.  

5.1.1. Modelo físico implementado 

O modelo básico implementado no software RAMMS é o Voellmy-Salm, baseado nos 

trabalhos de Salm et al (1990) e Salm (1993), conforme já foi descrito nos itens anteriores. 
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Nesse modelo, as duas variáveis que determinam o comportamento do fluxo e que consistem 

no principal objeto de análise na calibração do modelo são os coeficientes de atrito µ e ξ 

(atrito seco e turbulento, respectivamente). 

5.1.2. Implementação do modelo digital do terreno 

O software RAMMS utiliza um modelo tridimensional do terreno, no formato ASC, que pode 

ser obtido a partir de modelos topográficos digitais em formato matricial (raster), através de 

ferramentas de geoprocessamento de dados.  

O modelo topográfico digital é decisivo para uma boa precisão nas análises, sendo muito 

importante uma boa qualidade e boa resolução da superfície para ser possível uma adequada 

simulação das condições reais de campo.  

Segundo Barlet at al. (2013), o modelo topográfico digital é o mais importante parâmetro de 

entrada do software RAMMS, sendo que a precisão dos resultados depende fortemente da 

resolução e acurácia do modelo digital do terreno.  

No geral, os modelos digitais adotados nas análises são obtidos a partir de bases topográficas 

construídas a partir de levantamentos por aerofotogrametria ou a laser. A Figura 33 apresenta 

uma visualização da interface do software com o modelo topográfico digital implementado. 

 

Figura 33 - Interface do software RAMMS com uma visualização do 
modelo digital do terreno implementado 
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5.1.3. Calibração do modelo 

Conforme já foi citado, a modelagem de corridas de detritos é bastante complexa devido à 

grande variação na composição dos materiais, o que influencia diretamente no seu 

comportamento físico. Nesse sentido, cada caso a ser alvo de uma cuidadosa análise quando 

aos parâmetros a serem utilizados nas simulações, e por isso a fase de calibração do modelo é 

de extrema importância para cada caso estudado.  

Para a utilização do RAMMS como ferramenta de análise e gerenciamento de áreas 

susceptíveis a ocorrência de corridas de detritos, é muito importante uma calibração inicial 

dos parâmetros de atrito do modelo, através de uma retroanálise de algum caso ocorrido em 

condições idênticas, idealmente no mesmo local ou região. Após a calibração inicial pode-se 

utilizar o modelo para análise de novas áreas, obtendo-se assim uma boa confiabilidade nos 

resultados. 

5.1.4. Deflagração do movimento de massa 

No software RAMMS existem dois métodos de entrada para as condições iniciais nos 

movimentos de massa: deflagração por áreas de escorregamentos ou por hidrograma em uma 

seção do canal. 

Na deflagração por áreas de escorregamentos, deve-se definir no modelo digital as áreas em 

que ocorrerão os escorregamentos que darão início às corridas de material, bem como as 

espessuras de cada área (Figura 34a). Essas informações automaticamente definem o volume 

de material da corrida, que é o produto das áreas pelas respectivas espessuras de material 

mobilizado. É importante destacar que o software considera todas as áreas iniciando o 

movimento de massa no mesmo tempo, que nem sempre representa a condição real de campo.  

No método de deflagração por hidrograma, define-se uma seção do canal da corrida de 

detritos, onde é arbitrado um hidrograma (vazão x tempo) que representa o comportamento do 

material naquele ponto Figura 34b). Para esse tipo de entrada é necessário se ter certo 

conhecimento da vazão na seção de análise, ou mesmo velocidades e alturas de fluxo. 

De acordo com Barlet et al. (2013), o método de simulações por deflagração por áreas de 

escorregamentos tem mostrado melhores resultados para movimentos de massa em canais 

abertos, do tipo avalanches. Já o método de deflagração por hidrograma tem melhor 
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representado fluxos em canais fechados, que ocorrem ao longo de uma linha de drenagem 

bem definida.  

 

Figura 34 - Representação dos dois métodos de deflagração dos 
movimentos de massa - (a) áreas de escorregamentos; e (b) 

hidrograma  

5.1.5. Parâmetros de referência 

Conforme já foi citado, para cada caso a ser analisado é muito importante a calibração do 

modelo através de um movimento de massa característico das mesmas condições. Para o 

processo de calibração, deve-se proceder um conjunto de simulações variando-se os 

parâmetros de atrito e buscando-se o melhor ajuste dos resultados com os movimentos de 

massa reais. 

Barlet et al. (2013) cita alguns valores que podem ser utilizados como referência para os 

parâmetros de atrito no início dos processo de calibração do modelo, sendo µ = 0,20 e ξ = 200 

m/s². Entretanto, conforme descrito, estes são apenas valores de referência que podem auxiliar 

no início dos processos de calibração na ausência de dados mais específicos. 
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5.1.6. Apresentação de resultados  

O software RAMMS possibilita a apresentação de alturas de fluxo e velocidades ao longo de 

qualquer estágio do movimento de massa, além dos valores máximos dessas grandezas. A 

apresentação desses resultados pode ser em planta ou em perfis. Além disso, o software 

permite a exportação dos resultados no formato shapefile, o que torna possível o manuseio 

desses dados em softwares de geoprocessamento.  

5.1.7. Limitações do software 

Neste item são citados alguns pontos em que o software apresenta algum tipo de limitação, 

que de alguma maneira interfere nas análises efetuadas, por isso deve ser levado em 

consideração nas interpretações dos resultados, bem como no planejamento das simulações.  

O primeiro ponto a se destacar está relacionado ao mecanismo de deflagração dos 

movimentos de massa a partir da delimitação de áreas de escorregamentos. A limitação que se 

observa está relacionada ao fato de que, delimitadas as áreas dos escorregamentos, a 

deflagração ocorre simultaneamente para todas as áreas, o que não necessariamente representa 

a realidade. Dessa forma, dependendo da disposição dos escorregamentos em relação ao 

talvegue principal, através deste mecanismo pode-se gerar uma condição que tende a gerar um 

acentuado pico de vazão, decorrente do somatório das contribuições de todos os 

escorregamentos, que são deflagrados no mesmo tempo. Esta concentração de vazões é 

minimizada e casos em que os talvegues são assimétricos, ou quando os escorregamentos se 

situam em posições diferentes, ou distâncias diferentes em relação ao talvegue principal, o 

que faz com que as contribuições desses escorregamentos alcancem o talvegue principal em 

tempos diferentes. Uma forma de minimizar esse problema seria a utilização de deflagração 

por hidrograma, pois dessa forma pode-se limitar os picos de vazão, ou mesmo pode-se 

definir diversos picos sequenciais. Por outro lado, a definição de um hidrograma de 

deflagração requer o conhecimento do comportamento das vazões em uma dada seção, o que 

normalmente é um dado desconhecido, ou difícil de estimar com precisão.  

Outro importante aspecto a ser levado em consideração é o fato de que durante a simulação da 

corrida não ocorre incorporação de material ao longo do trajeto. Na prática esta situação é 

comum, pois representa a remobilização de depósitos de material existentes ao longo do 

talvegue, o que pode gerar um significativo incremento no volume de material do movimento 

de massa em andamento. Uma maneira possível para se contornar essa limitação é efetuar um 
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incremento no volume inicial de material deflagrado nos escorregamentos, de maneira a 

compensar o volume de entrada de material ao longo do percurso. 

Outro importante aspecto a ser citado é o fato de, na simulação, ao longo do movimento de 

massa, o material mantém suas características físicas constantes. Entretanto, na realidade 

ocorrem mudanças contínuas nas características do material em virtude de mudanças no teor 

de água, incorporação e deposição de material (deposição gradativa do material de acordo 

com a granulometria, iniciando pelo material mais grosseiro). Uma maneira de se contornar 

essa limitação no software é estabelecendo diferentes áreas ao longo do percurso com 

diferentes parâmetros do material entre elas (constantes em cada área). Por limitação do 

software é possível estabelecer apenas três diferentes zonas de parâmetros distintos. 

Por fim, vale destacar como uma limitação do software, que está relacionada também com a 

capacidade de processamento de dados dos computadores utilizados, que é o tempo de 

duração das simulações, e por vezes a limitação da capacidade de processamento, que pode 

inviabilizar a simulação. Nesse trabalho foi observado que, aumentando-se a resolução da 

simulação, o tempo de processamento aumenta, chegando a um ponto que a simulação passa a 

não ocorrer. Julga-se que este comportamento é decorrente de limitações computacionais e do 

software, não tendo sido possível definir o quanto cada um desses fatores possui influência.  

5.2. BASE TOPOGRÁFICA DIGITAL 

Conforme já foi citado, a qualidade dos dados topográficos é de importância decisiva para um 

bom comportamento do modelo. Nesse sentido, a precisão dos resultados das simulações sem 

dúvida é diretamente ligada à resolução e qualidade desses dados.  

O software RAMMS trabalha em uma base topográfica digital tridimensional, cujo formato 

dos dados de entrada é do tipo ASCCII. A maneira de se obter esses dados é através de 

ferramentas de geoprocessamento, a partir de arquivos do tipo raster. Neste trabalho, os 

arquivos raster foram gerados por interpolação de dados topográficos em formato vetorial, 

constituídos de polilinhas com elevações formando as curvas de nível do terreno, conforme 

será detalhado nos próximos itens. 
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O arquivo raster, também conhecido como bitmap (do inglês, mapa de bits), nada mais é do 

que uma imagem formada por pontos (pixels), sendo que cada um desses pontos possui três 

informações básicas: duas coordenadas que representam o posicionamento do ponto (x e y), e 

um terceiro valor atribuído, que no caso de um mapa de elevações (base topográfica) é a cota 

do ponto (z). O tamanho do pixel, ou o espaçamento entre eles, caracteriza a resolução do 

arquivo, sendo que quanto menor o espaçamento entre eles, maior será o número de pontos 

que forma o arquivo, e melhor será a resolução do modelo. Para os arquivos raster gerados 

nesse trabalho foi utilizada uma resolução que corresponde a um tamanho do pixel de 1,0m. 

Todo o processo de preparação da base topográfica digital foi realizado através de software de 

geoprocessamento em ambiente SIG (Sistema de Informações Geográficas), utilizando-se o 

software ArcGIS (ArcMAP). 

5.2.1. Definição e montagem da base topográfica digital 

Os dados topográficos utilizados como base para estas simulações foram fornecidos pela 

GEO-RIO , obtidos de duas diferentes bases: levantamento a laser e restituição de fotografias 

aéreas. A utilização de duas diferentes bases foi necessária pelo fato de que o levantamento a 

laser - muito mais preciso - não encobria totalmente a área de interesse, sendo então 

necessária uma complementação, realizada a partir de dados obtidos da outra base 

topográfica. A seguir são apresentadas as características das duas bases topográficas 

utilizadas, bem como o procedimento seguido para fazer a junção e compatibilização delas 

para formar o modelo digital final do terreno para a área de análise.  

5.2.1.1. Base topográfica 1: levantamento a laser 

A base topográfica obtida pelo levantamento a laser foi elaborada a partir de levantamentos 

realizados no ano de 2010, portanto 14 anos passados da ocorrência dos acidentes geotécnicos 

de Quitite e Papagaio, em 1996. Essa base topográfica foi obtida originalmente em escala 

1/2000, sendo apresentada em planta digital, em formato dwg, com curvas de nível 

constituídas de polilinhas com elevações com intervalo de 0,5m de cota.  

Para contemplar a área de interesse foram necessárias 4 folhas dessa base topográfica, sendo 

elas: 

• 286C 
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• 286D 

• 286E  

• 286F 

Essas folhas são apresentadas no sistema de projeção UTM (Universal Transversa de 

Mercator), duas delas (286C e 286D) no sistema de coordenadas SAD69 (South American 

Datum, 1969) e as outras duas no sistema WGS84 (World Geodetic System, 1984), todas elas 

com meridiano central 45° W (fuso 23) e datum vertical sendo o Marégrafo de Imbituba SC. 

Para possibilitar a união dessas folhas foi necessário fazer uma compatibilização dos sistemas 

de coordenadas, de modo que todas viessem a possuir o mesmo datum horizontal. Para isso, 

foi realizada uma transformação de coordenadas, por meio de software de geoprocessamento, 

de modo a passar todas as folhas para o datum WGS84. Para permitir essa mudança foi 

necessário passar os arquivos dwg para o formato shape (.sph). Depois de compatibilizadas, 

as quatro folhas foram unidas em um arquivo único, sendo que o encaixe entre elas se 

mostrou muito preciso. A Figura 35 mostra a articulação das folhas utilizadas com relação à 

área de estudo. 

 

Figura 35 - Representação das folhas utilizadas referentes à base 
obtida por levantamento a laser 

Conforme citado anteriormente, o levantamento a laser não encobriu totalmente a área de 

interesse. Isso ocorre porque esse levantamento foi realizado em uma área limitada às regiões 

de maiores declividades. Dessa forma, embora as cartas da articulação englobassem toda a 
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área de interesse, conforme a Figura 35, a área em que foi realizado o levantamento a laser é 

mais restrita, não englobando a parcela mais a jusante da bacia de análise, conforme pode ser 

visualizado na Figura 36, daí surgiu a necessidade de se buscar outra base topográfica digital 

que servisse como uma complementação para a área não coberta pelo levantamento a laser - 

assunto do próximo item. 

 

Figura 36 - Cobertura do levantamento a laser das folhas da base 
topográfica 1 

5.2.1.2. Base topográfica 2: restituição de fotografias aéreas 

Para fazer uma complementação na área não encoberta pelo levantamento a laser da base 

apresentada no item anterior (conforme Figura 36), foram pesquisadas outras bases 

topográficas existentes, junto à GEO-RIO, e optou-se pela utilização de uma base gerada 

através de restituição de fotografias aéreas de um levantamento realizado no ano 2000 (4 anos 

passados da ocorrência dos acidentes geotécnicos). 

Essa base topográfica é apresentada em arquivo digital no formato dwg, na escala 1/2000, 

com curvas de nível constituídas de polilinhas com elevações com intervalo de 1,0 m cota. Na 

articulação, cada uma dessas folhas corresponde a uma subdivisão de 1/24 da área das cartas 

referentes ao levantamento a laser, ou seja, engloba uma área 24 vezes menor. 

Para encobrir a área onde foi necessária a complementação, foram necessárias 6 folhas dessa 

base topográfica, sendo elas:  

• 286-C-IV-1 
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• 286-C-IV-2 

• 286-C-IV-4 

• 286-C-IV-5 

• 286-E-II-1 

• 286-E-II-2 

Essas folhas são apresentadas no sistema de projeção UTM (Universal Transversa de 

Mercator), meridiano central 45° W (fuso 23), sistema de coordenadas SAD69 e datum 

vertical sendo o Marégrafo de Imbituba, SC. A Figura 37 apresenta essas folhas, assim como 

as correspondentes ao levantamento a laser e a área das bacias dos rios Quitite e Papagaio. 

