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RESUMO 

 

 

Com o objetivo de edificar uma argumentação capaz de embasar o adequado estabelecimento de 

diretrizes e procedimentos cartográficos voltados à elaboração e apresentação de mapas de 

susceptibilidade, foram selecionadas duas áreas piloto na região do Quadrilátero Ferrífero, 

Minas Gerais, denominadas Belo Vale e Antônio Pereira, onde aplicaram-se conceitos e 

metodologias estatísticas de mapeamento de movimentos gravitacionais de massa, dando ênfase 

à adoção da escala 1:25.000. A partir da construção de inventários de cicatrizes e do 

mapeamento dos fatores condicionantes inerentes às regiões de estudo, foram testadas, 

validadas e confrontadas diferentes abordagens, cada qual com uma função especifica dentro da 

análise de susceptibilidade. Com o propósito de comparar diferentes métodos estatísticos 

(Análise da Densidade de Escorregamentos, Likelihood Ratio, Valor Informativo, Probabilidade 

Bayesiana, Pesos de Evidência, Análise Discriminante e Regressão Logística) e diferentes 

representações cartográficas dos escorregamentos cadastrados (ponto e polígono), a primeira 

região de investigação evidenciou bons resultados em todos os enfoques empregados, com áreas 

abaixo da Curva de Sucesso e de Predição acima de 0,800 em grande parte das análises 

efetuadas. Merece destaque nessa fase a técnica do Valor Informativo e a soma do Contraste dos 

Pesos de Evidência, ambos aplicados, respectivamente, a um inventário poligonal e pontual. No 

que diz respeito à concordância espacial produzida entre os modelos, foi constatada, através da 

determinação do Coeficiente Kappa, que, independentemente das taxas de validação 

encontradas, a distribuição das classes de susceptibilidade são discordantes ao longo do 

território mapeado. Entretanto, essa discordância nunca atinge patamares de baixa 

compatibilidade. A segunda região de análise teve a finalidade de explorar o efeito da 

discriminação dos movimentos inventariados (movimentos translacionais em rocha e em solo) e 

da fragmentação aleatória do inventário nos grupos de treino e de teste (holdout, holdout 

repetido e validação cruzada). Os resultados alcançados nessa fase demonstraram a elevada 

sensibilidade da técnica do Valor Informativo às variações produzidas, deixando claro que para 

a elaboração de bons modelos é necessária uma pequena defasagem entre as taxas de validação, 

avaliadas aqui através das Curvas de Sucesso e Curvas de Predição. A análise crítica dos 

procedimentos aplicados corroborou a adequabilidade dos enfoques estatísticos ao mapeamento 

de susceptibilidade a movimentos gravitacionais de massa na escala 1:25.000. 

Palavras-Chave: Desastres Naturais, Susceptibilidade, Métodos Estatísticos, Ordenamento 

Territorial, Movimentos Gravitacionais de Massa.   
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ABSTRACT 

 

 

In order to build an argument able to base the proper establishment of guidelines and 

cartographic procedures focused on the preparation and presentation of susceptibility maps, two 

pilot areas (Belo Vale and Antônio Pereira) were selected in the Iron Quadrangle region, Minas 

Gerais, where concepts and statistical methods for the mapping of landslides have been applied, 

emphasizing the adoption of the 1:25,000 scale. From the construction of landslides inventory 

and mapping of factors inherent in the study areas, different approaches were tested, validated 

and compared, each with a specific function within the susceptibility analysis. In order to 

compare different statistical methods (Landslide Density, Likelihood Ratio, Informative Value, 

Bayesian Probability, Weights of Evidence, Discriminant Analysis and Logistic Regression) 

and different cartographic representations of registered landslides (point and polygon), the first 

research region showed good results in all approaches used with areas below the Success and 

Prediction Curves above 0,800 in most analyses performed. The Informative Value technique 

and the sum of Contrast of Weights of Evidence, both applied, respectively, to a polygonal and 

point inventory stood out at this stage. With regard to the spatial concordance produced among 

models, it was verified by determining the Kappa coefficient, that regardless of the validation 

rates found, the distribution of susceptibility classes are discordant along the mapped territory. 

However, this disagreement never reaches low compatibility levels. The second analysis region 

aimed to explore the effect of the discrimination in landslides inventory (block slide and 

translational slide) and the random fragmentation of the inventory in training and test groups 

(holdout, repeated holdout and cross-validation). The results achieved at this stage demonstrated 

the high sensitivity of the Information Value technique to variations produced, making it clear 

that for the development of good models, a small gap between validation rates is necessary, 

evaluated here through the Success and Prediction Curves. The critical analysis of the 

procedures applied confirmed the suitability of statistical approaches to the landslides 

susceptibility mapping in the 1: 25.000 scale. 

Keywords: Natural Disasters, Susceptibility, Statistical Methods, Territorial Planning, 

Landslides.  
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CAPÍTULO 1 

CONSIDERAÇÕES INICIAIS  

 

 

A ocorrência de desastres naturais ao longo do território brasileiro não é um fato 

recente. Entretanto, a expansão caótica dos centros urbanos e a omissão do poder 

público têm contribuído para ampliar as consequências dessas ocorrências. Nos últimos 

anos, o país tornou-se destaque no cenário mundial devido ao elevado número de 

vítimas associadas a esses episódios, que englobam, majoritariamente, movimentos 

gravitacionais de massa e processos de inundações. 

A redução das implicações desses eventos pode encontrar respaldo na recente Lei 

12.608 (Brasil, 2012), que, dentre outras premissas, visa à realização de mapeamentos 

de susceptibilidade. A susceptibilidade consiste, basicamente, na avaliação da 

probabilidade espacial de ocorrência de um evento natural, independentemente de suas 

consequências. Logo, esse processo cartográfico implica na identificação das áreas mais 

propensas ao desenvolvimento de fenômenos geodinâmicos específicos, com o intuito 

de se evitar o alargamento desordenado da malha urbana e aprimorar o aproveitamento 

do espaço disponível. 

Essa avaliação pode ser executada por métodos qualitativos, geomorfológicos e 

heurísticos, ou quantitativos, determinísticos e estatísticos. Respeitadas as 

particularidades de cada enfoque, os métodos geomorfológicos e heurísticos são 

baseadas no “conhecimento especialista”. Sendo assim, o resultado final apresentado 

pode variar segundo a interpretação que o técnico responsável faz do problema. As 

técnicas determinísticas fazem uso de modelos mais robustos, os quais tendem à reduzir 

a subjetividade imposta pelo operador durante o mapeamento. Todavia, esse tipo de 

abordagem depende de parâmetros físicos de elevado custo de aquisição, normalmente 
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escassos e de difícil espacialização, principalmente se for levada em consideração a 

unidade de análise municipal. Por fim, as aproximações estatísticas, foco dessa 

pesquisa, também permitem a redução da subjetividade quando comparada às técnicas 

qualitativas. Entretanto, não carecem dos parâmetros essenciais aos métodos 

determinísticos e ainda apresentam um amplo repertório de possibilidades 

metodológicas pouco disseminado no Brasil. 

Nesse sentido, o objetivo principal do estudo margeou a busca de conceitos e 

metodologias estatísticas de mapeamento de susceptibilidade a movimentos 

gravitacionais de massa, bem como a avaliação crítica dos procedimentos aplicados e 

resultados alcançados. Pode-se perceber que a finalidade do estudo não configura a 

procura de uma solução específica para uma determinada área, apesar desta estar 

presente nos resultados, mas sim o resgate e a elucidação de uma série técnicas e 

métodos necessários para que um resultado satisfatório seja encontrado, fato ainda raro 

na literatura nacional.  

Assim, o saldo esperado enfatiza a construção de uma reflexão elencando os artifícios 

estatísticos mínimos necessários para a elaboração de uma carta municipal de 

susceptibilidade a movimentos gravitacionais de massa. Em suma, pretende-se criar 

uma discussão em torno dos objetivos específicos desse trabalho, abaixo listados: 

 Desenvolver uma análise crítica em relação às metodologias mais comumente 

empregadas na elaboração de mapas de susceptibilidade, avaliando sempre sua 

aplicabilidade no contexto brasileiro, tendo como foco o detalhamento na escala 

1:25.000; 

 Aplicar, avaliar e validar diferentes ferramentas estatísticas, com o intuito de se 

elegerem métodos robustos, inteligíveis e simples, que possam ser facilmente 

disseminados e aplicados;  

 Confrontar os resultados finais de cada metodologia adotada para diferentes 

variações dos dados de entrada, para se entender como cada modelo reage às 

oscilações do inventário e à adição ou subtração de algum tema cartográfico; 
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 Avaliar a importância do algoritmo HAND (Height Above the Nearest 

Drainage) na identificação e zoneamento das áreas como elevado potencial em 

sediar movimentos de massa; 

 Apresentar argumentos menos subjetivos para a classificação dos mapas de 

susceptibilidade gerados. 

Para atender a demanda apresentada, esse trabalho foi estruturado em nove capítulos, de 

forma a criar um sistemático fluxo de informações que leve o leitor das premissas 

básicas envoltas na definição do tema até o alinhamento de uma conclusão coerente 

com os métodos estatísticos empregados, passando por uma sucessão de testes e 

avaliações em áreas piloto, onde as investigações foram realizados. 

Dessa forma, o Capítulo 2, denominado “A Incidência de Desastres Naturais no Brasil 

e o Surgimento de uma Política Nacional de Ordenamento do Território”, inicia-se com 

um breve relato dos desastres no país, deixando evidente a falta de ordenamento 

territorial e desinteresse social dos gestores públicos, o que acaba culminando, na 

grande maioria das vezes, num grande número de vítimas. Contextualiza os aspectos 

inerentes ao ordenamento e expõe a Lei 12.608, que insere, em nível nacional, a 

obrigatoriedade de estudos dessa natureza por parte dos municípios (Brasil, 2012).  

O Capitulo 3, intitulado “Metodologias de Mapeamento da Susceptibilidade a 

Movimentos de Massa”, apresenta a definição e os objetivos do mapeamento de 

susceptibilidade e traz, de forma generalista, uma breve descrição das abordagens e 

escalas mais praticadas nos estudos dessa espécie, fazendo uma separação entre 

métodos qualitativos (análise geomorfológica e métodos heurísticos) e quantitativos 

(métodos estatísticos e determinísticos). 

O Capítulo 4, referido como “Inputs Básicos Necessários à Construção de Modelos 

Estatísticos de Susceptibilidade”, dá ênfase aos principais parâmetros cartográficos 

utilizados, bem como à importância individual de cada parâmetro de acordo com a 

escala de detalhe aplicada, além de exibir as características e técnicas rotineiramente 

incorporadas na elaboração de inventários de cicatrizes, dado imprescindível para toda e 

qualquer técnica estatística de mapeamento de susceptibilidade. 
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O Capítulo 5, intitulado “Métodos e Técnicas Aplicados à Análise Estatística de 

Susceptibilidade a Movimentos de Massa”, constitui o ápice do levantamento 

bibliográfico, uma vez que faz uma ampla revisão dos procedimentos estatísticos 

envolvidos na previsão espacial dos movimentos de massa. Com o objetivo de 

esclarecer os conceitos por trás das técnicas, este capítulo é dividido em 8 tópicos, 

sendo que cada um aborda um tema essencial para a obtenção de um resultado de 

qualidade, dentre os quais, pode-se citar: (i) Definição das Unidades de Mapeamento; 

(ii) Métodos Estatísticos de Análise; (iii) Análise de Sensibilidade; (iv) Análise de 

Independência Condicional; (v) Validação dos Modelos de Susceptibilidade; (vi) 

Classificação dos Mapas de Susceptibilidade; e (vii) Comparação entre Modelos 

Estatísticos. 

A metodologia utilizada no desenvolvimento dessa pesquisa está discriminada no 

Capítulo 6, sob o nome de “Materiais e Métodos Utilizados no Desenvolvimento da 

Pesquisa”. Foi arquitetada de forma a testar e avaliar diferentes conceitos, métodos e 

materiais, a fim de tecer argumentos capazes de balizar a elaboração de mapas de 

susceptibilidade a movimentos gravitacionais de massa, sendo realizada em duas áreas 

de investigação, cada qual com suas peculiaridades de procedimentos aplicados e 

matérias disponíveis. A primeira foi destinada à análise das abordagens estatísticas 

propriamente ditas e a segunda foi utilizada com o intuito de se compreender melhor o 

efeito do inventário sobre os resultados obtidos. 

O Capítulo 7, “Apresentação e Análise dos Resultados Cartográficos Intermediários”, 

expõe os cartogramas temáticos preparados em cada localidade. Também analisa suas 

compartimentações ao longo do espaço geográfico com o intuito de compor os fatores 

condicionantes necessários ao desenvolvimento das abordagens estatísticas de 

mapeamento. 

As respostas encontradas devido ao ferramental implementado estão disponíveis no 

Capítulos 8, “Apresentação e Análise dos Resultados Estatísticos”. Essa etapa faz uma 

explanação dos resultados derivados dos procedimentos aplicados, sendo também 

apresentados os mapas de susceptibilidade a escorregamentos de ambas as áreas 

investigadas, obtidos através das técnicas que mais se sobressaíram no estudo.   
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Em sequência, o último capítulo, “Conclusões e Recomendações”, faz um fechamento 

de tudo o que foi abordado durante este percurso. Na forma de uma reflexão crítica são 

sugeridas orientações para a implantação do mapeamento estatístico de susceptibilidade, 

na forma da Lei 12.608 (Brasil, 2012), deixando claras as lacunas encontradas e 

indicando novos caminhos para a continuidade das pesquisas. 
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CAPÍTULO 2 

A INCIDÊNCIA DE DESASTRES NATURAIS NO BRASIL E O 

SURGIMENTO DE UMA POLÍTICA NACIONAL DE 

ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO 

 

 

O processo de expansão dos centros urbanos brasileiros ao longo das últimas décadas, 

fruto do êxodo rural, trouxe consigo, quando aliado às disparidades de renda e à falta de 

planejamento urbano e territorial, uma intensa urbanização de áreas com características 

geológicas, geomorfológicas e geotécnicas desfavoráveis à ocupação (Novaes et al., 

2000). Segundo o IBGE (2011), a população urbana brasileira passou de 45,1% em 

1960 para 84,4% em 2010 e, até 2025, é esperado no Brasil que 88,94% da população 

esteja alocada nos centros urbanos (Bezerra & Fernandes, 2000). 

A construção dessa extensa estrutura socioespacial desordenada e desigual tem 

contribuído para o desenvolvimento de quase metade do espaço edificado na esfera 

irregular e informal (Novaes et al., 2000), onde não operam as leis de regulamentação 

de uso e ocupação de solo. Para vislumbrar a dimensão do problema, em 2005 o déficit 

habitacional do país era de aproximadamente oito milhões de unidades residenciais 

(Macedo & Ogura, 2007). 

As consequências mais evidentes e graves da omissão do poder público frente ao 

crescimento caótico dos centros urbanos é a tendência mundial de intensificação de 

prejuízos associados à ocorrência de desastres naturais1. Na esfera nacional, é 

                                                 
1 Desastres naturais podem ser definidos como fenômenos naturais adversos que causam prejuízos 

sociais, econômicos ou ambientais que excedem a capacidade das partes envolvidas em superar o impacto 

ocorrido (UNDP, 2004). 
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verificado, a partir da década de 60, um crescimento significativo desses episódios, 

sendo majoritariamente atingidos os mais desfavorecidos (Tominaga, 2009a).  

Dentre a conjunção de fatores que encabeçam a questão, merece destaque a ocupação de 

terrenos com maior suscetibilidade a “perigos”, caso comum em muitos municípios 

brasileiros, vide as últimas ocorrências no Vale do Itajaí, na Região Serrana do Rio de 

Janeiro, na zona da mata do Estado de Minas Gerais, entre outros. Apenas no Estado de 

Santa Catarina, a defesa civil registrou, em 2008, 23 rodovias estaduais danificadas, 63 

municípios em situação de emergência, 14 em situação de calamidade pública, 78.000 

pessoas desabrigadas e desalojadas e 135 óbitos (DEDC-SC, 2010).  

Eventos dessa magnitude não são isolados e podem ser facilmente encontrados 

recorrendo-se a dados históricos. Um exemplo claro disso são os escorregamentos e 

inundações que ocorreram no Estado do Rio de Janeiro na década de 60 e 80. Em 1966, 

a cidade do Rio de Janeiro e vizinhanças acumularam mais de 1.000 mortes, enquanto 

em 1967, a região da Serra das Araras, distante, aproximadamente, 50 a 70 km da 

capital, foi afetada com mais intensidade, sendo que o número de mortes foi estimado 

em mais de 1.700 (Schuster et al., 2002). Por sua vez, em 1988, a região de Petrópolis 

foi atingida, resultando em 171 mortes, 600 feridos e 4.263 desabrigados, e, uma 

semana após esse episódio, a cidade do Rio de Janeiro foi novamente acometida, 

produzindo mais 171 mortos e 22.000 desabrigados (Schuster et al., 2002). 

Ampliando o campo de visão para os países vizinhos, é perceptível os prejuízos 

associados a todos esses fenômenos2. Eventos extremos já deixaram 20.000 mortos, em 

1970, no Peru, devido a uma avalanche de detritos, 25.000 mortos, em 1985, na 

Colômbia, por corrida de detritos e 30.000 mortos, em 1999, na Venezuela, fato 

associado a escorregamentos e inundações (Schuster & Highland, 2001).  

Entre os processos da dinâmica exógena da terra que atualmente mais causam 

problemas nas cidades brasileiras, enquadram-se: inundações, movimentos 

gravitacionais de massa e processos erosivos. Em 2008 e 2009, de acordo Emergency 

                                                 
2 Os custos oriundos desses eventos podem ser diretos ou indiretos e recair sobre o setor privado ou 

público. Apesar de no Brasil não existir uma quantificação econômica desses efeitos, as perdas devem 

chegar a valores substanciais. Para se ter uma ideia, nos Estados Unidos, a perda anual, direta e indireta, 

gira em torno de 2 bilhões de dolares (Schuster & Highland, 2001). 
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Disasters Data Base - EM-DAT, o Brasil esteve em 10º lugar entre os países do mundo 

em número de vítimas (soma de mortos e afetados) de desastres naturais, passando de 

1,8 a 1,9 milhões de pessoas afetadas, fato atribuído apenas às inundações e 

movimentos de massa (Rodriguez et al., 2009; Vos et al., 2010). 

De acordo com os dados publicados no Atlas Brasileiro de Desastres Naturais (CEPED-

UFSC, 2012), o país experimentou mais 31 mil desastres nos últimos 22 anos, uma 

média de mais de 1.400 catástrofes por ano, sendo que 73% dos registros ocorreram na 

última década. 

Os movimentos de massa constituem eventos naturais que causam prejuízos financeiros 

significativos e mortes. De 1991 a 2010, foram identificados 454 registros, sendo que 

82% das ocorrências concentraram-se na região Sudeste (CEPED-UFSC, 2012). Dados 

do IPT (2009 apud Tominaga, 2009b) registraram, no período de 1988 a 2008, 1.861 

vítimas fatais, desconsiderando eventos passados, como os grandes episódios ocorridos 

em 1967 na Serra de Araras – RJ e em Caraguatatuba – SP (Figura 2.1). 

   

   

   

Figura 2.1 - Fotografias da catástrofe ocorrida em 1967 na cidade de Caraguatatuba, Estado de São Paulo 

(Prefeitura Caraguá, 2009). 
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A triste realidade apresentada advém das condições climáticas, com intensas chuvas no 

verão, e geomorfológicas, com grandes maciços montanhosos, sem esquecer a expansão 

descontrolada do território e a ocupação irregular das encostas (Guimarães et al., 2008). 

Para Zuquette & Pejon (2004), a ocorrência desses fenômenos também está 

condicionada às propriedades, variabilidades e arranjos espaciais dos materiais 

geológicos. Dentre os movimentos de massa existentes, merecem destaque, pela 

frequência de ocorrência e/ou poder destrutivo, os deslizamentos, os movimentos de 

blocos rochosos e as corridas de massa.  

Além dos movimentos de massa, atualmente as inundações vêm se tornando eventos 

frequentes e altamente calamitosos, provocando grandes perdas materiais e humanas. 

Para Amaral & Ribeiro, (2009), o Brasil encontra-se entre os países do mundo mais 

atingidos por inundações e enchentes segundo as classificações do EM-DAT. Em 2011, 

o país experimentou um dos seus piores desastres, quando eventos hidrológicos 

mataram cerca 978 pessoas (cerca de 900 mortes são atribuídas apenas às inundações de 

janeiro) e fizeram 3,7 milhões de vítimas (Guha-Sapir et al., 2012).  

Apesar dos dados apresentados acima demostrarem uma realidade altamente impactante 

a respeito da dimensão dos desastres naturais no Brasil, o problema é mais recorrente e 

intenso do que o exposto. Isso tornar-se evidente quando são abordados os requisitos 

para que os eventos sejam registrados pelo Emergency Disasters Data Base: (1) 10 ou 

mais óbitos; (2) 100 ou mais pessoas afetadas; (3) Declaração de estado de emergência; 

(4) Pedido de auxílio internacional (Rodriguez et al., 2009; Vos et al., 2010; Guha-Sapir 

et al., 2012).  

Esse fato fica ainda mais crítico se forem acrescidos casos que não foram inseridos no 

banco de dados devido a graves erros de identificação e omissão do fenômeno. Essa 

passagem é confirmadas por Marcelino et al. (2006), que contrapõem os 89 registros 

para o Brasil, de 1980 a 2003, segundo EM-DAT, contra os 3.373 desastres naturais 

registrados somente no Estado de Santa Catarina pelo Departamento de Defesa Civil – 
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DEDC-SC3. Assim, é de se esperar que os números de desastres no país sejam 

superiores aos apresentados. 

 

2.1 ORDENAMENTO TERRITORIAL NO BRASIL 

É evidente a necessidade de se gerir o território a partir do conhecimento dos perigos 

inerentes à ocupação humana. Essa percepção da realidade tem conduzido diversos 

países a elaborar programas voltados ao estudo do meio físico de seus territórios 

(Silveira, 2002), com a perspectiva de subsidiar a tomada de decisões quanto à política 

de ordenamento territorial, digna de uma posição de destaque na agenda pública. 

O ordenamento territorial constitui um conceito considerado impreciso e polissêmico 

(Rückert, 2005), sujeito a distintas definições pelo mundo, entretanto, todas contêm, 

explícita ou implicitamente, a ideia de regular o uso, a ocupação e a transformação do 

ambiente, de forma a propiciar um ótimo aproveitamento do território. Geralmente está 

associado ao uso sustentável dos recursos naturais, em consonância com os padrões de 

assentamentos e atividades econômicas (Cabeza, 2002).  

É uma política de caráter público e objetiva a ponderação, harmonização e 

compatibilização de interesses, com a finalidade de permitir a organização espacial das 

atividades humanas e a proteção e valorização sustentável dos recursos territoriais, a 

médio e longo prazo (Julião et al., 2009).  

No Brasil, o termo surgiu efetivamente com a declaração da Constituição Federal de 

1988, que em seu artigo 21, parágrafo IX, competiu à união a responsabilidade de 

elaborar e executar os planos nacionais e regionais de ordenação e desenvolvimento 

econômico e social (Brasil, 1988), fazendo aflorar no país, de acordo com Galvão 

(2005), um instrumento de planejamento, organização e ampliação da racionalidade 

espacial das ações do Estado. 

                                                 
3 Para os desastres serem computados no banco de dados do DEDC-SC, os municípios obrigatoriamente 

devem decretar Situação de Emergência (SE) ou Estado de Calamidade Pública (ECP). 
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Do ponto de vista técnico, o zoneamento do território segundo problemáticas 

específicas é parte integrante das diretrizes que devem ser contempladas na elaboração 

de um plano desenvolvimento urbano (Rückert, 2005). Dessa forma, faz-se necessário 

analisar a previsibilidade dos processos geodinâmicos, de forma a aperfeiçoar o 

aproveitamento do território disponível, diminuir a necessidade de ações corretivas 

frente à ocupação inadequada e o risco de acidentes, sendo ainda essencial à operação 

de eventuais intervenções a se realizar (Souza, 2004). 

Com a função de cobrir uma demanda por instrumentos legais capazes de balizar esse 

ordenamento sustentável, foi promulgada em abril de 2012 a Lei Federal 12.608, que 

instituiu a Política Nacional de Proteção e Defesa Civil – PNPDEC (Figura 2.2). Essa 

lei vem auxiliar e complementar a Lei 6.766 de 1979, que dispõe sobre parcelamento do 

solo urbano (Brasil, 1979) e a Lei 10.257 de 2001, que institui o Estatuto das Cidades 

(Brasil, 2001).  

 

Figura 2.2 – Cartas Geotécnicas4voltadas ao planejamento urbano dos municípios segundo a PNPDEC. 

Modificado de Sobreira et al. (2013a). 

A PNPDEC prioriza ações preventivas relacionadas à minimização de desastres 

naturais, enfatizando, dentre outras premissas, a realização de estudos de identificação e 

                                                 
4A carta de aptidão a urbanização corresponde a análise da capacidade de suporte dos terrenos frente às 

solicitações impostas por obras de engenharia e projetos urbanísticos, com o intuito de mitigar os 

impactos advindos (Sobreira & Souza, 2012).   
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avaliação de áreas susceptíveis, ou seja, mapeamento de susceptibilidade (Brasil, 2012). 

De acordo com ABGE (1995), baseando-se na susceptibilidade à ocorrência de eventos 

naturais, ou seja, na sua previsibilidade, pode-se delimitar regiões propensas ao 

acontecimento de acidentes. 

