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Resumo: Nas regiões montanhosas é comum que precipitações intensas ativem os processos de 

movimento de massa (escorregamentos e fluxos de detritos) resultando no transporte de uma 

quantidade importante de sedimentos. Os fluxos de detritos constituem-se pelo movimento de 

material composto por água, solo e rochas por ação da gravidade. Atualmente, são responsáveis por 

inúmeros desastres em todo o mundo, gerando mortes e grandes impactos econômicos, sociais e 

ambientais. O entendimento do comportamento destes fenômenos é de extrema importância para 

redução dos desastres associados aos mesmos. Assim, o presente trabalho tem por objetivo trazer 

alguns métodos desenvolvidos para descrever as características e a dinâmica dos fluxos de detritos. 

Em geral, o fluxo geralmente é tratado a partir de dois tipos de modelos: (i) empíricos e (ii) 

fisicamente embasados. Ambas as abordagens proporcionam ferramentas praticas na previsão das 

características dos fluxos de detritos. Entretanto os modelos empíricos, por serem de simples 

aplicação, demonstram grande aplicabilidade. 
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EMPIRICAL APPROACHES USED IN THE MODELING OF DEBRIS 

FLOWS 

 

Abstract – In the mountain regions it is common that intense rainfall activates mass movement 

processes (landslides and debris flows) and the transport of a large amount of sediments. The debris 

flows are defined as the movement of material composed of water, soil and rocks by gravity action. 

Nowadays the debris flows are responsible for innumerous disasters around the world, causing 

deaths and large economic, social and environmental impacts. The understanding of the debris flow 

behavior is extremely important to reduce disasters related to them. Thus, the present work aimed to 

describe some methods developed to explain the characteristics and dynamics of the debris flows. 

Generally, the debris flow is treated by two different models: (i) empirical and (ii) physically based. 

Both the approaches provide practical tools to forecast the debris flow behavior. However the 

empirical models show large applicability because of their simple application. 
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INTRODUÇÃO 

Os fluxos de detritos são fenômenos naturais que podem causar grandes desastres, gerando 

mortes e prejuízos econômicos em diversos lugares do mundo. García et al. (2004) reportaram que 

um único destes desastres foi responsável pela morte de mais de 10 mil pessoas na Venezuela em 

1999. No Brasil, nos últimos anos, os escorregamentos de terra e fluxos de detritos vitimaram 

centenas de pessoas, sendo que eventos muito significativos ocorreram na região serrana do Rio de 

Janeiro, em janeiro de 2011 (Avelar et al., 2011; Coelho Netto et al., 2011) e no Vale do Itajaí em 

Santa Catarina em novembro de 2008 (Frank e Sevegnani, 2009). 

Uma das medidas para redução deste tipo de desastre é do tipo não-estrutural, e baseia-se no 

mapeamento de áreas propensas aos fluxos de detritos (Reis et al. 2014). Neste sentido, é necessário 

aumentar o conhecimento acerca dos processos físicos envolvidos neste fenômeno para viabilizar a 

aplicação de modelos que descrevem o seu comportamento. 

Devido à complexidade do fenômeno, inúmeros modelos foram desenvolvidos para prever e 

simular o comportamento do fluxo. Em aplicações aos fluxos de detritos reais, os modelos podem 

ser classificados de dois tipos: (i) empíricos e (ii) fisicamente embasados. Os modelos empíricos 

são geralmente baseados em parâmetros simplificados ou em relações estatísticas (Fannin e Wise, 

2001). Os fisicamente embasados de fase única são os que mais têm sido utilizados (Rickenmann et 

al., 2006). Entretanto, também existem outros tipos de modelos fisicamente embasados, tais como 

os de duas fases, multifases e também os de partículas discretas (Takahashi, 2007). Embora existam 

modelos sofisticados para descrição do fenômeno, os modelos de fase única permanecem sendo os 

mais utilizados. Isto acontece por que o fenômeno ainda não é completamente compreendido pela 

comunidade científica e os limites entre diferentes abordagens constitutivas dificilmente podem ser 

avaliados por misturas reais. 

Desta maneira, usando modelos empíricos ou aqueles fisicamente embasados de fase única, o 

número de parâmetros permanece restrito. Por exemplo, muitos modelos requerem a especificação 

de parâmetros da reologia do material ou de resistência do fluxo. A concentração de sedimentos e as 

propriedades da parcela sólida do fluxo estão entre as características chave que influenciam na 

reologia e características de resistência do fluxo do material, e variam ao longo da ocorrência do 

fenômeno. Geralmente, não existe procedimento capaz de mensurar o valor destes parâmetros, 

assim, estes são estimados através de retroanálises ou calibração dos modelos para ajuste a 

determinados eventos, sendo possível determinar apenas seus valores médios ou comportamento 

padrão (Naef et al., 2006). Desta maneira, o objetivo do presente trabalho é sintetizar as principais 

abordagens existentes para modelagem empírica de fluxos de detritos. 