Nota-se que foi possível encobrir toda a área de interesse, incluindo uma área de sobreposição 

das duas bases.  

 

Figura 37 - Articulação das folhas das duas bases topográficas 
utilizadas  

Na sequência, através de software de geoprocessamento, para possibilitar o processamento 

dessas folhas, os arquivos foram passados para o formato shape (.shp), gerando assim dois 

arquivos shapes, um para cada base topográfica.  
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5.2.1.3. Montagem da base topográfica digital final 

Definidas as bases topográficas, e compatibilizados os sistemas de coordenadas, o passo 

seguinte é a junção dessas duas bases, de modo a formar uma base final única que 

contemplasse toda a área de interesse. 

Nesse processo, até então, os arquivos digitais estavam em formato vetorial (polilinhas). No 

entanto, para possibilitar a manipulação e processamento desses dados, é muito mais 

conveniente (e necessário) se trabalhar em formato matricial (raster), logo essas duas bases 

foram transformadas para formato raster. 

Os arquivos raster foram gerados com resolução (tamanho do pixel) de 1,0m. Essa resolução 

foi escolhida com base em trabalhos existentes na literatura e por ser compatível com a 

precisão existente no arquivo vetorial inicial, que possuía curvas de nível espaçadas em 0,5m 

para a base laser e 1,0 para a base complementar. Nesse sentido, ressalta-se que a escolha de 

um tamanho de pixel maior do que 1,0m poderia diminuir a precisão do modelo, enquanto que 

um tamanho menor do que o utilizado geraria arquivos demasiadamente grandes (há de se 

observar o limitação de capacidade de processamento de dados de computadores utilizados), 

sem representar necessariamente um aumento na precisão do modelo. 

Nos início do trabalho de compatibilização das duas bases, foi definida uma área limite de 

interesse, de modo a limitar a extensão da área de análise e o consequente volume de dados a 

serem processados. A delimitação dessa área foi feita com base nos limites das bacias 

hidrográficas dos rios Quitite e Papagaio e pelas áreas em que ocorreu deposição das corridas 

de detritos que aconteceram. Foi considerada ainda uma folga, englobando-se assim uma área 

um pouco mais extensa do que a real área de impacto das corridas. A Figura 38 mostra a área 

tomada para análise (retângulo destacado), bem como a área de sobreposição entre as duas 

bases topográficas.  
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Figura 38 - Delimitação da área de análise e área de sobreposição das 
duas bases topográficas digitais 

Nesse ponto percebeu-se uma dificuldade, pois apesar de as duas bases estarem no mesmo 

datum vertical e horizontal, ao se fazer a sobreposição delas observou-se que existia uma 

diferença entre as duas superfícies topográficas. As Figuras Figura 39 à Figura 44 ilustram 

essa situação (atentar para o aumento da escala vertical dos perfis em 5 vezes para facilitar a 

visualização). Observa-se inclusive que essa diferença entre as duas superfícies não segue um 

padrão único, o que poderia caracterizar algum deslocamento vertical ou horizontal entre as 

duas bases. A magnitude dessa diferença de cotas varia bastante, chegando a valores próximos 

a 5 m nas maiores diferenças, mas no geral se situando em valores no entorno de 1 m.  
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Figura 39 - Perfis analisados no encaixe das duas bases topográficas  

 

 

Figura 40 - Perfil do terreno de cada uma das bases na área de 
sobreposição - Perfil 1 - (aumento de 5x na escala vertical) 
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Figura 41 - Perfil do terreno de cada uma das bases na área de 
sobreposição - Perfil 2 - (aumento de 5x na escala vertical) 

 

 

Figura 42 - Perfil do terreno de cada uma das bases na área de 
sobreposição - Perfil 3 - (aumento de 5x na escala vertical) 
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Figura 43 - Perfil do terreno de cada uma das bases na área de 
sobreposição - Perfil 4 - (aumento de 5x na escala vertical) 

 

Figura 44 - Perfil do terreno de cada uma das bases na área de 
sobreposição - Perfil 5 - (aumento de 5x na escala vertical) 

Para fazer a junção das duas bases, devido à diferença observada entre as duas superfícies, foi 

descartada a hipótese de se fazer um encaixe abrupto na transição entre elas, pois isso geraria 

um degrau muito grande na linha de transição em alguns pontos, o que provavelmente geraria 

algum efeito nas futuras análises. Dessa forma, pensou-se em fazer uma transição gradual, 



 

 

__________________________________________________________________________________________ 
Leandro Conterato (l.cont88@yahoo.com.br) Dissertação de Mestrado. PPGEC/UFRGS. 2014. 

92 

dividindo-se essa diferença de altura em intervalos menores, diminuindo assim a amplitude 

dos degraus formados.  

Para possibilitar esse processo, inicialmente foi definido o número de transições que seriam 

feitas de modo a tornar esse processo mais suave, arbitrando-se um total de 4 intervalos. 

Dessa forma, nos locais onde tivesse inicialmente um degrau de 1 m de altura, nessa nova 

concepção existiriam 4 degraus de 0,25 m de amplitude cada um. Também foi definida uma 

extensão na qual essa transição ocorreria, sendo adotados 300 m, obtendo-se assim uma 

configuração de uma transição a cada 100m de extensão horizontal.  

Foi definido também que essa transição ocorreria ao longo de uma faixa linear, formando uma 

figura retangular, com o simples objetivo de facilitar os trabalhos de tratamento das 

superfícies nos softwares de geoprocessamento. A Figura 45 demonstra a configuração 

descrita. 

 

Figura 45 - Faixa de transição entre as duas bases topográficas 

A faixa de transição foi então dividida em 3 segmentos, formando 3 faixas ao longo dela, 

dispostas paralelamente à linha de fronteira entre as bases. Para cada uma dessas faixas foram 

tomadas as duas superfícies no formato raster (baso topográfica 1 e base topográfica 2) e, 

com auxílio de ferramentas de geoprocessamento de dados, foram definidas novas superfícies 

nessas áreas, cujos valores das elevações foram calculados ponto a ponto, definidos como 
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sendo um valor médio entre as duas bases originais, ponderado pela distância da área a cada 

uma das bases. Dessa forma, a faixa central possui como cota um valor igual à média das duas 

bases, enquanto que as faixas adjacentes possuem um valor mais influenciado pela base que 

estiver ao seu lado. Figura 46 ilustra esse processo, bem como a formulação utilizada para o 

cálculo das cotas das superfícies em cada faixa de transição. 

 

Figura 46 - Segmentação e definição dos valores de cota para as faixas 
de transição entre as duas bases topográficas 

Finalizado esse processo, chegou-se uma base final segmentada em 5 porções, de modo que o 

passo seguinte foi fazer a união desses segmentos, formando um modelo digital único. Dessa 

forma chegou-se ao modelo digital final, constituído de um arquivo do tipo raster, contínuo 

para toda a extensão da área de análise. 

5.2.2. Efeito da deposição de material das corridas na base topográfica e 

correções efetuadas 

Conforme foi apresentado no item que trata das investigações geotécnicas, em diversas seções 

ao longo das áreas de deposições das corridas de detritos de 1996 foram observadas 

espessuras de deposição superiores a 5,0m. Aliado a isso, sabe-se que as duas bases 
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topográficas utilizadas nesta pesquisa foram obtidas através de levantamentos (laser e 

aerofotogrametria) realizados após os eventos de 1996, dessa forma a superfície obtida até 

então incorpora também o material depositado, não correspondendo exatamente à superfície 

do terreno original sobre a qual ocorreram as corridas de detritos ora estudadas, e essas 

deposições correspondem a espessuras consideráveis.  

Diante dessa constatação foram estudadas algumas possibilidades para compensação do efeito 

das deposições das coridas na base topográfica, e assim se chegar a uma superfície 

equivalente à original, antes da ocorrência das corridas de detritos. A possibilidade de 

utilização de bases topográficas obtidas por levantamentos anteriores às corridas de detritos 

foi descartada imediatamente devido à perda de resolução que se teria, pois os levantamentos 

mais antigos eram realizados em escalas menores (1/10.000 ou inferiores). 

Uma possibilidade considerada viável e coerente foi mapear as áreas e espessuras de 

deposição e, através de geoprocessamento, subtrair as espessuras depositadas da superfície 

digital obtida até então, sendo este o procedimento adotado. Para viabilizar isso, o passo 

inicial foi o mapeamento das áreas e das espessuras de deposição, o que foi feito com base em 

fotos aéreas obtidas logo depois das corridas, dados de sondagens realizadas naqueles locais, 

dados coletados em visita de campo e descrições existentes nos documentos obtidos junto à 

GEO-RIO. 

Para facilitar esse processo, foram tomadas as imagens aéreas disponíveis e montado um 

mosaico, georreferenciado, de modo a encobrir toda a área em que se evidenciava deposição 

de material. Junto a essa base foram locadas as sondagens geotécnicas realizadas, bem como 

identificadas as principais feições e estruturas que ajudassem a caracterizar, através de 

descrições existentes, as zonas de deposição.  

Após a delimitação em planta das áreas de deposição, procedeu-se a identificação das 

espessuras desses depósitos. Para isso, de grande importância foram as sondagens geotécnicas 

existentes. Conforme apresentado anteriormente, essas sondagens consistem em ensaios SPT 

(Standard Penetration Test) e seções de ensaios geofísicos. Nessas sondagens foram 

identificadas as diferentes camadas de solo, inclusive espessuras dos depósitos de corridas 

recentes e pretéritas. Também foi identificado o inicio do solo residual em profundidades 

maiores. Muito importante também nesse processo foram fotografias e descrições existentes 

em documentos e registros da época. O resultado desse processo foi um mapa contendo a 
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delimitação dos limites extremos da pluma de deposição e, dentro desta, diversos pontos 

locados com identificação da espessura do depósito naquele local. A Figura 47 apresenta 

simplificadamente o mapeamento realizado. 

 

Figura 47 - Mapa simplificado das zonas de deposição das corridas de 
detritos 

Concluída a identificação das áreas e espessuras de deposição, o passo seguinte foi a criação 

de um mapa de isolinhas das espessuras dos depósitos, gerando assim uma representação 

vetorial da pluma de deposição. Isso foi feito através da interpolação dos pontos de espessuras 

conhecidas e identificado na etapa anterior, tomando-se também como premissa a linha 

delimitadora da área de deposição como sendo uma isolinha de espessura igual a zero. A 

Figura 48 apresenta o mapa com as isolinhas de espessuras de deposição. As isolinhas foram 

geradas com intervalos de 0,5m. 

A seguir, partindo-se do mapa das isolinhas, através de software de geoprocessamento foi 

gerado um mapa do tipo raster, obtido pela interpolação linear das isolinhas criadas na etapa 

anterior, com resolução igual a 1,0m. O valor escolhido para o tamanho do pixel do arquivo 

raster foi definido de maneira a ser compatível com o arquivo vetorial existente, sendo 

também o mesmo valor adotado na superfície topográfica digital do terreno (raster). 
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Figura 48 - Isolinhas das espessuras de deposição das corridas de 
detritos de 1996 - representação vetorial 

 

Figura 49 - Mapa de espessuras de deposição - representação raster 
(na pluma, o verde claro representa as menores espessuras e o 

vermelho as maiores) 

De posse do mapeamento raster das deposições, através de software de geoprocessamento foi 

feita a sobreposição deste mapa com modelo digital do terreno, e na sequência foi criado um 
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novo modelo digital, obtido pela subtração, ponto a ponto, entre a cota da superfície 

topográfica e a espessura de deposição correspondente. Dessa forma obteve-se um modelo 

digital do terreno que corresponde à condição do relevo anterior às deposições de material 

pelas corridas de detritos. A Figura 50 apresenta perfis do terreno, localizados conforme 

indicado na planta apresentada, mostrando a linha do terreno com e sem a correção das 

espessuras de deposição de material das corridas de 1996. Na figura citada, para cada perfil 

notam-se duas linhas, sendo que a superior corresponde à superfície que considera o material 

depositado, e a inferior é o terreno antes sem o material depositado (situação ligeiramente 

anterior às corridas de detritos de 1996). 
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Figura 50 - Perfis esquemáticos da superfície do terreno com e sem a 
correção das espessuras de deposição de material das corridas 
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Da mesma forma como foi feito o procedimento acima descrito, para as áreas de depósitos das 

corridas de 1996, se poderia pensar em uma maneira de compensar os volumes dos 

escorregamentos que deflagraram as corridas de detritos. No entanto, a influência que essa 

compensação do modelo do terreno teria no comportamento das corridas de detritos é muito 

menos importante do que no caso anterior, pois a simulação do RAMMS ocorre a partir do 

momento em que a massa já está rompida (áreas deflagradoras). Supostamente ocorreria uma 

maior influência caso fosse aplicada uma análise de estabilidade localizada, mas não é o que 

ocorre no RAMMS, pois nesse software o dado de entrada é a massa instabilizada, não sendo 

considerada a circunstância que a levou a essa condição.  

Por fim, vencidas todas as etapas de montagem e otimização da base topográfica digital, 

chegou-se em sua versão final, restando apenas sua conversão para o formato ASCII e 

implementação no modelo do software. A Figura 51 apresenta uma visualização da base 

digital final. 

 

Figura 51 - Visualização do modelo digital final  

5.2.3. Implementação da base topográfica digital no modelo 

Depois de definido o modelo digital do terreno em arquivo raster, o próximo passo foi a 

transformação desses dados para o tipo de arquivo de entrada no software RAMMS (ASCII). 
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Dessa forma, através do software de geoprocessamento ArcGis os dados foram exportados 

para o formato ASCII. 

O arquivo ASCII é um arquivo de texto, em cuja codificação existem as informações que 

formam o modelo digital do terreno. Esse arquivo mantém a resolução do arquivo raster que 

o originou. A Figura 52 apresenta uma visualização tridimensional do modelo digital do 

terreno implementado no software RAMMS. 

 

Figura 52 - Modelo digital implementado no software RAMMS 

5.3. MAPEAMENTO DOS ESCORREGAMENTOS DE 1996 

Para possibilitar as retroanálises com deflagração por áreas de escorregamentos é necessário o 

mapeamento dos escorregamentos que alimentaram as corridas de massa reais. Esse processo 

não é simples e exigiu uma análise cuidadosa diferentes tipos de informações existentes, 

principalmente imagens aéreas obtidas logo após os desastres de 1996. 

Para definir as áreas dos escorregamentos foram utilizadas fotografia aéreas obtidas no mês de 

março de 1996, portanto dois meses após a ocorrência das corridas de detritos. Figura 53 

apresenta a foto aérea que serviu de base para o mapeamento dos escorregamentos. Além 

dessa imagem, como apoio nesse mapeamento foram utilizadas outras fotografias aéreas de 
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maior escala, em que se pode verificar com maior detalhe cada feição do terreno. Também se 

utilizou informações contidas nos relatórios e registros técnicos existentes.  