A cartografia é considerada a melhor maneira de se representar e analisar tais eventos, 

podendo seguir diferentes metodologias de acordo com o objetivo, a escala de trabalho 

e os processos envolvidos (Sobreira, 2000). Com o advento dos Sistemas de 

Informações Geográficas (SIG), muitas pesquisas têm-se voltado ao cruzamento de 

bases cartográficas descritoras do meio fisco, as quais geralmente apresentam fatores 

condicionantes ao desencadeamento e desenvolvimento dos processos, de forma a obter 

um produto cartográfico derivado.  

Dessa forma, o desenvolvimento de metodologias que utilizem as técnicas de 

geoprocessamento, mais especificamente de sensoriamento remoto e de sistemas de 

informações geográficas, tornam-se atrativas, uma vez que permitem a obtenção, a 

espacialização e a análise de informações, além da geração de modelos de previsão 

(Christofoletti, 1999). Surge aí a necessidade do desenvolvimento de técnicas de rápido, 

barato e amplo mapeamento, bem como de métodos de interpretação, avaliação e 

utilização dos resultados adquiridos (Matula, 1974 apud Silva, 2003). 

No Brasil, pode ser encontrado um amplo espectro de cartogramas, compondo 

diferentes variações metodológicas. Essa profusão de trabalhos tem resultado numa 

diversidade de produtos finais, que muitas vezes não podem ser comparados em função 

da escala, dos procedimentos e/ou da representação cartográfica adotada. Assim, é 

comum se deparar com metodologias, escalas e apresentações finais diversificadas e 

incompatíveis entre si (Sobreira & Souza, 2012). 

Isso se deve em grande parte ao ambiente acadêmico onde essas teorias foram 

desenvolvidas, fruto de pesquisas voltadas ao mapeamento de localidades isoladas 

(bacias hidrográficas, bairros, distritos, unidades administrativas, etc.), quase sempre 

condicionadas à existência e disponibilização de dados necessários ao seu 

desenvolvimento. Tal fato tem conferido certas especificidades aos documentos 
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gerados, que buscam, muitas vezes, atender a carência de informações pré-existentes e a 

multiplicidade de abordagens (Franco et al., 2010).  

Surgiram assim, a partir da década de 60, vários centros produtores de cartografia 

geotécnica em nível nacional, tais como EE-USP São Carlos, Instituto de Pesquisas 

Tecnológicas de São Paulo – IPT, Universidade Federal do Rio de Janeiro, 

Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Instituto Geológico de São Paulo – IG, 

Serviço Geológico do Brasil- CPRM, dentre outros, cada qual com suas próprias linhas 

metodológicas, que permitiram o avanço do conhecimento na área (Zuquette & 

Nakasawa, 1998). 

Esse ambiente propiciou o aparecimento de diversos termos e definições, que muitas 

vezes são utilizados de forma confusa e inapropriada por profissionais e pesquisadores.  

Essa falta de precisão terminológica faz com que existam divergências entre diferentes 

países ou dentro de um mesmo país, ocasionando, frequentemente, a troca dos 

significados (Fell et al., 2008). 

Assim, são encontrados mapas e cartas de susceptibilidade designados como de 

vulnerabilidade, sensibilidade, fragilidade, predisponência, etc. Ainda, é corriqueiro o 

mapeamento de risco e perigo ser utilizado em publicações para sugerir o grau de 

suscetibilidade de uma área à ocorrência de eventos geodinâmicos. Essas cartas têm 

diferentes objetivos e, consequentemente, distintos usos no contexto do planejamento 

urbano, apresentando cada uma delas especificidades quanto aos dados de entrada, às 

escalas de mapeamento, às representações finais, à precisão e à confiabilidade.  

A suscetibilidade envolve a probabilidade/possibilidade espacial de ocorrência de um 

fenômeno natural independentemente de suas consequências, enquanto o risco está 

relacionado à capacidade desse fenômeno ser acompanhado de danos e perdas ao 

homem e suas propriedades (Cerri & Amaral, 1998), o que é ilustrado na Figura 2.3. Em 

outras palavras, o risco pode ser definido como a probabilidade de consequências 

negativas derivadas da ocorrência de eventos geodinâmicos, com implicações sociais, 

econômicas ou ambientais. Assim, a utilização desta ferramenta, que envolve um nível 

de detalhamento cartográfico maior, se concentra não só nos fatores condicionantes, que 
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são, em teoria, as causas, mas também, e em grande parte, nas consequências potenciais 

advindas desses processos. 

A definição de perigo carece da descoberta espacial do fenômeno cartografado 

acrescida da determinação da probabilidade temporal de ocorrência. Ou seja, a 

elaboração de um estudo de perigo tem que definir, além do imprescindível ao 

mapeamento de susceptibilidade, a frequência com que o fenômeno estudado vai 

ocorrer (Aleotti & Chowdhury, 1999). 

 

Figura 2.3 - Localização das zonas de risco. Modificado de Julião et al. (2009). 
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CAPÍTULO 3 

METODOLOGIAS DE MAPEAMENTO DA 

SUSCEPTIBILIDADE A MOVIMENTOS DE MASSA 

 

 

A necessidade de se evitar ou mesmo conviver de maneira satisfatória com os 

problemas apresentados, bem como outros inexistentes no contexto brasileiro, tem 

conduzido mundialmente o desenvolvimento de estudos multidisciplinares voltados à 

previsão de cenários desastrosos.  

Na literatura geotécnica, geomorfológica e de geologia de engenharia, a análise da 

susceptibilidade muitas vezes é referida como um estudo de previsão de áreas instáveis 

(Tominaga, 2007). Para Freitas (2000), a susceptibilidade reflete a variação, em forma e 

grau, da capacidade dos terrenos em desenvolver determinados processos. 

Pode ser definida como a potencialidade natural do território em deflagrar eventos 

geodinâmicos específicos (deslizamentos, movimentos de blocas rochosos, inundações, 

secas, sismos, etc.), condicionados pela predisponência do meio físico ao seu 

desenvolvimento, independente de suas consequências para as atividades humanas 

(Sobreira & Souza, 2012). Para os autores, essa concepção cartográfica tem o anseio por 

avaliações mais gerais, buscando indicar as áreas mais favoráveis aos diversos usos em 

função das restrições impostas pelo meio físico. 

Assim, o estudo de suscetibilidade corresponde basicamente ao mapeamento da 

probabilidade espacial de ocorrência de um fenômeno (Guzzetti, 2005). Segundo 

Aleotti & Chowdhurt (1999), para realizar esse tipo de análise é preciso responder as 

seguintes questões: Quais processos vão ocorrer? Como eles podem ocorrer? Onde eles 

vão ocorrer? 
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De acordo com Julião et al. (2009), além dessas cartas apresentarem a incidência 

espacial do fenômeno, identificam e classificam as áreas com maior propensão de serem 

afetadas em um tempo indeterminado, sendo que a classificação de intensidade é 

efetuada através de fatores de predisposição à ocorrência dos processos.  

Em outras palavras, as cartas geotécnicas de susceptibilidade podem ser idealizadas a 

partir da tradução cartográfica da previsibilidade espacial de ocorrência de um ou mais 

eventos geodinâmicos, evidenciando áreas com maior aptidão em sediar esses 

fenômenos, independente de probabilidades temporais.  

Seu desenvolvimento ocorre em diversas escalas, normalmente mais abrangentes, com 

base na seleção de uma série de agentes condicionantes ao processo, sem levar em 

consideração seus impactos sobre o meio ambiente, a sociedade e a economia. O 

produto final visa orientar o crescimento urbano do município de forma sustentável, 

podendo ainda, a partir do conceito de detalhamento progressivo (Cerri et al., 1996), 

assinalar as áreas mais propensas ao estudo de risco geológico-geotécnico e de aptidão à 

urbanização.  

Nesse sentido, essa abordagem deve ser formulada a partir de um modelo de 

desenvolvimento do processo, considerando as diferentes tipologias possíveis e suas 

relações com as características dos terrenos, envolvendo os agentes e as causas de suas 

ocorrências, de forma que elas possam ser previstas espacialmente (Freitas, 2000).  

Em Portugal, o guia metodológico para produção de cartografia municipal de risco 

discrimina, para realização de documentos de susceptibilidade a movimentos de massa, 

a utilização de escalas variando de 1:10.000 a 1:25.000 (Julião et al., 2009). Na França, 

a metodologia oficial de avaliação da susceptibilidade e periculosidade a 

escorregamentos adotada desde 1999, “Plans de Prévention des Risques: 

MATE/MATL”, preconiza a utilização da escala 1:10.000 (Thiery et al., 2007). 

No Brasil, apesar de existirem trabalhos em diversas escalas, a maioria das abordagens 

se concentra em um nível macro, menor ou igual a 1:50.000. Tal fato pode estar 
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associado a uma conjunção de fatores: (i) inexistência de bases mais detalhadas5, as 

quais estão normalmente concentradas no Sudeste e Sul do país; (ii) caráter acadêmico 

de grande parte dos trabalhos, onde é consentido testar e validar metodologias; e, 

principalmente; (iii) histórica falta de diretrizes legais capazes de balizar uma política de 

ordenamento do meio físico e prevenção de risco. 

Todavia, os estudos mais recentes de susceptibilidade voltados ao planejamento urbano-

municipal indicam a necessidade de maior detalhamento. Isso se deve à generalização 

promovida por escalas menores, sendo preconizado, em âmbito nacional, a adoção da 

escala limite de 1:25.000 (CPRM, 2012; Diniz, 2012; Sobreira & Souza, 2012; Bitar, 

2014). 

Segundo Sobreira & Souza (2012), escalas menores que 1:25.000 não apresentam 

precisão gráfica para a elaboração de Modelos Numéricos do Terreno - MNT, 

acarretando certo grau de incerteza na produção de informações derivadas (declividade, 

parâmetros morfométricos, etc.). A tradução cartográfica dessa imprecisão pode ampliar 

ou reduzir as unidades de ocorrência de processos geodinâmicos e mascarar eventos 

específicos (ex.: movimento de blocos rochosos), uma vez que pequenas feições do 

terreno podem ser generalizadas ao nível de ponto. 

Essa evolução no desenvolvimento metodológico do mapeamento de susceptibilidade 

tem buscado, além do aperfeiçoamento da precisão gráfica dos produtos finais, a 

diminuição da intervenção do profissional ao longo do trabalho. Diversos métodos 

foram desenvolvidos a partir da década de 70, porém as diferentes abordagens 

existentes não podem ser igualmente aplicadas (Soeters & van Western, 1996). Isso se 

deve à escala trabalhada, à área cartografada, à qualidade dos dados de entrada 

disponíveis e ao custo envolvido. Assim, se faz necessário selecionar o método mais 

adequado a cada tipo de análise, sempre levando em consideração as especificidades de 

cada estudo. 

                                                 
5 Segundo os levantamentos do Silva (1998), a cobertura do Mapeamento Sistemático Nacional é de 

1,01% para a escala 1:25.000, 13,9% para a escala 1:50.000, 75,39% para a escala 1:100.000 e 80,72% 

para a escala 1:250.000. 
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Ainda, a ausência de uma norma que defina a forma de representação mais adequada 

tem causado, em muitos casos, uma difícil interpretação desses cartogramas, já que 

existe a tendência desses documentos serem utilizados por pessoas que não são 

especialistas no tema (Alberto et al., 1999). Dessa forma, impõe-se, teoricamente, a 

necessidade de utilização de formas mais simples e diretas de representação 

cartográfica. 

 

3.1 METODOLOGIAS DE MAPEAMENTO DA SUSCEPTIBILIDADE 

De um modo geral, a classificação das metodologias de suscetibilidades é algo subjetivo 

e pode variar de acordo com a ênfase dada as características dos procedimentos 

analisados. Grande parte do que existe a esse respeito advém da evolução do estudo dos 

movimentos de massa, principalmente dos deslizamentos. 

Soeters & van Western (1996) e Aleotti & Chowdhury (1999) apresentam uma das 

classificações mais completas dos métodos de avalição de susceptibilidade a 

movimentos de massa (Figura 3.1). 

 

Figura 3.1 - Classificação das metodologias de mapeamento de susceptibilidade. Adaptada de Soeters & van 

Western (1996) e Aleotti & Chowdhury (1999). 
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3.1.1 MÉTODOS QUALITATIVOS 

Os métodos qualitativos caracterizam-se pela elevada subjetividade. São derivados de 

análises sensitivas que estão diretamente relacionadas ao “conhecimento especialista” 

do profissional encarregado. Os dados de entrada para esse tipo de análise são 

usualmente derivados de observações de campo, embasadas por fotointerpretação. Em 

outras palavras, a qualidade do produto final vai depender da experiência técnica do 

responsável e da interpretação do meio físico da área de estudo.  Segundo esse tipo de 

abordagem, os procedimentos podem ser classificados em dois grandes grupos: a 

Análise Geomorfológica e o Método Heurístico. 

 

3.1.1.1 ANÁLISE GEOMORFOLÓGICA 

Também conhecida como Técnica de Mapeamento Direto, a Análise Geomorfológica, 

preconiza a realização do zoneamento de susceptibilidade diretamente no campo 

(Soeters & van Westen, 1996).  É empregada de forma simples e direta (Guzzetti, et al., 

1999), porém subjetiva, sem definição clara dos procedimentos e regras adotadas na 

definição de zonas instáveis.  

O uso dessas regras implícitas restringe, segundo Leroi (1996 apud Aleotti & 

Chowdhury, 1999), a avaliação crítica dos resultados, a atualização da análise frente à 

disponibilização de novas informações e a comparação dos mapas produzidos por 

diferentes especialistas.  

A grande vantagem desse enfoque consiste na sua capacidade de ser aplicada com 

sucesso em qualquer escala, além de permitir uma rápida avaliação da susceptibilidade, 

apesar de demandar grandes campanhas de campo. Ainda, não requer a utilização de 

SIG e o trabalho pode ser executado em simples ferramentas de desenho (Aleotti & 

Chowdhury, 1999), o que explica sua propagação nas décadas de 70 e 80, 

principalmente na Europa. Com o advento e popularização dos SIG e o aumento da 

capacidade de processamento e armazenamento de dados dos computadores, os métodos 
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indiretos com base no cruzamento de mapas se difundiram, fazendo cair em desuso às 

aproximações geomorfológicas derivadas do mapeamento direto em campo. 

O programa francês Zermos (Zones exposées à des risques liés aux mouvements du sol 

et du sous-sol), tido como um notável esforço nacional no zoneamento de “perigo” na 

década de 70 (Varnes et al., 1984), é um dos melhores exemplos da aplicação dessa 

metodologia (Soeters & van Westen, 1996).  

Recentes estudos conduzidos por Sobreira et al. (2013b) e Carvalho et al. (2013) 

empregaram uma abordagem geomorfológica em ambiente SIG, com a definição de 

restrições ao uso do solo pautadas em claros parâmetros do meio físico. Apesar do 

zoneamento ainda ser direto, essa setorização, baseada na predominância de 

características do ambiente, culminou numa redução da subjetividade.  

 

3.1.1.2 MÉTODO HEURÍSTICO 

O Método Heurístico consiste na combinação qualitativa de mapas, que, apesar de 

subjetiva, incide em uma abordagem indireta. É baseado na identificação, 

hierarquização e ponderação das causas e fatores de instabilidade que promovem o 

desencadeamento dos processos. O produto final gerado será condicionado à 

importância dada a cada parâmetro combinado (Guzzetti, et al., 1999; Fernandes et al., 

2001). 

Soeters & van Westen (1996) sistematizam em etapas a produção de um mapa de 

susceptibilidade através dessa abordagem: (1) seleção dos parâmetros de influência pelo 

investigador; (2) subdivisão de cada parâmetro em um número de relevantes classes; (3) 

individualização das classes pela atribuição de valores de ponderação; (4) atribuição de 

valores de ponderação para cada mapa de parâmetro; (5) cruzamento dos mapas de 

parâmetros; e (6) desenvolvimento do mapa de final com classes de susceptibilidade.  

Apesar de permitir a automação dos processos de mapeamento e a constante atualização 

das análises, esta abordagem não elimina o caráter subjetivo de ponderação entre os 

mapas, o que pode conduzir a generalizações inaceitáveis quando o conhecimento 
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especialista é limitado. Logo, é indicado para escalas menos detalhadas, podendo variar 

de 1:100.000 a 1:25.000 de acordo com a rigidez dos procedimentos adotados (Soeters 

& van Westen, 1996). 

Exaustivas campanhas de campo podem auxiliar na diminuição das incertezas durante a 

atribuição de pesos aos fatores que governam o fenômeno. Outro artifício utilizado na 

tentativa de minimizar a subjetividade envolve a aplicação da técnica AHP (Analytical 

Hierarchy Process) (Barredo et al., 2000; Kayastha et al., 2013a). 

A combinação qualitativa de mapas tornou-se muito popular no zoneamento de áreas 

instáveis em regiões carentes de mapas de inventário, caso muito comum no Brasil, 

onde inúmeros trabalhos seguem essa linha. 

 

3.1.2 MÉTODOS QUANTITATIVOS 

Os métodos quantitativos visam a diminuição da subjetividade imposta pelas 

metodologias anteriores. Foram desenvolvidos objetivando diminuir a intervenção do 

profissional ao longo do mapeamento, buscando, dessa forma, melhorar a 

representatividade do fenômeno investigado. Dependendo do enfoque adotado podem 

seguir duas diferentes linhas de raciocínio: Métodos Estatísticos e Métodos 

Determinísticos. 

 

3.1.2.1 MÉTODOS ESTATÍSTICOS 

Os Métodos Estatísticos são modelos indiretos e quantitativos que estabelecem 

correlações espaciais entre os processos e os parâmetros causadores de instabilidade 

(Guzzetti et al., 1999).  Logo, promovem a diminuição da subjetividade na identificação 

dos pesos que devem ser atribuídos a cada fator predisponente. De acordo com 

Fernandes et al. (2001), essa abordagem é baseada em padrões mensurados a partir de 

observações de campo, ao invés da simples experiência do pesquisador, sendo de suma 



22 

 

importância a disponibilidade de extensos bancos de dados representativos dos 

processos, fato ainda raro na realidade brasileira. 

Em outras palavras, os fatores que levaram o desenvolvimento dos escorregamentos no 

passado são determinados estatisticamente e previsões quantitativas são aplicadas para a 

determinação da susceptibilidade em áreas atualmente estáveis (Soeters & van Westen, 

1996). Apesar desse tipo de abordagem considerar uma menor intervenção do operador 

ao longo do processo de mapeamento, a inserção do “conhecimento especialista” na 

análise, avaliada como um ponto positivo segundo van Westen (2000), pode ser 

contemplada através da seleção dos parâmetros que melhor representem o fenômeno 

investigado, assim como nas metodologias heurísticas. Outra vantagem é a 

possibilidade de validação da importância de cada fator condicionante e do próprio 

modelo preditivo (Pereira, 2009; Piedade, 2009).  

Apesar da capacidade desse método em estabelecer estatisticamente uma ponderação 

entre os fatores condicionantes, ele apresenta algumas limitações, as quais são 

apresentadas por Thiery et al. (2007) e van Westen et al. (2003). De forma geral, as 

principais desvantagens levam em conta a independência das variáveis de predição, 

fato, que muitas vezes, não corresponde à realidade, mas que pode ser evitado, segundo 

van Westen (2000), pela elaboração de um novo mapa de parâmetro, combinando os 

dependentes.  

Outra desvantagem se deve à generalização imposta ao considerar que todos os 

processos situados na área de estudo reagem à mesma combinação de condicionantes ou 

ainda à tendência de simplificação dos parâmetros de entrada, já que, inúmeras vezes, 

os estudos levam em consideração apenas aqueles que podem ser facilmente 

cartografados. 

Aplicam-se nesses estudos análises bivariadas e multivariadas, as quais se enquadram 

muito bem nas escalas iguais a 1:25.000 (Soeters & van Westen, 1996). Entretanto, van 

Westen (2000) defende que essa técnica pode ser estendida até a escala 1:50.000. 

Nas análises bivariadas o valor de ponderação é alcançado de forma estatística pela 

sobreposição dos fatores condicionantes ao processo (ex.: litologia, declividade, etc.) e 
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o mapa de inventário. Em outras palavras, essa atribuição de valores é obtida através do 

cálculo da densidade de escorregamentos para cada classe (ex.: tipo de litologia, classe 

de declividade, etc.), de cada fator predisponente, sempre respeitado a formulação 

matemática envolvida em cada método estatístico. 

Aleotti & Chowdhury (1999) apresentam, de forma resumida, os passos necessários 

para a construção dessa metodologia: (1) seleção e mapeamento dos parâmetros 

condicionantes ao processo; (2) subdivisão de cada parâmetro em um número de 

relevantes classes; (3) elaboração do mapa de inventário; (4) sobreposição dos 

diferentes mapas de parâmetros ao mapa de inventario; (5) cálculo da densidade de 

escorregamentos em cada classe, de cada parâmetro, a fim de se determinar os pesos de 

ponderação; e (6) cruzamento dos mapas de parâmetros com posterior cálculo das 

classes de susceptibilidade. 

Diversos artifícios estatísticos têm sido empregados no cálculo desses valores de 

ponderação, com destaque para o método de Susceptibilidade de Escorregamento, o 

método do Valor Informativo e o método de modelagem dos Pesos de Evidência (Süzen 

& Doyuran, 2004). Ainda, Soeters & van Westen (1996) inserem nesse pacote as regras 

de Combinação Bayesiana, os Fatores de Certeza, o método Dempster-Shafer, entre 

outros.  

Ao contrário das análises bivariadas, os modelos multivariados levam em consideração 

a interação entre os fatores condicionantes ao processo (Süzen & Doyuran, 2004). Esse 

tipo de abordagem, amplamente difundida nos estudos de exploração mineral e 

petrolíferos (Carrara, 1983), foi utilizada pela primeira vez no zoneamento da Itália 

(Soeters & van Westen, 1996). Segundo Guzzetti et al. (1999), os modelos mais 

aplicados se encerram na Análise Discriminante, Regressão Linear, Regressão Logística 

e Redes Neurais. 

Para sua aplicação no mapeamento de áreas susceptíveis, sugerem-se as possíveis 

etapas: (1) seleção e mapeamento dos fatores condicionantes ao processo e elaboração 

do mapa de inventário da área de estudo; (2) triagem de amostras afetadas (instáveis) e 

não afetadas (estáveis) pelo fenômeno investigado através das ocorrências cadastradas 

no inventário; (3) sobreposição dos mapas de parâmetros definidos na etapa 1 com as 
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amostras colhidas na etapa 2; (4) elaboração de uma relação de presença/ausência para 

cada classe, de todos os parâmetros, tomando-se por base a amostragem binária 

estável/instável; (6) aplicação de um modelo estatístico multivariado; (7) reclassificação 

das unidades do terreno com base nos resultados definidos na etapa anterior, com 

consequente categorização das classes de susceptibilidades. 

 

3.1.2.2 MÉTODOS DETERMINÍSTICOS 

Os Métodos Determinísticos evolvem modelos matemáticos suportados pela 

quantificação de propriedades físicas intrínsecas ao processo estudado. Derivam da 

associação entre modelos de estabilidade de encosta e modelos hidrológicos, 

promovendo a simulação da susceptibilidade a partir de dados geométricos do terreno e 

de parâmetros de resistência da área investigada, além de outras informações que podem 

variar de acordo com a metodologia empregada. São exemplos desse tipo de abordagem 

o plug-in SINMAP - Stability Index Mapping (Pack et al, 1998) e o conhecido 

SHALSTAB - Shallow Landsliding Stability Model (Dietrich & Montgomery, 1998), 

ambos suportados pela plataforma SIG. 

Apesar dos resultados mais fidedignos, essa concepção de mapeamento pode ser 

encontrada restrita a áreas específicas (Aleotti & Chowdhury, 1999), pois é mais 

facilmente aplicada em regiões homogêneas (Soeters & van Westen, 1996). Isso se deve 

à escassez de parâmetros geotécnicos essenciais ao desenvolvimento das análises, bem 

como à difícil espacialização dos valores encontrados, uma vez que o peso específico, a 

coesão e o ângulo de atrito variam entre diferentes materiais e podem variar até dentro 

de um mesmo material (Das, 2007; Joppert Jr., 2007; Ribeiro, 2008). Portanto, as 

limitações desse enfoque decorrem da insuficiência de dados de entrada requeridos 

pelos modelos, os quais, quando disponíveis, estão em pequena quantidade e baixa 

qualidade (Fernandes et al., 2001), além de se concentrarem em áreas mais urbanizadas 

e apresentarem elevado custo de aquisição. 

Entretanto, cabe ao operador estimar até que ponto essa variabilidade pode 

comprometer os resultados, sendo que cada caso deve ser analisado considerando as 
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particularidades do meio físico local. Para contornar problemas dessa espécie e diminuir 

o plano de amostragem, pode-se optar pela coleta de amostras em regiões propensas à 

instabilidade, como executada por Silva (2006), dando origem a modelos mais 

conservativos em função da parametrização em condições desfavoráveis. Também é 

comum a simplificação do modelo a partir da utilização de valores nulos de coesão 

(Montgomery & Dietrich, 1994; Ramos et al., 2002; Gomes et al., 2005; Silva, 2006), 

tornando o modelo ainda mais conservativo. Todavia, a anulação ou mesmo a 

homogeneização dos parâmetros de resistência acabam por colocar um excesso de 

importância nos parâmetros topográficos do terreno, isto é, na declividade e nas 

transformações necessárias à obtenção do modelo hidrológico. 

