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IDENTIFICAÇÃO DAS ÁREAS SUSCETÍVEIS A ESCORREGAMENTOS 
TRANSLACIONAIS RASOS UTILIZANDO O MODELO TRIGRS  

Tehrrie könig 1, Márcio A. E. Moraes¹, Rodolfo M. Mendes¹ e Márcio R. M. Andrade¹ 

ABSTRACT – Landslides phenomenon occur all over the world. When it happens in urban areas, it 
can affect the population, leading to social and economic damages, and even deaths. That´s why 
it’s extremely important to identify and monitor areas of landslides-susceptible. Physically-based 
models have been widely used to predict unstable areas for landslides, especially due to low 
operational cost. The aim of this work is to use the Trigrs model to predict landslides-susceptible 
areas in Piracuama basin, located at Campos do Jordão municipality, in São Paulo State, Brazil. The 
geotechnical data were acquired from literature and the rainfall data were obtained from 
pluviometer installed by Cemaden in the area. The model validation was performed by comparing 
the Trigrs results and the previously registered landslides. Finally, an analysis was made between 
the location of the occurrences and the type of land use and occupation, which verified that the 
anthropic occupation is an important factor determining the landslides. 

Palavras chave: Deslizamento. Trigrs. Suscetibilidade. Desastre Natural. 

1 - INTRODUÇÃO  

Os movimentos gravitacionais de massa são eventos naturais recorrentes no Brasil, 

geralmente deflagrados em decorrência de elevados índices pluviométricos. Quando estes 

eventos ocorrem em áreas urbanas, acabam se tornando desastres devido aos prejuízos 

econômicos, sociais e a perda de vidas. Para exemplificar, convém recordar dos deslizamentos de 

janeiro de 2011 na região serrana do Rio de Janeiro, que deixaram 947 mortos, mais de 300 

pessoas desaparecidas e milhares de desabrigados, sendo considerado um dos piores desastres do 

país (CEMADEN, 2016). Essa tragédia desencadeou ações governamentais que visaram à criação 

de instituições de pesquisa com foco em estudar, analisar e monitorar áreas de risco e, instaurou-

se em 2012, a Lei Federal nº 12.608 da Política Nacional de Proteção e Defesa Civil (BRASIL, 2012). 

Esta lei torna obrigação da União, Estados e Municípios a adoção de medidas preventivas para a 

redução dos riscos causados por desastres naturais.  

Agentes do meio físico como os aspectos geológicos, geomorfológicos e pedológicos da área, 

assim como elevados índices pluviométricos, quando associados com fatores antrópicos, podem 

gerar situações de risco. Ocupações irregulares em áreas de encostas íngremes e fundos de vale, 

                                                           
1) Centro Nacional de Monitoramento e Alerta de Desastres Naturais - CEMADEN, Estrada Dr. Altino Bondensan, 500 - Eugênio de Melo, São José 

dos Campos - SP, 12247-016, tehrriekonig@gmail.com, márcio.moraes@cemaden.gov.br, (11)98266-4066 



 
 

I Encontro Nacional de Desastres 2 

cortes verticais nas encostas íngremes, a retirada da vegetação natural e consequente degradação 

ambiental, são alguns elementos antrópicos recorrentes em áreas de ocupação irregular em 

encostas íngremes (Mendes et al. 2018a e 2018b). 

A identificação das áreas suscetíveis a deslizamentos pode ser feita através de mapeamentos 

geológicos e geomorfológicos, trabalhos de campos, análise de solo (parâmetros geotécnicos), 

análises estatísticas e modelos matemáticos de base física. De modo geral, esses modelos 

matemáticos trabalham a partir da combinação de modelos de estabilidade de talude e modelos 

hidrológicos. Destacam-se o Shalstab (Shallow Slope Stability Model), Sinmap (Stability Index 

Mapping), dSLAM (Physically-based Slope Stability Model), Slope/W e Seep/W, e Trigrs (Transient 

Rainfall Infiltration and Grid-based Regional Slope-Stability Model).  

Diante disso, os objetivos deste trabalho consistem na utilização do modelo Trigrs para a 

identificação das áreas de maior suscetibilidade a deslizamentos de terra na bacia do córrego 

Piracuama, localizado no município de Campos do Jordão – SP, e na identificação dos fatores 

condicionantes para a ocorrência deste fenômeno. 

1.1 - Área de Estudo 

O município de Campos do Jordão - SP está centrado nas coordenadas geográficas S 

22º44’19’’, W 45º35’32’’ (Figura 1) De acordo com o IBGE (2016) este município conta com 51.157 

habitantes e tem uma extensão territorial de 290,5 km².  Está localizado no planalto cristalino, que 

alcança altitudes superiores a 2000 metros, onde o clima se caracteriza por temperatura média de 

14,3°C, com precipitações anuais variando de 1205 mm a 2800 mm (Modenesi_Gauttieri e 

Hiruma, 2004). O município em estudo é uma área importante para os estudos e análises de 

deslizamentos de encostas, devido a sua complexidade geomorfológica que, quando associada 

com a expansão urbana desordenada, especulação imobiliária e a consequente degradação 

ambiental, podem acabar em desastres. Exemplo disso foram os deslizamentos ocorridos em 

janeiro de 2000, que culminaram na morte de 10 pessoas, deixando mais de 100 feridos, e 423 

casas com severos danos estruturais (Mendes, et al., 2018a).  