 

Figura 53 - Foto aérea da área obtida em março de 1996 que serviu de 
base para os mapeamentos dos escorregamentos 

Além das áreas dos escorregamentos é necessário fazer a definição das espessuras de solo que 

escorregaram em cada local. Essa estimativa foi feita a partir das informações dos relatórios 

técnicos da época, de fotografias, e imagens aéreas. 

Um fator importante levado em conta no processo de definição das espessuras dos 

escorregamentos é o volume total de material gerado, que é dado pelo produto entre as áreas e 

as espessuras dessas zonas. Nesse processo, de antemão é conhecido o volume total de 

material mobilizado pelas corridas de detritos, logo, tendo sido mapeadas as áreas, as 

espessuras foram sendo balizadas de modo a compatibilizar o volume total gerado. 

Intrínseco ao processo de mapeamento e definição das áreas e espessuras dos 

escorregamentos existe uma simplificação importante, decorrente do fato de que o software 

RAMMS não considera entrada de material no movimento de massa ao longo do seu 

percurso, o que se sabe que na realidade ocorre, devido à remobilização dos depósitos de 



 

 

__________________________________________________________________________________________ 
Leandro Conterato (l.cont88@yahoo.com.br) Dissertação de Mestrado. PPGEC/UFRGS. 2014. 

102

material antigo do leito dos canais. Dessa forma, todo o material mobilizado pela corrida deve 

necessariamente ser computado nas áreas de deflagração inicial. 

A Figura 54 apresenta o mapeamento final das áreas dos escorregamentos, bem como as 

espessuras, que foram introduzidos no modelo do software RAMMS.  

 

Figura 54 - Áreas de escorregamentos e respectivas espessuras 
adotadas (as linhas azul escuro e azul claro representam, 

respectivamente, a delimitação da bacia e os talvegues dos canais) 

A inserção do mapeamento dos escorregamentos no software RAMMS é por meio de 

importação de dados no formato shapefile (.sph) constituídos por polígonos que delimitam as 

áreas das rupturas. Dessa forma, o mapeamento realizado sobre a fotografia aérea, através de 

software CAD, foi importado para um software de geoprocessamento de dados (ArcGis), no 

qual foi feita a conversão dos polígonos para o formato shapefile, e definido um atributo de 

espessura para cada um dos polígonos, que representa a espessura do solo que escorregou em 

cada uma das áreas delimitadas no mapeamento. Assim ficaram prontos os dados de entrada 

no software RAMMS referentes ao mapeamento dos escorregamentos. 
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5.4. SISTEMATIZAÇÃO DOS ELEMENTOS DE ANÁLISE - 

IMPLEMENTAÇÃO DO SIG 

Para possibilitar uma adequada sistematização de todas as informações da área de estudo, foi 

montado um Sistema de Informações Geográficas (SIG). O SIG consiste em um banco de 

dados com interface gráfica que possibilita com que os dados, que podem ser de diferentes 

tipologias, sejam armazenados e estejam acessíveis de maneira bastante simples, em conjunto 

com uma representação espacial desses elementos, em um sistema georeferenciado. Esse tipo 

de sistematização de informações é de imensa utilidade, pois torna as análises muito mais 

claras, com possibilidade de sobreposição de informações de acordo com a necessidade em 

cada situação.  

O SIG iniciou com o processamento das bases topográficas digitais, conforme foi descrito 

detalhadamente nos itens anteriores, o que demandou um grande esforço de 

geoprocessamento até se chegar à base topográfica digital final que foi implantada no modelo 

do RAMMS. Entretanto, finalizada a etapa de montagem e preparação do modelo digital do 

terreno, foi dada continuidade na sistematização de informações dentro do SIG, englobando 

informações topográficas, drenagem, locação de sondagens, mapeamentos de 

escorregamentos, delimitação da bacia hidrográfica, localização dos talvegues, mapeamentos 

das plumas de deposição etc. Além disso, foi possível sobrepor os resultados das simulações 

efetuadas no software RAMMS, que permite exportar diferentes tipos de dados para serem 

inseridos no SIG. A Figura 55 apresenta u exemplo de sobreposição gráfica de diferentes tipos 

de informações implementadas no SIG.  

Conforme será mais bem descrito na fase de apresentação dos resultados, o SIG também 

demonstrou ser de grande utilidade para avaliação dos resultados das simulações, fazendo-se 

as sobreposições entre os mapeamentos dos movimentos de massa reais com os resultados de 

cada simulação, ou mesmo entre diferentes simulações.  
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Figura 55 - Exemplo de sobreposição gráfica de diversos tipos de 
informações no SIG 
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6. METODOLOGIA PARA AS SIMULAÇÕES 

A metodologia proposta para análise dos movimentos de massa de Quitite e Papagaio visa 

descrever os procedimentos seguidos no desenvolvimento da pesquisa para atender os 

objetivos estabelecidos, principalmente no que se refere à definição dos parâmetros do 

modelo Voellmy Salm (µ e ξ) que governaram as corridas. Indo mais além, esta metodologia 

se propõe a seguir didaticamente uma série de passos e etapas que visam, acima de tudo, 

compreender o mecanismo das corridas de detritos através da observação e análise de diversos 

cenários montados no software RAMMS, variando-se os parâmetros e analisando-se as 

respostas obtidas.  

6.1. CONSIDERAÇÕES E DIRETRIZES GERAIS 

Conforme já foi apresentado, o software RAMMS possibilita dois diferentes métodos para 

deflagração de movimentos de massa e início das simulações: através da definição de áreas 

escorregamentos ou através da entrada por um hidrograma definido para uma seção do canal 

das corridas. De acordo com as recomendações dos desenvolvedores do software (BARTELT 

et al., 2013), o método de entrada por áreas de escorregamentos é mais indicado para fluxos 

não canalizados, como é o caso de avalanches, enquanto que para fluxos canalizados é 

preferível a entrada através de hidrograma.  

Para o presente trabalho, apesar de se tratar de fluxos canalizados, as principais análises são 

realizadas através do método de deflagração por escorregamentos. Isso porque os dados e 

informações disponíveis dos escorregamentos reais, que são o ponto de partida para as 

simulações, atendem as necessidades deste método. Por lado, para esses movimentos de 

massa não se tem registros ou informações confiáveis necessárias para a entrada pelo método 

do hidrograma, especialmente as vazões de pico e velocidades. Entretanto, ainda assim são 

realizadas algumas simulações pelo método de entrada por hidrograma, de modo a se analisar 

o comportamento da simulação através desse método.  

Para a calibração dos dois parâmetros do modelo Voellmy Salm (µ e ξ), partiu-se de 

simulações adotando-se parâmetros médios sugeridos pelos desenvolvedores do software, e 
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em seguida foi feita uma variação gradual de cada um dos parâmetros, de maneira 

independente, observando-se as respostas nos resultados dessas simulações decorrentes dessas 

mudanças, e comparando-se com os dados reais, de maneira a se chegar aos valores que 

melhor representam as condições das corridas de massa reais.  

No processo de calibração dos dois parâmetros de atrito, em virtude da natureza de efeito 

físico de cada um deles no movimento da massa, bem como observado em outros estudos 

presentes na literatura, na calibração do parâmetro de atrito seco (µ) levou-se em conta as 

extensões das áreas de deposição de material e as espessuras dos depósitos. Já para o 

coeficiente de atrito turbulento (ξ) tomou-se como base as velocidades do movimento de 

massa.  

É importante salientar que a altura final de fluxo é definida a partir de um estágio da 

simulação em que se convenciona como sendo o final do movimento. Para isto toma-se como 

base a quantidade de movimento total da massa, sendo ela definida como o produto da massa 

pela velocidade. Quando a quantidade de movimento dessa massa atingir um percentual 

menor ou igual a 5% do valor máximo observado ao longo do movimento, cessa-se a 

simulação e convenciona-se que esta é a condição final de deposição. Esse valor (5%) é 

sugerido pelos desenvolvedores do software (BARTELT et al., 2013). De acordo com os 

autores, valores menores do que 5% não são indicados, pois representam uma condição sem 

correspondente nos movimentos reais. 

6.2. ELEMENTOS DE CONTROLE 

Os elementos de controle das simulações são aqueles levados em conta na análise dos 

resultados das simulações realizadas, ao se comparar os resultados obtidos com os 

movimentos de massa reais. O que definiu a escolha desses elementos é sua disponibilidade, 

tanto nos registros das corridas reais quanto nos resultados das simulações, com uma 

confiabilidade razoável, devendo ser elementos muito bem definidos e com possibilidade de 

se fazer sua quantificação ou mapeamento de maneira clara e objetiva. 

De acordo com os critérios acima descritos, foram identificados os elementos com 

possibilidade de serem utilizados como elementos de controle, sendo que seus 

correspondentes nos movimentos de massa reais foram obtidos na fase de mapeamentos e 
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sistematização dos dados da pesquisa, e os correspondentes às simulações são obtidos 

diretamente nos resultados de cada simulação apresentada pelo software. Dessa forma, foram 

adotados os elementos de controle listados a seguir, indicados na Figura 56: 

 

Figura 56 - Visão geral dos elementos de controle utilizados nas simulações. 
Plumas de deposição: em amarelo os detritos grosseiros, em laranja detritos 

intermediários e vermelho a pluma de lama. As seções transversais destacadas em 
azul são as seções de investigação geotécnica. Também estão indicados os 

talvegues (azul claro), as declividades médias de cada trecho do canal do Quitite, 
além da delimitação da bacia e os escorregamentos (em cinza). 

a) Extensão das plumas de deposição, levando-se em conta os diferentes padrões 

de deposição definidos pelo tipo de material depositado, que indicam diferentes 

padrões de comportamento do fluxo de massa, como é o caso das zonas de 

transporte e deposição de detritos grosseiros, material de granulometria 

intermediária e fluxo de lama; 

b) Espessuras dos depósitos de material das corridas, obtidas através dos dados 

das investigações geotécnicas nas seções de análise (em azul na Figura 56) e 

pelas análises de fotografias e imagens aéreas da época; 

c) Velocidades do fluxo correspondente a diferentes declividades ao longo do 

talvegue, obtidas através de correlações empíricas, que são diretamente ligadas 

à declividade do terreno ao longo dos talvegues. Ressalta-se que para estes 
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valores das velocidades não existem registros de medições ou estimativas reais, 

logo, a maneira considerada mais adequada para sua estimativa foi através das 

correlações empíricas. 

6.3. ANÁLISES PRELIMINARES: COMPREENSÃO DO SOFTWARE E 

AJUSTES NO MODELO 

Inicialmente foram realizadas algumas simulações com o objetivo de entender o 

funcionamento do software, suas funcionalidades, ferramentas e limitações de análise, como 

as máximas resoluções possíveis de serem adotadas, decorrentes do tamanho dos arquivos, e 

capacidade de processamento do computador utilizado. Nessas primeiras análises foram 

adotados os parâmetros médios citados pela literatura técnica relativa ao software RAMMS 

(ξ=200m/s² e µ=0,20).  

Inicialmente foi adotada uma resolução de análise correspondente a um tamanho pixel de 

10m, variando-se até a melhor resolução possível, limitada pela capacidade de processamento 

do computador utilizado, inicialmente estimada como sendo no entorno de 1,0m. Através 

dessas simulações chegou-se ao valor de 3,0m como sendo uma resolução viável para se 

trabalhar nas análises da área em questão. 

6.4. PLANEJAMENTO DE DEFINIÇÃO DAS SIMULAÇÕES 

Em linhas gerais, inicialmente as simulações foram realizadas utilizando-se o método de 

deflagração por escorregamentos, e o primeiro dos parâmetros a ser calibrado foi o coeficiente 

de atrito seco (µ). Para a calibração desse parâmetro foram utilizados como elementos de 

controle as extensões das plumas de deposição e as alturas dos depósitos nas seções de 

controle. Na sequência foi realizada a calibração do parâmetro de atrito turbulento (ξ), tendo-

se como elemento de controle a velocidade do fluxo.  

Na sequência foram realizadas simulações com deflagração por hidrograma, de modo a 

analisar o comportamento do movimento de massa sob estas condições, fazendo uma analise 

comparativa com as simulações que consideram deflagração por escorregamentos, e buscando 

fazer nova calibração de parâmetros através deste método. Para tanto, foi necessário um 
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estudo para a definição de um hidrograma de entrada de maneira indireta, devido à falta de 

informações de velocidades e vazões reais. 

Os itens a seguir apresentam com mais detalhe cada uma das etapas, de modo a englobar todo 

o objeto proposto nesta metodologia. Informações complementares de cada etapa e de cada 

simulação serão apresentados na junto aos resultados, na sequência deste trabalho. 

6.4.1. Etapa 01 

A primeira etapa consiste na calibração do parâmetro de atrito seco com base em simulações 

deflagradas por escorregamentos. Os parâmetros de controle utilizados foram as plumas de 

deposição e as alturas de fluxo nas seções de controle. Em relação à plumas, com base no 

mapeamento mostrado na Figura 56 inicialmente foram definidos duas situações para 

calibração do parâmetro de atrito seco: a primeira com base na pluma dos detritos mais 

grosseiros e a segunda com base na pluma de lama, representando assim duas condições 

extremas para a calibração do parâmetro de atrito seco e assim visando ter uma ideia da 

variação desse parâmetro de acordo com a pluma a ser adotada como referência nas análises.  

Em relação às alturas de deposição, foram analisadas as seções indicadas na Figura 56, 

comparando-se as alturas finais do fluxo com as espessuras de deposição obtidas nas 

investigações.  

É importante notar que para cada uma dessas simulações foi adotado um parâmetro único em 

cada análise ao longo de toda a área. A Tabela 9 apresenta os parâmetros utilizados no 

conjunto de simulações realizadas na Etapa 01. 

Tabela 9 - Conjunto de simulações realizadas na etapa 01 

Simulação Resolução (m) µ ξ (m/s²) γ (kg/m³) 

S-01 3 0,0750 200 2000 

S-02 3 0,0875 200 2000 

S-03 3 0,1000 200 2000 

S-04 3 0,1500 200 2000 

S-05 3 0,2000 200 2000 

S-06 3 0,2500 200 2000 

S-07 3 0,3000 200 2000 
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6.4.2. Etapa 02 

A segunda etapa objetiva avançar na calibração do parâmetro de atrito seco, desta vez 

trabalhando-se com diferentes valores desse parâmetro ao longo da área de análise, definidos 

de acordo com os padrões de comportamento observados nas simulações da Etapa 01. Nesse 

sentido, o software RAMMS permite a adoção de um total de três diferentes conjuntos de 

parâmetros em áreas delimitadas por polígonos. Foram definidas então três áreas, de acordo 

com os padrões de comportamento observados nos movimentos de massa ocorridos, sendo 

uma englobando a sub-bacia de cada um dos canais e a terceira englobando a área da pluma 

de material mais fino (lama). A Figura 57 ilustra as áreas definidas para os diferentes 

conjuntos de parâmetros.  