No geral, esses modelos apresentam um incremento de qualidade com o nível de 

detalhamento da base topográfica (Gomes et al., 2005). Logo, as escalas mais 

adequadas a esse tipo de análise podem variar de 1:10.000 a 1:2.000 (Soeters & van 

Westen, 1996; van Westen, 2000), contudo, são encontrados trabalhos mais recentes 

utilizando escalas menores. 
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CAPÍTULO 4 

INPUTS BÁSICOS NECESSÁRIOS À CONSTRUÇÃO DE 

MODELOS ESTATÍSTICOS DE SUSCEPTIBILIDADE  

 

 

4.1 FATORES CONDICIONANTES  

Os elementos que afetam a instabilidade de uma encosta são inúmeros e variados, 

podendo interagir de forma complexa e muitas vezes sutil (Varnes et al., 1984). De 

acordo com o grau de estabilidade da encosta, isto é, estável, marginalmente estável ou 

instável, esses fatores condicionantes podem ser subdivididos em fatores de 

predisposição, preparatórios e desencadeantes (Glade, & Crozier, 2005) (Figura 4.1). 

 

Figura 4.1 - Fatores condicionantes dos movimentos de massa. Modificado de Popescu (1994). 

Os fatores de predisposição são estáticos e inerentes ao terreno, logo, condicionam o 

grau de instabilidade potencial da encosta e a variação espacial do nível de 

susceptibilidade do território (Zêzere, 2005). Fazem referência, na grande maioria das 
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vezes, às características do meio físico, como, por exemplo, aspectos geológicos, 

morfológicos, etc. (Popescu, 1994). Aqui se insere grande parte dos dados e 

informações que dão suporte ao mapeamento de susceptibilidade. 

Os fatores preparatórios são dinâmicos e envolvem a diminuição da margem de 

estabilidade ao longo do tempo, sem, entretanto, dar início ao movimento, ou seja, 

conduz a vertente de um estado estável a um estado marginalmente estável (Glade, & 

Crozier, 2005). Os fatores desencadeantes dão início ao movimento, conduzindo o 

talude à instabilidade. Ambos envolvem processos geomorfológicos, físicos ou 

antrópicos, como, por exemplo, erosões subterrâneas e da base das vertentes, 

precipitações, terremotos, erupções vulcânicas, cortes e aterros, remoção da vegetação, 

etc. (Popescu, 1994). Em geral, os parâmetros mais utilizados no mapeamento de 

susceptibilidade estão dispostos na Tabela 4.1. 

Tabela 4.1 - Visão geral dos fatores condicionantes e sua importância para o mapeamento de susceptibilidade. 

Adaptado de van Westen et al. (2008). 

Grupo 
Tipo de 

Informação  
Importância 

Escala de Análise* 
Regional Média Grande Detalhe 

M
o

d
el

o
 D

ig
it

a
l 

d
e 

E
le

va
çã

o
 

Declividade 
Corresponde ao fator mais importante em 

movimentos gravitacionais de massa. 
Baixa  Alta  Alta  Alta 

Orientação das 

Vertentes 
Pode refletir diferenças na umidade do solo e 

vegetação. 
Alta  Alta  Alta  Alta 

Compr./forma 

das encostas 
Serve como indicador para a hidrologia da encosta. Média  Alta  Alta  Alta 

Direção de Fluxo Utilizado na modelagem hidrológica da encosta. Baixa  Média  Alta  Alta 

Fluxo 

Acumulado 
Utilizado na modelagem hidrológica da encosta. Baixa  Média  Alta  Alta 

Densidade de 

Drenagem 

Usado como indicador para o tipo de terreno em 

avaliação de pequena escala. 
Alta  Média  Baixa  Baixa 

G
eo

lo
g

ia
 

Litologia 
Mapa litológico baseado em características de 

engenharia é preferível. 
Alta Alta Alta Alta 

Alteração 
A profundidade do perfil de alteração é um 

importante fator para os deslizamentos. 
Baixa  Média  Alta  Alta 

Descontinuidades 
A distribuição e as características das 

descontinuidades são relevantes em movimento 

rochosos. 

Baixa  Média  Alta  Alta 

Aspectos 

Estruturais 

As estruturas geológicas são importantes quando 

analisadas em conjunto com a declividade e a 

orientação das vertentes. 

Alta Alta Alta Alta 

Falhas 
A distância de falhas ativas, bem como a largura 

das zonas de falhas, é importante. 
Alta Alta Alta Alta 

S
o

lo
s 

Tipos de Solo 
Tipos de solo baseados na classificação genética ou 

geotécnica. 
Média  Alta  Alta  Alta 

Profundidade 
As profundidades dos solos com base em furos de 

sondagem, geofísica e afloramentos são cruciais 

para análise de estabilidade. 

Baixa Média Alta Alta 

Propriedades 

Geotécnicas 

A Distribuição de tamanho dos grãos, a coesão, o 

ângulo de atrito e o peso específico são parâmetros 

cruciais para as análises de estabilidade de taludes. 

Baixa Média Alta Alta 
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Tabela 4.1 (Continuação ) - Visão geral dos fatores condicionantes e sua importância para o mapeamento de 

susceptibilidade. Adaptado de van Westen et al. (2008).   

Grupo 
Tipo de 

Informação  
Importância 

Escala de Análise* 

Regional Média Grande Detalhe 

H
id

ro
lo

g
ia

 

Propriedades 

Hidrológicas 

A porosidade, a condutividade saturada e a curva de 

retenção de água no solo são os principais 

parâmetros usados nos modelos de água 

subterrânea. 

Baixa Média Alta Alta 

Nível d' Água 
Variação espacial e temporal da profundidade do 

lençol freático. 
Baixa  Baixa  Média  Alta 

Teor de água no 

Solo 

A variação espacial e temporal do teor de água no 

solo é um dos principais componentes na análise de 

estabilidade. 

Baixa Baixa Média Alta 

Componentes 

Hidrológicas 

Intercepção, evapotranspiração, escoamento 

superficial, infiltração, percolação, etc. 
Média Alta Alta Alta 

Rede de 

Drenagem 
Áreas de influência em torno dos cursos de água de 

1ª ordem ou em torno de rios em erosão. 
Alta  Alta  Alta  Baixa 

G
eo

m
o

rf
o

lo
g

ia
 

Unidades 

Fisiográficas 

Corresponde à 1° subdivisão do terreno em zonas. 

É relevante para o mapeamento em escalas 

pequenas. 

Alta Média Baixa Baixa 

Unidades de 

Terreno 

Unidades homogêneas com respeito à litologia, à 

morfologia e aos processos. 
Alta Média Baixa Baixa 

Unidades 

Geomorfológicas 
Classificação genética dos principais processos de 

construção das formas de relevo. 
Alta  Alta  Média  Baixa 

Subunidades 

Geomorfológicas 
Subdivisão geomorfológica das unidades 

geomorfológicas em unidades menores. 
Alta Alta Alta Baixa 

U
so

 d
o

 S
o

lo
 

Mapa do Uso do 

Solo 
O tipo de uso/cobertura do solo é um dos principais 

componentes da análise de estabilidade. 
Alta  Alta  Alta  Alta 

Mudanças no 

Uso do Solo 

Variação temporal do uso/cobertura do solo 

também é um componente importante na análise de 

estabilidade. 

Média Alta Alta Alta 

Características 

da Vegetação 
Tipo de vegetação, cobertura do dossel, 

profundidade e coesão da raiz, peso, etc. 
Baixa  Média  Alta  Alta 

Estradas  
As áreas de influência das estradas e taludes 

associados são frequentemente utilizados como 

mapa de fator. 

Média Alta Alta Alta 

Construções 
As áreas com taludes de corte feitos pela 

construção civil são, por vezes, usadas como fator. 
Média Alta Alta Alta 

* De acordo com a International Association of Engineering Geology (1976 apud Soeters & van Westen, 

1996), as escalas de análise podem ser diferenciadas em Regional (1:500.000 a 1:100.000), Média (1:50.000 a 

1:25.000) e Grande (1:15.000 a 1:5.000). Fell et al. (2008) fazem a mesma abordagem, porém adotando 

intervalos diferentes para as escalas: Pequena (< 1:100.000), Média (1:100.000 a 1:25.000), Grande (1:25.000 a 

1:5.000) e de Detalhe (> 5.000). 
 

Apesar de existir um amplo acervo de temas influentes na previsão dos movimentos de 

massa, a seleção dos fatores condicionantes para a elaboração dos mapas de 

susceptibilidade vai depender do tipo de movimento que está sendo investigado, das 

características do terreno, da disponibilidade de dados e informações existentes, dos 

custos envolvidos na análise e da escala que está sendo utilizada (van Westen et al., 

2008). Isso acaba culminando numa profusão de trabalhos com grande variabilidade 

qualitativa e quantitativa de elementos cruzamentos.  
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Por exemplo, Pereira et al. (2012) fizeram 120 cruzamentos a partir 7 parâmetros, dos 

quais 4 são derivações diretas do modelo digital de elevação e os três restantes são 

formados pela litologia, unidades geomorfológicas e uso do solo. Sterlacchini et al. 

(2011) apresentaram 13 modelos distintos, dos quais um envolve a combinação de 9 

parâmetros e outro o de apenas dois. Ainda, o guia metodológico para a produção de 

cartografia municipal de risco de Portugal discrimina, para o mapeamento de 

susceptibilidade a movimentos de vertente, os seguintes fatores condicionantes: 

litologia, formações superficiais, declive, curvatura, exposição das vertentes e uso do 

solo (Julião et al., 2009). É difícil padronizar a utilização deste ou daquele parâmetro. 

Todavia, alguns fatores condicionantes, devido à facilidade de aquisição ou importância 

na previsão do processo, estão presentes num elevado conjunto de trabalhos, merecendo 

algum destaque. 

A topografia é um dos fatores mais relevantes na análise de susceptibilidade a 

escorregamentos (van Westen et al., 2006; van Westen et al., 2008), podendo ser 

considerada a principal fonte de informação utilizada na construção dos modelos de 

previsão. É representada pelos Modelos Digitais do Terreno – MDT, muitas vezes 

referidos como Modelos Digitais de Elevação – MDE, os quais permitem a derivação de 

uma série de temas cartográficos (elevação, declividade, curvatura, exposição das 

vertentes, wetness index, HAND, etc.), cuja resolução está diretamente relacionada ao 

tamanho do pixel adotado. Visto que essa derivação tem uma origem comum, o MDT, 

certo grau de dependência entre os parâmetros pode ser encontrado em alguns casos. 

Os mapas geológicos são itens essenciais em métodos heurísticos e estatísticos (van 

Westen et al., 2008). O tipo de abordagem mais simples consta da utilização de um 

mapa geológico padrão. Entretanto, se as formações forem agrupadas em unidades 

litológicas, não preservando, necessariamente, a ordem estratigráfica, mas 

estabelecendo um agrupamento com base em observações ou inferências de 

estabilidade, o enfoque tende a ser muito mais eficaz (Varnes et al., 1984).  

Carrara et al. (1999) sugerem o agrupamento das rochas com base em critérios 

geotécnicos medidos ou estimados. Porém, na prática, é difícil obter informações 

pormenorizadas sobre a composição e o comportamento das rochas em áreas extensas 
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(Pereira, 2009), visto que a variabilidade espacial de algumas propriedades medidas é 

desconhecida, o processo é lento e os custos envolvidos podem ser exorbitantes. Mesmo 

parâmetros obtidos por meios precisos devem ser espacializados, assumindo alto grau 

de subjetividade, uma vez que os resultados obtidos correspondem ao valor pontual de 

uma amostra (Soeters & van Westen, 1996). 

Além da litologia, os aspectos estruturais são muito importantes na análise de 

susceptibilidade. Muitos trabalhos, em média e grande escala, têm se esforçado para 

incorporar a orientação das descontinuidades na análise, contudo, o sucesso desse tipo 

de enfoque está diretamente relacionado à quantidade de medidas realizadas em campo 

e à complexidade do ambiente geológico em questão (van Westen et al., 2008). As 

falhas geológicas têm sido utilizadas frequentemente em avaliações estatísticas, sendo 

adotada sua área de influência como parâmetro.  A adoção desse procedimento deve ser 

tratada com cautela, pois só pode ser considerada verdadeira para falhas ativas (van 

Westen et al., 2008). 

No que diz respeito aos solos, a tipologia e a profundidade são os aspectos considerados 

mais importantes. Ambos são significativos no estudo de estabilidade e considerados 

critérios essenciais em abordagens determinísticas (Pereira, 2009). A profundidade diz 

respeito à espessura do manto de alteração que pode se deslocar e é um parâmetro muito 

difícil de ser mapeado em grandes áreas, uma vez que pode variar de forma bastante 

significativa localmente (Westen et al., 2008). A tipologia corresponde à setorização de 

unidades semelhantes quanto ao tipo de solo, agrupadas, sempre que possível, com base 

em propriedades geotécnicas e hidráulicas. 

Devido à difícil obtenção desses parâmetros, muitos estudos recorrem à utilização de 

mapas pedológicos. Todavia, para van Westen et al. (2008), os mapas pedológicos 

apresentam a classificação dos solos com base em horizontes superficiais, logo, são 

menos relevantes em análises de movimentos mais profundos que 1-2 metros. 

A geomorfologia é representa nas análises de susceptibilidade por meio do agrupamento 

de unidades de relevo com características semelhantes, normalmente dispostas em 

níveis taxonômicos, os quais podem ser mapeados em diversas escalas. No Brasil essas 

unidades podem ser vistas, por exemplo, na perspectiva do 3° nível taxonômico de Ross 
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(1992), sendo individualizadas a partir da identificação de padrões de relevo, isto é, 

padrões de colinas, morros, formas tabulares, etc. Logo, as subunidades 

geomorfológicas podem ser interpretadas como o 4° táxon ou superior, compreendendo 

formas de relevo ainda menores, que podem ser individualizadas dentro das unidades 

anteriores, a partir da identificação de algumas particularidades. 

O mapa de uso e ocupação do solo é um tema frequentemente empregado em enfoques 

estatísticos (Pereira, 2009). Apesar de não considerar a evolução do uso ao longo do 

tempo, apresenta potenciais impactos sobre os escorregamentos. Isso se deve a uma 

série de fatores, dentre os quais, pode-se destacar: (i) resistência mecânica induzida 

pelas raízes das plantas, em contrapartida à sobrecarga e à agitação produzida pelo 

vento nas copas; (ii) interceptação de precipitações e evapotranspiração da vegetação 

(iii) desmatamento, (iv) processos inerentes às urbanizações precárias: cortes 

irregulares, aterros lançados, disposição inadequada de lixo, lançamento de águas 

servidas, etc.  

Visto que todo processo de urbanização, acaba, em maior ou menor grau, expondo o 

ambiente a condições geotécnicas desfavoráveis, ainda que por um tempo limitado à 

execução das obras, a utilização do mapa de uso e ocupação do solo como fator 

condicionante vai depender do objetivo do estudo. Ainda, como o meio está em 

constante e rápida transformação, o resultado encontrado pode não corresponder à 

realidade. 

 

4.2 INVENTÁRIO DE CICATRIZES  

O passado e o presente são as chaves para entender o futuro (Varnes et al., 1984).  É 

com esse pressuposto, de que os eventos geodinâmicos se sucedem na paisagem sob a 

influência predominante das mesmas condições6 (Varnes et al., 1984; Carrara et al., 

1999), que os mapas de inventário são reconhecidos como parâmetros de entrada 

                                                 
6 Conforme apresentado por Chacón et al. (2006), os trabalhos de Irigaray et al. (1999) e (2006) ajudam a 

ilustrar e a corroborar a hipótese apresentada. Segundo os autores, de um total de 125 deslizamentos que 

ocorreram em 1997 após uma chuva forte na região de Córdoba, Espanha, 85% dos eventos ocorreram 

nas zonas de mais alta susceptibilidade do mapa preparado em 1995 a partir de 833 antigos 

escorregamentos. 
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extremamente importantes. Isso implica que instabilizações futuras vão ocorrer, mais 

provavelmente, sob as mesmas condições que ocorreram no passado e acontecem, 

atualmente, no presente, principio geológico denominado uniformitarismo (Guzzetti et 

al., 1999).  

Considerados a base para o desenvolvimento das metodologias estatísticas de 

mapeamento de susceptibilidade, sua concepção, no geral, constitui um procedimento 

cartográfico complexo, que busca a identificação e a alocação de feições características 

dos movimentos, sejam eles recentes ou não, na forma de pontos, linhas ou polígonos. 

Com o intuito de aprimorar o entendimento sobre os fenômenos investigados, 

informações detalhadas, quando passíveis de aquisição, devem ser incorporadas, como, 

por exemplo, data de ocorrência, tipologia, geometria, velocidade, volume, 

profundidade, atividade, dano, entre outras informações complementares (Pašek, 1975; 

WP/WLI, 1990; WP-WLI, 1991; WP/WLI, 1993a; WP/WLI, 1993b; Fell et al., 2008). 

Esses pormenores raramente estão disponíveis e quando existem apresentam um alto 

custo de coleta, fazendo com que os mapas de inventário não apresentem o mesmo nível 

de detalhe, nem mesmo dentro de um único estudo (Hervás, 2013).  

O processo de inventariação pode ser elaborado por uma diversidade de técnicas, 

convencionais ou contemporâneas, entretanto, a seleção dos procedimentos pode variar 

de acordo com a extensão da área mapeada, a escala empregada, as particularidades 

envolvidas, os dados e recursos disponíveis e o conhecimento especialista do técnico 

responsável (Guzzetti et al., 2000; Guzzetti et al., 2002; Guzzetti et al., 2012). Dentre as 

abordagens mais comumente utilizadas pode-se destacar os levantamentos em arquivos 

históricos, o mapeamento de campo, a fotointerpretação em pares estereoscópicos, a 

interpretação de imagens orbitais e as análises a partir de levantamentos topográficos. 

Independente do enfoque adotado, seu registro busca o reconhecimento de traços 

deixados por processos passados, daí o nome popular de inventário de cicatrizes. Em 

geral, esses sinais refletem mudanças morfológicas, tais como, variação da forma, 

inclinação, posição e aparência topografia das encostas, os quais podem ser 

corroborados por alterações da paisagem (solo exposto/vegetação, presença de 

depósitos, alteração da cobertura vegetal, etc.) (Guzzetti et al., 2012).  
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Ao longo do tempo essas marcas acabam sendo encobertas pelo processo natural de 

morfogênese do relevo (erosão, escorregamentos subsequentes, etc.), ação humana 

(agricultura, ocupação urbana, etc.) e recomposição vegetal. Logo, os limites dos 

movimentos de massa tornam-se cada vez mais indistintos com a evolução temporal do 

fenômeno (Guzzetti, 2005), conforme demonstra na Figura 4.2. 

  

  

Figura 4.2 – Suavização das características morfológicas de um escorregamento com o passar dos anos 

(Rogers, s.d.). 

Portanto, não existe verdade absoluta no resultado interpretativo dos movimentos de 

massa (Wills & McCrink, 2002) e até os mapas de inventário mais precisos não vão 

conter, geralmente, todos os movimentos ocorridos na região (Galli et al., 2008). Dessa 

forma, a qualidade do resultado final vai depender da persistência morfológica dos 

sinais deixados e da capacidade do operador em compreender a evolução 

geomorfológica do ambiente (Oliveira, 2012), bem como do nível de detalhe e dos 

procedimentos empregados (Figura 4.3). 

Além da dependência existente quanto à técnica aplicada, os mapas de inventário 

podem receber diferentes denominações em função da escala utilizada durante o 

mapeamento. Os inventários de pequena escala, inferiores a 1:200.000, advêm, 

2001 1993 

1986 1983 
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principalmente, de dados compilados de documentos preexistentes, tais como, aquisição 

de informações de organizações públicas e privadas, coletas em jornais, relatórios 

técnicos e científicos e entrevistas com pesquisadores, podendo ser acrescidos de 

informações derivadas da interpretação de fotografias aéreas (Guzzetti, 2005). Apesar 

do baixo nível de detalhe empregado, esse tipo de abordagem pode servir para 

identificar as áreas onde os eventos estão ocorrendo. 

   

Figura 4.3 – Análise comparativa de diferentes processos de inventariação de movimentos de massa. Adaptado 

de Wills & McCrink (2002). (A) corresponde à interpretação de fotografias áreas multi-temporais em 

diferentes escalas, somada a compilação de mapas disponíveis. (B) resulta da análise das assinaturas 

topográficas dos eventos inventariados. (C) foi preparado pelo mapeamento de campo, sob o dossel da floresta, 

com algumas adições a partir de fotografias aéreas, cobrindo uma pequena parcela da área investigada. 

Os inventários de média escala, variando de 1:200.000 a 1:25.000, são preparados 

através de uma sistemática interpretação de fotografias aéreas, 1:60.000 a 1:20.000, 

corroboradas por checagens em campo e informações históricas de ocorrências 

(Guzzetti et al., 2000). Os inventários de grande escala (> 1:25.000) são elaborados para 

pequenas áreas, usando a interpretação de fotografias aéreas menores que 1:20.000 e um 

extensivo trabalho de campo (Guzzetti et al., 2000). Ambos encontram aplicação na 

construção de bancos de dados regionais, sendo base para as análises estatísticas dos 

movimentos de vertente. 

Ainda, o tipo de abordagem executada, bem como a persistência do operador em 

reconhecer as cicatrizes ao longo do tempo, pode conduzir a diferentes produtos, que 

podem ser classificados em inventários de reconhecimento, detalhados, de evento e 

B A C 
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multi-temporais. Os inventários de reconhecimento correspondem aos primeiros 

esforços em busca da obtenção de informações gerais sobre os movimentos de massa, a 

passo que os inventários geomorfológicos detalhados buscam uma melhor compressão 

dos fenômenos investigados (Galli et al., 2008). 

Os inventários de evento têm o objetivo de cartografar todas as ocorrências 

desencadeadas devido a um único evento, como, por exemplo, tempestades ou chuvas 

prolongadas, terremotos, degelos rápidos, etc. (Guzzetti, 2005). Podem dar origem a 

bons inventários, normalmente restritos territorialmente, desde que existam dados 

disponível para a inventariação, principalmente pós-evento, e o acesso ao campo não 

seja um empecilho. Por último, os inventários multi-temporais constituem as técnicas 

mais apuradas de inventariação de movimentos de massa (Guzzetti, 2005) e resultam da 

interpretação sistemática de um conjunto de imagens de uma mesma área, porém de 

períodos temporais distintos (Oliveira, 2012). 

 

4.2.1 TÉCNICAS DE SENSORIAMENTO REMOTO  

O reconhecimento dos movimentos de massa a partir de técnicas de sensoriamento 

remoto consiste em procedimentos que buscam a identificação de elementos associados 

à ocorrência de cada fenômeno, podendo fazer uso de diferentes técnicas, a saber: 

fotointerpretação de imagens provenientes de aerolevantamentos e satélites, 

interpretação de pares estereoscópicos ou de modelos digitais de elevação acoplados e 

processamento digital de imagens orbitais. 

Apesar da evolução tecnológica experimentada nas últimas décadas, a simplicidade do 

processo de identificação de feições através de imagens aéreas continua sendo a 

principal forma de exploração de eventos passados (Guzzetti et al., 2012). Essa 

extensiva utilização (Singhroy, 2005) é fruto de uma série de condicionantes, dentre as 

quais pode-se destacar (Guzzetti et al., 2012): (i) existência de um grande acervo de 

fotos em instituições governamentais, nas mais diferentes escalas e períodos temporais, 

(ii) é um processo analógico de baixo custo de aquisição, (iii) o exagero vertical 

proporcionado por pares estereoscópicos promove uma amplificação dos sinais 
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deixados e (iv) é uma metodologia de reconhecido potencial em muitos trabalhos 

(Soeters & van Westen, 1996). 

As principais informações extraídas das imagens durante a identificação e a alocação 

das cicatrizes estão relacionadas às análises combinadas entre textura, conformação, 

localização, padrão, tonalidade e cor, correlacionadas intimamente com alterações 

morfológicas e mudanças nos padrões de vegetação e nas condições de drenagem. A 

morfologia é favorecida pela utilização de exageros verticais e constitui, em muitos 

casos, uma das melhores fontes de informação. Assim, a presença de formas 

características do movimento, com quebras abruptas na continuidade da encosta e com a 

presença de concavidade e convexidade fomentam evidências de ocorrência. Nessa 

ocasião, diferentes modelos texturais podem reforçar a percepção do operador, 

principalmente quando fornecem índicos de uma provável rugosidade na zona de 

acumulação, quando comparada à superfície de depleção. 

As variações encontradas nos padrões de drenagem e na distribuição da vegetação são 

mais facilmente identificadas por alterações texturais e mudanças de tonalidade ou de 

cor. A localização do fenômeno em investigação, permite também, a partir de um 

conhecimento prévio da área, auxiliar a identificação das cicatrizes, principalmente 

quando avaliada em conjunto com as características locais.  

De forma generalizada, algumas analogias entre as “assinaturas” de instabilidade e as 

características fotogramétricas são expostas na Tabela 4.2.  Para informações mais 

detalhadas sobre o assunto, inclusive no que diz respeito à interpretação das 

peculiaridades de cada tipo de movimento, consultar Soeters & van Westen (1996). 

Em vista do apresentado na Tabela 4.2, pode-se concluir que o reconhecimento das 

feições características dos movimentos de massa com o apoio de fotointerpretação de 

pares estereoscópicos não constitui um procedimento trivial, sendo sujeito a erros, uma 

vez que apresenta bases empíricas extremamente condicionadas à experiência e treino 

do interprete (Malamud et al., 2004). É uma abordagem entediante e subjetiva, sendo 

ideal, conforme apresentado por Galli et al. (2008), a utilização de mais de um operador 

para o mesmo conjunto de cicatrizes mapeadas, com o intuito de minimizar os erros de 

interpretação.  



37 

 

Tabela 4.2 – Parâmetros fotogramétricos derivados de padrões morfológicos, de vegetação e de drenagem 

característicos de instabilizações de vertente (modificado de Soeters & van Westen, 1996).  