CARACTERÍSTICAS DOS FLUXOS DE DETRITOS 

Os fluxos de detritos são caracterizados pelo movimento de uma mistura de solo, rocha, ar e 

água encosta abaixo, na qual os sólidos têm uma granulometria vastamente distribuída. Um modelo 

capaz de representar os mecanismos deste fluxo deveria considerar o constituinte como a mistura de 

um fluído contínuo (água ou lama) densamente preenchido com partículas discretas. Este modelo 

deveria descrever o macro (i.e. volume, velocidade e alcance) e o micro (composição e movimento 

das partículas) comportamento do fluxo, simultaneamente (Takahashi, 2007). Entretanto, na maioria 

das vezes, a descrição do comportamento do fluxo de maneira tão detalhada é inexequível. Assim, 

as abordagens que trazem uma metodologia mais simplificada, tais como os modelos empíricos, 

demonstram grande utilidade. 



  

 

XXI Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos  3 

MODELOS EMPÍRICOS 

Inúmeros pesquisadores tentaram reproduzir ou predizer qual poderia ser a área pela 

ocorrência de um fluxo de detritos. Os primeiros modelos gerados foram de natureza empírica, 

baseados principalmente na observação de queda de blocos. Heim (1932) afirmou que a velocidade 

da massa em movimento depende simplesmente do formato da trajetória do escorregamento, ou 

seja, da energia contida, avaliada em cada ponto da trajetória segundo o modelo de atrito (Frictional 

model). Scheller (1970) baseado nos dados existentes de dois eventos, o primeiro em Vajont (Itália) 

em 1963, estudado por Muller (1968); e o segundo em Elm (Alemanha) em 1881, estudado por 

Heim (1932), afirmou que a correlação entre a velocidade e volume de um movimento de massa 

não está suficientemente comprovada. Entretanto, supõe-se que existe uma correlação entre o 

volume do movimento e o coeficiente de atrito. 

Posteriormente, Scheidegger (1973), baseado em dados de Scheller (1970), além de outras 

informações encontradas na literatura, tabulou o volume e o coeficiente de atrito de diversos fluxos 

de detritos. Posteriormente estes dados foram plotados em formato log-log, demonstrando que 

existe uma correlação entre eles. Assim, este autor propôs uma curva de previsão que pode ser 

usada na estimativa do alcance de um fluxo de detritos. A equação dessa curva é a seguinte: 

bVaf  loglog          (1) 

Onde f é o coeficiente de atrito representado por H/L ou tanϕ; V é o volume movimentado em m
3
; e 

a e b são os coeficientes da regressão e valem -0,15666e 0,62419, respectivamente. 

 

 

Figura 1. Geometria do Escorregamento. (Adaptado de Scheidegger, 1973). 

 

Entretanto, a Equação (1) não pode ser generalizada para qualquer fluxo de detritos. Isto 

ocorre devido a grande diferença existente na composição do material de fluxos que ocorrem em 

condições distintas. Por exemplo, a presença de grandes blocos e troncos podem modificar 

substancialmente o comportamento do fluxo e consequentemente influenciarão em sua mobilidade, 

redefinindo a velocidade e o alcance. 

Corominas (1996) fez uma análise de 204 escorregamentos de diversas dimensões, 

classificando-os segundo as características do material e a trajetória descrita, com a finalidade de 

gerar novas constantes que pudessem ser aplicadas a diferentes tipos de movimento. Os 

movimentos de massa foram separados em diferentes grupos, de acordo com o mecanismo 

predominante (quedas de bloco, escorregamentos translacionais, fluxos de detritos e fluxos de 

terra). O mesmo autor relatou que movimentos de volume menor que 10
6
m³ apresentaram 
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correlações mais pobres que os demais. Isto se deve principalmente a: i) diferentes mecanismos de 

movimento; ii) diferentes propriedades do material, somado a não consideração da resistência 

residual; iii) não contabilização da poro-pressão; iv) morfologia simplificada e variedade de 

restrições na calha; e v) presença de obstáculos. As equações propostas para alcance devem ser 

utilizadas com cautela devido a grande dispersão dos dados que geraram as relações, sendo que os 

valores gerados devem estar dentro das possibilidades reais. O resultado das regressões está 

apresentado na Tabela 1. 

 

Tabela 1. Resultados da Regressão de H/L (tanɸ) versus volume movimentado.  