 

Figura 57 - Definição das áreas com diferentes conjuntos de 
parâmetros. O polígono vermelho corresponde à área dos parâmetros 
do canal do Papagaio. O polígono roxo corresponde à área da pluma 

de deposição de material fino. O terceiro conjunto de parâmetros 
corresponde à área fora dos dois polígonos, abrangendo assim o canal 

do Quitite 

A delimitação de cada uma das áreas foi definida a partir da observação de distintos padrões 

de comportamento dos movimentos de massa ocorridos, sendo que em cada uma das regiões 

delimitadas observou-se um padrão com características próprias, principalmente no que se 

refere à deposição de material. Assim, ao longo do talvegue do canal do Quitite se observou 

um material mais grosseiro, com vasta contribuição de matacões provenientes das antigas 

pedreiras. Por outro lado, ao longo do talvegue do Papagaio a massa apresentou um 
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comportamento um pouco diferente, certamente influenciado pela ausência de material 

grosseiro, sendo uma massa mais homogênea. Por fim, na parte final da pluma, no trecho de 

jusante da área onde as duas corridas se juntam, observa-se um material de granulometria 

mais fina, visto que os detritos mais grosseiros foram sendo depositados a montante. Assim 

sendo, para cada uma dessas três áreas firam definidos parâmetros característicos, 

inicialmente estimados com base nos resultados das simulações da etapa anterior, em que se 

pode relacionar a magnitude do parâmetro de atrito seco (µ) com determinados padrões de 

comportamento do material, adquirindo-se assim uma maior sensibilidade na escolha da 

estimativa inicial dos parâmetros para cada uma das áreas.  

Dessa forma, nesta segunda etapa são realizadas diferentes simulações com os parâmetros de 

atrito seco inicialmente baseados nas simulações da primeira etapa, adotando-se para cada 

área o parâmetro que melhor apresentou o comportamento real daquele local, e 

posteriormente fazendo-se variações nos mesmos de modo a se chegar no melhor ajuste entre 

os resultados obtidos e as condições dos movimentos de massa reais. Como elementos de 

controle foram utilizados os mesmos da Etapa 01, ou seja, a delimitação das plumas de 

deposição e as espessuras de deposição nas seções de controle.  

Com a configuração proposta, nesta etapa buscam-se reproduzir com maior fidelidade os 

padrões de deposição ao longo de toda a extensão da área de análise numa mesma simulação, 

bem como buscando reproduzir os três padrões das plumas de deposição mapeadas (Figura 

56) e as espessuras de deposição ao longo das seções de controle. Nesta etapa foram 

necessárias quatro simulações para se chegar a um ajuste adequado, conforme a Tabela 10. 

Tabela 10 - Conjunto de simulações realizadas na Etapa 02. 

Simulação Resolução (m) Área µ ξ (m/s²) γ (kg/m³) 

S-08 3 
Quitite 0,25 200 2000 

Papagaio 0,1 200 2000 

S-09 3 

Quitite 0,25 200 2000 

Papagaio 0,1 200 2000 

Pluma 0,075 200 2000 

S-10 3 

Quitite 0,25 200 2000 

Papagaio 0,14 200 2000 

Pluma 0,075 200 2000 

S-11 3 

Quitite 0,25 200 2000 

Papagaio 0,14 200 2000 

Pluma* 0,075 200 2000 

*Alteração na extensão da área de parâmetros da pluma em relação à simulação S-11 
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6.4.3. Etapa 03 

As duas primeiras etapas correspondem a uma calibração inicial do parâmetro de atrito seco 

(µ) com base em simulações deflagradas por áreas de escorregamentos, sendo que ao final da 

segunda etapa já se tem este parâmetro bem definido. Dessa forma, na terceira etapa são 

realizadas simulações com o objetivo de calibrar o parâmetro de atrito turbulento (ξ).  

Nessa etapa, as simulações são realizadas utilizando-se os parâmetros de atrito seco (µ) que 

mostraram o melhor ajuste na segunda etapa, mantendo-os fixos, com as definições das áreas 

de diferentes valores desse parâmetro, e variando-se o parâmetro de atrito turbulento (ξ) de 

modo a se obter a melhor calibração deste de acordo com o elemento de controle estabelecido, 

que para este caso são as velocidades máximas de fluxo, sendo que as velocidades de 

referência são estimadas através do método empírico de Rickenmann (1999). A escolha do 

método empírico para a estimativa das velocidades de referência ocorreu por conta não 

existência de dados ou medidas reais das velocidades de campo para os movimentos de 

massa.  

Importante salientar que as análises dessa etapa foram feitar apenas para o canal do Quitite, 

pois nesse canal ocorreram os movimentos mais volumosos e melhor mapeados, além do fato 

do tempo exíguo disponível para a extensão das análises para os dois talvegues.  

Para o cálculo das velocidades foi utilizado o método de Rickenmann (1999), através da 

relação abaixo (Equação 29): 

33,033,01,2 SQU =  

Nessa relação necessita-se da vazão de pico e da inclinação do talvegue. Para o cálculo da 

vazão utilizou-se a seguinte relação (Equação 13): 

Qp = 0,0188 V 0,790 

Nesta relação toma-se o volume correspondente ao canal do Quitite, que corresponde a 

90.000m³ de material.  

Para se obter a declividade (S, na Equação 29), foi extraído um perfil do terreno ao longo do 

talvegue do Quitite. Devido a fato de o perfil possuir declividades variáveis, ele foi dividido 

em diferentes trechos com declividades médias características. A Figura 58 mostra o perfil 
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obtido, bem como a divisão por trechos, declividades médias e velocidades obtidas através do 

método de Rickenmann (1999). A Figura 59 mostra a projeção desses trechos em planta. 

Nota-se que o perfil apresenta declividade de cerca 2,4% na zona de deposição, aumentando 

de jusante para montante, atingindo valores de cerca de 75% no trecho A. Nota-se também 

que no trecho D inicia a deposição, que se estende ao longo de parcela do trecho E.  

 

Figura 58 - Perfil ao longo do talvegue do canal do Quitite 

 

Figura 59 - Talvegues dos canais com a projeção dos trechos com 
declividades uniformes conforme a Figura 58 

Nessa análise não será considerado o trecho A, por dois motivos. O primeiro é que nesse 

trecho a corrida não possui volume pleno, pois é alimentada por escorregamentos ao longo 

desse trecho e parte do trecho seguinte. O segundo é que como a declividade é muito elevada, 

está bem acima dos valores em que basearam os estudos que definiram as correlações 
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utilizadas neste estudo, sendo observados valores máximos de 57% na literatura. Também é 

desconsiderada uma parte do trecho B, pois na primeira porção deste ainda a corrida ainda 

não possui volume pleno, possuindo ainda expressivas contribuições de escorregamentos 

laterais.  

A Tabela 11 apresenta o conjunto de simulações realizadas nesta etapa, incluindo também a 

simulação S-11, realizada na etapa anterior. 

Tabela 11 - Conjunto de simulações realizadas na Etapa 03. 

Simulação Resolução (m) Área µ ξ (m/s²) γ (kg/m³) 

  
Quitite 0,25 200 2000 

S-11 3 Papagaio 0,14 200 2000 

  
Pluma* 0,075 200 2000 

S-12 3 

Quitite 0,25 250 2000 

Papagaio 0,14 250 2000 

Pluma 0,075 250 2000 

S-13 3 

Quitite 0,25 150 2000 

Papagaio 0,14 150 2000 

Pluma 0,075 150 2000 

S-14 3 

Quitite 0,25 100 2000 

Papagaio 0,14 100 2000 

Pluma 0,075 100 2000 

S-15 3 

Quitite 0,25 300 2000 

Papagaio 0,14 300 2000 

Pluma 0,075 300 2000 

  
Quitite 0,25 400 2000 

S-16 3 Papagaio 0,14 400 2000 

  
Pluma 0,075 400 2000 

 

6.4.4. Etapa 04 

Até a Etapa 3 foi realizado um conjunto completo de calibração, obtendo-se os melhores 

ajustes para os dois parâmetros de atrito desejados, através do método de deflagração das 

corridas por áreas de escorregamentos. Neste momento, na 4ª etapa, fugiu-se um pouco dessa 

linha para analisar um aspecto bem específico: a mudança da densidade do fluxo e seu 

impacto nos resultados da simulação, no que se refere à deposição de material. Para isso, foi 
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refeita uma simulação realizada anteriormente, tendo sido escolhida a S-06, alterando-se o 

valor da densidade do fluxo. A Tabela 12 apresenta os dados utilizados nesta simulação. 

Tabela 12 - Simulação realizada na Etapa 4 

Simulação Resolução (m) µ ξ (m/s²) γ (kg/m³) 

S-17 3 0,25 200 1500 

 
Ressalta-se que esta etapa do trabalho se destina mais a compreender o funcionamento do 

fluxo e suas mudanças de acordo com as variações dos parâmetros de entrada, do que buscar a 

calibração desse parâmetro (densidade do fluxo), visto que o valor da densidade adotada é um 

valor médio de referência, não sendo objetivo desta pesquisa estudar sua variação. 

6.4.5. Etapa 05 

A partir da Etapa 05 iniciam-se as análises baseadas em corridas deflagradas pelo método do 

hidrograma de fluxo. Para possibilitar essa análise, conforme já mencionado, surge a 

necessidade da definição de um hidrograma inicial para deflagração do fluxo de detritos, 

necessidade esta que não encontra amparo em dados ou evidências dos movimentos de massa 

reais. 

Por outro lado, conforme mencionado na literatura técnica (BARTELT et al., 2013), para a 

condição de fluxo canalizado, as simulações com deflagração por hidrograma são mais 

indicadas ao se comparar com a deflagração por áreas de escorregamentos. Dessa forma, 

apesar da carência de dados de campo para subsidiar as calibrações, são realizadas algumas 

análises de modo a estudar o comportamento do fluxo deflagrado nestas condições, e dentro 

do possível, buscar a calibração de um conjunto de parâmetros nestas condições.  

De forma a se contornar a falta de dados de vazões disponíveis na realização destas 

simulações, optou-se por tomar como base o hidrograma gerado nas simulações realizadas nas 

etapas anteriores. Sendo assim, a presente etapa consiste na definição do hidrograma a ser 

adotado nas análises das etapas posteriores. Para isso foi tomada como base a simulação S-11. 

É importante ressaltar que este método de deflagração de corridas não permite a análise das 

duas bacias em conjunto, mas sim uma de cada vez. Isso porque só é possível adotar uma 

única seção de deflagração das corridas em cada simulação. Nessas próximas análises, assim 

como ocorreu na Etapa 03 da pesquisa, trabalhou-se apenas com o canal do Quitite, pelos 



 

 

__________________________________________________________________________________________ 
Leandro Conterato (l.cont88@yahoo.com.br) Dissertação de Mestrado. PPGEC/UFRGS. 2014. 

116

mesmos motivos, ou seja, por representar a maior parte do fluxo, possuir um mapeamento 

mais preciso, maior número de sondagens geotécnicas, e também pelo tempo demandado para 

estender as análises para os dois talvegues. 

Ao final desta etapa estará definido o hidrograma simplificado (triangular) a ser utilizado nas 

simulações das etapas posteriores para o talvegue do canal do Quitite, que será similar ao 

hidrograma gerado na simulação S-11 na correspondente seção.  

Em paralelo, com o objetivo de possibilitar uma comparação, nesta etapa será calculada a 

vazão hidrológica para o canal do Quitite na mesma seção da definição do hidrograma da 

corrida de massa. Esta vazão será calculada através de métodos empíricos consagrados. 

6.4.6. Etapa 06 

Esta etapa busca efetuar alguns testes com simulações deflagradas através de hidrograma de 

fluxo, com base no hidrograma definido na etapa anterior, que foi obtido a partir dos 

resultados das simulações realizadas anteriormente, baseadas em deflagração por 

escorregamentos. 

Importante destacar que as circunstâncias que levaram à obtenção do hidrograma de fluxo 

utilizado nesta etapa se justificam pela indisponibilidade de dados reais dos eventos relativos 

à vazão ou velocidades. Sendo assim, optou-se por este método de maneira considerada 

precária, muito mais a título de verificação do comportamento do modelo sob estas condições, 

do que com a finalidade de se obter uma nova calibração dos parâmetros.  

A Tabela 13 apresenta as simulações realizadas nesta etapa. Inicialmente foi realizada uma 

simulação adotando-se como base parâmetros médios observados na literatura, e que 

apresentaram também um comportamento razoável quando utilizados nas simulações 

realizadas nas etapas anteriores (S-18). Nesta simulação, a deflagração ocorreu com base no 

hidrograma definido na etapa 05 da pesquisa.  

Na sequência, observado o resultado da simulação S-18, foram realizadas mais duas 

simulações nas mesmas condições de deflagração, porém aumentando-se o valor do 

coeficiente de atrito seco de modo a se tentar buscar uma melhor compatibilização com o 

padrão de deposição dos movimentos reais. Assim, foram realizadas as simulações S-19, S-20 

e S-21, com os coeficientes de atrito seco de 0,3, 0,5 e 0,7, em ordem. No item da 
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apresentação dos resultados são explicadas as circunstâncias que levaram à adoção de tais 

parâmetros. 

Tabela 13 - Simulações realizadas na Etapa 06 

Sim. 
Resolução 

(m) 
Área µ ξ (m/s²) γ (kg/m³) 

HIDROGRAMA 

t1 (s) t2 (s) Qp (m³/s) V (m/s) 

S-18 5 Quitite 0,2 200 2000 450 1660 109 5 

S-19 5 Quitite 0,3 200 2000 450 1660 109 5 

S-20 5 Quitite 0,5 200 2000 450 1660 109 5 

S-21 5 Quitite 0,7 200 2000 450 1660 109 5 

 

6.4.7. Etapa 07 

Na etapa 07 são realizadas simulações com o objetivo de analisar o comportamento do 

movimento de massa, em termos de deposição de material, a partir da variação do padrão do 

hidrograma de fluxo utilizado na deflagração dos movimentos. Duas simulações foram 

realizadas nesta etapa, ambas com os parâmetros de atrito iguais a 0,2 para o coeficiente de 

atrito seco e 200 m/s² para o coeficiente de atrito turbulento, correspondendo assim aos 

mesmos parâmetros adotados na simulação S-18.  