A área de estudo corresponde a bacia do córrego Piracuama, onde são encontradas 

ocupações irregulares em áreas com acentuada declividade, associado com o baixo padrão 

construtivo é mais um elemento agravante e facilitador dos deslizamentos. Durante as visitas a 

campo, observaram-se cortes verticais nas encostas, feito pelos próprios moradores e 

encanamentos de PVC expostos ao tempo (Figura 2).  Devido às chuvas, vento e amplitude 

térmica, os mesmos podem apresentar rachaduras e consequentemente vazamentos. Esses 

vazamentos acabam por auxiliar na saturação do solo, favorecendo no desencadeamento de 

deslizamentos. 
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Figura 1. Localização da Área de Estudo. 
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Figura 2. Encanamento exposto (A). Corte vertical na encosta (B). 

Entretanto, os motivos que levaram a ocupações irregulares em locais inapropriados para 

construções estão associados com a forma que ocorreu a expansão urbana do município. 

A expansão urbana de Campos do Jordão, iniciada na década de 60 e intensificada nos anos 

70, ocorreu a partir de três núcleos principais, a saber: Abernéssia, Jaguaribe e Capivari. Enquanto 

inicialmente foram ocupadas áreas de declividades pouco acentuadas, como as lombas, com o 

rápido crescimento populacional, áreas de vertente e anfiteatro também passaram a ser 

ocupadas, acentuando a degradação ambiental (Modenesi_Gauttieri e Hiruma, 2004). Associado a 

isso, há um expressivo aumento do turismo na região e, consequentemente, especulação 

imobiliária, dando origem a inúmeros loteamentos, porém sem que haja qualquer tipo de 

planejamento urbano (Gallo-Junior, Olivato e Carvalho, 2010). 

A B 
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2 - MATERIAIS E MÉTODOS 

O modelo matemático Trigrs foi elaborado por Baum et al. (2002) para calcular a variação do 

Fator de Segurança (FS) de determinada área em estudo, em decorrência da mudança da poro-

pressão de água do solo durante um evento de chuva. Este, escrito na linguagem Fortran, associa 

o modelo hidrológico embasado na Equação de Richards (eq.1) e um modelo de estabilidade com 

base no princípio do equilíbrio limite, dando origem a sua formulação final (eq. 2). 

(
𝜕𝜃

𝜕𝑡
) = [(

𝜕

𝜕𝑧
) (𝐾𝑧 ∗ 𝜃 ∗ (

𝜕Ψ

𝜕𝑧
))]  (1) 

Onde 𝜃 é o valor referente à umidade volumétrica do solo (adimensional), t é o tempo 

(segundos), z é a profundidade do solo (metros), 𝐾𝑧 é a condutividade hidráulica na direção z 

(m/sKPa), e Ψ é o potencial total (kPa).  

𝐹𝑆 = (
tan ∅

tan𝛼
) + [(

𝑐−𝜑(𝑍,𝑡)Υ𝑤 tan∅

Υ𝑠𝑍 sin𝛼 cos𝛼
)]  (2) 

 

Onde c é a coesão (kPa), 𝜙 é o ângulo de atrito interno (°), Υ𝑤 é a densidade da água 

(kN/m³), Υ𝑠 é a densidade do solo (kN/m³), Z é a profundidade da camada (m), 𝛼 é o ângulo da 

encosta (°), e t é o tempo (s).  Outros dados de entrada do modelo são os dados hidrológicos: taxa 

de infiltração, altura inicial do lençol freático, difusividade hidráulica e condutividade hidráulica do 

solo. Como o modelo analisa eventos de precipitação, é preciso saber o tempo de início da chuva, 

a intensidade e duração total do evento pluviométrico. 

 Para a realização deste trabalho parâmetros geotécnicos e hidrológicos foram obtidos da 

literatura, a saber: Ahrendt (2005), Mendes e Valério Filho (2015), Vieira e Listo (2015) e Prieto et 

al. (2017). Os dados de chuva foram adquiridos dos pluviômetros instalados pelo Cemaden na área 

em estudo. E o modelo digital de terreno (MDT) foi adquirido na base cartográfica da Prefeitura 

Municipal de Campos do Jordão, resultante de dados com altíssima resolução espacial, obtidos por 

levantamento LIDAR (“Light Detection and Ranging”). Ele foi utilizado tanto no modelo 

matemático, quanto para a análise de vertentes e declividade do terreno. A tabela 1 apresenta os 

parâmetros utilizados neste estudo. Para os dados referentes à altura inicial do lençol freático, 

difusividade hidráulica e condutividade hidráulica do solo, utilizaram-se os valores padrões do 

modelo, devido à ausência desses dados na literatura ou coleta in situ. A validação dos resultados 

é feita a partir da análise do local onde se tem registro de ocorrência de deslizamentos para o 

período analisado. Esse registro foi adquirido dos dados do Cemaden. 