 Características do Terreno 
Relação com a 
Instabilidade  

Características 
Fotogramétricas 

 

M
o

rf
o

lo
g

ia
 

Inclinação côncava/convexa Superfície de ruptura/depósito 
Anomalias côncavas/convexas 
no modelo estereoscópico 

Morfologia em degraus Escorregamento retrogressivo Vertente em degraus 

Escarpa semicircular a montante 
Parte superior do movimento 
com afloramento da superfície de 
ruptura 

Escarpa em tons claros associada 
com pequenos lineamentos 
ligeiramente curvos 

Morfologia irregular e ondulada 
(hummocky) da vertente 

Microrrelevo associado a 
movimentos rasos e pequenos 
deslizamentos retrogressivos 

Textura superficial grosseira 
contrastando com textura suave 
ao redor 

Vales preenchidos com fundo 
ligeiramente convexo, onde as 

formas em "v" são comuns 

Depósitos de movimentos de 
massa derivados de corridas 

Anomalias na morfologia dos 
vales, frequentemente de forma 
lobada e com padrão de fluxo no 
corpo 

Facetas em aclive na vertente Movimento rotacional 
Depressões ovais e alongadas 
com condições de drenagens 
imperfeitas 

V
eg

et
a

çã
o

 

Clareiras na vegetação de 
escarpas íngremes, coincidindo 

com a morfologia do movimento 

Ausência de vegetação na 
superfície de ruptura ou nos 
degraus ao longo do corpo do 
movimento 

Áreas alongadas em tons claros 
na coroa do movimento ou ao 
longo do corpo 

Clareiras lineares e irregulares ao 
longo da vertente 

Superfícies de deslizamento 
translacionais, trajetórias de 
corridas e avalanches 

Áreas desnudas mostrando 
tonalidades claras, 
frequentemente com padrões 
lineares na direção do 
movimento 

Vegetação desordenada, 
interrompida e parcialmente 

morta 

Deslizamento de blocos e 
movimentos diferenciais no corpo 

Tons de cinza irregulares, por 
vezes manchados 

Vegetação diferenciada 
associada às mudanças nas 

condições de drenagem 

Drenagem estagnada devido a 
faces em aclive (back-tilting 
blocks), infiltração no lóbulo 
frontal e condições diferenciadas 
no corpo 

Diferentes padrões de 
tonalidade associados com 
anomalias morfológicas no 
modelo estereoscópico 

D
re

n
a

g
em

 

Áreas com drenagem estagnada 

Reentrâncias, facetas em aclive 
(back-tilting blocks) e relevo 
ondulada (hummocky) ao longo 
do movimento 

Diferentes tonalidades com 
regiões escuras indicando as 
áreas úmidas 

Infiltração e afloramento d’água 
Nascentes ao longo do lóbulo 
frontal e em lugares onde o plano 
de ruptura aflora 

Manchas escuras, por vezes, 
ligeiramente curvas e realçadas 
por uma vegetação diferenciada 

Interrupção das linhas de 
drenagem 

Anomalias de drenagem causadas 
pela ruptura da encosta 

Linha de drenagem quebrada 
abruptamente na vertente 

Padrões de drenagem anômalos 

Córregos curvos em torno do 
lóbulo frontal ou ao longo de 
ambos os lados do corpo do 
movimento 

Padrão de drenagem curvo a 
montante com sedimentação 

Outros pontos que podem interferir na qualidade do inventário executado por 

fotointerpretação dizem respeito às seguintes observações (Guzzetti et al., 2002; Wills 

& McCrink, 2002; Guzzetti et al., 2012): (i) complexidade do ambiente mapeado, (ii) 
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idade dos movimentos identificados, (iii) densidade e altura da cobertura vegetal 

existente, (iv) modificações antrópicas do ambiente, (v) escala das imagens 

interpretadas, (vi) qualidade dos estetoscópios utilizados, (vii) tempo despendido na 

operação, (viii) experiência do técnico responsável e (ix) validação das cicatrizes 

cartografadas. Rogers & Doyle (2003) acrescentam ainda a interferência ocasionada 

pela relação entre luz e sombra na fotografia, fruto do ângulo de incidência solar 

durante a coleta das imagens (Figura 4.4). 

  

Figura 4.4 - A fotografia "A" foi tirada em 1946 contra a luz. A fotografia "B" foi tirada em 1984 com o sol 

brilhando diretamente sobre a encosta, sendo que, em 1983, 5 dos 8 movimento visualizados na fotografia "A" 

foram reativados (Rogers & Doyle, 2003). 

Apesar do extensivo uso das imagem obtidas por meio de aerolevantamentos, nas 

últimas décadas as técnicas de sensoriamento remoto evoluiram substancialmente, 

principalmente no que diz respeito à aquisição de dados e informações através de 

plataformas orbitais. Segundo van Westen et al.  (2006), embasado por essa evolução, 

duas abordagens podem ser utilizadas no decurso da produção dos mapas de inventário.  

A primeira refere-se à utilização das diferenças espectrais entre os alvos, obtidas por 

sistemas de média resolução (LANDSAT, SPOT, IRS-1, ASTER), com o intuito de 

identificar eventos ainda não recobertos pela vegetação. Florenzano (2008) apresenta 

para os satélites LANDSAT 5 e LANDSAT 7 a composição colorida RGB nas bandas 

A B 
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3, 4 e 5 para identificar cicatrizes de escorregamento7. Pedrosa (2013), fazendo uso da 

tecnologia RapidEYE nas bandas R(1), G(5) e B(2), ampliou a percepção das variações 

topográficas existentes no terreno, favorecendo a identificação dos processos em 

encostas. 

A segunda abordagem refere-se à interpretação de imagens estereoscópicas obtidas por 

sistemas de alta resolução, como, por exemplo, IKONOS ou Quickbird, ainda capazes 

de gerar modelos digitais de elevação. De acordo Singhroy (2009), recentes estudos têm 

demonstrado que a aquisição de imagens de alta resolução apresenta um eficiente custo 

quando comparada à obtenção de fotografias áreas destinadas ao detalhamento de 

grandes áreas. Ainda, o Radar Interferométrico de Abertura Sintética (InSAR) vem 

ganhando importância como mecanismo de obtenção de dados topográficos de forma 

rápida e acurada (ERS, ENVISAT, RADARSAT), sendo utilizado, mais recentemente, 

no levantamento de informações a respeito dos movimentos de massa (van Westen et 

al., 2006). 

Independentemente da técnica de sensoriamento remoto adotada durante a elaboração 

dos mapas de inventário, divergências e classificações incorretas são esperadas, em 

maior ou menor grau. Isso fica claro quando são observados trabalhos vinculados à 

comparação dos diversos procedimentos apresentados (Van Den Eeckhaut et al., 2005). 

A análise executada em Taiwan por Liu & Woing (1999), demostrou que o sensor 

SPOT, com resolução espacial de 6,25 metros, conseguiu captar pouco mais de 40% das 

dos movimentos identificados a partir de fotografias aéreas, sendo que 70% das áreas 

cartografadas foram classificadas incorretamente.  

 

4.2.2 ANÁLISE DA EXPRESSÃO TOPOGRÁFICA 

Quando um evento ocorre, a superfície topográfica torna-se permanentemente alterada, 

deixando marcas morfológicas que podem ser identificadas e cartografadas por meio de 

curvas de nível ou modelos digitais de elevação, sendo comum, nesse último caso, a 

                                                 
7 Para a composição RGB mencionada, as cicatrizes de escorregamento ficarão da cor magenta-clara a 

vermelha quando solo ou rocha estiveram expostos e verde-claro com textura lisa e forma alongada ou 

elíptica quando a região deslizada estiver ocupada por samambaias (Florenzano, 2008). 
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utilização do relevo sombreado (hillshade) (Van Den Eeckhaut et al., (2005); Oliveira, 

2012; Pedrosa, 2013). Portanto, é possível, em algumas situações, fazer uso dessa 

abordagem para se determinar a presença, o tipo e os limites dos movimentos 

investigados (Oliveira, 2012). 

O resultado alcançado é diretamente proporcional à acurácia do material empregado, 

logo, varia de acordo com a distância entre as curvas de nível e a resolução do MDT. 

Dentre os rastros deixados (Figura 4.5), pode-se destacar, pela simplicidade de 

identificação, a presença das seguintes assinaturas (Ahmed & Rogers, 2014): (i) 

contornos opostos nos mapas topográficos, (ii) presença de crenulações nas curvas de 

nível e (iii) escarpas arqueadas no parte superior do movimento. 

 

Figura 4.5 - Anomalias topográficas do relevo utilizadas na identificação de movimentos de massa. Modificado 

de Rogers & Doyle (2003). 

Os contornos divergentes, imediatamente subsequentes, frequentemente sugerem zonas 

de depleção e de acumulação. Assim, curvas de nível arqueadas para baixo indicam a 

remoção do material e curvas de nível arqueadas para cima fazem alusão à região para 

onde esse mesmo material foi deslocado. A existência de curvas de nível crenuladas, 

isto é, da ondulações ao longo da linha, sustentam a ideia, quando incidentes no interior 

do fenômeno cartografado, da existência de repetidos movimentos sobrepostos.  A 
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escarpa arqueada situada no limite superior do evento tem origem na remoção e 

transporte do material escorregado, sendo normalmente demarcada por uma mudança 

acentuada de declividade.  

 

4.2.3 MAPEAMENTO GEOMORFOLÓGICO DE CAMPO 

A inventariação dos escorregamentos diretamente no campo a partir da identificação de 

características intrínsecas “in situ” constitui um procedimento complicado, 

principalmente quando se trata de antigos fenômenos. Entre as dificuldades inerentes a 

esse enfoque, Guzzetti et al. (2012) discriminam: (i) a escolha de um ponto de vista por 

parte do investigador capaz de permitir uma adequada visualização dos movimentos e 

(ii) o fato de antigos eventos já estarem recobertos por vegetação, modificados por 

processos naturais subsequentes e/ou alterados por atividades antrópicas. Ainda, o 

tempo despendido nessa operação, pode, em algumas situações, inviabilizar sua 

utilização em grande áreas ou terrenos não urbanizados (Wills & McCrink, 2002). 

A recomposição vegetal, pode assumir, quando se trata de climas quentes e úmidos, um 

efeito restritivo de amplo impacto. Isso se deve à rápida ocupação dos solos expostos 

por espécies vegetais, muitas vezes, altas e densas, restringindo o campo de visado do 

operador. Em função dos depósitos exibirem topografia ondulada e um perfil menos 

coeso, apresentam maior propensão a esse tipo de ocorrência, uma vez que acumulam 

maiores quantidades de água e são mais facilmente penetráveis pelas raízes das plantas 

do que as superfícies de ruptura. 

Cabe enquadrar nessas restrições a impossibilidade geográfica ou legal de acesso a 

algumas regiões de interesse, o que acaba, muitas vezes, limitando o trabalho de campo. 

Assim, locais carentes de estradas, de topografia muito acidentada e propriedades 

privadas oferecem obstáculos a esse tipo de empreitada, que, dependendo do tamanho 

do embargo, pode comprometer a completude do inventário, e, necessariamente, sua 

qualidade. Logo, é preferível, em função de todas essas limitações, a seleção de 

perspectivas distantes, quais podem vir a prover uma maior acurácia e abrangência nos 

inventários produzidos (Guzzetti et al., 2012). 
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Desta maneira, muitos trabalhos conduzidos em grandes áreas, restringem, com raras 

exceções, a aplicabilidade do mapeamento geomorfológico de campo a funções 

específicas, dentre as quais pode-se destacar (Guzzetti et al., 2012): (i) a identificação e 

mapeamento de eventos singulares ou pequenos grupos, (ii) a aquisição de critérios com 

o intuito de refinar as informações fotointerpretadas e (iii) a validação dos resultados 

adquiridos por outras técnicas, normalmente condicionada a uma pequena parcela da 

área investigada. 

Apesar dos obstáculos apresentados, os levantamentos de campo configuram 

mecanismos relevantes para a construção de uma inventário consistente, servindo de 

respaldo a outras modalidades de mapeamento. Isso se deve ao fato de muitos 

movimentos não serem visíveis em fotografias aéreas, principalmente, quando a área 

investigada estiver sob o dossel de florestas densamente vegetadas (Wills & McCrink, 

2002; Brardinoni et al., 2003).   

Petley et al. (2002) comparou os resultados das pesquisas de campo com os inventários 

produzidos pelo sensor LANDSAT 7 (ETM+), com 30 metros de resolução espacial. 

Seus estudos evidenciaram que pouco mais de 17% dos deslizamentos foram 

evidenciados através das imagens orbitais. 

 

4.2.4 LEVANTAMENTO EM ARQUIVOS HISTÓRICOS 

O levantamento em arquivos históricos é uma forma de se resgatarem as zonas de 

ocorrência de fenômenos geodinâmicos a partir de informações relatadas por terceiros. 

A maneira mais simples corresponde à busca de documentos em meios de divulgação 

em massa, como fontes hemerográficas (Figura 4.6), podendo, ainda, fazer uso de 

documentos camarários e fotográficos, registros disponíveis em universidades e 

instituições governamentais, bem como relatos de antigos moradores.  

O Web-SIG DISASTER, uma plataforma on-line desenvolvida para a localização 

espacial de desastres em Portugal constitui um bom exemplo do emprego dessa técnica 

(DISASTER, 2012). A partir da pesquisa em 145.344 jornais foram cadastrados 1.621 
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inundações e 281 escorregamentos, de 1865 até 2010, sendo, estes eventos, 

responsáveis por 1.251 mortes e 41.844 desabrigados (Zêzere et al., 2014).  

  

Figura 4.6 - Acervo do Jornal Folha de São Paulo noticiando eventos que ocorreram no Brasil desde a década 

de 60 (Folha de São Paulo, 1967; 2010). 

Entretanto, esse tipo de enfoque pode apresentar algumas ressalvas quanto ao uso, uma 

vez que: (i) apenas eventos de grande repercussão são noticiados, os quais normalmente 

correspondem à grandes episódios em áreas urbanas, (ii) pode contar com descrições 

lúdicas de habitantes que vivenciaram o fenômeno no passado, (iii) é carente de 

informações básicas necessárias ao entendimento do ocorrido na época e (iv) sua 

localização é aproximada, muitas vezes referida à ruas, praças, rios, etc., renomados na 

atualidade. 

Os catálogos de escorregamentos executados pela defesa civil, apesar de circunscritos, 

na grande maioria das vezes, à mancha urbana dos municípios, podem fornecer boas e 

valiosas informações quando elaborados de forma correta, já que uma diversidade de 

informações complementares podem ser levantadas “in situ”, em tempo real ou pós 

evento. Pereira et al. (2014) apresentaram um banco de dados regional para a alocação 

de movimentos na região norte de Portugal. Segundo esse banco de dados, 24,8% das 

informações vieram de relatórios de proteção civil, sendo o restante das informações 
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encontradas em jornais (73,3%) e trabalhos acadêmicos (1,9%). No Brasil, grande parte 

das inconsistências dessa abordagem abrange o despreparo dos técnicos competentes, a 

falta de investimentos e o sucateamento do aparato público responsável por tais tarefas. 

Atualmente, pode-se dizer que a elaboração de bancos digitais8, sejam eles, regionais, 

estaduais ou nacionais, é o futuro dos levantamentos históricos. Constitui uma estrutura 

de armazenamento voltada à democratização das informações e à periódica atualização 

dos dados, podendo fazer uso de quaisquer técnicas de aquisição e mapeamento de 

cicatrizes de escorregamento. Apesar da nítida importância no gerenciamento de 

desastres, muitos países não apresentam nenhuma agência responsável pela 

coordenação de um banco de dados dessa espécie, e o que se tem, na melhor da 

hipóteses, são alguns órgãos públicos que mantêm registros de eventos que afetam sua 

área de interesse ou universidades e institutos de pesquisa que alimentam bancos de 

dados particulares de abrangência restrita e de duração limitada à execução de um 

projeto (van Westen et al., 2006).  

No âmbito Europeu, as coisas mudam de contexto (Tabela 4.3). Segundo as pesquisas 

conduzidas por Van Den Eeckhaut & Hervás (2012), que se propuseram a fazer um 

estado da arte dos bancos de dados de movimentos de massa em 37 países do velho 

continente, 22 dispunham de bancos nacionais e 6 regionais, muitos contendo uma 

diversidade de informações complementares, tais como, tipologia, área, volume, 

atividade, etc. No computo geral, foram catalogados 633.696 movimentos, dos quais, 

aproximadamente, 75% estão localizados na Itália.  

A inventariação dos eventos geodinâmicos italianos, um exemplo para o resto do 

mundo, teve sua obrigatoriedade em 1989, com a publicação da Lei n° 183 (Norme per 

il riassetto organizzativo e funzionale Della Difesa del Suolo) (Oliveira, 2012). Dentre 

os programas e projetos destinados à implementação das ações preconizadas na lei, 

                                                 
8 Quando conectados à Web, esses bancos de dados podem contar com a colaboração da população em 

geral, uma vez que é crescente a contribuição de indivíduos comuns na atualização, ampliação e difusão 

de informações geográficas. Esse processo é designado como Informação Geográfica Voluntária 

(Volunteered Geographic Information – VGI) e foi introduzido por Goodchild (2007) para designar a 

informação espacial produzida pelo usuário (Castelein et al., 2010). Embora grande parte dos dados 

incorporados a esses sistemas apresente baixa qualidade visto a complexidade dos fenômenos 

geodinâmicos, a simples identificação dos locais de ocorrência desses eventos pode ser o ponto de partida 

para o cadastramento de novas feições. 
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merece destaque o Projeto IFFI (Inventario Fenomeni Franosi Italiani), que, sob 

coordenação do ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale) e 

das Províncias e Regiões Autónomas Italianas, recebeu em 1997 o aporte financeiro 

governamental de mais de 4 milhões de euros (Trigila & Iadanza, 2008) e respondeu, 

até o ano de 2012, com o cadastramento de 485.004 movimentos de massa (Van Den 

Eeckhaut & Hervás, 2012). A metodologia aplicada na construção do inventário italiano 

é baseada na interpretação de fotografias aéreas, trabalhos de campo e coleta em 

documentos históricos e arquivos de dados (Trigila et al., 2007). Outros bons exemplos, 

fora do contexto europeu, podem ser encontrados no Canadá, Hong Kong e Colômbia 

(van Westen et al., 2006). 

Tabela 4.3 – Exemplos de bancos de dados nacionais de movimentos de massa no contexto europeu. 

Modificado de Van Den Eeckhaut & Hervás (2012). 

Países 
Eventos 

Cadastrados 
Completude Criação Escala Adotada 

Fator 
Desencadeante 

Dano 

Áustria 25.000  25 - 50%  2000  1:10.000  75 - 100%  0% 

Bulgária  1.107 < 25%  1999  1:500.000  < 25%   50 - 75% 

República Tcheca 14.178  25 - 50%  2007  1:10.000  25 - 50% < 25% 

França 10.000  75 - 100%  1994  1:25.000  25-50%   25-50% 

Grécia  2.200   25 - 50%  2008  1:50.000 - 1:500.000 50 - 75%   50 - 75% 

Hungria  400   50 - 75%  1971  1:100.000  25 - 50% < 25% 

Islândia  5.000 < 25%  1999  — < 25%   75 - 100% 

Irlanda  422   25 - 50%  2004  1:500.000  25 - 50%   25 - 50% 

Itália (IFFI) 485.004  75 - 100%  1999  1:10.000 - 1:25.000 < 25% < 25% 

Itália (AVI) 21.159  — 1990  1:100.000  50 - 75%   — 

Noruega 31.500 < 25%  2001 Variável 0%  75 - 100% 

Polônia 12.150 < 25%  2007  1:10.000  0% 0% 

Eslováquia 21.190  75 - 100%  2006  1:50.000  75 - 100%  0% 

Eslovenia  6.602   25 - 50%   1990s   1:25.000  < 25% < 25% 

Espanha  569 < 25%  1987  1:200.000  50 - 75%   75 - 100% 

Suécia (MSB)  17   50 - 75%  2007 Variável 75 - 100%   75 - 100% 

Suécia (SGI)  550   50 - 75%  1999  1:10.000 - 1:50.000 0%  25 - 50% 

Suíça  317 < 25%  1996  — < 25% < 25% 

Reino Unido 15.210  — 2000  — < 25% < 25% 
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4.2.5 REPRESENTAÇÃO GRÁFICA DAS FEIÇÕES  

A representação gráfica das feições cartografadas com o intuito de compor uma mapa 

de inventário pode ocorrer através da adoção de uma simbologia na forma de pontos, 

linhas ou polígonos. Sua escolha é arbitrária (Oliveira, 2012), e vai depender, 

basicamente, da escala de mapeamento e do objetivo do mapa de inventário.  

Quando o alvo do inventário é um mapa de susceptibilidade, opta-se, preferencialmente, 

pela utilização de pontos ou polígonos. No entanto, a influência desses aspectos gráficos 

sobre a estatística de susceptibilidade é um assunto pouco debatido, apesar de Oliveira 

et al. (2009) já terem evidenciado a sensibilidade dos resultados finais diante das 

alterações da variável dependente de entrada, isto é, das diferentes aparências dos mapas 

de inventário. Segundo os autores, os modelos preditivos são mais sensíveis à 

transformação da variável dependente de entrada do que a variação do método 

estatístico. 

Quando a utilização de polígonos é escolhida, existe a possibilidade de se eleger toda a 

unidade movimentada, formada por uma zona de depleção e outra de acumulação, ou 

apenas a área de ruptura, excluindo a zona de acumulação da análise. O primeiro caso 

pode incorrer em severos bias, principalmente, se grande parte dos movimentos 

cadastrados apresentarem uma elevada distância de atingimento, fato que se deve à 

entrada, no modelo, de parâmetros dispensáveis para o desenvolvimento dos fenômenos 

investigados (Thiery et al., 2007). No segundo caso, os modelos de susceptibilidades 

gerados a partir de dados oriundos unicamente de zonas de depleção não garantem a 

modelagem das zonas de acumulação, imprescindíveis em estudos mais detalhados, 

uma vez que a propagação do material instabilizado pode ocasionar danos e prejuízos 

associados (Garcia, 2012). 

A representação das feições inventariadas através de pontos é, normalmente, mais fácil 

e rápida (Garcia, 2012).  Comumente localizados nos centroides das regiões 

instabilizadas, os modelos de susceptibilidade produzidos por pontos podem não ser 

condizentes com os fatores que predispõem a ocorrência dos movimentos cartografados, 

apesar das vantagens apresentadas (Thiery et al., 2007): (i) evita a atribuição dos limites 

dos movimentos identificados, muitas vezes difíceis de serem determinados e (ii) não 
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atribui uma demasiada influência a grandes movimentos, os quais apresentam, em 

função de sua dimensão, uma maior diversidade de classes.  
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CAPÍTULO 5 

MÉTODOS E TÉCNICAS APLICADOS À ANÁLISE 

ESTATÍSTICA DE SUSCEPTIBILIDADE                                      

A MOVIMENTOS DE MASSA  

 

 

A implementação de uma eficiente análise estatística de susceptibilidade a movimentos 

de vertente deve abordar, necessariamente, uma série de procedimentos com a 

finalidade de minimizar as incertezas intrínsecas ao processo de mapeamento e otimizar 

a qualidade do resultado final encontrado.  

Todo esse processo está pautado na adoção de algumas premissas, que englobam 

(Guzzetti et al., 1999; Guzzetti, 2005): (i) o reconhecimento da capacidade dos 

escorregamentos em deixar assinaturas morfológicas que podem ser identificadas, 

classificadas e cartografadas (Guzzetti et al., 2012), (ii) o fato dos eventos futuros 

ocorrerem sobre as mesmas condições que ocorreram no passado (Varnes et al., 1984; 

Hutchinson & Chandler, 1991; Carrara et al., 1991), (iii) a capacidade de identificação 

das principais condições que influenciam os movimentos (Varnes et al., 1984; 

Hutchinson & Chandler, 1991) e (iv) a possibilidade em definir graus de 

susceptibilidade (Varnes et al., 1984; Hutchinson & Chandler, 1991). 

Portanto, partindo do pressuposto da existência dos dados de entrada, isto é, de um 

inventário de cicatrizes consistente e de fatores de predisposição representativos, a 

construção metodológica de uma abordagem estatística pode passar, sequencialmente, 

pelas seguintes etapas: (i) definição das unidades cartográficas de investigação (ii) 

análise de sensibilidade dos fatores de predisposição, (iii) estimativa da independência 

condicional das variáveis, (iv) seleção do método estatístico de mapeamento, (v) 
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validação do modelo de susceptibilidade, (vi) classificação e apresentação dos 

resultados finais e (vii) comparação dos resultados obtidos quando diferentes métodos 

estatísticos forem empregados. 

Cada etapa apresenta uma gama formulações matemáticas, peculiaridades e caminhos 

que se refletem diretamente na qualidade do modelo. Portanto, uma análise criteriosa 

deve ser executada a cada decisão, sempre optando por métodos e técnicas que se 

mostrem consistentes com o enfoque pretendido e aprimorem a capacidade preditiva 

dos mapas gerados.  

Objetivando uma melhor compreensão do texto que segue, os tópicos que serão 

apresentados não obedecerão as etapas elencadas acima. Assim, devido a um caráter 

simplesmente pedagógico, os métodos estatísticos de mapeamento serão apresentados 

antes da análise de sensibilidade e da estimativa da independência condicional, 

abordagens que podem ocorrer concomitantemente. 