Tabela 14 - Simulações realizadas na Etapa 07 

Sim. 
Resolução 

(m) 
Área µ ξ (m/s²) γ (kg/m³) 

HIDROGRAMA 

t1 (s) t2 (s) Qp (m³/s) V (m/s) 

S-22 5 Quitite 0,2 200 2000 750 5145 35 5 

S-23 5 Quitite 0,2 200 2000 450 1660 109 2,5 

 
Na simulação S-22 a vazão de pico do hidrograma de deflagração foi reduzida para cerca de 

1/3 do valor utilizado até então, ou seja, passando de 109m³/s para 35m³/s. De modo a manter 

o mesmo volume total de material, foi estendido o tempo desse hidrograma.  

Na simulação S-22 mantiveram-se os parâmetros de atrito da simulação S-18, bem como o 

formato do hidrograma, porém alterando-se a velocidade de deflagração. Sendo assim adotou-

se o valor 2,5 m/s, correspondente à metade do valor utilizado nas demais simulações. 
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6.4.8. Sistematização das simulações realizadas 

As tabelas a seguir apresentam um resumo com as principais informações de todas as 

simulações realizadas na pesquisa.  

Tabela 15 - Sistematização das simulações realizadas - deflagração 
por áreas de escorregamentos 

Etapa Simulação 
Resolução 

(m) Local µ ξ (m/s²) 
γ 

(km/m³) 

E
ta

p
a 

0
1 

S-01 3 Quitite/Papagaio 0,075 200 2000 

S-02 3 Quitite/Papagaio 0,0875 200 2000 

S-03 3 Quitite/Papagaio 0,1 200 2000 

S-04 3 Quitite/Papagaio 0,15 200 2000 

S-05 3 Quitite/Papagaio 0,2 200 2000 

S-06 3 Quitite/Papagaio 0,25 200 2000 

S-07 3 Quitite/Papagaio 0,3 200 2000 

E
ta

p
a 

0
2 

S-08 3 
Quitite 0,25 200 2000 

Papagaio 0,1 200 2000 

S-09 3 

Quitite 0,25 200 2000 

Papagaio 0,1 200 2000 

Pluma 0,075 200 2000 

S-10 3 

Quitite 0,25 200 2000 

Papagaio 0,14 200 2000 

Pluma 0,075 200 2000 

S-11 3 

Quitite 0,25 200 2000 

Papagaio 0,14 200 2000 

Pluma* 0,075 200 2000 

E
ta

p
a 

0
3 

S-11 3 

Quitite 0,25 200 2000 

Papagaio 0,14 200 2000 

Pluma* 0,075 200 2000 

S-12 3 

Quitite 0,25 250 2000 

Papagaio 0,14 250 2000 

Pluma 0,075 250 2000 

S-13 3 

Quitite 0,25 150 2000 

Papagaio 0,14 150 2000 

Pluma 0,075 150 2000 

S-14 3 Quitite 0,25 100 2000 
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Papagaio 0,14 100 2000 

Pluma 0,075 100 2000 

S-15 3 

Quitite 0,25 300 2000 

Papagaio 0,14 300 2000 

Pluma 0,075 300 2000 

S-16 3 

Quitite 0,25 400 2000 

Papagaio 0,14 400 2000 

Pluma 0,075 400 2000 

Etapa 04 S-17 3 Quitite/Papagaio 0,25 200 1500 

 

Tabela 16 - Sistematização das simulações realizadas - deflagração 
por hidrograma de fluxo 

Etapa Simulação 
Resolução 

(m) Local µ 
ξ 

(m/s²) 
γ 

(km/m³) 

HIDROGRAMA 

t1 (s) t2 (s) 
Qp 

(m³/s) 
V 

(m/s) 

E
ta

p
a 

0
6 

S-18 5 Quitite 0,2 200 2000 450 1660 109 5 

S-19 5 Quitite 0,3 200 2000 450 1660 109 5 

S-20 5 Quitite 0,5 200 2000 450 1660 109 5 

S-21 5 Quitite 0,7 200 2000 450 1660 109 5 

Etapa 07 
S-22 5 Quitite 0,2 200 2000 750 5145 35 5 

S-23 5 Quitite 0,2 200 2000 450 1660 109 2,5 
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7. RESULTADOS 

Este capítulo apresenta os resultados das simulações realizadas, de acordo com as etapas 

organizadas na metodologia proposta, e que corresponde também à ordem em que os 

procedimentos foram sendo desenvolvidos ao longo da pesquisa. 

Com o objetivo de descrever didaticamente as diferentes etapas do trabalho, ao longo da 

apresentação dos resultados são tecidos comentários que nortearam o desenvolvimento da 

pesquisa e que contribuíram para a definição das próprias etapas subsequentes, conforme 

consta na metodologia. É importante destacar que as etapas da metodologia não foram fixadas 

em definitivo no início dos trabalhos, mas foram sendo norteadas pela observação dos 

resultados que foram sendo gerados, ou seja, a metodologia foi sendo retroalimentada pelos 

resultados. Dessa forma, este capítulo se propõe a apresentar essas discussões, que em parte 

justificam algumas etapas da metodologia proposta, e assim delinear de maneira sequencial e 

didática o desenvolvimento dos trabalhos que englobaram as simulações realizadas.  

7.1. ETAPA 01 

A Tabela 17 apresenta as simulações realizadas na Etapa 01 do trabalho, conforme 

metodologia proposta. 

Tabela 17 - Conjunto de simulações realizadas na etapa 01 

Simulação Resolução (m) µ ξ (m/s²) γ (kg/m³) 

S-01 3 0,0750 200 2000 

S-02 3 0,0875 200 2000 

S-03 3 0,1000 200 2000 

S-04 3 0,1500 200 2000 

S-05 3 0,2000 200 2000 

S-06 3 0,2500 200 2000 

S-07 3 0,3000 200 2000 
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De modo geral, nesta etapa os dados relevantes na análise são as extensões das plumas e as 

alturas de deposição de material, sendo assim, nessa etapa será dada ênfase à apresentação 

desses resultados especificamente.  

Por serem dois aspectos distintos a serem analisados, a seguir são apresentados os resultados 

em itens separados, em função das extensões das plumas e em função das alturas de 

deposição.  

7.1.1. Análise das plumas de deposição 

7.1.1.1. Simulação S-01 

Como o objetivo da Etapa 01 é estudar a variação do coeficiente de atrito seco, foi 

estabelecida uma faixa de variação deste no entorno dos valores médios encontrados na 

literatura. Obviamente, a definição desta faixa de variação teve respaldo também no 

conhecimento e sensibilidade adquiridos na fase de análises preliminares. Dessa forma, a 

simulação S-01 foi realizada com o coeficiente de atrito seco igual a 0,075, mantendo-se o 

coeficiente de atrito turbulento igual a 200m/s², constante em toda a Etapa 01.  

A Figura 60 apresenta a pluma de deposição do material obtida através do software RAMMS 

com as espessuras discretizadas conforme as cores da legenda. Nota-se que a deposição final 

do material chega bastante perto da pluma mapeada para o material fino (lama). No geral 

observam-se pequenas espessuras, chegando a valores entre 2 e 3m em alguns pontos, mas 

nota-se que ao longo dos talvegues as espessuras são muito reduzidas, com uma pequena 

quantidade de material retido.  

Observa-se que as duas corridas, Quitite e Papagaio, se juntam e formam uma seção única na 

parte mais a jusante. É possível visualizar também a transposição da corrida do canal do 

Papagaio em direção ao Quitite na altura do canal da Casa Branca, próximo à seção SC-05.  

Nota-se também que a pluma apresentou um desenvolvimento além dos limites mapeados nas 

duas laterais da pluma de deposição, logo abaixo do local onde as duas corridas se encontram. 

Ressalta-se que esta diferença pode ter sido causada por uma eventual falha no mapeamento, 

visto que essas regiões possuem cobertura vegetal ou edificações, o que acaba prejudicando a 

visualização no processo de mapeamento, ou mesmo pela existência de estruturas físicas que 
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tenham condicionado o desenvolvimento da corrida de massa, como barreiras físicas ou 

canalizações.  

 

Figura 60 - Resultado da simulação S-01 (µ=0,075 e ξ=200m/s²) - 
pluma de deposição 

7.1.1.2. Simulação S-02 

Dando continuidade à sequência de simulações da primeira etapa, a simulação S-02 foi 

realizada de modo semelhante à S-01, apenas aumentando-se o coeficiente de atrito seco para 

o valor 0,0875.  

A Figura 61 apresenta a pluma de deposição dessa simulação. Observa-se que a pluma teve 

um alcance menor ao se comparar com a primeira simulação, e as espessuras aumentam um 

pouco, passando dos 3 metros em pontos isolados. Esse comportamento é coerente, pois 

aumentando-se o coeficiente de atrito seco, espera-se justamente um aumento na resistência 

ao cisalhamento da massa, e por consequência uma diminuição nas distâncias percorridas. 

Entretanto, novamente se observa que nos trechos ao longo dos talvegues as espessuras são 

muito pequenas, com pequena quantidade de material depositado. 



 

_________________________________________________________________________________________________________________ 
Uso do programa RAMMS na modelagem de corridas de detritos e previsão de áreas atingidas – estudo do caso de Quitite-Papagaio 

123

 

Figura 61 - Resultado da simulação S-02 (µ=0,0875 e ξ=200m/s²) - 
pluma de deposição 

7.1.1.3. Simulação S-03 

A simulação S-03 foi realizada aumentando-se o coeficiente de atrito seco para o valor 

µ=0,10, mantendo as demais condições das simulações anteriores. 

A Figura 62 apresenta a pluma de deposição obtida nessa simulação. Observa-se que a corrida 

de massa teve um alcance ainda menor, seguindo a mesma tendência observada na etapa 

anterior. Observa-se que no geral as espessuras de deposição aumentaram, novamente 

passando dos 3 metros em pontos isolados. Entretanto, nota-se que as espessuras de deposição 

ainda são baixas, principalmente na zona de mapeamento do material mais grosseiro, onde nas 

simulações reais forma observados depósitos espessos, bem como nas porções ao longo do 

talvegue do Quitite, no trecho das seções de investigações geotécnicas. 

Nota-se que o alcance médio da pluma correspondeu aproximadamente à pluma mapeada para 

os detritos intermediários, sendo que se observa ainda a expansão lateral das deposições, além 

das áreas mapeadas, conforme observado nas simulações anteriores.  
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Figura 62 - Resultado da simulação S-03 (µ=0,10 e ξ=200m/s²) - 
pluma de deposição 

7.1.1.4. Simulação S-04 

Na simulação S-04, o parâmetro de atrito seco foi aumentado para o valor µ=0,15, mantendo-

se as demais condições.  

A Figura 63 mostra a pluma de deposição resultante dessa simulação. Nota-se que as 

distâncias percorridas diminuíram ainda mais, aproximando-se mais da pluma mapeada para 

os detritos grosseiros. Observa-se que as espessuras no geral aumentaram, passando de 3 

metros nos pontos de maiores valores. 

Uma observação importante é que nesta simulação as duas corridas principais se unem apenas 

no local onde ocorre a transposição da corrida do canal do Papagaio em direção ao Quitite, 

junto ao arroio da Casa Branca, sendo que a maior frente da corrida do Papagaio não chega a 

atingir o material do Quitite, que desenvolveu sua pluma mais a jusante do que o Papagaio. 

Nota-se que na zona mapeada para os depósitos de materiais mais grosseiros se observam-se 

deposições da ordem de 2 a 3 metros, ao passo que aumenta um pouco a quantidade de 

material depositado ao longo do talvegue. 
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Figura 63 - Resultado da simulação S-04 (µ=0,15 e ξ=200m/s²) - 
pluma de deposição 

7.1.1.5. Simulação S-05 

Na simulação S-05 o parâmetro de atrito seco foi aumentado para o valor µ=0,20, mantendo-

se as demais condições. 

A Figura 64 apresenta a pluma de deposição obtida nesta simulação. Observa-se que o alcance 

das corridas diminuiu mais ainda, e no geral as espessuras aumentaram, ficando novamente 

com os maiores valores passando dos 3 metros em pequenas áreas.  

Importante observar que neste caso as duas corridas não se uniram. No canal do Papagaio a 

frente da massa ficou depositada próxima à seção SC-05, enquanto que no canal do Quitite o 

material alcançou áreas mais a jusante, apresentando uma maior área deposição. Observa-se 

também que no canal do Quitite a deposição se aproximou um pouco mais da pluma dos 

detritos grosseiros.  
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Figura 64 - Resultado da simulação S-05 (µ=0,20 e ξ=200m/s²) - 
pluma de deposição 

7.1.1.6. Simulação S-06 

Na simulação S-06 o parâmetro de atrito seco foi aumentado para o valor µ=0,25, sendo 

mantidas as demais condições. 

A Figura 65 apresenta a pluma de deposição obtida nesta simulação. Observa-se a mesma 

tendência dos casos anteriores, ou seja, as áreas de alcance das corridas diminuíam ainda 

mais. 

Observa-se claramente que a corrida de massa do canal do Papagaio apresentou um alcance 

menor do que os eventos reais, enquanto que no canal do Quitite a pluma se aproximou ainda 

mais da área de deposição mapeada para os detritos grosseiros, e as espessuras ficaram um 

pouco mais coerentes com aquelas observadas em campo. 
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Figura 65 - Resultado da simulação S-06 (µ=0,25 e ξ=200m/s²) - 
pluma de deposição 

7.1.1.7. Simulação S-07 

Na simulação S-07 o parâmetro de atrito seco foi aumentado para o valor 0,30, mantendo-se 

as demais condições.  

A Figura 66 apresenta as espessuras de deposição para esta simulação. Nota-se que o alcance 

das corridas diminuiu ainda mais, sendo que no canal do Papagaio a frente abrangeu apenas 

uma parte da seção SC-05. Já para o canal do Quitite observa-se que a deposição se mostrou 

bastante próxima à área mapeada para os detritos grosseiros.  

Através desse primeiro conjunto de simulações foi possível obter uma primeira estimativa dos 

valores do parâmetro de atrito seco que apresentaram um melhor ajuste com as simulações 

reais, sendo que para o canal do Quitite observa-se que as simulações com os coeficientes de 

atrito mais elevados (S-06 e S-07) apresentaram os melhores ajustes, levando-se em conta a 

deposição do material mais grosseiro e maiores espessuras, enquanto que para o canal do 

Papagaio o melhor ajuste ocorreu na simulação S-03 (µ=0,10). Valores diferentes desse 

parâmetro para os dois canais é um fato esperado, pois os dois movimentos de massa reais 

apresentaram comportamentos bastante diferentes, devido principalmente às diferenças na 

composição da massa, conforme já foi apresentado ao longo deste trabalho. 
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Figura 66 - Resultado da simulação S-07 (µ=0,30 e ξ=200m/s²) - 
pluma de deposição 

7.1.2. Análise das alturas de deposição 

Neste item serão apresentados os resultados obtidos em termos das espessuras de deposição, 

tendo como base as seções das investigações geotécnicas, sendo elas SC-01, SC-02, SC-03 e 

SC-04 ao longo do talvegue do canal do Quitite, e SC-05 localizada no canal do Papagaio 

(Figura 67).  