Tabela 1. Parâmetros Geotécnicos e Hidrológicos. 

Parâmetros de entrada Teste 1 

Coesão do solo 𝑐′  1 kPa 

Densidade do Solo (ρs)  16 kN/m³ 

Espessura max. Solo (Zmax)  0,5 m 

Ângulo de atrito interno (φ)  30° 



 
 

I Encontro Nacional de Desastres 5 

Altura Inicial lençol freático (d) [m] 0,5m 

Taxa de infiltração inicial ILT 1,0x10-9 m/s  

Difusividade hidráulica D0  5,5x10-4 m²/s 

Condutividade hidráulica saturada vertical (Ks)  1,0x10-6 m/s 

O período de análise corresponde ao evento de chuva ocorrido no dia 08 de março de 2017, 

das 13h00min às 18h00min horas da tarde, como pode ser visto na Figura 3. Portanto, geraram-se 

duas análises do Fator de Segurança: período antes do início da chuva, que corresponde das 

13h00min às 15h00min (cenário A), e período da chuva em si, ou seja, das 15h00min às 18h00min 

(cenário B).  

 

Figura 3. Mapa da precipitação (mm/h) usada na simulação (fonte: autoria própria). 

3 - RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Para cada cenário de análise (13h00min as 15h00min [A] e 15h00min as 18h00min [B]), foi 

gerado um mapa do Fator de Segurança (FS) da bacia em estudo, conforme se observa na figura 4. 

O cenário A, representa o FS da área antes da chuva. Ou seja, observa-se o FS da área nas 

condições secas. O cenário B, ou seja, representa o FS da área durante o período da chuva. 

A análise do cenário A, apresentado na figura 4 permite identificação de áreas com FS 

inferior a 1, mesmo sendo considerado condição inicial da simulação sem precipitação. Estas áreas 

localizam-se em porções de alta declividade da bacia, justificando assim o valor baixo referente ao 

FS. 

A análise do cenário B permite compreender como um evento de chuva intensa pode alterar 

drasticamente o FS da área. Nota-se que a maior parte da bacia está com FS inferior a 1, exceto as 

áreas próximas à drenagem.  

Com relação aos deslizamentos registrados durante esse evento pluviométrico, observa-se 

que as quatro ocorrências aconteceram próximas umas das outras. Com base no cenário A, 
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observa-se que os deslizamentos ocorreram em regiões, que mesmo durante períodos sem chuva, 

já apresentam FS baixo. E no cenário B pode-se observar que todo o entorno das ocorrências, 

durante eventos pluviométricos, também apresenta FS inferior a 1. Dessa forma, é possível 

afirmar que o modelo Trigrs apresenta resultados coerentes com aqueles observados in situ. 

 
Figura 4. FS dos cenários A e B (fonte: autoria própria). 

A partir de ortofotos da área, busca-se compreender o tipo de uso e ocupação presente no 

local das ocorrências, e verificar se alterações antrópicas podem ter favorecido os deslizamentos 

(figura 4). 

 
Figura 5. Uso e ocupação nas áreas de deslizamentos (fonte: autoria própria). 
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Observa-se que das quatro ocorrências duas ocorreram em áreas com construções (casas), 

uma próximo a uma rua sem pavimentação, e a quarta, em uma área com cobertura vegetal, mas 

próxima a outras construções. Ressalta-se ainda, que as áreas das ocorrências são áreas de alta 

declividade e que apresentaram FS inferior a 1. Diante disso, é possível inferir que as alterações 

antrópicas na área foram condicionantes para a deflagração dos deslizamentos. Esta afirmação 

justifica-se analisando a figura 4, onde áreas com baixo FS, mas com cobertura vegetal (sem 

construções antrópicas), não sofreram com deslizamentos.   

4 - CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O modelo Trigrs apresentou resultados satisfatórios, uma vez que os deslizamentos 

registrados aconteceram nas áreas de baixo FS indicadas pelo modelo. A análise das ortofotos 

permitiu identificar que as alterações antrópicas tiveram papel condicionante na deflagração dos 

deslizamentos, uma vez que áreas com FS inferior a 1, mas com cobertura vegetal, não sofreram 

deslizamentos.  

Desta forma, ressalta-se que o modelo matemático pode oferecer um bom subsídio para a 

identificação a análise das áreas de maior suscetibilidade a deslizamentos, podendo ser utilizado 

para planejamento urbano e preservação de áreas ainda não ocupadas. Recomenda-se a coleta de 

dados geotécnicos in situ, para aprimorar os resultados do modelo.  
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