 

5.1 DEFINIÇÃO DAS UNIDADES DE MAPEAMENTO  

As unidades de mapeamento do terreno, comumente denominadas de unidades de 

terreno - UT, correspondem à segmentação da área de estudo em um número finito de 

domínios, que preservam uma série de características que diferem das adjacentes 

(Hansen, 1984 apud Fell et al., 2008). De acordo com Guzzetti et al. (1999), essas 

unidades correspondem às frações do terreno selecionadas com o intuito de elevar ao 

máximo a homogeneidade interna e a heterogeneidade externa.  

Tamanha é a importância dessa etapa que, em alguns estudos, os resultados encontrados 

se mostraram mais sensíveis à alteração das UT do que à mudança dos métodos 

estatístico de modelação (Garcia et al., 2008; Garcia et al., 2009). Assim, antes de dar 

início a todo e qualquer projeto cartográfico de susceptibilidade é essencial selecionar 

previamente, e, de forma consistente, as unidades de mapeamento.  

Na literatura pode ser encontrada uma diversidade de metodologias destinadas a tal 

finalidade (Pereira, 2009), entretanto, os tipos mais habituais de unidades cartográficas 
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encerram em: (i) Unidades de Terreno, (ii) Unidades de Condições Únicas, (iii) 

Unidades de Encosta, (iv) Unidades Matriciais e (v) Unidades Político-administrativas. 

É impraticável dizer antecipadamente o melhor caminho a seguir, uma vez que todas as 

unidades apresentam vantagens e desvantagem, as quais podem ser minimizadas ou 

maximizadas de acordo com o objetivo da análise. Logo, a seleção adequada vai ser 

função do escopo do trabalho, do conhecimento inicial prévio do operador, da 

tecnologia disponível para o mapeamento e, principalmente, da escala de investigação 

adotada. 

As Unidades de Terreno empregam delimitações baseadas na observação do meio 

ambiente, se valendo do conhecimento geomorfológico da interação entre formas, 

materiais e processos (Guzzetti et al., 1999). Um exemplo muito difundido desse 

conceito faz referência à Técnica de Avaliação do Terreno. Essa abordagem se baseia 

no reconhecimento, interpretação e análise de feições do relevo denominadas 

landforms, as quais são passíveis de individualização (Lollo, 1995). A principal 

limitação dessa modalidade consiste na subjetividade, muitas vezes atribuída, aos 

limites das unidades de mapeamento. 

Derivadas de técnicas de investigação de depósitos minerais, as Unidades de Condições 

Únicas correspondem a domínios homogêneos provenientes da combinação de dois ou 

mais temas cartográficos (Bonham-Carter, 1994). Logo, quando aplicadas ao 

mapeamento de susceptibilidade, envolvem a classificação e o agrupamento dos fatores 

de predisposição em um único mapa (Kayastha, 2012). A proporção e o tamanho das 

unidades dependem da quantidade de parâmetros sobrepostos e do número classes 

adotadas em cada parâmetro. A maior limitação dessa abordagem incide sobre a 

subjetividade imposta na definição dos limites de setorização das classes, o que pode 

implicar em resultados distintos. De acordo com Guzzetti (2005), pequenas áreas podem 

refletir importantes condições únicas na determinação de movimentos de massa, ao 

mesmo tempo em que podem ser resultado de erros cartográficos de mapeamento.   

As Unidades de Encosta representam domínios morfo-hidrológicos normalmente 

compreendidos entre drenagens e divisores topográficos (Carrara et al., 1991). 

Fisicamente podem ser representadas por unidades maiores, como sub-bacias 
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hidrográficas, ou menores, como os lados direito/esquerdo dessas sub-bacias (Guzzetti 

et al., 1999; Akagündüz et al., 2008; Pereira, 2009; Kayastha, 2012). Apesar de serem 

consideradas apropriadas para o estudo de susceptibilidade a escorregamentos (Xie et 

al., 2003), apresentam algumas limitações: (i) dificuldade de elaboração, uma vez que 

sua execução manual é dispendiosa, e, quando automática, requer programas e 

conhecimentos específicos; (ii) possibilidade dos limites morfo-hidrológicos não 

corresponderem às fronteiras do meio físico utilizadas durante o mapeamento, 

promovendo uma generalização dos parâmetros preditivos dominantes em cada unidade 

(declividade, geologia, curvatura, etc.). Quando isso ocorre é necessária a obtenção de 

valores médios/ponderados, os quais podem reduzir a representatividade de 

condicionantes especificas, podendo culminar em modelos preditivos inferiores (Garcia 

et al., 2008; Garcia et al., 2009). 

Ainda, as Unidades de Encosta podem ser derivadas em Geo-hidrológicas a partir da 

divisão dos domínios morfo-hidrológicos pela base geológica. Isto é, pode ser 

facilmente adquirida pelo cruzamento das Unidades de Encosta com um mapa litológico 

simplificado (Guzzetti, 2005). Esse tipo de procedimento promove um maior 

detalhamento da unidade cartográfica de análise, o que acaba culminando na menor 

generalização dos parâmetros condicionantes de entrada. 

Amplamente difundida em função do recente avanço tecnológico proporcionado pelos 

SIG, as matrizes celulares correspondem a processos automáticos que dividem o espaço 

geográfico em domínios geométricos regulares, normalmente quadráticos. De dimensão 

variável, normalmente definida pela escala utilizada e pela capacidade de 

processamento dos hardwares, as Unidades Matriciais apresentam como principal 

limitação a perda de informação durante a transformação de formas contínuas em 

discretas. Para Xie et al. (2004), os resultados obtidos por esse enfoque podem ser, em 

algumas circunstâncias, relativamente inaceitáveis em termos físicos, uma vez que essas 

células não apresentam nenhuma relação com os mecanismos envolvidos no 

desencadeamento dos movimentos, nem com os contornos naturais do meio ambiente, 

isto é, geológicos, geomorfológicos, etc. Entretanto, problemas dessa espécie podem ser 

minimizados com a diminuição da dimensão das células empregadas na análise 

(Guzzetti, 2005). 
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Como o próprio nome já diz, as Unidades Político-administrativas envolvem áreas 

inscritas em fronteiras definidas por embates políticos, com pouca ou nenhuma relação, 

na grande maioria das vezes, com os contornos do meio físico. Apesar das claras 

limitações intrínsecas, sua utilização pode servir como instrumento auxiliar a gestores 

durante a tomada de decisão em nível regional e nacional (Guzzetti, 2005). É uma 

abordagem normalmente empregada em áreas extensas, podendo compreender nações, 

estados, municípios, distritos, etc. Um bom exemplo da utilização dessa técnica pode 

ser visualizado em Guzzetti et al. (2003), que apresentam a região de Umbria, Itália, 

seccionada em 92 unidades municipais de análise. 

 

5.2 MÉTODOS ESTATÍSTICOS DE ANÁLISE  

A evolução no desenvolvimento metodológico do mapeamento de susceptibilidade tem 

buscado aperfeiçoar a precisão gráfica do produto final gerado e diminuir a intervenção 

do profissional ao longo do trabalho (Barella & Sobreira, 2015). Internacionalmente, os 

métodos estatísticos vêm sendo amplamente difundidos (van Westen,1993; Zêzere, 

1997; Chung & Fabbri, 1999; Lee, 2004; Guzzetti, 2005; entre outros), uma vez que são 

abordagens indiretas e quantitativas (Guzzetti et al., 1999), facilmente replicadas em 

ambiente SIG, além de permitirem a avaliação da capacidade preditiva do modelo de 

susceptibilidade e apresentarem inputs de mais fácil aquisição que as técnicas 

determinísticas. 

Assim, com o intuito de expor e discutir os diferentes enfoques matemáticos aplicados 

na previsão estatística de áreas susceptíveis serão apresentadas a seguir algumas das 

metodologias mais difundidas em trabalhos técnicos e científicos. 

 

5.2.1. DENSIDADE DE ESCORREGAMENTOS  

A interpretação da probabilidade a priori e a posteriori, também denominada 

condicionada, constitui o primeiro passo para uma simples e rápida previsão estatística 

dos escorregamentos. Assim, considere o espaço amostral Ω da Figura 5.1, 
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correspondente aos limites da área investigada (por exemplo: bacia hidrográfica, 

município, distrito, etc.). 

 

Figura 5.1 - Representação esquemática de uma área de estudo Ω, onde a susceptibilidade está sendo mapeada 

a partir da combinação de dois temas cartográficos (N1; N2) com o inventário de processos S.   

Calculando-se as probabilidades a priori de Nij
9, é possível avaliar a probabilidade de 

um outro acontecimento S10 se realizar condicionado à cada Nij (Reis et al., 2001). Por 

definição essa probabilidade pode ser dada pela Equação 5.0: 

𝑃(𝑆|𝑁𝑖𝑗)  =
𝑃(𝑆 ∩ 𝑁𝑖𝑗)

𝑃(𝑁𝑖𝑗) 
 (5.0) 

Onde, P(S ǀ Nij) é a probabilidade condicionada de S ocorrer dado que Nij ocorreu, P(Nij) 

é probabilidade a priori de determinada classe, de algum parâmetro (Equação 5.1), e 

P(S ∩ Nij) é a probabilidade conjunta do evento S acontecer com a classe j de Ni, o que 

nada mais é que a frequência com que essa condição única ocorre (Equação 5.2). 

                                                 
9 Nij corresponde a partição do espaço amostral Ω, onde i representa as variáveis independentes 

explicativas do fenômeno investigado (declividade, geologia, etc.) e j as classes de relevância, no qual 

cada parâmetro i pode ser desmembrado (i, j = 0, 1, 2, 3, ..., n) (classes de declividade, unidades 

litológicas, etc.).  

 
10 No caso específico desse estudo, S faz referência aos escorregamentos. Portanto, quado se diz que é 

possível avaliar a probabilidade de um outro acontecimento S  se realizar condicionado à Nij, deve-se 

entender que é possível avaliar a probabilidade de um escorregamento se realizar condicionado à 

existência das variáveis preditivas. 
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𝑃(𝑁𝑖𝑗)  =
Á𝑟𝑒𝑎 (𝑁𝑖𝑗)

Á𝑟𝑒𝑎 (𝛺)
 (5.1) 

𝑃(𝑆 ∩ 𝑁𝑖𝑗) =
Á𝑟𝑒𝑎 (𝑆 ∩ 𝑁𝑖𝑗)

Á𝑟𝑒𝑎 (𝛺)
 (5.2) 

Em outras palavras, um índice é estimado para cada uma das diferentes subdivisões dos 

mapas empregados no mapeamento de susceptibilidade (Equação 5.3), onde cada valor 

calculado pode ser traduzido num grau da influência no desencadeamento do processo 

investigado. 

𝑃(𝑆|𝑁𝑖𝑗) =  
𝑃(𝑆 ∩ 𝑁𝑖𝑗)

 𝑃(𝑁𝑖𝑗)
=  

Á𝑟𝑒𝑎 (𝑆 ∩  𝑁𝑖𝑗)

Á𝑟𝑒𝑎 (𝛺)

Á𝑟𝑒𝑎 (𝑁𝑖𝑗)

Á𝑟𝑒𝑎 (𝛺)

=  
Á𝑟𝑒𝑎 (𝑆 ∩ 𝑁𝑖𝑗)

Á𝑟𝑒𝑎 (𝑁𝑖𝑗)
 (5.3) 

Deste modo, a partir do momento em que se conhece a probabilidade de um evento 

independente (isto é, cada uma das j classes do tema cartográfico Ni) ocorrer na área de 

estudo (espaço amostral Ω), é possível obter a probabilidade de qualquer outro 

acontecimento ocorrer (um escorregamento) condicionado a cada uma dessas classes 

(Reis et al., 2003). Essa técnica representa uma forma simples e útil para se determinar 

a importância das diferentes variáveis explicativas na ocorrência dos movimentos de 

massa. 

O pressuposto apresentado acima poder ser elucidado analisando a Figura 5.1. 

Considere, por exemplo, N1 e N2 com sendo a litologia e a declividade, respectivamente. 

Apesar da unidade litológica 2 (N12) apresentar a maioria dos eventos cartografados 

(93% do total), a classe de declividade 3 (N23) exibe um controle individual muito maior 

sobre o processo analisado, embora apresente um número menor de indícios de 

escorregamentos mapeados (71% do total). Isso se deve ao fato dessa variável 

apresentar uma área consideravelmente menor, o que acaba por elevar sua probabilidade 

condiciona a um valor mais significativo. 

Determinada a influência singular de todas as variáveis explicativas consideradas, faz-se 

necessário, para a elaboração do mapa de susceptibilidade, buscar uma forma de 
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integrar esses indicadores. Para isso, é necessário aplicar uma função matemática às 

unidades de terreno que se sobrepõem, de forma que um índice global seja gerado e 

apresente a contribuição conjunta dos parâmetros utilizadas no modelo. Basicamente 

podem ser utilizadas duas metodologias de combinação que serão esclarecidas mais à 

frente: (i) Índice de Susceptibilidade a Escorregamentos (subcapítulo 5.2.2) e (ii) 

Probabilidade Bayesiana (subcapítulo 5.2.4).  

 

5.2.2 LIKELIHOOD RATIO 

Também denominado de Taxa de Frequência11 por alguns autores (Lee & Talib, 2005; 

Lee & Tu Dan, 2005; Lee & Sambath, 2006; Yilmaz, 2009), o Likelihood Ratio consiste 

num procedimento muito simples e de fácil aplicação, onde o input, os cálculos e o 

output são muito inteligíveis (Lee, 2004). 

É fundamentado em frequências probabilísticas baseadas na relação entre a 

porcentagem de escorregamentos cartografados dentro de uma determinada classe e 

porcentagem que essa classe ocupa dentro da área de estudo (Piedade et al., 2010a; 

Piedade et al., 2011a; Pourghasemi et al., 2014). Matematicamente pode ser expresso 

pela Equação 5.4: 

𝐿𝑅𝑖𝑗 =

𝑆𝑖𝑗

𝑆   

𝑁𝑖𝑗

𝑁

= 

Á𝑟𝑒𝑎 (𝑆 ∩ 𝑁𝑖𝑗)

Á𝑟𝑒𝑎 (𝑆)

Á𝑟𝑒𝑎 (𝑁𝑖𝑗)

Á𝑟𝑒𝑎 (𝛺)

 (5.4) 

Na qual, Sij é a área ocupada pelos escorregamentos em Nij (i, j = 0, 1, 2, 3, ..., n), S é a 

superfície limitada pelos escorregamentos ao longo da região de estudo Ω, Nij é a zona 

                                                 
11 Sharma et al. (2014) fazem uma reflexão diferente da maioria dos autores apresentados. Eles 

promovem uma partição entre ambas nomenclaturas, onde o Likelihood Ratio seria uma evolução da Taxa 

de Frequência, podendo ser equacionado desprezando as zonas ocupadas pelos escorregamentos, ou seja: 

𝐿𝑅∗ = [Á𝑟𝑒𝑎 (𝑆 ∩ 𝑁𝑖𝑗  )/ Á𝑟𝑒𝑎 (𝑆)] / [Á𝑟𝑒𝑎 (𝑁𝑖𝑗 − 𝑆𝑖𝑗)/Á𝑟𝑒𝑎 (𝛺 −  𝑆)]. Observando que inúmeras 

vezes a extensão ocupada pelo inventário é muito inferior ao da área de estudo, é de se esperar que esses 

resultados pouco se alterem e sejam desprezados em algumas ocasiões. 
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ocupada pela classe i de algum cartograma j e N é o espaço total que está sendo 

investigado.  

Pode-se perceber pela formulação apresentada, que existe um controle de LRij 

inversamente proporcional à dimensão da variável independente Nij
12. Logo, valores de 

LRij maiores que uma unidade estabelecem uma relação de forte afinidade entre as 

variáveis dependentes (inventário) e explicativas (mapas de parâmetros), e, em 

contrapartida, valores inferiores a essa unidade inferem uma baixa relação de 

atrelamento entre ambas (Lee et al., 2007; Sujatha et al., 2013).  

Ainda, desenvolvendo matematicamente a Formula 5.4, é possível verificar que a 

metodologia do Likelihood Ratio corresponde à probabilidade condicionada, descrita 

anteriormente, multiplicada por uma constante (Equação 5.5), a qual estabelece uma 

relação entre a área bruta da região que está sendo mapeada (Área (Ω)) e a área ocupada 

por todos os escorregamentos cartografados no inventário de processos (Área (S)). Essa 

constante é equivalente à razão inversa da probabilidade a priori de se encontrar um 

escorregamento ao longo da área de estudo e contribui para a elevação do LR estimado. 

𝐿𝑅𝑖𝑗 = 
Á𝑟𝑒𝑎 (𝑆 ∩ 𝑁𝑖𝑗)

Á𝑟𝑒𝑎 (𝑆)
 .

Á𝑟𝑒𝑎 (𝛺)

Á𝑟𝑒𝑎 (𝑁𝑖𝑗)
=  

Á𝑟𝑒𝑎 (𝑆 ∩ 𝑁𝑖𝑗)

Á𝑟𝑒𝑎 (𝑁𝑖𝑗)
 .
Á𝑟𝑒𝑎 (𝛺)

Á𝑟𝑒𝑎 (𝑆)
 

∴    𝐿𝑅𝑖𝑗 =  𝑃(𝑆|𝑁𝑖𝑗) .  
1

𝑃(𝑆)
 =   

𝑃(𝑆|𝑁𝑖𝑗)

𝑃(𝑆)
 , 𝑜𝑛𝑑𝑒: 𝑃(𝑆) =  

Á𝑟𝑒𝑎 (𝑆)

Á𝑟𝑒𝑎 (𝛺)
 

(5.5) 

A integração dos scores gerados é feita pelo Índice de Susceptibilidade a 

Escorregamentos (LSI - Landslide Susceptibility Index), que promove uma combinação 

segundo a Equação 5.6: 

𝐿𝑆𝐼𝐿𝑅 = ∑ 𝐿𝑅𝑖𝑗

𝑛

𝑖,𝑗=1

 (5.6) 

                                                 
12 Relembrando a análise da Figura 5.1, embora N12 apresente uma taxa superior de eventos em seu 

território (S12 / S = 93%) quando comparado N23 (S23 / S = 71%), o notável tamanho de N12 em relação ao 

espaço amostral Ω promove a redução do índice LR a um nível de significância menor na previsão do 

movimento. 



57 

 

O LSI é uma soma algébrica dos valores de cada fator utilizado no mapeamento, 

podendo variar, nesse caso específico, de 0 a +∞, e representa, de acordo com Akgun 

(2012), a susceptibilidade relativa à ocorrência de escorregamentos. Assim sendo, 

valores próximos a zero, indicam que a unidade de terreno analisada apresenta uma 

combinação de resultados que contribui muito pouco para a susceptibilidade, onde zero 

significa a falta total de influência dos parâmetros. De forma análoga, porém contrária, 

LSI elevado representa uma combinação de significativa influência no desenvolvimento 

do fenômeno estudado.  

 

5.2.3 VALOR INFORMATIVO 

Introduzido por Yan (1988) e Yin & Yan (1988), o Valor Informativo (van Westen, 

1993; Zêzere, 1997; Garcia, 2002; Lopes, 2008; Pereira, 2009; Piedade, 2009; Pedrosa, 

2013), também designado por Índice Estatístico (Statistical Index Method) (Çevik & 

Topal, 2003; Oztekin & Topal, 2005; Long, 2008; Kayastha et al., 2013b), ou ainda, de 

Índice de Escorregamentos, (Landslide Index Method) (van Westen, 1997; van Westen 

& Soeters, s.d.) sustenta‐se na normalização logarítmica da razão entre a probabilidade 

condicionada de se encontrar algum movimento numa determinada classe, de algum 

parâmetro preditivo (P(S ǀ Nij)), e a probabilidade a priori de que algum evento aconteça 

na área de estudo (P(S)) (Meneses, 2011).   

Na prática, essa técnica compara a densidade de deslizamentos existentes em cada 

classe, de cada fator de predisposição, com a densidade média da área investigada 

(Garcia, 2012), o que pode ser expresso pela Equação 5.7: 

𝑉𝐼𝑖𝑗 = 𝑙𝑛

[
 
 
 
𝑆𝑖𝑗

𝑁𝑖𝑗
  

𝑆
𝑁 ]

 
 
 

=  𝑙𝑛

[
 
 
 
 
Á𝑟𝑒𝑎 (𝑆 ∩ 𝑁𝑖𝑗)

Á𝑟𝑒𝑎 (𝑁𝑖𝑗)

Á𝑟𝑒𝑎 (𝑆)

Á𝑟𝑒𝑎 (𝛺) ]
 
 
 
 

= 𝑙𝑛 [
𝑃(𝑆│𝑁𝑖𝑗)

𝑃(𝑆)
 ] (5.7) 

Onde, Sij, Nij, S e N correspondem aos mesmos parâmetros apresentados na Equação 

5.4.  
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Pode ser considerada uma evolução algébrica do Likelihood Ratio, uma vez que a 

transformação logarítmica promove um aumento na amplitude numérica, fazendo com 

que os valores variem de -∞ a +∞, e não de 0 a +∞ como apresentado anteriormente. 

Isso causa um aumento na diferenciação entre as classes e contribui significativamente 

para a hierarquização da categorias de susceptibilidade. Nesse contexto, valores 

positivos de VIij são considerados relevantes no desenvolvimento dos deslizamentos, ao 

passo que valores negativos são menos determinantes. O grau de importância dos scores 

é dado por sua magnitude numérica (Yin e Yan, 1988; Melo, 2009). 

A estimativa do valor informativo final de cada unidade de terreno é alcançada pela 

soma algébrica dos valores que se sobrepõe, para todos os fatores utilizados na 

construção do modelo, conforme a Equação 5.8: 

𝐿𝑆𝐼𝑉𝐼 = ∑ 𝑉𝐼𝑖𝑗

𝑛

𝑖,𝑗=1

 (5.8) 

No geral, é uma técnica simples e de fácil aplicação, que permite a análise estatística 

indireta da susceptibilidade por meio de uma pontuação, que remete a propensão da 

unidade de terreno em sediar um escorregamento, mesmo em regiões ainda não afetadas 

pelos movimentos (Zêzere, 2002).  

É amplamente difundida em Portugal (Marques, 2013), onde, recentemente, tornou-se a 

metodologia oficial adotada na delimitação de áreas de instabilidade de vertente que 

integram a Reserva Ecológica Nacional (Portugal, 2012). Entretanto, apresenta, assim 

como outros métodos estatísticos, elevada sensibilidade ao número e a qualidade dos 

processos inventariados, sobretudo quando aplicada a áreas muito extensas e 

caracterizadas por complexos fatores de predisposição (Oliveira, 2012). 

 

5.2.4 PROBABILIDADE BAYESIANA 

A Probabilidade Bayesiana é um método de integração espacial que busca estabelecer 

relações probabilísticas entre as variáveis preditivas e os escorregamentos cartografados 

ao longo da área de estudo, permitindo atribuir a cada pixel a chance dele ser afetado no 
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futuro. É uma consequência relativamente simples do conceito de probabilidade a priori 

e a posteriori, suportadas pelo Teorema de Bayes e pela aceitação da hipótese de 

independência entre os parâmetros explicativos do fenômeno investigado. 

Para facilitar seu entendimento considere a Figura 5.1, onde existem apenas dois 

parâmetros preditivos, N1 e N2, como sendo, por exemplo, a geologia e a declividade. 

Pelo Teorema de Bayes, a probabilidade de uma unidade de terreno sofrer um 

escorregamento, dado a combinação entre N1 e N2, pode ser expressa pela Equação 5.9: 

𝑃(𝑆|𝑁1𝑗 ∩ 𝑁2𝑗) =  
𝑃(𝑁1𝑗 ∩ 𝑁2𝑗|𝑆). 𝑃(𝑆)

 𝑃(𝑁1𝑗 ∩ 𝑁2𝑗)
 (5.9) 

Considerando verdadeira a hipótese de independência entre esses parâmetros, isto é, 

aceitando que ambos são condicionalmente independentes, a probabilidade P(N1j ∩ 

N2j│S) pode ser desmembrada, de acordo com Chung & Fabbri (1999), como segue: 

𝑃(𝑁1𝑗 ∩ 𝑁2𝑗|𝑆) = 𝑃(𝑁1𝑗|𝑆) . 𝑃(𝑁2𝑗|𝑆)

=
𝑃 (𝑆|𝑁1𝑗). 𝑃(𝑁1𝑗) 

𝑃(𝑆)
 .
𝑃 (𝑆|𝑁2𝑗). 𝑃(𝑁2𝑗) 

𝑃(𝑆)
 

(5.10) 

Logo, a Equação 5.9 pode ser novamente reescrita, assumindo a forma da Expressão 

5.11. 

𝑃(𝑆|𝑁1𝑗 ∩ 𝑁2𝑗) =  
[𝑃(𝑆|𝑁1𝑗) . 𝑃(𝑁1𝑗)].  [𝑃(𝑆|𝑁2𝑗) . 𝑃(𝑁2𝑗)]

𝑃(𝑆) . [𝑃(𝑁1𝑗 ∩ 𝑁2𝑗)]
 (5.11) 

Generalizando os conceitos apresentados acima para diversos mapas de parâmetro, a 

integração dos dados via Probabilidade Bayesiana pode ser alcançada, para cada 

unidade de terreno, segundo a Equação 5.12 (Chung & Fabbri, 1999; Reis et al., 2003). 