O software RAMMS permite a apresentação dos resultados em termos de espessuras de 

deposições ao longo de perfis, que no presente caso consistem nas seções de controle, 

exatamente onde foram realizadas as investigações geotécnicas. Para cada seção é possível 

extrair de maneira gráfica as espessuras do fluxo correspondentes a qualquer estágio do 

movimento de massa, sendo que para se obter as espessuras da deposição final basta escolher 

o último estágio do fluxo (quantidade de movimento da massa igual a 5% do valor máximo). 

A Figura 68 apresenta uma seção típica de saída do software RAMMS contendo as 

informações das alturas de fluxo. Nessa figura, em cinza (escala da esquerda) são mostradas 

as espessuras do fluxo, e as linhas verde e vermelha (escala da direita) correspondem, 

respectivamente, às linhas do terreno sem e com o material depositado.  
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Figura 67 - Seções de controle das espessuras de deposição (em azul) 

 

Figura 68 - Seção de saída do software RAMMS para altura de 
deposição (altura de fluxo no final do movimento de massa) 

Para cada simulação realizada foram extraídos os perfis com as alturas finais de fluxo para 

todas as seções de análise, e foram computadas as máximas espessuras observadas em cada 

seção, para cada uma das simulações realizadas na Etapa 01 deste trabalho (S-01 a S-07). 

Conforme já foi apresentado nesse conjunto de simulações variou-se o parâmetro de atrito 

seco (µ), entre os valores 0,075 e 0,30 ao longo das diferentes simulações, sendo assim 

possível analisar a relação entre a variação deste parâmetro e as alturas de deposição 

correspondentes nas seções de análise. Desta forma, as figuras Figura 69 a Figura 73 trazem 

os resultados obtidos para cada uma das seções se análise, apresentando-se as espessuras de 
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deposição em função dos valores do coeficiente de atrito seco. Nos mesmos gráficos também 

são apresentadas as alturas reais de deposição da correspondente seção. 

 

 

Figura 69 - Variação da espessura de deposição em função do valor do 
parâmetro de atrito seco (µ) para a seção SC-01 e a comparação com a 

espessura real 

 

 

Figura 70 - Variação da espessura de deposição em função do valor do 
parâmetro de atrito seco (µ) para a seção SC-02 e a comparação com a 

espessura real 
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Figura 71 - Variação da espessura de deposição em função do valor do 
parâmetro de atrito seco (µ) para a seção SC-03 e a comparação com a 

espessura real 

 

Figura 72 - Variação da espessura de deposição em função do valor do 
parâmetro de atrito seco (µ) para a seção SC-04 e a comparação com a 

espessura real 

 

Figura 73 - Variação da espessura de deposição em função do valor do 
parâmetro de atrito seco (µ) para a seção SC-05 e a comparação com a 

espessura real 
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Observando os gráficos, nota-se que existe uma clara tendência de aumento das espessuras de 

deposição de material em função do aumento do valor do parâmetro de atrito seco. Essa 

tendência é observada em todas as seções, exceto na seção SC-05, em que se observa que para 

valores de µ maiores do que 0,15 as alturas de deposição diminuem progressivamente, 

invertendo essa tendência. Entretanto, pode-se compreender facilmente este comportamento 

ao se fazer uma relação entre este gráfico e as plumas de deposição obtidas para estas 

simulações, conforme apresentado no item anterior. Assim, é possível observar que, para a 

seção SC-05, para valores de µ maiores do que 0,15 o fluxo de massa não atinge totalmente a 

área desta seção, ocorrendo a deposição de boa parte desse material a montante deste local, o 

que explica o comportamento observado no gráfico da Figura 73. 

Outro ponto muito importante que se destaca ao se observar os gráficos desses resultados é a 

significativa diferença entre as alturas de deposição obtidas nas simulações e as alturas reais 

em cada seção, sendo que as simulações geraram alturas de deposições sempre inferiores às 

espessuras reais, mesmo para os maiores valores do parâmetro de atrito seco. Esse 

comportamento inicialmente sugere a necessidade de se aumentar ainda mais o valor do 

parâmetro de atrito seco, tendo em vista a tendência de a espessura de deposição acompanhar 

este aumento. Entretanto, essa possibilidade foi logo descartada, pois caso fosse aumentado 

esse parâmetro, a pluma de detritos não teria alcance suficiente para sequer atingir as seções 

de análise localizadas mais a jusante (SC-01 e SC-05).  

Para compreender esse comportamento foram levantadas algumas hipóteses, dentre elas a 

possibilidade de o volume contabilizado nas investigações geotécnicas não estar 

correspondendo ao volume real mobilizado pelas corridas. De acordo com essa ideia, o 

volume real deveria ser maior, para assim ser possível a retenção de maior quantidade de 

material nas regiões das seções de análise, e ao mesmo tempo a pluma tenha um alcance 

suficiente para abranger toda a área mapeada. Outra hipótese seria um comportamento 

diferente entre o fluxo real e a simulação. Neste caso, se poderia supor que o fluxo real teria 

sido mais canalizado, ocorrendo assim uma menor dispersão de material ao longo do trajeto. 

Analisando o comportamento observado nesses gráficos é difícil estabelecer um parâmetro 

que melhor represente a condição real, pois de modo geral todas as simulações apresentaram 

um comportamento bem diferente do esperado. Entretanto, para fins de análise, pode-se 

afirmar que sob este critério, para o canal do Quitite, o maior valor do parâmetro de atrito 
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seco foi o que mais se aproximou da condição real (simulação S-07, µ=0,30), e para o canal 

do Papagaio o melhor ajuste ocorreu para a simulação S-04, com µ=0,15. 

7.2. ETAPA 02 

Conforme descrito na metodologia, na segunda etapa da pesquisa foram realizadas as 

simulações listadas na Tabela 18, novamente mantendo-se fixo o parâmetro ξ e variando-se µ, 

este agora com diferentes valores ao longo da área de estudo. 

Nos próximos itens são apresentados os resultados obtidos em cada uma das simulações. É 

importante destacar que, devido ao comportamento observado da Etapa 01 da pesquisa, em 

que as espessuras de deposição obtidas se mostraram sensivelmente diferentes das espessuras 

reais, nesta etapa não será feita a análise deste parâmetro através das seções de controle, 

restringindo assim à análise às extensões das plumas de deposição de material e avaliação das 

espessuras diretamente em planta. 

Tabela 18 - Conjunto de simulações realizadas na Etapa 02. 

Simulação Resolução (m) Área µ ξ (m/s²) γ (kg/m³) 

S-08 3 
Quitite 0,25 200 2000 

Papagaio 0,1 200 2000 

S-09 3 

Quitite 0,25 200 2000 

Papagaio 0,1 200 2000 

Pluma 0,075 200 2000 

S-10 3 

Quitite 0,25 200 2000 

Papagaio 0,14 200 2000 

Pluma 0,075 200 2000 

S-11 3 

Quitite 0,25 200 2000 

Papagaio 0,14 200 2000 

Pluma* 0,075 200 2000 

*Alteração na extensão da área de parâmetros da pluma em relação à simulação S-11 

 

7.2.1. Simulação S-08 

Nesta simulação adotaram-se parâmetros diferentes para Quitite e Papagaio, com base nos 

valores que representaram o melhor ajuste na Etapa 01 (µ=0,25 para Quitite e µ=0,10 para 
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Papagaio). A Figura 74 apresenta os resultados dessa simulação, em que se pode visualizar o 

alcance da pluma e as espessuras de deposição de material.  

Observa-se que a adoção de parâmetros diferenciados entre os dois talvegues principais gerou 

como resultado um padrão de deposição melhor ajustado à condição real ao se comparar com 

as simulações com parâmetro único em toda a área. Observando as plumas, entretanto, 

observa-se que a corrida de massa do talvegue do Papagaio apresentou deposição mais a 

jusante do que o esperado, com pequenas espessuras ao longo dos talvegues nas áreas a 

montante, incluindo a seção de análise S-05. Já no lado do canal do Quitite observa-se um 

padrão bastante coerente com o esperado. Observa-se também que a pluma final de deposição 

apresentou alcance inferior às extensões mapeadas. 

 

Figura 74 - Resultado da simulação S-08 (ξ=200, µ=0,25 para Quitite 
e µ=0,10 para Papagaio)  

7.2.2. Simulação S-09 

Na simulação S-09, além de se adotar parâmetros representativos diferentes para os dois 

talvegues, como ocorreu na Simulação S-08 (µ=0,25 para Quitite e µ=0,10 para Papagaio), 

adotou-se uma terceira região com parâmetro diferenciado, que corresponde à pluma de 

deposição a jusante da área onde as duas corridas se juntam, representando assim o 

comportamento do material mais fino e mais fluído, conforme foi observado nas deposições 

reais. Para essa terceira área foi adotado o valor 0,075 para o coeficiente de atrito seco.  
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A Figura 75 apresenta o resultado dessa simulação. Observa-se que ao longo dos talvegues 

dos canais principais o comportamento se mostrou muito semelhante ao caso anterior, e que a 

pluma final teve um alcance maior, se aproximando mais da pluma mapeada para o material 

mais fino. Entretanto, observa-se na pluma final que no lado do talvegue do Papagaio o 

material teve um alcance um pouco maior do que a extensão mapeada, sendo que no lado do 

Quitite observa-se o contrário. Isso corrobora o fato de que ao longo do canal do Papagaio o 

material apresentou um escoamento maior do que deveria, conforme havia sido constatado na 

etapa anterior.  

 

Figura 75 - Resultado da simulação S-09 (ξ=200, µ=0,25 para Quitite, 
µ=0,10 para Papagaio e µ=0,075 para a pluma final) 

7.2.3. Simulação S-10 

Esta simulação foi feita com base na anterior, com as mesmas condições, porém foi adotado 

um aumento no valor do coeficiente de atrito seco para a área do talvegue do Papagaio, de 

modo a possibilitar uma maior retenção de material a montante ao se comparar com a 

simulação anterior. Sendo assim foram adotados os parâmetros µ=0,25 para Quitite, µ=0,14 

para Papagaio e 0,075 para a pluma final.  

A Figura 76 apresenta o resultado obtido nesta simulação. Observa que surtiu efeito positivo a 

estratégia de aumentar o parâmetro de atrito seco no canal do Papagaio, pois fez com que a 

pluma final no lado deste talvegue apresentasse um ajuste muito melhor com o mapeamento. 
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Entretanto, observa-se que a pluma final no lado do Quitite apresenta um alcance menor do 

que o limite mapeado. 

 

Figura 76 - Resultado da simulação S-10 (ξ=200, µ=0,25 para Quitite, 
µ=0,14 para Papagaio e µ=0,075 para a pluma final) 

7.2.4. Simulação S-11 

A simulação S-11 foi realizada com base a anterior, atentando-se ao fato de que a pluma final 

ao lado do canal do Quitite apresentou alcance menor do que o mapeamento. Dessa forma, a 

presente simulação pretende ajustar esse quesito.  

Surgiram inicialmente três opções para fazer com que a pluma final no lado do Quitite 

aumentasse seu alcance, sendo: diminuir o coeficiente de atrito seco do talvegue do Quitite, 

diminuir esse mesmo coeficiente na pluma final, ou aumentar a área de influência dos 

parâmetros da pluma final.  

A hipótese de diminuir o parâmetro de atrito ao longo do canal do Quitite foi descartada pelo 

fato de que isso geraria uma deposição de material ainda menor ao logo do canal, sendo que, 

conforme já foi observado na Etapa 01, essas deposições já se apresentam bastante abaixo do 

caso real.  
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A diminuição no parâmetro de atrito da pluma final também foi descartada, pois isso 

implicaria em alteração no comportamento de toda essa pluma, incluindo o lado do canal do 

Papagaio, que já apresentou um ajuste razoável.  

Por fim, a alternativa que soou mais conveniente foi o aumento na área de influência dos 

parâmetros da pluma final. Através desse artifício foi possível efetuar um aumento dessa área 

de influência apenas no lado do Quitite, de modo a possibilitar que essa área englobasse um 

maior volume de material proveniente desse canal e assim ampliasse a formação da pluma 

final nessa região. A Figura 77 apresenta a ampliação considerada na área dos parâmetros da 

pluma final (o retângulo verde representa a ampliação da área). 

 

Figura 77 - Zonas de influência para os parâmetros ao longo da área. 
O retângulo verde representa a ampliação da área de influência dos 

parâmetros da pluma final 

A Figura 78 apresenta o resultado desta simulação. Observa-se um bom ajuste das deposições 

com as plumas mapeadas, considerando as três plumas. Em relação às espessuras, novamente 

se observam valores baixos ao longo dos talvegues, nas regiões das seções de análise, 

entretanto na região a jusante das seções S-01 (Quitite) e S-05 (Papagaio) as espessuras se 

mostraram coerentes com as deposições que ocorreram na realidade.  

Pode-se observar também na Figura 78 que ocorreu um avanço de material em relação às 

plumas mapeadas nas áreas laterais da pluma final de deposição, conforme já havia sido 

observado em simulações anteriores.  
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Figura 78 - Resultado da simulação S-11 (ξ=200, µ=0,25 para Quitite, 
µ=0,14 para Papagaio e µ=0,075 para a pluma final) 

Assim completou-se o conjunto de simulações da segunda etapa da pesquisa, sendo que 

através da simulação S-11 obteve-se um bom ajuste das plumas de deposição, e, dentro do 

possível, um comportamento coerente das espessuras dos depósitos, sendo este considerado o 

melhor ajuste de parâmetros, e que será utilizado como base para a continuidade das etapas 

subsequentes.  

7.3. ETAPA 03 

Conforme descrito na metodologia, na etapa 3 é feita a calibração do parâmetro de atrito 

turbulento, mantendo-se fixos os parâmetros de atrito seco na melhor configuração obtida nas 

simulações anteriores. Fazem parte da etapa 3 cinco simulações, sendo uma delas (S-11) 

realizada na etapa anterior. As simulações realizadas nesta etapa são sumarizadas na Tabela 

11. 

Conforme descrito na metodologia, nesta etapa utilizou-se como referência para a calibração 

as velocidades máximas de fluxo, comparando-se assim as velocidades observadas nas 

simulações com as correspondentes calculadas através do método empírico de Rickenmann 

(1999). Para se obter as velocidades de cada trecho nas simulações, foram extraídos do 
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software perfis de velocidades máximas para cada trecho, ao longo do talvegue do canal, 

conforme apresentado como exemplo na Figura 79. Nota-se que ao longo do talvegue a 

velocidade máxima é bastante variável, sendo que a linha tracejada vermelha indica o valor 

típico considerado ao se extrair a velocidade máxima representativa do trecho em cada 

simulação. Nesse processo teve-se o cuidado de tentar desconsiderar picos isolados de 

velocidades com valores muito discrepantes do restante do trecho. A Tabela 19 apresenta o 

resumo das velocidades obtidas para cada simulação da Etapa 3. 