Tipo de Movimento Trajetória ou Calha a b r² 

Queda de bloco 

Todos -0,109 0,210 0,760 

Obstruída -0,091 0,231 0,830 

Livre -0,119 0,167 0,920 

Escorregamento translacional 

Todos -0,068 -0,159 0,670 

Obstruída -0,057 -0,133 0,760 

Livre -0,080 -0,143 0,800 

Fluxo de Detritos 

Todos -0,105 -0,012 0,763 

Obstruída -0,108 -0,049 0,849 

Canalizado -0,109 -0,077 0,690 

Livre -0,102 -0,031 0,868 

Fluxos de terra 
Todos -0,070 -0,214 0,650 

Livre -0,138 -0,220 0,910 

Fonte: Corominas (1996) 

 

Outro estudo empírico realizado por Rickenmann e Zimmermann (1993) definiu o fluxo de 

detritos como um fluxo rápido formado por detritos e água. A pesquisa destes autores foi realizada 

com três fluxos de detritos, selecionados dentre mais de 600 eventos, ocorridos nos Alpes Suíços 

em 1987. Estes três eventos principais foram mapeados através de análises de aerofotografias 

tiradas poucos dias após sua ocorrência. Uma primeira observação feita por estes autores indica que 

os movimentos foram uma consequência de tempestades somada às variações geológicas. As 

análises estão direcionadas ao cálculo do volume de material movimentado, e não à distancia 

percorrida pelo fenômeno, isto é: 

 
cf LSV  5,2110          (2) 

onde (V) é o volume em m
3
; (Lc) é o comprimento da calha em m; e (Sf) é a declividade da planície 

aluvial em %%. A Equação (2) buscou estabelecer um limite máximo para o volume em vez do 

melhor ajuste aos dados, apresentando resultados mais próximos dos reais para áreas variando entre 

1e 25 km
2
. 

Fannin e Wine (2001) elaboraram um modelo através do qual é possível estimar a distância 

percorrida pelo fluxo, se baseando na observação de 449 eventos de fluxo de detritos. O autor criou 

um algoritmo no qual a partir de um valor real ou estimado do volume de material inicial 

movimentado, a trajetória percorrida pelos detritos é segmentada, e ocorre a simulação do 

comportamento do fluxo. O comportamento pode ser classificado em cada trecho em: (i) não 
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confinado, (ii) confinado e (iii) de transição. O comportamento confinado ocorre quando fluxo se 

movimenta dentro do canal; na transição o fluxo está saindo da calha e adentrando a planície 

aluvial; e no comportamento não confinado o fluxo está se propagando na planície aluvial. Como o 

material pode se acumular ou continuar se propagando em cada trecho, dependendo da declividade, 

o algoritmo faz um ajuste do volume, calculando o possível erro, até que este seja minimizado (ou 

zerado), conseguindo assim determinar a distancia de transporte do material. 

 

Scheidl e Rickenmann (2010) elaboraram uma aproximação empírica que envolve a área 

transversal e a área de deposição do fluxo de detritos na planície aluvial com o volume do evento. A 

metodologia permite estimar o coeficiente de mobilidade em função das declividades da planície 

aluvial e da calha. Para isto, os autores utilizaram dados de diferentes tipos de movimentos 

ocorridos na Áustria, Suíça e norte da Itália, Os movimentos foram classificados segundo o número 

de Melton em: (i) fluxo de detritos, (ii) enxurrada de detritos (debrisflood) e (iii) transporte de 

sedimento fluvial. 

Scheidl e Rickenmann (2010) partiram das equações semi-empiricas propostas por Iverson et 

al., (1998), para elaborar seu modelo, porém com a diferença de que assumiram uma área 

transversal ao fluxo variável. Baseando-se no Modelo Digital de Elevação (MDE) da planície 

aluvial, os autores delimitaram a área de deposição e localizaram o inicio do espalhamento do fluxo 

na planície. Relacionando a área transversal, o MDE, o volume de material movimentado e o 

coeficiente de mobilidade teórico ou calculado, é possível determinar a área potencial de deposição. 

 

CONSIDERAÇÕES  

 

Os estudos revisados no presente trabalho permitiram dar uma olhada rápida da evolução 

cientifica desenvolvida nos últimos anos que gira entorno aos fluxos de detritos.  Essa evolução 

surgiu da necessidade de proteger principalmente as áreas antrópicas das grandes afetações.   

Os primeiros trabalhos geraram ainda maior curiosidade no mundo cientifico, o que promoveu 

que mais pesquisadores se interessaram no tema e propuseram trabalhos mais aprofundados cada 

vez.  Como consequência desses trabalhos complexos surgiram novas deduções, e novas duvidas 

também.  A partir dessas duvidas os pesquisadores entenderam que deveriam usar mais de uma 

metodologia nas analise dos fluxos de detritos, já que estes não possuem comportamentos 

semelhantes.  Desse jeito partiram a propor as primeiras classificações com o objetivo de gerar 

modelos mais específicos que conseguiram representar mais adequadamente os fenômenos.  

O ponto de partida foi composição do fluxo de detritos, uma vez que se acrescentaram mais 

parâmetros os modelos foram sendo testados e aceitados ou não. A aceitação ou não do modelo 

depende principalmente de quanto ele consiga-se aproximar à realidade, que depende diretamente 

da natureza do material movimentado.  

O avanço da tecnologia foi apressando cada vez mais a recopilação de dados em campo e o 

processamento dos mesmos, por exemplo, o mapeamento das áreas a partir de analise de fotografias 

aéreas que conseguem em alguns casos em datas anterior e posterior à ocorrência do fluxo de 

detritos.  Facilitando ainda mais a modelagem.  
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