𝑃(𝑆|𝑁1𝑗 ∩ 𝑁2𝑗 ∩ … ∩ 𝑁𝑛𝑗) =  
∏ [𝑃(𝑆|𝑁𝑖𝑗) . 𝑃(𝑁𝑖𝑗)]

𝑛
𝑖=1

[∏ 𝑃(𝑆)𝑛−1
1 ] . [𝑃(𝑁1𝑗 ∩ 𝑁2𝑗 ∩ …∩ 𝑁𝑛𝑗)]

 (5.12) 

Onde, P(S│N1j ∩ N2j ∩ ... ∩ Nnj) é probabilidade condicionada conjunta, que nada mais 

é que a probabilidade de um evento S ocorrer, dado que uma combinação de fatores 

preditivos Nij (i = 1, 2, 3, ..., n) ocorreram, P(S ǀ Nij) é a probabilidade condicionada de 
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S com Nij (Equação 5.0), P(Nij) é probabilidade a priori de determinada classe, de algum 

parâmetro (Equação 5.1), e P(S) probabilidade a priori de se encontrar um 

escorregamento ao longo da área de estudo (Equação 5.5). P(N1j ∩ N2j ∩ ... ∩ Nnj) 

representa a probabilidade conjunta das variáveis independentes Nij ocorrerem em 

simultâneo, em uma unidade de terreno, o que pode ser dado pela Equação 5.13. 

𝑃(𝑁1𝑗 ∩ 𝑁2𝑗 ∩ …∩ 𝑁𝑛𝑗) =  
Á𝑟𝑒𝑎 (𝑁1𝑗 ∩ 𝑁2𝑗 ∩ …∩ 𝑁𝑛𝑗)

Á𝑟𝑒𝑎 (𝛺)
 (5.13) 

Esse tipo de combinação apresenta uma variação entre 0 e 1, e pode ser interpretada 

como uma estimativa da probabilidade espacial relativa de um escorregamento ocorrer 

no futuro (Zêzere et al., 2004; Zêzere et al., 2005). Os extremos fazem referência à 

baixa e à alta influência sobre processo investigado, respectivamente. 

 

5.2.5 PESOS DE EVIDÊNCIA  

Inicialmente concebida com a finalidade de conduzir diagnósticos médicos, a 

metodologia dos Pesos de Evidência (Weights of Evidence) foi amplamente difundida 

na década de 80, ganhando destaque como técnica de mapeamento de aptidão mineral 

(Bonham-Carter et al., 1988; Bonham-Carter et al., 1989; Agterberg et al., 1990). 

Devido a sua capacidade de comportar estudos espaciais em ambiente SIG, difundiu-se 

rapidamente e foi absorvida como artifício estatístico na identificação de áreas 

susceptíveis a escorregamentos (van Westen, 1993; Lee et al., 2002; Neuhäuser et al., 

2012; Prasannakumar & Vijith, 2012; Correia et al., 2013; Marques, 2013). 

Também de inspiração Bayesiana, a concepção do método pode ser explicada adotando-

se o conceito de odds ratio13. Tem o objetivo de determinar dois pesos de evidência, um 

positivo (W+) e outro negativo (W‒), ambos relacionados, respectivamente, com a 

influência exercida pela presença (Nij) e ausência (N̅ij) de uma variável independente 

sobre os escorregamentos (Mezughi et al., 2011). Para isso, as evidências (classes dos 

                                                 
13 Odds ratio é definido como a razão entre probabilidade de um evento ocorrer e a probabilidade dele não 

ocorrer, sendo genericamente dado pela equação: O = P / (1 - P). No caso específico dos escorregamentos 

pode ser designado da seguinte forma: O(S) = P(S) / [1 - P(S)] = 𝑃(𝑆)/ 𝑃(𝑆)̅̅̅ (Perrotta, 1996).  
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fatores de predisposição) são transformadas em mapas binários, onde 1 corresponde à 

existência de uma determinada evidência e o 0 corresponde à falta dessa mesma numa 

unidade de terreno matricial (Marques, 2013). O mesmo se aplica às variáveis 

dependentes. 

Assim, se valendo do pressuposto apresentado pelo Teorema de Bayes, é possível 

determinar a probabilidade de um evento ocorrer condicionado a outro, ou melhor, é 

possível determinar a ocorrência dos escorregamentos S, dado que o parâmetro 

explicativo Nij está presente ou ausente (N̅ij) ao longo da área investigada, como pode 

ser observado pelas Equações 5.14 e 5.15. 

𝑃(𝑆|𝑁𝑖𝑗)  =
𝑃(𝑆 ∩ 𝑁𝑖𝑗)

𝑃(𝑁𝑖𝑗) 
= 𝑃(𝑆).

𝑃(𝑁𝑖𝑗|𝑆) 

𝑃(𝑁𝑖𝑗)
 (5.14) 

𝑃(𝑆|�̅�𝑖𝑗)  =
𝑃(𝑆 ∩ �̅�𝑖𝑗)

𝑃(�̅�𝑖𝑗) 
= 𝑃(𝑆).

𝑃(�̅�𝑖𝑗|𝑆) 

𝑃(�̅�𝑖𝑗)
 (5.15) 

P(NijǀS) e P(N̅ijǀS) correspondem às probabilidades condicionadas de, dada a ocorrência 

de um escorregamento, este estar contido na presença ou ausência de Nij. 

Desenvolvendo as equações acima com a finalidade de se determinar o logaritmo 

natural do odds em ambos os casos, obtêm-se as seguintes expressões: 

𝑙𝑛 𝑂(𝑆|𝑁𝑖𝑗) = 𝑙𝑛 𝑂(𝑆) + 𝑊+ (5.16) 

𝑙𝑛 𝑂(𝑆|�̅�𝑖𝑗) = 𝑙𝑛 𝑂(𝑆) + 𝑊− (5.17) 

Onde:  

𝑊+ = 𝑙𝑛
𝑃(𝑁𝑖𝑗|𝑆) 

𝑃(𝑁𝑖𝑗|𝑆̅)
=  𝑙𝑛

[
 
 
 
 𝑃(𝑁𝑖𝑗 ∩ 𝑆)

𝑃(𝑆)
 

𝑃(𝑁𝑖𝑗 ∩ 𝑆̅)

𝑃(𝑆̅) ]
 
 
 
 

= 𝑙𝑛

[
 
 
 
 
Á𝑟𝑒𝑎(𝑁𝑖𝑗 ∩ 𝑆)

Á𝑟𝑒𝑎(𝑆)

Á𝑟𝑒𝑎(𝑁𝑖𝑗 ∩ 𝑆̅)

Á𝑟𝑒𝑎(𝑆̅) ]
 
 
 
 

 (5.18) 

𝑊− = 𝑙𝑛
𝑃(�̅�𝑖𝑗|𝑆) 

𝑃(�̅�𝑖𝑗|𝑆̅)
=  𝑙𝑛

[
 
 
 
 𝑃(�̅�𝑖𝑗 ∩ 𝑆)

𝑃(𝑆)
 

𝑃(�̅�𝑖𝑗 ∩ 𝑆̅)

𝑃(𝑆̅) ]
 
 
 
 

= 𝑙𝑛

[
 
 
 
 
Á𝑟𝑒𝑎(�̅�𝑖𝑗 ∩ 𝑆)

Á𝑟𝑒𝑎(𝑆)

Á𝑟𝑒𝑎(�̅�𝑖𝑗 ∩ 𝑆̅)

Á𝑟𝑒𝑎(𝑆̅) ]
 
 
 
 

 (5.19) 
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O cálculo dos pesos pode ser executado considerando os movimentos cartografados 

como pontos, a partir do módulo Spatial Data Modeller – Arc-SDM (Sawatzky, et al., 

2009), implementado no software ArcGIS, ou como área, adotando-se os procedimentos 

propostos por van Westen (1993).  

Ainda, considerando que a subtração das áreas escorregadas S na classe de algum tema 

cartográfico Nij ou mesmo na área de estudo Ω promove pouca alteração, 

principalmente quando os movimentos são cartografados na forma de pontos e as 

dimensões envolvidas são destoantes, é de se esperar que W+ seja semelhante ao valor 

informativo. Nesse contexto, pode-se supor que a metodologia dos Pesos de Evidência é 

a técnica do valor informativo acrescida do cálculo da influência da ausência das 

variáveis independentes no desenvolvimento do evento em análise.  

Assim, quando W+ > 0, a presença de Nij é favorável ao desencadeamento dos 

movimentos, caso contrário, se W+ < 0, sua presença é desfavorável. De forma análoga, 

quando W‒ > 0, a inexistência de Nij é favorável ao desenvolvimento do processo 

investigado, enquanto que, se W‒ < 0, a ausência Nij pode ser interpretada como 

desfavorável (van Westen, 2002). Em todas as quatro variações dos pesos, a magnitude 

de W é proporcional a sua influência sobre o processo. 

Face à existência de um par de pesos para cada classe de um tema cartográfico (W+, 

W‒), um novo score pode formulado com o intuito de estabelecer a afinidade de Nij com 

o desenvolvimento dos movimentos (Equação 5.20). Denominado de Contraste C, esse 

indicador estabelece a seguinte relação, segundo Marques (2012): (i) se C > 0, a 

presença de Nij é considerada influente sobre os escorregamentos; (ii) se C < 0, a 

existência de Nij é negativa ao processo; e (iii) se C = 0, Nij não apresenta qualquer 

relação com os movimentos, ou seja, são independentes. 

𝐶 = 𝑊+ − 𝑊− (5.20) 

Visto que o Contraste funciona com um medida da dependência dos escorregamentos 

aos parâmetros utilizados no mapeamento, uma primeira aproximação para encontrar a 

susceptibilidade de uma região é alcançada pela combinação algébrica de C, pixel a 

pixel, a partir do Landslide Susceptibility Index (LSI) (Lee et al., 2002; Long, 2008; 
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Dahal et al., 2008; Mezughi et al., 2011), assim como já apresentada em outros 

métodos, por exemplo, Densidade de Escorregamentos, Likelihood Ratio e Valor 

Informativo. 

𝐿𝑆𝐼𝐶 = ∑ 𝐶𝑖𝑗

𝑛

𝑖,𝑗=1

 (5.21) 

Entretanto, existe uma forma probabilística de integrar os pesos, que deve ser aplicada 

apenas quando certificada a independência condicional das variáveis independentes 

utilizadas no processo cartográfico. Para tal, considera-se apenas a combinação dos 

parâmetros N11 e N22 da Figura 5.1, representados, simplificadamente, na Figura 5.2.  

 

Figura 5.2 - Esquema simplificado da combinação entre os parámetros N11 e N22 da Figura 5.1 e suas possíveis 

relações com os esocrregamentos S. 

Supondo haver independência entre ambos, os odds das quatro possibilidades das 

probabilidades condicionadas P(S ǀ N11 ∩N22), P(S ǀ N̅11 ∩N22), P(S ǀ N11 ∩N̅22) e P(S ǀ 

N̅11 ∩N̅22) podem ser escritos, respectivamente, conforme as Equações 5.22, 5.23, 5.24 e 

5.25. Pormenores contemplando o desenvolvimento preciso de todas as expressões 

empregadas pelos Pesos de Evidência podem ser encontrados nos trabalhos de Bonham-

Carter (1994) e Perrotta (1996).  

𝑙𝑛 𝑂(𝑆|𝑁11 ∩ 𝑁12) = 𝑙𝑛 𝑂(𝑆) + 𝑊11
+ + 𝑊22

+  (5.22) 
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𝑙𝑛 𝑂(𝑆|�̅�11 ∩ 𝑁12) = 𝑙𝑛 𝑂(𝑆) + 𝑊11
− + 𝑊22

+  (5.23) 

𝑙𝑛 𝑂(𝑆|𝑁11 ∩ �̅�12) = 𝑙𝑛 𝑂(𝑆) + 𝑊11
+ + 𝑊22

−  (5.24) 

𝑙𝑛 𝑂(𝑆|�̅�11 ∩ �̅�12) = 𝑙𝑛 𝑂(𝑆) + 𝑊11
− + 𝑊22

−  (5.25) 

Generalizando o conceito algébrico apresentado acima para diferentes mapas Nij (i,j = 1, 

2, 3, ..., n) de evidência binários, é possível obter, de acordo com Bonham-Carter et al. 

(1989), a seguinte equação: 

𝑙𝑛 𝑂(𝑆|𝑁11
𝑘 ∩ 𝑁12

𝑘 ∩ 𝑁13
𝑘 …𝑁𝑛𝑛) = 𝑙𝑛 𝑂(𝑆) + ∑ 𝑊𝑖

𝑘

𝑛

𝑖,𝑗=1

 (5.26) 

Onde k refere-se à presença ou à ausência dessa evidência binária. Dessa forma, se k é 

positivo (W+), Nij está presente na unidade de terreno, e se é negativo (W‒), Nij está 

ausente, assumindo a notação matemática na forma de N̅ij.   

Assim, a probabilidade posteriori de um pixel sofrer um escorregamento conjugado a 

existência de uma série de particularidades no terreno (P(SǀN11∩N12∩N13...Nnn)) pode 

ser encontrada através da expressão contrária do odds ratio, ou seja, P = O/(O + 1) 

(Agterberg et al., 1990). Quase a totalidade dos trabalhos que seguem essa linha fazem 

uso do módulo Spatial Data Modeller (Arc-SDM). 

  

5.2.6 ANÁLISE DISCRIMINANTE  

A análise discriminante é uma técnica multivariada com o objetivo primordial de 

maximizar as diferenças entre duas ou mais populações estruturalmente díspares, a 

partir de uma correlação linear baseada nas características de interesse de cada grupo, 

ou seja, de seus fatores discriminantes (Campos, 2012). Permite, de acordo com Marôco 

(2014): (i) a identificação das variáveis que melhor distinguem um fenômeno em 

estudo; (ii) a utilização dessas variáveis na elaboração de uma função capaz de 

representar as diferenças existentes entre os grupos; e (iii) o emprego dessa função para 

classificar novos indivíduos. 
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Incialmente empregada na primeira metade do Século XX para a separação taxonômica 

de plantas (Fisher, 1936), a análise discriminante é uma das técnicas mais utilizadas 

quando se trata de dados com estrutura em grupo (Díaz Cónsul, 2000). É amplamente 

difundida nas diversas áreas do conhecimento e vem sendo gradativamente aplicada 

dentro do mapeamento de susceptibilidade (Carrara et al., 1991; Santacana, 2001; 

Baeza & Corominas, 2001; Garcia, 2002; Guzzetti, 2006; Van Den Eeckhaut et al., 

2009; Marques, 2013).  

Esse método de análise parte do pressuposto de que as variáveis explicativas são 

independentes, apresentam uma distribuição normal e que a matrizes de variância-

covariância dos grupos são homogêneas, e o não cumprimento dessas hipóteses pode 

conduzir a resultados menos satisfatórios (Santacana, 2001). Para contornar problemas 

dessa espécie, Baeza & Corominas (2001) propuseram a transformação das variáveis e a 

seleção das que mais contribuem para o desencadeamento do fenômeno, bem como a 

exclusão das fortemente correlacionadas. Felizmente, a análise discriminante é uma 

técnica bastante robusta à violação dessas conjecturas, desde que a dimensão do menor 

grupo seja superior ao número de variáveis em estudo e que as médias dos grupos não 

sejam proporcionais as suas variâncias (Stevens, 1986 apud Marôco, 2014).  

Sua empregabilidade no mapeamento de susceptibilidade está vinculada à 

transformação das varáveis dependentes em dois grupos mutuamente excludentes, 

estável e instável, de acordo com a presença ou ausência do fenômeno estudado nas 

unidades de terreno (Van Den Eeckhaut et al., 2009). A partir daí, é buscada uma 

combinação linear que maximize as diferenças entre ambos, com o menor erro possível 

(Guzzetti, 2006). 

Quando aplicada desta maneira, assume a denominação de análise discriminante 

simples, uma vez que requer apenas uma única função para simular todas as diferenças, 

sendo representada, genericamente, pela Equação 5.27: 

𝐷 = 𝜆0 + 𝜆1. 𝑥1 + 𝜆2. 𝑥2 + 𝜆3. 𝑥3 + ⋯+ 𝜆𝑛. 𝑥𝑛 (5.27) 

Onde D é a função discriminante e λi são os coeficientes para cada uma das variáveis 

independentes xi (i = 1, 2, 3, ..., n) que buscam maximizar a variabilidade entre os 
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grupos, estável e instável, e minimizar a dispersão dentro de cada grupo, objetivo que é 

alcançado, no caso específico dessa duplicidade, da seguinte forma (Díaz Cónsul, 

2000): 

𝜆𝑖 = 𝑆−1.  (�̅�1 − �̅�0 ) (5.28) 

Segundo essa abordagem, os coeficientes da combinação linear serão escolhidos para 

elevar ao máximo a razão entre a matriz das médias (X̅) das variáveis xi (i = 1, 2, 3, ..., 

n), entre os grupos (1 – Instável; 0 - Estável), e a matriz de variância e covariância 

dentro dos grupos S-1. Para uma descrição mais detalhada sobre a concepção das 

diferentes matrizes utilizadas no cálculo, consultar Marques (2013). 

Determinados os pesos da função discriminante, é necessário agora calcular o valor 

médio para ambos os grupos, também conhecido por valor central ou centroide. Esses 

podem ser explicitados pelas Equações 5.29 e 5.30 e correspondem à multiplicação dos 

coeficientes λi pelos valores médios (X̅) das variáveis independentes xi (i = 1, 2, 3, ..., n) 

em cada grupo (0,1) (Reis, 2014).  

�̅�1 = 𝜆1. �̅�1 + 𝜆2. �̅�2 + 𝜆3. �̅�3 + ⋯+ 𝜆𝑛. �̅�𝑛 (5.29) 

�̅�0 = 𝜆1. �̅�1 + 𝜆2. �̅�2 + 𝜆3. �̅�3 + ⋯+ 𝜆𝑛. �̅�𝑛 (5.30) 

𝐷𝑐 = 
𝑛1 . �̅�1 + 𝑛0 . �̅�0

𝑛1 + 𝑛0
 (5.31) 

A Fórmula 5.31, equacionada a partir dos valores médios dos grupos estável e instável 

(0,1) e com a dimensão ni (i = 0,1) de ambos, corresponde ao ponto crítico. Ele tem o 

objetivo de seccionar o espaço e classificar novos indivíduos com base na proximidade 

desses aos centroides. Assim, em termos gerais, esse ponto corresponde a um balizador 

que vai determinar a que classe esses novos indivíduos vão pertencer (Figura 5.3). 

A identificação das variáveis que melhor distinguem o fenômeno estudado não deve ser 

realizada com coeficientes discriminantes puros, já que eles não podem ser objeto de 

uma comparação direta. Isso se deve ao fato dos coeficientes gerados serem fortemente 

influenciados pelas amplitudes da variáveis originais, principalmente quando elas fazem 

uso de diferentes unidades de medida. 
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Figura 5.3 - Regra de classificação das unidades de terreno por uma função discriminante genérica. 

Dessa forma, a contribuição de cada variável para o desenvolvimento do fenômeno 

estudado deve ser analisada através de coeficientes estandardizados, os quais mostram a 

importância relativa de cada variável como preditor de instabilidades (Pardeshi et al., 

2013).  Para isso, Marâco (2014) apresenta a Equação 5.32. 

𝜆∗
𝑖 = 𝜆𝑖 . √𝑄𝑀𝐸

𝑖
 (5.32) 

Onde, os coeficientes λi
 correspondem aos coeficientes originais e QMEi é o quadrado 

médio dos erros para a variável i (i = 1, 2, 3, ..., n), que nada mais é que uma estimativa 

da variância dentro dos grupos. 

 

5.2.7. REGRESSÃO LOGÍSTICA 

A regressão logística é uma técnica estatística multivariada, aplicada a variáveis 

dependentes dicotômicas, isto é, entes classificados em apenas dois grupos, 

normalmente binários (0,1), relacionados com a ausência ou presença do fenômeno 

investigado, respectivamente (Süzen & Doyuran, 2004; Gorsevski et al., 2006).  

Tem a finalidade de avaliar a ocorrência, em termos probabilísticos, de uma dessas duas 

possibilidades, além de permitir aferir a significância das variáveis independentes no 
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modelo (Marôco, 2014). Assim, quando aplicada à previsão de áreas instáveis, tende-se 

a dizer que o método busca a probabilidade de uma região ser acometida por 

escorregamentos (Lee, 2004; Lee & Sambath, 2006; Grozavu et al., 2013), permitindo a 

elaboração de um mapa capaz de mostrar a probabilidade de futuros movimentos 

(Ohlmacher & Davis, 2003). 

Entretanto, essa probabilidade corresponde à inclinação de uma unidade de terreno 

apresentar uma série de características identificadas nas áreas inventariadas, que lhe 

permita ser classificada como tal. Logo, não se deve considerar uma probabilidade no 

sentido “stricto sensu” (Atkinson & Massari,1999; Dai & Lee, 2002), uma vez que 

variáveis dinâmicas, como a chuva, não são contabilizadas e as utilizadas fazem 

referência, normalmente, às propriedades intrínsecas de mais fácil coleta, as quais quase 

nunca englobam os parâmetros físicos de estabilidade. Ainda, é impossível prever 

quando essa unidade vai ruir, e o que se tem é apenas uma ideia de sua maior ou menor 

propensão a isso, quando comparada às demais. Nesse sentido, é mais aconselhável a 

utilização de termos mais brandos, que forneçam indícios da possibilidade de futuras 

instabilizações (Dai & Lee, 2002). 

É, de um modo geral, um método preditivo mais robusto que a análise discriminante 

(Marôco, 2014). Ainda, comparativamente à análise discriminante, apresenta menos 

imposições às variáveis independentes, não dependendo da normalidade e da 

homogeneidade das matrizes de covariância (Marques, 2014). Porém, existe um 

consenso de que essas variáveis explicativas devem apresentar as seguintes 

características (Ayalew & Yamagishi, 2005): (i) afinidade com as variáveis 

dependentes; (ii) ser espacialmente representadas ao longo de toda área de estudo; (iii) 

mensuráveis; e (iv) não uniformes e não redundantes. 

Para ajustar um teste logístico de susceptibilidade, é necessário executar um plano de 

amostragem das variáveis dependentes e preditivas. Esse procedimento deve ser 

realizado cuidadosamente em todos os layers, uma vez que diferentes métodos podem 

conduzir a discrepâncias na regressão e, consequentemente, na acurácia dos resultados 

(Atkinson & Massari, 1999).  
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Basicamente dois métodos são utilizados (Zhu, L. & Huang, J., 2006): (i) o uso de todos 

os dados da área de estudo, o que promove um grande volume de informações e uma 

proporção desigual de unidades de terreno com e sem escorregamentos; e (ii) o uso de 

dados com escorregamentos e um número igual sem o fenômeno, aleatoriamente 

selecionados. Isso reduz significativamente o número de informações trabalhadas e 

elimina o bias no processo de amostragem (Dai & Lee, 2002). 

Outro ponto chave à performance da regressão logística é inerente à presença de dados 

categóricos, ou seja, mapas, qualitativos ou quantitativos, desmembrados em classes de 

relevância, por exemplo, classes de declividade, litologia, etc. Para a implementação do 

modelo, essas variáveis nominais devem ser convertidas em numéricas, o que pode ser 

feito através de variáveis dummy14 ou pela codificação e hierarquização dessas classes 

baseadas na porcentagem relativa da área afetada por escorregamentos (Yesilnacar & 

Topal, 2005; Yilmaz, 2009). Ambas as abordagens são aceitas, mas a segunda é 

preferível, pois evita a criação de excessivas variáveis dummy e permite a consideração 

do chamado “previous knowledge” (Carrara, 1983a apud Zhu & Huang, 2006). 

Matematicamente, a probabilidade logística entre os parâmetros dependentes e 

independentes pode ser explicitada, genericamente, pela Equação 5.33 (Field, 2013): 

𝑃 =
1

1 + 𝑒−𝑍
 (5.33) 

Onde P é a probabilidade de sucesso, isto é, do evento ocorrer, que pode variar de 0 a 1, 

segundo uma curva em S (sigmoide), e Z é uma combinação linear de todas os fatores 

condicionantes utilizados na investigação dos deslizamentos, variando de -∞ a +∞ 

(Equação 5.34) (Melo, 2009). 

𝑍 = 𝛽0 + 𝛽1. 𝑥1 + 𝛽2. 𝑥2 + 𝛽3. 𝑥3 + ⋯+ 𝛽𝑛. 𝑥𝑛 (5.34) 

Assim, pela Equação 5.34, βi representa os coeficientes da regressão para as xi variáveis 

independentes (i = 1, 2, 3, ..., n), enquanto β0 é o intercepto (Ayalew & Yamagishi, 

2005). A determinação desses coeficientes é alcançada pelo método da máxima 

                                                 
14 As variáveis dummy correspondem às codificações (0,1) utilizadas com artifício para representar dados 

categóricos nominais com mais de duas categorias (Field, 2013).  
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verossimilhança, que maximiza a probabilidade de encontrar as realizações da variável 

dependente. Para mais detalhes consultar Marôco (2014). 

A significância de cada variável independente na probabilidade de sucesso, ou seja, a 

influência de cada parâmetro no desencadeamento dos escorregamentos, pode ser 

avaliada pelos coeficientes estimados, sendo usual a interpretação do exponencial de βi. 

Dessa forma, tomando por base a Figura 5.4, se βi é positivo, o parâmetro xi apresenta 

influência positiva no aumento da probabilidade, se βi é negativo, xi tem influência 

positiva da diminuição da probabilidade, e se βi é igual a zero, xi não apresenta nenhuma 

influência sobre o fenômeno em estudo (Marques, 2014). 

 

Figura 5.4 - Exemplo de Curva curva em S (sigmoide). Adaptado de Marques (2014) 

 

5.3 ANÁLISE DE SENSIBILIDADE  

Durante a composição de uma análise estatística de susceptibilidade, diversos são os 

fatores de predisposição que podem ser incorporados, cada qual com sua parcela de 

influência no desencadeamento do evento. Visto que o aumento no número de 

parâmetros não se traduz, necessariamente, num aumento de qualidade (Zêzere et al., 

2005; Sterlacchini et al., 2011; Piedade et al., 2011b), é importante compreender a 

reação do modelo perante a adição e a subtração de variáveis, de forma que sejam 
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selecionadas apenas as consideradas mais pertinentes ao entendimento do processo 

(Oliveira, 2012). 