 

Figura 79 - Exemplo típico de um perfil de velocidades máximas de 
fluxo ao longo do talvegue de um determinado trecho. A linha 

vermelha indica o valor considerado. 

Tabela 19 - Velocidades máximas de fluxo obtidas para cada trecho  

Simulação  ξ (m/s²) 
Velocidades máximas de fluxo (m/s) 

Trecho A Trecho B Trecho C Trecho D Trecho E 

S-11 200 15,0 4,5 7,0 4,0 3,0 

S-12 250 17,0 5,0 8,0 5,0 3,0 

S-13 150 14,0 4,0 7,0 5,0 3,5 

S-14 100 12,0 3,5 6,0 4,0 3,0 

S-15 300 18,5 5,0 8,0 5,0 3,0 

S-16 400 20,0 10,0 9,0 5,0 2,5 

Velocidade calculada 10,1 6,8 6,9 5,3 3,2 
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Os gráficos das figuras Figura 80Figura 84 apresentam, para cada trecho, a variação da 

velocidade máxima de fluxo em função da variação do coeficiente de atrito turbulento (ξ). 

Nessas figuras a linha tracejada representa a velocidade calculada através do método de 

Rickenmann (1999).  

É importante destacara que, embora apresentado para fins ilustrativos, o gráfico do trecho A 

não é válido para a presenta análise pelos motivos já mencionados.  

 

Figura 80 - Variação das velocidades máximas de fluxo em função do 
coeficiente de atrito turbulento para o trecho A 

 

Figura 81 - Variação das velocidades máximas de fluxo em função do 
coeficiente de atrito turbulento para o trecho B 
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Figura 82 - Variação das velocidades máximas de fluxo em função do 
coeficiente de atrito turbulento para o trecho C 

 

Figura 83 - Variação das velocidades máximas de fluxo em função do 
coeficiente de atrito turbulento para o trecho D 

 

Figura 84 - Variação das velocidades máximas de fluxo em função do 
coeficiente de atrito turbulento para o trecho E 
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Observando-se os resultados das simulações da Etapa 3 nota-se que o valor do coeficiente ξ 

que produz um melhor ajuste entre as velocidades obtidas nas simulações e a velocidade de 

referência é variável. Para o trecho B o melhor ajuste ocorre para valores de ξ iguais ou 

maiores do que 400m/s² (estimativa por extrapolação da linha de tendência). Para o trecho C o 

melhor ajuste ocorre para valores de ξ no entorno de 150 e 200 m/s². Para o trecho D o melhor 

ajuste ocorre no intervalo de valores de ξ entre 150 e 400. Por fim, para o trecho E pode-se 

citar os valores de ξ entre 200 e 300.  

Conforme havia sido citado na etapa de revisão bibliográfica, devido ao significado físico do 

coeficiente de atrito turbulento dentro do modelo constitutivo de Salm (1990), seria esperada 

uma variação desse coeficiente e função da velocidade do fluxo. Para essas simulações 

realizadas, relacionando-se velocidade com declividade, se poderia pensar em uma relação 

entre o coeficiente de atrito turbulento e a declividade do talvegue. Através dos resultados 

obtidos, observa-se que o coeficiente apresenta uma tendência crescente com o aumento das 

declividades para as declividades mais baixas, porém para o trecho C (S=24,2%), o 

comportamento destoa dessa tendência, observando-se uma queda no valor do coeficiente. 

7.4. ETAPA 04 

Conforme explicado na metodologia, a Etapa 4 se destina apenas a compreender um pouco 

mais o comportamento das simulações de corridas de detritos através da análise da mudança 

na densidade do fluxo. Conforme já descrito, não é objetivo desta pesquisa estuda 

especificamente essa relação, no entanto buscou-se verificar essa relação com o objetivo de 

melhor compreender o comportamento das corridas de detritos e das simulações no software 

RAMMS.  

Adotou-se como referência para essa análise a Simulação S-06. A escolha foi feita puramente 

por motivos didáticos. Nessa simulação realizada (S-17), o valor da densidade da massa foi 

alterado para 1,5, sendo que na simulação S-06 a densidade utilizada foi 2,0.  

A Figura 85 apresenta as plumas de deposição de material para a simulação S-17. Ao se 

comparar esse resultado com aquele obtido na simulação S-06, observa-se que as extensões 

das deposições são exatamente as mesmas, bem como as espessuras dos depósitos.  
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Figura 85 - Áreas e espessuras de deposição de material para a 
simulação S-17 

Da mesma forma, a Figura 86 apresenta-se o perfil de velocidades para o segmento que 

compreende os trechos B, C e D, para as duas simulações em comparativo (S-06 e S-17). 

Nota-se que os perfis de máximas velocidades são idênticos, não sendo observada nenhuma 

diferença notável entre os dois.  

Por fim, com base nas análises realizadas nesta etapa, contemplando as duas simulações com 

diferentes densidades, evidencia-se que a massa específica não alterou significativamente o 

comportamento das corridas de massa para os casos observados. 
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Figura 86 - Perfis de máximas velocidades de fluxo para os trechos B, 
C e D, nas simulações S-06 e S-17. 

7.5. ETAPA 05 

Conforme descrito na metodologia, esta etapa se destina a definir e analisar o hidrograma a 

ser adotado nas simulações futuras. Para isto é necessário uma análise minuciosa de uma 

simulação para obtenção de dados de alturas de fluxo e velocidades, bem como das condições 

geométricas da topografia local. 

Inicialmente definiu-se uma seção do talvegue onde será feita a leitura das características do 

fluxo da simulação tomada como referência, bem como servirá de base para a realização das 

próximas simulações baseadas na deflagração por hidrograma.  

A seção de locação do hidrograma foi definida de modo a estar posicionada a montante da 

área de deposição e em uma configuração geomorfológica que facilitasse a análise da seção, 

no caso escolhendo-se um vale bastante fechado e aproximadamente simétrico. Como o 

software RAMMS fornece apenas alturas e velocidades de fluxo, foi necessário uma análise 

da geometria da seção de modo a definir uma relação entre altura de fluxo e área da seção 

transversal, de modo a possibilitar o calculo da vazão ao longo do tempo, e por consequência 

a definição do hidrograma do fluxo de massa. A Figura 87 apresenta a locação da seção 
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escolhida, enquanto que a Figura 88 mostra o perfil do terreno ao longo desta seção, onde 

indica-se também as principais dimensões. 

 

Figura 87 - Locação da seção de referência para estudo do hidrograma 
de fluxo dos movimentos de massa 

 

Figura 88 - Perfil do terreno na seção de referência para a definição do 
hidrograma  

Com base na geometria da seção foi estudada uma relação entre a altura de fluxo e a área da 

seção transversal correspondente. A Figura 89 apresenta a relação H x A, para a qual foi 

ajustada uma linha de tendência com a seguinte equação: 
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Equação 68 

 

Figura 89 - Relação entre H x A para a seção de referência para o 
estudo do hidrograma  

O passo seguinte consiste na análise detalhada dos resultados da simulação tomada como 

referência (S-11) com o objetivo de fazer as leituras das alturas e velocidades de fluxo na 

seção se análise, sendo que as leituras foram tomadas em intervalos de 100s. Com esses dados 

foi possível definir o hidrograma do movimento de massa (Tabela 20 e Figura 90). 

Tabela 20 - Definição do hidrograma da seção de referência para a 
simulação S-11 

STEP T (s) H (m) V (m/s) V2 (m/s) A (m²) Q (m³/s) V (m³) 

160 800 0,17 3,12 5,15 0,15 0,79                      -   

180 900 1,3 5,9 9,74 4,57 44,47          4.447,26  

200 1000 1,72 6,60 10,89 7,28 79,30          7.930,21  

225 1125 1,9 6,98 11,52 8,60 98,99        12.373,64  

250 1250 1,98 7,09 11,70 9,21 107,70        13.462,32  

275 1375 1,95 7 11,55 8,98 103,66        12.957,72  

300 1500 1,80 6,80 11,22 7,85 88,13        11.016,49  

350 1750 1,46 6,17 10,18 5,54 56,43        14.106,61  

400 2000 1,04 5,60 9,24 3,15 29,11          7.277,21  

450 2250 0,70 4,99 8,23 1,63 13,41          3.353,66  

500 2500 0,45 4,50 7,43 0,78 5,80          1.448,92  

550 2750 0,33 4,07 6,72 0,47 3,13             781,78  

600 3000 0,25 3,80 6,27 0,29 1,84             459,69  

650 3250 0,21 3,30 5,45 0,22 1,19             298,59  

700 3500 0,16 3,00 4,95 0,14 0,69             172,58  

Soma        90.086,68  

6655,19511,2 AA =
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Figura 90 - Hidrograma de referência (em azul) e hidrograma 
equivalente simplificado (em vermelho) 

Devido ao método de entrada de dados no software RAMMS, que deve ser no formato 

triangular, foi definido um hidrograma equivalente ao construído com base na simulação, de 

formato triangular, mas mantendo as mesmas características principais, inclusive o volume 

total escoado. O hidrograma simplificado é representado pela linha vermelha na Figura 90. O 

hidrograma triangular obtido é constituído pelos seguintes pontos, conforme gráfico da Figura 

90: t1=450s; t2=1660s; t3=2500s; Qp=109m³/s.  

Complementando a análise, a fim de fazer ter um parâmetro comparativo com a vazão da 

corrida de massa obtida, calculou-se a vazão hidrológica para a mesma seção do canal. Para 

isso foi adotada como referência uma chuva correspondente a um período de retorno de 200 

anos. Vale citar que este período de recorrência não foi calculado de acordo com a chuva 

ocorrida naqueles dias, mas sim estimado com base em valores citados na literatura para 

eventos relacionados a corridas de massa, ou seja, um evento pluviométrico muito intenso. A 

metodologia utilizada nestes cálculos, bem como os parâmetros, basearam-se em GEO-RIO 

(2010) e Sanchez (2008). 

Para o cálculo da intensidade de chuva utilizou-se a seguinte equação, com base no estudo de 

Rio de Janeiro (2010): 

Equação 69 
( ) 796,0

19,0

5,14

1423
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Onde i é a intensidade pluviométrica (mm/h), Tr é o período de recorrência e t é o tempo de 

concentração da bacia contribuinte. O tempo de concentração da bacia foi calculado pela 

consagrada equação de Kirpich, sendo: 

Equação 70 

Nessa equação, L é o comprimento do talvegue (km), e H é a diferença entre o ponto mais 

alto e mais baixo do talvegue na bacia de contribuição (m). 

Por fim, calcula-se a vazão, sendo que para esse caso foi utilizado o Método Racional, 

conforme a equação abaixo, sendo Q a vazão (m³/s), C é o coeficiente de escoamento 

superficial (adimensional), I é a intensidade de chuva (mm/h) e A é a área de contribuição 

(km²). 

Equação 71 

A Tabela 21 apresenta os dados e a vazão calculada, sendo esta 35,8m³/s. Nota-se que o valor 

é bastante abaixo da vazão de pico obtida para a corrida de massa, que foi de 109m³/s.  

Tabela 21 - Cálculo da vazão hidrográfica para a bacia do Quitite  

A (km²) L (km) H (m) tc (min) Tr (anos) i (mm/h) C Q (m³/s) 

1,13 1,65 580 8,8 200 228,18 0,5 35,81 

 
Kanji (1997b) cita que a vazão de pico das corridas de detritos pode ser de 5 a 20 vezes maior 

que as vazões de fluxos de água. Comparando os valores obtidos acima, pode-se verificar que 

a relação entre a descarga de pico da corrida de massa e a vazão hidrológica fica entre 3 e 4, 

um pouco abaixo da faixa citada pelos autores. Entretanto, neste caso é difícil avaliar se o 

valor obtido é coerente com o evento real, visto que não existem evidências suficientes para 

estimar a vazão que ocorreu na realidade. 

Por fim, chega-se ao final da Etapa 5, com a definição do hidrograma a ser adotado nas 

simulações, aliado a uma comparação com a vazão hidrológica. 
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7.6. ETAPA 06 

Conforme ressaltado na metodologia, nesta etapa foram realizadas simulações com 

deflagração por hidrograma de fluxo, de modo a analisar o comportamento do modelo sob 

esta condição. Em todas as simulações desta etapa utilizou-se o hidrograma padrão obtido na 

etapa 05 do trabalho. A Tabela 20 recapitula as simulações realizadas nesta etapa. Nos itens a 

seguir apresentam-se com mais detalhes os resultados de cada simulação desta etapa. 

Tabela 22 - Simulações realizadas na Etapa 06 

Sim. 
Resolução 

(m) Área µ ξ (m/s²) γ (kg/m³) 
HIDROGRAMA 

t1 (s) t2 (s) Qp (m³/s) V (m/s) 

S-18 5 Quitite 0,2 200 2000 450 1660 109 5 

S-19 5 Quitite 0,3 200 2000 450 1660 109 5 

S-20 5 Quitite 0,5 200 2000 450 1660 109 5 

S-21 5 Quitite 0,7 200 2000 450 1660 109 5 

 

7.6.1. Simulação S-18 

Para esta simulação foram adotados parâmetros de atrito em valores coerentes com os 

observados nas simulações anteriores, bem como com as indicações de valores médios da 

literatura, sendo µ=0,2 e ξ=200m/s². A Figura 91 apresenta os resultados em termos de alturas 

de deposição para esta simulação. 

Observa-se que as espessuras de deposição se mostraram bastante baixas, sempre abaixo de 

1,0m. Junto ao software pôde-se verificar que as espessuras não são superiores a 0,2m. Nota-

se também que a pluma do material avançou bastante, ultrapassando os limites das deposições 

mapeadas, e quase não sendo observado material depositado ao longo do talvegue. 

Ao se comparar esses resultados com aqueles obtidos nas simulações deflagradas através de 

escorregamentos, com os mesmos parâmetros de atrito (S-05), nota-se que no presente caso o 

movimento apresentou um avanço muito maior, e com espessuras de deposição muito 

menores. 

Este fato soou um tanto surpreendente diante das expectativas, pois em um primeiro momento 

aparenta demonstrar uma significativa influência do método de deflagração sobre o 

comportamento do movimento de massa, ao contrário da expectativa inicial, visto que se 



 

 

__________________________________________________________________________________________ 
Leandro Conterato (l.cont88@yahoo.com.br) Dissertação de Mestrado. PPGEC/UFRGS. 2014. 

150

buscou justamente reproduzir, através do hidrograma, as mesmas condições de fluxo 

existentes na simulação deflagrada por escorregamentos.  