Nesse contexto, uma das primeiras premissas a serem consideradas diz respeito à 

quantificação da importância dos diferentes condicionantes que serão empregados. Tal 

abordagem é denominada análise de sensibilidade e pode ser traduzida como uma 

ferramenta voltada à identificação das aptidões individuais das variáveis explicativas e à 

hierarquização dessas variáveis em busca das combinações mais robustas, com o intuito 

de melhorar a performance dos mapas de susceptibilidade, diminuir o volume de dados 

trabalhados e tornar o processamento menos complexo e moroso (Zêzere et al., 2005; 

Piedade et al., 2010b; Piedade et al., 2011b). 

Os índices Accountability (Acc) e Reliability (Rl), propostos por Greenbaum et al. 

(1995), estão entre os instrumentos mais utilizados nesse tipo de avaliação (Marques, 

2013). Ambas as medidas apresentam diferentes, porém relevantes indicações da 

influência das variáveis independentes sobre o processo investigado (Blahut et al., 

2010).  Quanto mais elevados os valores de Acc e Rl, maior é a acuidade do tema. 

O índice Accountability contabiliza a porcentagem total de escorregamentos inseridos 

nas classes com densidade de movimentos superior à densidade média da área de 

estudo. A ideia central que circunda esse enfoque incide no pressuposto de que valores 

de densidade acima da média aumentam as chances de se encontrar o fenômeno 

(Greenbaum et al., 1995). Assim, em outras palavras, o que se busca é a frequência de 

deslizamentos nas classes que apresentam maior controle sobre o evento considerado 

(Equação 5.35).  

𝐴𝑐𝑐𝑖 = 100 .  [
 ∑  Á𝑟𝑒𝑎 (𝑆 ∩ 𝑁𝑖𝑗)(𝑆 > 𝑆)̅̅ ̅

𝑛
𝑗=1

Á𝑟𝑒𝑎 (𝑆)
] (5.35) 

Onde, (S ∩ Nij)(S>S̅) é a área ocupada pelos escorregamentos presentes na classe j(j = 1, 

2, 3, ..., n), do tema cartográfico i, a qual apresenta um valor de probabilidade 

condicionada superior à probabilidade a priori (Meneses, 2011), e S é a área ocupada 

por todos os eventos cartografados ao longo da região pesquisada. Logo, é possível 

saber, em relação ao total de deslizamentos mapeados, a quantidade de eventos que está 
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situada dentro das classes mais significativas, coeficiente que pode ser influenciado pela 

dimensão da classe, bem como pelo número de classes existentes. 

Já o índice Reliability, apontado como uma abordagem mais eficiente na seleção das 

capacidades discriminantes (Greenbaum et al., 1995), corresponde à densidade de 

escorregamentos presente nas classes mais relevantes (Equação 5.36). Assim, avalia a 

proporção, em área, ocupada pelos movimentos inscritos nas classes que apresentam 

uma densidade de eventos maior que a densidade regional que está sendo analisada.  

𝑅𝑙𝑖 = 100 .  [
 ∑  Á𝑟𝑒𝑎 (𝑆 ∩ 𝑁𝑖𝑗)(𝑆 > 𝑆)̅̅ ̅

𝑛
𝑗=1

∑  Á𝑟𝑒𝑎 ( 𝑁𝑖𝑗)(𝑆 > 𝑆)̅̅ ̅
𝑛
𝑗=1

] (5.36) 

Dessa forma, a área total ocupada pelos deslizamentos presentes nas classes com 

valores de probabilidade condicionada superior à probabilidade a priori (Σ (S ∩ 

Nij)(S>S̅)) é dividida pelo somatório da área dessas classes (Σ (Nij)(S>S̅)) (Meneses, 2011). 

Isso faz com que se conheça a extensão ocupada pelos escorregamentos dentro das 

classes significativas, isto é, um valor de 90% quer dizer que apenas 10% dessa região 

está livre dos fenômenos cartografados.  

A Área Abaixo da Curva – AAC, que será abordada mais adiante, no Subcapítulo 5.5.2, 

é outro artificio que pode ser utilizado, quando acoplado a um modelo estatístico, na 

identificação da envergadura individual dos fatores de predisposição (Zêzere et al., 

2005; Piedade et al., 2010b; Piedade et al., 2011b). Proposta como um instrumento de 

validação de modelos estatísticos de susceptibilidade, essa técnica pode ser adaptada 

para uma análise de sensibilidade, permitindo ainda uma avaliação do desempenho da 

distribuição das classes. Ou seja, é possível, a cada setorização dos parâmetros 

temáticos de entrada, verificar a adequação das classes adotadas para a previsão dos 

movimentos investigados, processo desenvolvido com base nos eventos circunscritos 

aos limites territoriais de cada classe. Entretanto, para o êxito desse procedimento é 

necessário que apenas uma variável independente seja adicionada por etapa, 

considerando uma curva que contemple as cicatrizes mapeadas parcialmente ou 

totalmente. 
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5.4 ANÁLISE DE INDEPENDÊNCIA CONDICIONAL  

A independência das variáveis preditivas é uma hipótese assumida durante o 

equacionamento de diferentes metodologias estatísticas. Na prática, de violação quase 

sempre inevitável (Agterberg, 1992), é necessário à credibilidade das informações 

apresentadas determinar a magnitude da associação entre os parâmetros ditos 

“independentes”, analisar suas possíveis consequências e atuar nas formas de mitigação 

(Bonham-Carter, 1994).  

Apesar de sua validação ser frequentemente desprezada em diversos estudos 

(Neuhäuser & Terhorst, 2007), a quebra desse pressuposto acarreta uma redundância na 

análise de susceptibilidade (Agterberg & Cheng, 2002), fazendo com que as frequências 

geradas pelo modelo sejam superiores às observadas, principalmente nas regiões de alta 

predisposição ao processo investigado (Agterberg et al., 1990).  

Isso acarreta uma sobrevalorização dos resultados da predição (Agterberg et al., 1993; 

Blahut et al., 2010), efeito que está diretamente relacionado com a quantidade de fatores 

explicativos utilizados (Agterberg & Cheng, 2002; Pereira, et al., 2012). Esse fato 

torna-se fundamental, principalmente quando o modelo é sustentado por uma 

interpretação probabilística dos resultados (Oliveira, 2012). 

Na realidade, nas aplicações práticas de mapeamento de susceptibilidade, é corriqueiro 

observar diferentes graus de dependência entre os parâmetros explicativos, visto que na 

natureza tudo está de certa forma integrado. Quer dizer, um modelo geomorfológico 

pode ser influenciado pela geologia, uma declividade pode variar de acordo com o tipo 

de solo, ou ainda, um solo pode depender do tipo litológico de um rocha matriz.  

Assim, quando a dependência for intensa, de forma a comprometer a confiabilidade dos 

resultados, os valores endereçados a cada unidade de terreno devem ser tratados de 

forma relativa e não absoluta, através da hierarquização e classificação dos valores de 

probabilidade (Blahut et al., 2010). Em outras palavras, problemas relacionados com a 

falta de independência condicional podem ser mitigados a partir da adoção de classes 

relativas de susceptibilidade, como, por exemplo, alta, média e baixa. Ou seja, mesmo 

diante da sobrevalorização dos resultados probabilísticos presentes em cada pixel, a 
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setorização do mapa final em um número finito de classes de susceptibilidade tende à 

circunscrever, em cada uma das unidades pré-definidas, valores probabilísticos 

individuais compatíveis hierarquicamente com as definições qualitativas estabelecidas 

para cada classe. 

Pode ser estimada por meio de diversos métodos simples15 e amplamente divulgados na 

bibliografia (Garcia, 2012; Marques, 2013), sendo que, dentre os mais triviais, 

enquadram-se o Coeficiente de Contingência Modificado - C* (Almeida, 2013) e o 

Coeficiente V de Cramer (Thiery et al., 2007), ambos derivados do Teste Qui-quadrado 

e formulados, respectivamente, segundo as Equações 5.37 e 5.38. 

𝐶∗ = √
χ2

χ2 + 𝑁
 .√

𝑘

𝑘 − 1
 (5.37) 

𝑉 =  
χ2

𝑁. (𝑘 − 1)
 (5.38) 

Onde, χ² é o Qui-quadrado, N é o número total de observações da tabela de contingência 

e k é o menor valor entre o número de linhas e de colunas. Por exemplo, numa tabela de 

dimensão 2 x 2, tem-se o k = 2, e numa tabela 3 x 5, o k = 3 (Oliveira, 2004). Ambos os 

testes apresentam uma amplitude de variação que vai de 0 a 1, onde o limite inferior 

corresponde a independência total, ao passo que o limite superior faz referência à 

máxima dependência entre as variáveis (Almeida, 2013; Thiery et al., 2007). 

Para entender seu funcionamento, considere os parâmetros N1 e N2, apresentados 

anteriormente na Figura 5.1, porém sob a nova ótica da Figura 5.5. A partir da 

sobreposição apresentada é possível construir a uma tabela de contingência, tomando-se 

por base a correlação espacial das áreas de interseção entre as classes dos diferentes 

parâmetros adicionados (Tabela 5.1), sempre dois a dois. Cada interseção (Nij∩ Nij) 

                                                 
15 Deve-se atentar que nem sempre a aplicabilidade relativamente simples de determinadas concepções 

matemáticas se adere aos casos específicos do estudo. Com o intuito de medir o grau de associação entre 

as variáveis independentes, Melo (2009) e Piedade (2009) fazem uso do Coeficiente de Correlação de 

Pearson. Entretanto, esse tipo de abordagem só pode ser utilizada em variáveis quantitativas de relação 

linear observada (Marôco, 2014). Considerando que os modelos estatísticos de mapeamento de 

susceptibilidade fazem uso de variáveis categóricas nominais, outros tipos de medidas de associação 

devem ser elegidos. 
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representa uma frequência observada, dado de entrada na formula do Qui-quadrado sob 

a notação de Oij (Equação 5.39). Eij representa a frequência esperada, fornecida pela 

Equação 5.40, para todo C = 1, 2, 3, 4, 5 e L = 1, 2, no caso específico do exemplo 

envolvendo N1 e N2. 

 

Figura 5.5 - Sobreposição dos mapas preditivos N1 e N2 deixando evidente as áreas de interseção entre as 

classes. 

Na realidade, o próprio resultado de χ² pode ser utilizado na avaliação de independência 

condicional. Entretanto, como é baseado num teste de hipótese, permite avaliar, única e 

exclusivamente, a aceitação ou a rejeição da suposição de independência, ficando 

vetadas as possibilidades de se saber o grau de associação que os parâmetros do modelo 

estão submetidos (Bisquerra, 2004). 

χ2 = ∑
(𝑂𝑖𝑗 − 𝐸𝑖𝑗)

2

𝐸𝑖𝑗

𝑛

𝑖,𝑗=1

 (5.39) 

𝐸𝑖𝑗 = 
(∑𝐶 .  ∑𝐿)

∑𝑇
 

(5.40) 
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Tabela 5.1 - Tabela de Contingência elaborada a partir da interseção das classes dos mapas preditivos. 

 N21 N22 N23 N24 N25 ΣL 

N11 N11∩ N21 N11∩ N22 N11∩ N23 N11∩ N24 N11∩ N25 Σ1 

N12 N12∩ N21 N12∩ N22 N12∩ N23 N12∩ N24 N12∩ N25 Σ2 

ΣC Σ1 Σ2 Σ3 Σ4 Σ5 ΣT 

A grande desvantagem da utilização de métodos baseados no equacionamento do Qui-

quadrado, consiste no fato das restrições16 impostas a sua aplicabilidade, que no geral 

englobam (Thomas et al., 2011): (i) não deve ser aplicado a amostras pequenas; (ii) a 

frequência esperada em qualquer célula não deve ser inferior a 1; (iii) não mais de 20% 

das células podem ter valores esperados inferiores a 5.  

Ainda, deve-se ter em mente que existe uma relação de proporcionalidade entre χ2 e as 

unidades de medida empregadas na representação das áreas de interseção (Bonham-

Carter,1994). Como consequência, a magnitude de χ2 pode sofrer variações se as áreas 

forem medidas em km2, m2, pixels, etc. Isso limita a comparação de independência entre 

as variáveis de diferentes modelos estatísticos de susceptibilidade, porém, não a 

restringe quando são comparados mapas preditivos dentro de um mesmo modelo. Dessa 

forma, as metodologias apresentadas acima podem fornecer uma medida de caráter 

exploratório e descritivo da correlação espacial entre os mapas, se essas limitações 

forem apreciadas (Bonham-Carter,1994). 

Atualmente, testes mais sofisticados e com maior especificidade à realidade do 

mapeamento estatístico de susceptibilidade vem sendo empregados (Pereira et al., 2012; 

Oliveira, 2012; Garcia, 2012; Marques, 2013). De aplicação mais complexa, porém 

mantendo a simplicidade do conceito matemático e fiabilidade aos resultados, os testes 

denominados Taxa de Independência Condicional - IC (Conditional Independence 

Ratio) (Equação 5.41) (Bonham-Carter, 1994) e Independência Condicional de 

Agterberg‐Cheng - ICA/C (Agterberg and Cheng Conditional Independence Test) 

(Equação 5.42) (Agterberg & Cheng, 2002) partem da mesma consideração. Para 

                                                 
16 Essas restrições podem variar de acordo com o autor utilizado. Por exemplo, no item (ii), existem 

exemplos que consideram zero a frequência mínima esperada inadmissível (Guimarães, 2008), ou ainda, 

no item (iii), podem ser encontrados trabalhos onde o campo de atuação dessa taxa pode variar de 0% a 

40% (Thomas et al., 2011). 
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ambos, a independência existe quando a soma da probabilidade posteriori (T) de todas 

as unidades de terreno é igual ao número de eventos (n) cartografados, quer dizer, T = n. 

Na prática, T faz referência às frequências expectáveis pelo modelo17, ao passo que n 

diz respeito às frequências observadas na realidade. 

𝐼𝐶 =
𝑛

𝑇
 (5.41) 

𝐼𝐶𝐴/𝐶 = 
(𝑇 − 𝑛)

𝜎𝑇
 (5.42) 

Qualquer valor de IC inferior a uma unidade implica que a independência está sendo 

violada. Entretanto, a diferença entre T e n na ordem de 10 a 15%, isto é, IC inferior a 

0.9 e 0.85, respectivamente, sugere que o modelo final apresenta um grau de 

dependência que compromete os resultados e medidas paliativas são necessárias 

(Bonham-Carter, 1994).  

O Independência Condicional de Agterberg‐Cheng corresponde a uma nova versão de 

IC, que utiliza a soma do desvio padrão da probabilidade posteriori (σT) para testar a 

hipótese de independência (T - n = 0). Para sua aceitação, a diferença T-n deve ser 

inferior a 1,645 x σT, para uma probabilidade de 95%, e a 2,33 x σT, para uma 

probabilidade de 99% (Agterberg & Cheng, 2002). Em outras palavras, quando a 

probabilidade do valor obtido no teste ICA/C for maior que 99% ou 95%, a hipótese deve 

ser rejeitada, porém qualquer valor acima de 50% índica a existência de dependência 

(Sawatzky, et al., 2009). 

Visto que os valores de IC e ICA/C são inversos, isto é, eles medem, respectivamente, a 

independência e a dependência entre as variáveis, a transformação proposta por Pereira 

et al. (2012), pode ser utilizada com o intuito de padronizar os resultados de ICA/C e 

facilitar sua interpretação. Para tal, será apresentada o teste Independência Condicional 

de Agterberg‐Cheng Adaptado (Equação 5.43). 

𝐼𝐶𝐴 =  100 − 𝐼𝐶𝐴/𝐶 (5.43) 

                                                 
17 Para um explicação mais detalhada sobre o cálculo de T consultar a tabela exemplificativa em 

Agterberg & Cheng (2002). 
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A utilização dos testes IC e ICA/C apresentados acima é rotineiramente alcançada a partir 

da utilização do módulo Spatial Data Modeller - Arc-SDM, implementado no software 

ArcGIS (Sawatzky, et al., 2009). Entretanto, sua execução pressupõe assumir uma 

unidade de terreno padrão, a qual deve ser igual ou inferior a uma unidade sugerida 

como mínima por Sawatzky, et al. (2004) e dada pela Equação 5.44, que estabelece uma 

relação entre a área total de estudo (A) e o número de eventos cartografados (n). Apesar 

de não existir um sentido lógico para adoção desse limite, muitos trabalhos o vêm 

adotando. 

𝑈𝐶𝑚í𝑛 = 
𝐴

𝑛⁄

40
 (5.44) 

 

5.5 VALIDAÇÃO DOS MODELOS DE SUSCEPTIBILIDADE  

Transpondo o campo da investigação para a aplicação prática, a compartimentação do 

terreno segundo o viés da susceptibilidade vai culminar, inevitavelmente, em 

consequências sociais e econômicas. Isso se deve ao fato das áreas situadas em terrenos 

de alta susceptibilidade sofrerem desvalorização, a passo que, regiões inseridas nas 

zonas de baixa susceptibilidade serem valorizadas, sem considerar, ainda, as áreas que 

podem ser erroneamente classificadas (Frattini et al., 2010), que podem resultar em 

investigações e explorações desnecessárias, além de prejuízos inquestionáveis, como a 

perda de vidas (Soeters & van Westen, 1996). 

Apesar da evolução dos modelos estáticos nas últimas décadas, pouca atenção tem sido 

despendida na avaliação de seus resultados (Corominas & Mavrouli, 2011). De acordo 

com Guzzetti et al. (2006), é corriqueiro encontrar análises sobre os métodos 

empregados, porém, pouca ou nenhuma informação é dada sobre a qualidade dos 

modelos propostos, sendo essa a maior limitação encontrada em muitos trabalhos.  

A validação permite estabelecer o grau de confiança dos resultados, fator importante 

durante a transferência dos produtos ao usuário final, uma vez que decisões podem ser 

tomadas levando-se em consideração sua acurácia e poder preditivo, além de comportar 

comparações entre diferentes modelos e variáveis explicativas (Beguería, 2006). Dessa 
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forma, é imprescindível que a capacidade dos mapas de susceptibilidade seja 

mensurada, sob pena de serem considerados inúteis e inconsistentes do ponto de vista 

científico (Pereira, 2009).  

Para Frattini et al. (2010), a aceitação de um modelo passa necessariamente por três 

critérios: (i) adequabilidade, conceitual e matemática, em descrever o comportamento 

do sistema; (ii) sensibilidade (robustez) dos procedimentos adotados diante das 

variações dos dados de entrada; e (iii) acurácia do método empregado em predizer os 

dados observados, que fazem referência à presença/ausência de escorregamentos dentro 

das unidades de terreno admitidas na análise. 

A capacidade dos mapas pode ser acessada por meio das mesmas amostras de 

escorregamentos utilizadas nos procedimentos de mapeamento, ou ainda, fazendo uso 

de informações independentes das que foram utilizadas na construção da metodologia 

(Guzzetti et al., 2006; Corominas & Mavrouli, 2011). Esta última proposição é a mais 

aceita na literatura internacional (Pereira, 2009), uma vez que não limita a análise ao 

grau de ajuste do modelo aos dados, mas permite a avaliação de sua capacidade 

preditiva. Nesse contexto, como foco na qualidade dos mapas de susceptibilidade, 

Guzzetti et al. (2006) propõem uma escala arbitrária em função dos procedimentos de 

validação adotados (Tabela 5.2).  

Tabela 5.2 - Critérios e níveis de qualidade arbitrados para modelos de susceptibilidade a escorregamentos em 

função dos procedimentos de validação adotados (Guzzetti et al., 2006). 

Descrição Nível 

Sem informação. Ausência de qualquer teste para determinar a qualidade e a 

capacidade preditiva do modelo. 
0 

Avaliação do grau de ajuste do modelo. Os teste são executados considerando 

a mesma população de escorregamentos empregados na construção do modelo. 
1 

Avaliação do erro associado a susceptibilidade em cada unidade de terreno. 

Os teste são executados considerando a mesma população de escorregamentos 

empregados na construção do modelo. 
2 

Avaliação da capacidade preditiva do modelo. Os teste são executados 

considerando uma população de escorregamentos diferente das empregadas na 

construção do modelo. 
4 
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Visto a inviabilidade de se esperar por futuras instabilizações de vertente na paisagem 

para assegurar a capacidade preditiva do modelo, procedimento conhecido como “wait 

and see” (Soeters & van Westen, 1996), Chung & Fabbri (2003) propuseram artifícios 

para a produção de amostras de escorregamentos autônomos. Para isso é necessário 

restringir a utilização dos movimentos cartografados e particionar o inventário de forma 

que parte dos eventos seja utilizada na modelagem e a outra na avalição dos resultados. 

O primeiro método diz respeito a partição temporal (Figura 5.6), considerado um dos 

mais adequados para a análise de previsibilidade (Garcia, 2012), porém, raro de ser 

encontrado e, quando existente, se limita a extensões territoriais extremamente 

pequenas (Guzzetti et al., 2012).  

Nessa abordagem, o inventário deve ser cartografado considerado uma data limite, a 

partir do qual os escorregamentos serão divididos em dois períodos de tempo distintos, 

pré-data limite (eventos passados), que será utilizado para construir o modelo, e pós-

data limite (eventos futuros), que será utilizado na sua validação (Chung & Fabbri, 

2003). A data limite pode ser definida com base em uma imagem mais antiga do que a 

deu origem ao inventário total, porém nada impede a utilização de vários períodos 

temporais. Deve-se atentar para que o limite temporal não seja estabelecido com base 

em ocorrências desencadeadas por eventos atípicos, de grande magnitude, devido à 

existência de padrões díspares entre as amostras temporais, o que pode comprometer a 

qualidade do produto final gerado. 

 

Figura 5.6 – Esboço exemplificativo da partição temporal dos dados. Adaptado de Pereira (2009). 
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O segundo tipo de partição faz alusão a uma divisão espacial da terreno em duas 

subáreas (Figura 5.7), uma de modelagem e outra de predição, cada qual composta com 

uma parcela do inventário. A aplicação dessa técnica permite estender o modelo para 

áreas circunvizinhas, bem como para áreas com características geológicas similares 

(Chung & Fabbri, 2003). Entretanto, esse tipo de enfoque pode ser conceitualmente e 

operacionalmente questionável, uma vez que, mesmo em áreas contíguas, os parâmetros 

utilizados no mapeamento podem variar (Carrara et al., 2008).  

Isso quer dizer que pode existir uma variação significativa dos resultados de acordo com 

o tipo de partição realizada. O mais aceitável nesse tipo de análise seria a 

compartimentação do terreno em um número maior de unidades, sendo que o resultado 

de validação assumira o menor valor encontrado comparativamente às diversas análises 

realizadas. 

 

Figura 5.7 - Esboço exemplificativo da partição espacial dos dados. Adaptado de Pereira (2009). 

Por último, Chung & Fabbri (2003) apresentam a partição aleatória (Figura 5.8). Essa 

técnica, que pode ser considerada uma combinação das anteriores, é a mais utilizada 

nesse tipo de análise, em função de sua facilidade operacional e consistência teórica. 

Aqui, o inventário é fragmentado espacialmente. Entretanto, essa divisão é aleatória e 

não regional. Dessa forma, não há uma setorização das subáreas, como demonstrado na 

Figura 5.7, e sim um distribuição irregular que tende a cobrir toda a área de estudo, de 

forma semelhante à divisão temporal (Figura 5.6). 
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Figura 5.8 - Esboço exemplificativo da partição aleatória dos dados. Adaptado de Pereira (2009). 

Assim, um vez definido como os dados serão divididos (temporal, espacial ou 

aleatória), faz-se necessária a seleção de uma ferramenta para a análise da viabilidade 

dos resultados. Nas últimas décadas, diversos métodos têm sido propostos para 

subsidiar a avaliação da qualidade global dos modelos de susceptibilidade, com 

destaque para as Tabelas de Contingência, Curvas de Sucesso e Predição, Curvas ROC 

e Curvas de Custo, sem falar ainda das técnicas voltadas a aferição da envergadura de 

cada classe, as quais serão abordadas posteriormente em um tópico específico sobre a 

classificação dos modelos.  

Diferentemente da comparação visual com deslizamentos reais, que era realizada na 

década de 80 (Corominas & Mavrouli, 2011), e ainda é muito frequente no Brasil, essas 

técnicas apresentam um viés estatístico que permite fornecer uma série de informações 

que atestam a qualidade dos mapas produzidos. Abaixo são listadas 3 metodologias 

quase sempre presentes em trabalhos e publicações internacionais. 

 

5.5.1 TABELAS DE CONTINGÊNCIA  

Uma forma simples de avaliar a performance do modelo de susceptibilidade consiste em 

comparar, através das Tabelas de Contingência, os resultados alcançados a partir dos 

dados observados (Tabela 5.3). As informações empregadas nessa metodologia devem 
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estar dispostas em formato binário, fazendo referência, única e exclusivamente, à 

presença/ausência de escorregamentos dentro das unidades de terreno admitidas na 

análise.  

Para o sucesso desse tipo de abordagem, é necessária a definição adequada de um “cut 

off”18, que nada mais é que um ponto de corte a partir do qual os resultados vão ser 

classificados como estáveis e instáveis, sendo normalmente adotada a probabilidade de 

50% para essa finalidade (Frattini et al., 2010; Corominas & Mavrouli, 2011).  

Tabela 5.3 - Tabela de Contingência utilizada para avaliação do modelo de susceptibilidade. As letras E, I, O, 

M e T dizem respeiro as abreviações de Estável, Instável, Observados, Modelo e Total. 