 

Figura 91 - Resultado da simulação S-18 (µ=0,20 e ξ=200m/s²)  

Para melhor compreender esse comportamento foram realizadas as demais simulações, 

conforme apresentadas a seguir. 

7.6.2. Simulação S-19 

Partindo-se da simulação da etapa anterior, tendo em vista os resultados obtidos, na presente 

simulação elevou-se o valor do parâmetro de atrito seco, de modo a buscar reduzir o avanço 

da pluma de deposição. Dessa forma, nesta simulação utilizou-se µ=0,30, mantendo-se os 

demais parâmetros os mesmos. A Figura 92 apresenta os resultados em termos de deposição 

de material para esta simulação. 

Analisando esse resultado, percebe-se que, assim como no caso da simulação S-18, o 

movimento de massa apresentou um avanço bastante além dos limites dos mapeamentos, com 

espessuras ainda muito baixas (menores que 1,0m) e praticamente ausência de material 

depositado ao longo do talvegue. Observa-se, entretanto, uma leve redução no avanço da 

deposição em relação à simulação anterior.  
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Figura 92 - Resultado da simulação S-19 (µ=0,30 e ξ=200m/s²) 

Sendo assim, prosseguiu-se com as simulações, com o intuito de aumentar o coeficiente de 

atrito seco, conforme a seguir apresentado.  

7.6.3. Simulação S-20 

Com base nos resultados anteriores, de modo a tentar fazer com que o movimento de massa 

desenvolva uma pluma de deposição com menor alcance e com maiores espessuras, na 

simulação S-20 aumentou-se o parâmetro de atrito seco para o valor µ=0,5, mantendo-se as 

demais condições, assim como a simulação S-20. A Figura 93 apresenta as alturas de 

deposição para esta simulação. 

Analisando esse resultado, observa-se que os depósitos continuam com pouca espessura, 

sempre abaixo de 1,0m, com pouco material retido ao longo do talvegue, assim como nas 

situações anteriores, porém houve uma redução na extensão da pluma, ficando esta próxima 

dos limites dos mapeamentos de campo. Observa-se também que houve um expressivo 

avanço de material além das plumas mapeadas nas porções laterais desta.  
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Figura 93 - Resultado da simulação S-20 (µ=0,50 e ξ=200m/s²) 

7.6.4. Simulação S-21 

Novamente em função do comportamento dos resultados anteriores, foi realizada a simulação 

S-21 aumentando-se o coeficiente de atrito seco para o valor 0,7 e mantendo-se as demais 

características. Embora o valor µ=0,70 seja bastante elevado, fugindo inclusive dos padrões 

observados na literatura técnica, essa simulação foi levada adiante, a fim de se analisar o 

comportamento sob estas condições. A Figura 94 apresenta as alturas de deposição para esta 

simulação.  

Observa-se que a pluma de deposição ainda apresenta pequena espessura, no entanto, se 

observa uma maior quantidade de material depositado ao longo dos talvegues. Também se 

nota que a frente de deposição permaneceu mais recuada em relação ao mapeamento de 

campo, porém ainda com expressivas extensões laterais das plumas.  
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Figura 94 - Resultado da simulação S-21 (µ=0,70 e ξ=200m/s²) 

7.7. ETAPA 07 

Conforme descrito na metodologia, a etapa 07 do trabalho busca realizar algumas simulações 

com o intuito de se verificar o comportamento do movimento frente a algumas mudanças nos 

padrões das condições de entrada, especialmente em relação a mudanças no formato do 

hidrograma e velocidade inicial. Essas análises não visam nenhum tipo de ajuste ou calibração 

no modelo, mas sim verificar as respostas do modelo perante esses tipos de modificações nas 

condições de entrada, e assim fornecer elementos que ajudarão na compreensão dos resultados 

obtidos no conjunto de simulações realizado. Este etapa contempla duas simulações, 

conforme a Tabela 23, seguir apresentadas com maiores detalhes.  

Tabela 23 - Simulações realizadas na Etapa 07 

Sim. 
Resolução 

(m) 
Área µ ξ (m/s²) γ (kg/m³) 

HIDROGRAMA 

t1 (s) t2 (s) Qp (m³/s) V (m/s) 

S-22 5 Quitite 0,2 200 2000 750 5145 35 5 

S-23 5 Quitite 0,2 200 2000 450 1660 109 2,5 
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7.7.1. Simulação S-22 

Esta simulação foi realizada visando identificar o impacto da variação do formato do 

hidrograma na deposição de material. Para isso a vazão de pico foi alterada para cerca de 1/3 

do valor definido anteriormente, sendo adotado 35m³/s, mantendo-se o volume total de 

material, bem como a velocidade na deflagração (5m/s). A Figura 95 apresenta a deposição de 

material para este caso.  

 

Figura 95 - Resultado da simulação S-23 (µ=0,2 e ξ=200m/s² - 
hidrograma modificado) 

Ao se analisar o resultado dessa simulação é necessário se reportar à simulação S-18, que 

possui os mesmos parâmetros que este caso, alterando-se apenas a vazão de pico. Observa-se 

que o impacto da mudança da vazão de pico na deposição do material é muito pequeno, 

gerando praticamente os mesmos resultados.  

7.7.2. Simulação S-23 

Esta simulação visa observar a influência da mudança da velocidade de deflagração, junto ao 

hidrograma, na deposição final do material. Importante ressaltar que o hidrograma utilizado é 

o mesmo definido na etapa 5, apenas neste caso alterando-se a velocidade para um valor 

equivalente à metade dos valores utilizados até então na deflagração por hidrograma. A 

Figura 96 apresenta os resultados dessa simulação em termos de alturas de deposição. 
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Figura 96 - Resultado da simulação S-23 (µ=0,2 e ξ=200m/s² - 
velocidade reduzida na deflagração) 

Por possuírem os mesmos parâmetros, na análise desta simulação é feita a comparação com os 

resultados da simulação S-18. Assim, nota-se que os resultados desses dois casos são muito 

parecidos, não havendo mudança significativa na deposição de material em virtude da 

mudança da velocidade de deflagração do material.  
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8. COMENTÁRIOS FINAIS E CONCLUSÕES 

Fazendo jus aos objetivos propostos, neste trabalho foi possível aplicar de maneira adequada 

o software RAMMS a um caso de corridas de detritos em ambiente com características 

tropicais, em uma condição típica de regiões serranas no Brasil. Através das simulações 

realizadas foi possível reproduzir de maneira satisfatória as principais características das 

corridas de detrito reais, possibilitando assim a calibração dos parâmetros do modelo 

Voellmy-Salm. 

Ao longo deste trabalho foi efetuada uma sistematização de informações da área em estudo e 

dos movimentos de massa ocorridos em 1996, que englobou desde a coleta de informações da 

literatura, visita de campo, conversa com profissionais envolvidos no assunto e consulta de 

material técnico existente. A consolidação dessas informações ocorreu com a montagem do 

SIG, que se mostrou uma ferramenta muito útil e facilitadora, pois possibilitou uma análise 

sistêmica das informações coletadas e dados produzidos, tudo de maneira muito clara, o que 

não é trivial quando se trata de um conjunto grande de informações com suas diversas inter-

relações.  

Uma etapa de notável importância e que concentrou um grande esforço dentro desse trabalho 

foi a montagem do modelo digital do terreno que serviu de base para as simulações realizadas, 

pois sabia-se que este é um fator crítico para uma adequada compatibilização do modelo 

digital com o caso real estudado. Nesse processo, foi fundamental a utilização de ferramentas 

e técnicas de geoprocessamento de dados, que possibilitaram o tratamento adequado dos 

dados topográficos, desde a compatibilização do georreferenciamento inicial das diferentes 

bases adotadas, até a montagem da versão final do modelo digital do terreno a ser introduzido 

no software RAMMS. 

As simulações efetuadas com as duas diferentes condições de deflagração mostraram 

resultados distintos, sendo que o conjunto de simulações baseadas na deflagração por áreas de 

escorregamentos apresentou um comportamento mais próximo da realidade ao se comparar 

com as simulações baseadas na deflagração por hidrograma de fluxo. 
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Em relação às simulações deflagradas através de áreas de escorregamentos, estas 

possibilitaram uma adequada representação das áreas de deposição de material. Nestas 

simulações, as espessuras de deposição foram bem reproduzidas na porção final da pluma de 

deposição, a jusante do clube da APCE, enquanto que nas porções mais a montante, ao longo 

dos talvegues, as espessuras dos depósitos obtidas nas simulações se mostraram menores do 

que os depósitos identificados em campo.  

Para reproduzir com maior fidelidade as condições reais foi necessário estabelecer diferentes 

parâmetros do material para diferentes áreas, de acordo com as características do material 

depositado e características do fluxo ocorrido. Para o coeficiente de atrito seco (µ) foram 

adotadas três regiões representativas, definidas em função das características das deposições 

ocorridas e características do fluxo; e para o coeficiente de atrito turbulento foram 

identificadas cinco trechos, definidas com base nos trechos de declividades uniformes no 

terreno. 

Para o coeficiente de atito seco, a primeira das três áreas corresponde à porção ao longo do 

talvegue do Quitite, a montante da área do clube da APCE, apresentando um material mais 

grosseiro, com bastante presença de grandes matacões e maiores espessuras de deposição. 

Para essa área as simulações indicaram µ=0,25 como sendo o valor mais representativo. Para 

a segunda área, correspondente ao talvegue do Papagaio, que apresenta um material um pouco 

mais homogêneo, sem presença de grandes matacões, o valor que mais se ajustou foi µ=0,14. 

Por fim, para a terceira área, correspondente à pluma de deposição, a jusante do clube da 

APCE, onde as corridas dos dois canais se juntam, e com presença de um material mais fino e 

fluído, obteve-se com maior representatividade o coeficiente µ=0,075. No geral estes valores 

obtidos demonstram uma boa coerência na relação entre o modelo teórico e o real, com 

maiores valores correspondentes à área em que notavelmente se observa um material com 

características de maior atrito, ou resistência ao cisalhamento da mistura, menor valor para a 

área em que predomina um material mais fino, com maior fluidez e menor resistência ao 

movimento da massa.  

Para o coeficiente de atrito turbulento, analisou-se apenas o trecho do talvegue do Quitite, 

sendo que ao longo desse talvegue foram identificados cinco trechos com declividade 

aproximadamente uniforme, que possibilitou uma estimativa empírica de velocidades de 

referência para cada um desses trechos, a serem comparadas com as obtidas no software. Os 

valores mais representativos obtidos para o coeficiente de atrito turbulento variou entre 150 e 
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400m/s², a depender do trecho considerado, apresentando, no geral, uma boa compatibilidade 

com os valores de referência. 

Em relação às simulações baseadas na deflagração por hidrograma de fluxo, em virtude da 

indisponibilidade de dados reais que levassem à definição do hidrograma, optou-se por extrair 

esses dados de uma simulação das etapas anteriores. A partir desses dados foram rodadas 

algumas simulações com o intuito de se analisar o comportamento do modelo sob estas 

condições. Os resultados dessa simulação não representaram muito bem as deposições reais 

de material, pois mesmo com elevados parâmetros de atrito seco, o material apresentou 

reduzidas espessuras de deposição e elevada fluidez. Outro aspecto observado nessas 

simulações foi a influência da mudança no hidrograma de entrada e na velocidade de 

deflagração, sendo que estas mudanças não provocaram alterações significativas nos padrões 

de deposição de material.  

Outro fator analisado relacionado às simulações deflagradas por hidrograma foi a 

correspondência da vazão de pico da corrida de detritos ao se comparar com a vazão 

hidrológica obtida para uma chuva de elevada intensidade. Nessa comparação, obteve-se uma 

relação entre 3 e 4 entre a vazão de pico da corrida de massa e a vazão hidrológica, o que se 

revelou levemente abaixo dos valores apresentadas na literatura. 

Outro fator alvo de análise nas simulações deflagradas por áreas de escorregamentos, apenas 

para fins de compreensão do comportamento do modelo, foi a influência da mudança na 

densidade do fluxo na deposição do material, sendo que não foi identificado impacto 

significativo desse parâmetro nos resultados.  

Por fim, em uma visão geral pode-se dizer que o software RAMMS demonstrou ser uma 

importante ferramenta que pode ser aplicada na análise de casos de corridas de detritos para 

condições tropicais, em condições típicas que têm ocorrido com boa frequência nas regiões 

serranas no Brasil. No entanto, ressalta-se a importância de serem realizados novos estudos de 

maneira se analisar outros casos ou outros aspectos, como por exemplo, as velocidades 

máximas e pressões de impacto. Nesse sentido, o software RAMMS é uma ferramenta de 

muito rica em recursos e que possibilita uma análise fácil e direta dos parâmetros de interesse 

no processo de gerenciamento de áreas de risco relacionadas a este tipo de movimento de 

massa. A Figura 97 exemplifica um aspecto importante dessa ferramenta, no que se refere a 

recursos de visualização e integração de resultados com outros tipos de ferramentas de apoio.  
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Figura 97 - Visão geral do resultado de uma simulação do RAMMS 
sobre uma base do Google Earth (alturas máximas de fluxo) 
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SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 

Aproveitando o conhecimento obtido junto a esta pesquisa, e acreditando ser uma forma de 

facilitar a continuidade do trabalho, são apresentadas abaixo algumas sugestões de trabalhos 

futuros em continuidade ou complementação a esta pesquisa: 

o Analisar com maior profundidade as simulações deflagradas por hidrograma, de modo 

a possibilitar um melhor ajuste dos resultados obtidos através desse método de 

deflagração com a situação real; 

o Estender a análise completa para o talvegue do Papagaio, englobando a calibração do 

parâmetro de atrito turbulento e as simulações deflagradas por hidrograma. 

o Além das deposições, analisar também outros aspectos relacionados ao movimento de 

massa e sua resposta a variações das condições iniciais, como por exemplo, as 

velocidades, alturas máximas de fluxo ou pressões de impacto.  

o Realizar estudos para este mesmo caso contemplando a inserção de barreiras de 

contenção do fluxo, definindo as melhores posições dessas estruturas de acordo com 

sua eficiência; 

o Ampliar esse estudo para outros casos típicos das condições nacionais, de modo a 

iniciar a formações de um banco de dados que forneça subsídios na escolha de 

parâmetros a serem aplicados para diferentes condições em novos estudos; 

o Para novos casos, realizar simulações de corridas de detritos associadas à analises de 

suscetibilidade a escorregamentos em encostas, de modo a se fazer a identificação de 

áreas com possibilidades de serem atingidas por movimentos de massa futuros. 
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ANEXO A 

 

BOLETINS DE INVESTIGAÇÕES GEOLÓGICO-GEOTÉCNICAS 
REALIZADAS AO LONGO DOS CANAIS DO QUITITE E PAPAGAIO 

 

(FONTE: RIO DE JANEIRO, 1996) 

 




