DADOS OBSERVADOS 
MODELO  

Estável (‒) Instável (+)  

Estável (‒) 
(‒ , ‒) Verdadeiramente 

Negativo, VN 

( + , ‒) Falso Positivo, 

FP 
Σ (EO) 

Instável (+) 
(‒ , +) Falso Negativo, 

FN 

(+ , +) Verdadeiramente 

Positivo, VP 
Σ (IO) 

 Σ (EM) Σ (IM) Σ (T) 

Assim, com base na comparação entre dados reais e sugeridos pelo modelo, uma 

diversidade de índices estatísticos pode ser definida. Alguns exemplos são citados na 

Tabela 5.4. Um dos mais adotados, a Eficiência, frequentemente chamada de Acurácia, 

apresenta a capacidade de mensurar a taxa de acerto envolvida e, em muitas aplicações, 

valores acima de 70% revelam bons indicativos de classificação (Beguería & Lorente, 

2002). Apesar de muitas vezes ser a única medida de precisão relatada em muitos 

trabalhos, é um parâmetro fortemente dependente da proporção entre positivos e 

negativos (Beguería, 2006). Todavia, esta dualidade está espacialmente distribuída de 

forma desproporcional ao longo da área de estudo, uma vez que os sítios estáveis são 

mais abundantes que os instáveis. 

                                                 
18 A definição do ponto de corte é uma tarefa extremamente complicada quando se trabalha com escalas 

não probabilísticas. Por exemplo, no método do Valor Informativo as unidades de terreno podem variar 

de -∞ a +∞, sendo que a ordem de grandeza numérica dos dados é proporcional ao número de parâmetros 

explicativos adotados e vai variar de acordo com a distribuição dos processos cartografados. 
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Tabela 5.4 – Índices estatísticos comumente utilizados para mediar a acurácia de modelos de susceptibilidade. 

Adaptado de Beguería (2006) e Frattini et al. (2010). 

Eficiência 
𝑉𝑁 + 𝑉𝑃

𝛴 (𝑇)
 

Proporção de corretamente 

classificados 

Taxa de Classificação 

Incorreta 

𝐹𝑁 + 𝐹𝑃

𝛴 (𝑇)
 

Proporção de incorretamente 

classificados 

Sensibilidade 
𝑉𝑃

𝑉𝑃 + 𝐹𝑁
 

Proporção de casos positivos 

corretamente preditos 

Especificidade 
𝑉𝑁

𝑉𝑁 + 𝐹𝑃
 

Proporção de casos negativos 

corretamente preditos 

Taxa de Falsos Positivos 

(Erro do Tipo I) 

𝐹𝑃

𝐹𝑃 + 𝑉𝑁
 

Proporção de falsos positivos 

produzidos pelo modelo 

Taxa de Falsos Negativos 

(Erro do Tipo II) 

𝐹𝑁

𝐹𝑁 + 𝑉𝑃
 

Proporção de falsos negativos 

produzidos pelo modelo 

Para contornar esse problema, propôs-se calcular separadamente os dados da matriz. 

Assim, foi desenvolvida a Sensibilidade, capaz de mensurar a proporção de casos 

positivos corretamente classificados. Apesar do seu desempenho ser considerado 

limitado, uma vez que ignora a proporção de falsos positivos (Frattini et al., 2010), essa 

expressão deve ser recomendada ao invés da Eficiência (Beguería, 2006).  

No caso específico do mapeamento de susceptibilidade, cabe ressaltar que os falsos 

positivos não devem ser vistos exclusivamente como erros classificatórios do modelo, 

mas também como áreas propensas a desenvolver, no futuro, o evento que está sendo 

mapeado (Garcia, et al., 2007). Isso decorre do fato dessas regiões apresentarem 

características idênticas às atualmente instáveis. Dessa forma, as unidades de terreno 

sem indícios de instabilidade, porém classificadas como instáveis, não devem ser 

necessariamente rotuladas como falhas do modelo. Por conseguinte, um elevado erro do 

tipo I conduz aos denominados modelos conservativos (Beguería & Lorente, 2002). 

A proporção de falsos negativos é um índice preocupante. Isso se deve ao fato de que 

nessas regiões estão assinalados os casos verdadeiramente instáveis, porém, 

classificados erroneamente pelo modelo. Assim, deve-se ter cuidado com taxas elevadas 

de falsos negativos, a ponto de considerar a análise inconsistente, já que as unidades 

aqui classificadas são áreas potencialmente problemáticas. Segundo Guzzetti et al. 



85 

 

(2006), baixas taxas desse índice, da ordem 15% ou inferior, constituem indicativos da 

boa qualidade do modelo. 

 

5.5.2 CURVAS DE SUCESSO E PREDIÇÃO 

Propostas por Chung & Fabbri (1999), as Curvas de Sucesso e Predição são métodos 

muito inteligíveis, e talvez por isso possam ser consideradas as metodologias de 

validação mais implementadas na avaliação da qualidade dos modelos estatísticos de 

susceptibilidade a escorregamentos. Resultam da integração de porcentagens 

acumuladas dispostas em ordem decrescente entre os níveis de susceptibilidade 

creditados pelo modelo e os sítios considerados instáveis pelo inventário de cicatrizes 

utilizado.  

Em outras palavras, essas abordagens constituem gráficos em termos porcentuais 

(Figura 5.9), evidenciando, no eixo das abscissas, a área de estudo classificada em 

ordem decrescente de susceptibilidade e, no eixo das ordenadas, a distribuição 

cumulativa da área deslizada (Oliveira, 2012), ou seja, a porcentagem de unidades de 

terreno corretamente classificadas (Corominas & Mavrouli, 2011).  Em vista disso, o 

eixo “y” faz referência à Sensibilidade (Brenning, 2005; Beguería, 2006). 

A curva expressa a fração de área necessária para explicar o aparecimento de 

determinada porcentagem de instabilizações (Garcia, 2002). Por exemplo, de acordo 

com a Figura 5.9, 30% da área de estudo consegue explicar 70% dos movimentos. 

Nesse sentido, o modelo vai ser mais eficaz quanto menor porcentagem da área de 

estudo necessária para explicar a maior porcentagem da área deslizada (Lopes, 2008). 

Portanto, quanto mais íngreme for a curva, melhor a capacidade do modelo em 

descrever a distribuição de deslizamentos de terra (Chung & Fabbri, 2003; Blahut et al., 

2010; Corominas & Mavrouli, 2011). Curvas inferiores a linha tracejada em vermelha 

(Figura 5.9) evidenciam modelos com aptidão inferior ao aleatório, conduzindo o 

operador a desconsiderar a validade da análise (Bi & Bennett, 2003).  
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Figura 5.9 – Exemplo gráfico de uma Curva de Sucesso/Predição. Adaptado de Oliveira (2012). 

A grande diferença entre ambas as curvas (Sucesso e Predição) reside na parcela do 

inventário utilizada (Sterlacchini et al., 2011). Assim, a Taxa de Sucesso faz uso da 

parcela do inventário empregada na modelagem, logo, seu resultado diz respeito ao 

melhor ajustamento entre o modelo e os escorregamentos cartografados (Pereira, 2009; 

Piedade et al., 2010a), verificando, dessa forma, se o modelo é correto (Chung & 

Fabbri, 2003).  

Já a Taxa de Predição compara o mapa de susceptibilidade com os movimentos do 

grupo de validação, logo, seu resultado tende a avaliar a capacidade do modelo em 

prever futuras manifestações de instabilidade (Pereira, 2009; Piedade et al., 2010a).  Em 

resumo, a Curva de Sucesso avalia o resultado entre o modelo e os dados que o 

originaram, ao passo que a Curva de Predição, a partir do momento que decorre de um 

processo de validação independente, apresenta capacidade de prever um acontecimento 

num horizonte temporal indefinido (Zêzere, 2006).  

Devido ao exposto acima, deve-se esperar que a Curva de Sucesso seja sempre superior 

à de Predição (Chung & Fabbri, 2003). Esse desempenho entre ambas as curvas pode 

auxiliar a corroborar a qualidade dos dados e os métodos utilizados no mapeamento. 

Assim, quando adjacentes, é intuitivo assumir que houve a manutenção de certos 

padrões espaciais entre as feições cartografadas presentes na população de sucesso e de 

predição. Isso ajuda atestar que existe uma predominância de características entre as 

cicatrizes, além de garantir que houve uma partição adequada entre ambas as amostras. 
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Para facilitar a visualização da capacidade global do modelo de susceptibilidade e 

comparar diferentes resultados gráficos pode-se recorrer, alternativamente, a um método 

quantitativo denominado Área Abaixo da Curva – AAC (Garcia et al., 2007). 

Assumindo que a curva é composta por pequenos segmentos de reta, este enfoque 

calcula a área situada entre as linhas de sucesso/predição e o eixo das abscissas a partir 

da Equação 5.45.  

𝐴𝐴𝐶 = ∑[(𝐿𝑖 − 𝐿𝑖+1)  ×
(𝐴𝑖 + 𝐵𝑖+1)

2
  ]

𝑛

𝑖=1

 (5.45) 

Onde, (Li ‒ Li+1) é a amplitude da classe disposta no eixo das abscissas (altura do 

trapézio) e Ai e Bi+1 são os valores da ordenada (bases do trapézio) que fazem 

referência, respectivamente, à Li e Li+1. Apresenta como extremos os valores 0 e 1 

(Beguería, 2006), sendo que, quanto mais próximo de uma unidade inteira, melhor é a 

qualidade da modelagem. O valor de 0,5, expresso pela linha diagonal tracejada em 

vermelho na Figura 5.9, diz respeito ao aleatório, sendo um ponto de corte a partir do 

qual nenhum modelo deve ser considerado (Bi & Bennett, 2003). 

Apesar das curvas serem abordagens eficientes na validação de modelos, o 

estabelecimento desses testes não garantem a qualidade da susceptibilidade estimada. 

Para atingir tal objetivo, os resultados alcançados devem ser confrontados com limites 

de aceitação (Guzzetti et al., 2006). A definição desses limites nem sempre é uma tarefa 

fácil e em muitos casos é baseada na experiência dos autores, porém, sua adoção é 

necessária à padronização de índices de classificação.  

A Tabela 5.5 sintetiza alguns limiares para a AAC. Embora existam divergências entre 

os autores, os valores propostos por Guzzetti (2005) são muito disseminados na 

literatura internacional, uma vez que são padrões exigentes e foram desenvolvidos para 

os movimentos de vertente (Garcia, 2012). 

De acordo com Oliveira (2012), mesmo diante de uma discriminação perfeita, jamais a 

AAC será igual a 1, visto que os valores encontrados são sempre dependentes da 

proporção da área instabilizada. A única forma de se obter uma AAC = 1 se dá perante a 

ausência de movimentos, o que, em teoria, é impraticável. Dessa forma, em situações 
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onde os escorregamentos cobrem uma grande parte do terreno é impossível observar 

curvas íngremes (Blahut et al., 2010).  

Tabela 5.5 - Limites para a classificação de modelos por meio da Área Abaixo da Curva (Garcia, 2012). 

CLASSIFICAÇÃO 

ÁREA ABAIXO DA CURVA (AAC) 

Swets 

(1988) 
Guzzetti 

(2005) 
Thuiler et al. 

(2010) 

Excelente ou Extremamente Satisfatória > 0,90 > 0,90 > 0,90 

Boa ou Muito Satisfatória — 0,80 – 0,90 0,80 – 0,90 

Aceitável ou Razoável 0,70 – 0,90 0,75 – 0,80 0,70 – 0,80 

Fraca 0,50 – 0,70 — 0,60 – 0,70 

Muito Fraca — — 0,50 – 0,70 

Portanto, é expectável que a AAC diminua diante do aumento do número de eventos 

presentes. Para se ter uma ideia, um incremento de 5% da área instabilizada promove 

uma alteração de 0,025 na AAC (Oliveira, 2012). Nesse contexto, Oliveira (2012) 

propôs, a partir da Equação 5.46, uma correção dos índices de Guzzetti (2005) para 

modelos de susceptibilidade validados por uma área instabilizada maior ou igual a 5% 

da área total. 

𝐴𝐴𝐶𝑐 =  𝐴𝐴𝐶𝑚á𝑥 − (1 − 𝐴𝐴𝐶𝐺) .  (𝐴𝐴𝐶𝑚á𝑥 − 𝐴𝐴𝐶𝑚í𝑛) (5.46) 

𝐴𝐴𝐶𝑚á𝑥 =   1 − (
𝑆

𝛺⁄

2
)   →   0,5 ≤  𝐴𝐴𝐶𝑚á𝑥 ≤ 1 

(5.47) 

𝐴𝐴𝐶𝑚í𝑛 = 
𝑆

𝛺⁄

2
   →   0 ≤  𝐴𝐴𝐶𝑚í𝑛 ≤ 0,5 

(5.48) 

Onde, AACC é o novo limite encontrado em função da proporção de escorregamentos, 

AACG é o limite adotado por Guzzetti (2005) para a classificação do modelo segundo 

sua capacidade preditiva, AACmáx e AACmín correspondem, respectivamente, as áreas 

máxima e mínima abaixo da curva que podem ser encontradas em função da relação 

entre a área de estudo Ω e a área ocupada por todos os eventos cartografados S. 



89 

 

Assim, com base na Equação 5.46, modelos que trabalham como baixas relações entre 

áreas instáveis e a área de estudo apresentam uma AAC crítica mais elevada e, 

consequentemente, um índice de classificação mais próximo do apresentado por 

Guzzetti (2005), ao passo que, na medida em que essa relação caminha para uma 

proporção de 100%, essa AACC se afasta do padrão estabelecido (Figura 5.10). Carrara 

(1983b) faz referência à uma zona no Sul da Itália com mais de 70% de sua área afetada 

por movimentos de massa. Essa região, independente da qualidade do modelo, jamais 

atingiria o limite aceitável, uma vez que a AAC máxima que é possível alcançar gira em 

torno de 0,65. 

 

Figura 5.10 - Ajuste dos limiares quantitativos sugeridos por Guzzetti (2005) de acordo com a predominância 

de áreas instáveis. Adaptado de Oliveira (2012). 

Cabe ainda ressaltar que os limites adotados nos trabalhos de Guzzetti (2005) não 

devem ter partido da condição perfeita (AAC = 1), apresentando um certo grau de 

desvio em relação a esse máximo teórico. Dessa forma, apesar da proposta de Oliveira 

(2012) ser mais razoável do que a adoção de índices constantes, já que incorpora o 

declínio da AAC a cargo do aumento das áreas instáveis, os limites definidos podem 

não corresponder, em algumas circunstâncias, aos sugeridos por Guzzetti (2005). 
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5.5.3 CURVAS ROC 

A análise ROC (Receiver Operating Characteristic) teve sua origem na segunda guerra 

mundial, no contexto de detecção de sinais eletrônicos e de radar, mas ganhou destaque 

na avaliação de diagnósticos médicos e, atualmente, vem sendo progressivamente 

incorporada nos estudos de susceptibilidade.  

É uma construção gráfica similar às Curvas de Sucesso e Predição (Figura 5.11), 

entretanto, seus eixos reportam, além do índice de Sensibilidade, a Taxa de 

Especificidade ou a proporção de falsos positivos, que nada mais é que o inverso da 

Especificidade (Beguería, 2006). Logo, cada par de coordenadas indica a habilidade do 

modelo em discriminar corretamente as áreas estáveis e instáveis, o que se reflete, 

necessariamente, na forma da curva.  

 

Figura 5.11 - Exemplo gráfico de uma Curva ROC. Modificado de Beguería (2006). 

Dessa forma, o modelo mais eficiente vai ser o que reportar a melhor relação entre 

Sensibilidade/Especificidade, ou seja, maximizar a quantidade de verdadeiros positivos 

(escorregamentos) à custa da menor incidência de falsos positivos possíveis (provável 

erro), o que resulta na inclinação da curva e, consequentemente, na área gráfica 

envolvida (Corominas & Mavrouli, 2011), que pode ser calculada com base na Equação 

5.45 e avaliada a partir dos limites estipulados na Tabela 5.5. 
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Por exemplo, 40% dos escorregamentos preditos no eixo das ordenadas, apresentam 

uma taxa de falsos positivos da ordem de 10%. A medida em que o modelo se torna 

mais robusto e a inclinação da curva se eleva, para os mesmos 10% de falsos positivos, 

a curva ROC vai apresentar uma proporção maior que 40% de verdadeiros positivos 

(áreas instáveis), isto é, o modelo acerta mais.  

A mesma abordagem é verdadeira quando se considera o inverso dos parâmetros 

apresentados, ou seja, a Especificidade e a Taxa Falsos Negativos. Assim, seguindo o 

mesmo raciocínio, quando a curva se eleva, a parcela de falsos negativos, que antes era 

da ordem de 60%, diminui à medida em que a porcentagem de verdadeiros negativos se 

mantem constante em 90% (áreas estáveis). Em resumo, o aumento da Área Abaixo da 

Curva ROC eleva a fração de acertos do modelo e diminui, consequentemente, os erros 

associados à classificação das unidades de terreno. 

Cabe ressaltar que os episódios fadados ao erro do tipo I ocorrem quando o modelo 

considera instável áreas que são, em teoria, estáveis. Entretanto, não se pode esquecer 

que parte dessa falha está relacionada à capacidade preditiva da modelagem, uma vez 

que essas unidades de terreno podem apresentar características iguais às unidades que 

deslizaram no passado. 

 

5.5.4 TÉCNICAS DE AMOSTRAGEM versus PERFORMANCE  

A avaliação estatística de modelos classificatórios é, de uma forma geral, altamente 

dependente das técnicas empregadas na divisão do espaço amostral, o que acaba 

culminando, necessariamente, na qualidade dos erros detectados. A exemplo do 

exposto, um bom classificador é encontrado toda vez que um modelo matemático de 

previsão é treinado com uma grande quantidade de informações, isto é, quanto mais 

experiências, maior é o aprendizado.   

Por sua vez, para a avaliação de predição ser confiável é indispensável que se disponha 

de uma boa parcela de dados para testar os resultados alcançados. Ainda, para que esses 

resultados sejam relevantes, é essencial que grande parte dos dados introduzidos na 
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amostra de teste tenha seu correspondente na amostra treino, isto é, deve buscar uma 

diminuição do ruído entre os subconjuntos de dados.   

Dessa maneira, esse tópico tem a intenção de apresentar e inserir no contexto da 

susceptibilidade a movimentos de vertente as técnicas estatísticas de Holdout Repetido e 

de Validação Cruzada k-Fold, ambas já disseminadas na área de Data Mining. 

 

5.5.4.1 HOLDOUT  

A compartimentação aleatória de um conjunto de dados amostrados em dois 

subconjuntos mutuamente excludentes, um de treinamento e outro de teste constitui um 

mecanismo denominado Holdout, conforme apresentado na Figura 5.12. 

 

Figura 5.12 - Amostragem Aleatória das cicatrizes de escorregamentos em dois subconjuntos mutuamente 

excludentes (Holdout). 

Quanto maior for a população de treinamento, maiores são as chances de se obter um 

modelo bem calibrado, necessariamente, menores são as amostras remanescentes para 

testar a capacidade preditiva do modelo construído. Logo, a proporção da partição do 

espaço amostral entre treinamento e teste é fundamental para que bons resultados sejam 

alcançados. De acordo com Witten et al. (2011), mesmo à custa da limitação dos dados 

disponíveis para o teste, é melhor usar mais da metade dos dados para o treinamento. É 
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comum designar 2/3 da população para compor um conjunto de treino e reservar um 1/3 

para estruturar o conjunto de validação (Kohavi, 1995).  

Igualmente importante é a aleatoriedade na seleção dos dados. Para que um modelo 

apresente uma elevada capacidade preditiva é necessário que os dados disponíveis para 

o teste tenham sido bem treinados no estágio anterior. Dados super-representados na 

amostra de calibração podem ser sub-representados na amostra de validação (Blattberg 

et al., 2008). Isso quer dizer que durante a partição do espaço amostral deve haver uma 

certa homogeneidade nas variações dos subgrupos utilizados.  

A forma mais simples de mitigar qualquer bias causado por uma divisão particular da 

população de dados, que no caso especifico do estudo equivale às cicatrizes de 

escorregamentos, é repetir o processo de seleção aleatória dos subgrupos diversas vezes 

(k), sendo que o erro global da predição corresponde à taxa de erro média dessas 

interações (Witten et al., 2011). Quando executado dessa forma, esse procedimento 

recebe o nome de Holdout Repetido (Figura 5.13).  

 

Figura 5.13 -Processo aleatório de seleção de dados em dois subgrupos distintos segundo a metodologia do 

Holdout Repetido com o número de repetições k = 4. 
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Apesar de ser um processo mais moroso, essa abordagem faz referência a um bom 

refinamento para minimizar os problemas de deturpação da amostragem, uma vez que 

assumir o resultado de uma única partição pode ser um tanto ingênuo (Blattberg et al., 

2008), principalmente, se houver a predominância de grupos de dados distintos na 

amostra de treino e teste. 

 

5.5.4.2 VALIDAÇÃO CRUZADA  

A validação Cruzada (Figura 5.14) do tipo k-fold (k-Fold Cross-Validation) corresponde 

a um método capaz de utilizar os dados de forma mais eficiente, já que, ao contrário do 

Holdout, não reserva uma grande quantidade de informações para a validação (Blattberg 

et al., 2008). 

 

 

Figura 5.14 - Figura exemplificativa da técnica de Validação Cruzada k-Fold com uma compartimentação 

aleatória do espaço amostral k = 6. 

O processo k-fold envolve a partição aleatória do espaço amostral em k subconjuntos de 

tamanhos equivalentes e mutuamente excludentes (Priddy & Keller, 2005), sendo que o 
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modelo é estimado e validado k vezes, logo, o erro global encontrado corresponde à 

média dos erros de predição detectados ao longo de cada modelo. O grupo de 

treinamento é formado pela integração dos k-1 subconjuntos, e por consequência, o 

grupo de validação é, necessariamente, composto pelo subconjunto k não utilizado 

(Figura 5.14). Em função disso esse tipo de abordagem também é chamada de 

estimativa de rotação (Kohavi, 1995).   

Para uma adequada estimação dos erros de predição, o número ideal de partições é tido 

como k = 10 com base em extensivos testes realizados em numerosos conjunto de dados 

diferenciados e utilizando variadas técnicas de aprendizagem, entretanto, k = 5 ou k = 

20 representam, também, poderosas subdivisões (Witten et al. 2011). 

 

5.6 CLASSIFICAÇÃO DOS MAPAS DE SUSCEPTIBILIDADE  

 Todo e qualquer processo de modelagem, independentemente da metodologia utilizada, 

conduz, inevitavelmente, à discriminação de um conjunto muito grande de índices de 

susceptibilidade, cuja magnitude vai ser fortemente dependente do método estatístico 

aplicado e da quantidade de variáveis explicativas utilizadas. Esse resultado é, na 

grande maioria das vezes, muito difícil de ser interpretado, sendo necessária a 

implementação de um processo de reclassificação dos valores, cuja finalidade é facilitar 

a leitura dos mapas e contribuir para a divulgação dos resultados a todos os atores 

envolvidos no ordenamento do território. 

Apesar de ser considerado um procedimento extremamente importante, é uma etapa 

muitas vezes negligenciada durante a produção dos mapas. Poucos são os trabalhos que 

demonstram como foram categorizados as unidades de susceptibilidade (Pereira, 2009). 

Como consequência, tem-se uma série de estudos onde é impraticável mensurar a 

heterogeneidade das classes, isto é, o gestor municipal não tem condições de interpretar 

as diferenças entre classes contiguas, uma vez que são desconhecidos os atributos que 

permitiram essas classes serem agrupadas: Qual a diferença entre áreas de 

susceptibilidade alta e muito alta? 
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Formalmente pode-se deparar com variações no número de classes atribuídas aos 

modelos (Thiery et al., 2007). Pode-se encontrar trabalhos que apresentam desde uma 

simples distinção entre unidades estáveis e instáveis (Beguería & Lorente, 2002), até 

outros mais amplos, que podem envolver até 7 classes, rotuladas, por exemplo, como 

extremamente baixa, muito baixa, baixa, moderada, alta, muito alta e extremamente alta 

(Santacana et al., 2003). Essa carência de um sistema unificado de classificação, que 

possa ser adotado internacionalmente, não permite a comparação dos resultados como é 

usado, por exemplo, nos estudos de áreas sísmicas (Chacón et al., 2006). 

Em meio às metodologias adotadas para a seleção das classes, configuram-se 

predominantemente dois tipos de abordagens. A primeira deriva da automação de 

processos classificatórios inseridos na rotina dos Sistemas de Informação Geográfica, 

dentre as quais, pode-se citar, por exemplo, os métodos de igual amplitude (Pereira et 

al., 2012) ou da média e desvio padrão (Süzen & Doyuran, 2004), além da técnica de 

classificação por natural breaks, que captura dados com comportamentos semelhantes. 

A segunda, e mais importante, são os processos que promovem a classificação dos 

índices de susceptibilidade com base nos escorregamentos, merecendo destaque, as 

técnicas de validação matemática baseadas na densidade de eventos (Santacana et al., 

2003; Sujatha et al., 2012) e a interpretação gráfica da curva de predição (Zêzere et al., 

2004).  

Em um estudo comparativo, Garcia (2002) e Garcia et al. (2007) demostraram que, 

independentemente do modelo aplicado, o método adotado durante o agrupamento dos 

dados e o número de classes empregadas podem trazer diferenças consideráveis no que 

diz respeito à apresentação final dos mapas.  

Tecnicamente, todas as abordagens estão corretas, entretanto, os enfoques que levam 

em consideração a existência de movimentos devem ser preferidos, pois são aquelas que 

melhor representam a realidade, uma vez que se baseiam em fatos reais e não em 

simples análises estatísticas de frequência e amplitude (Garcia et al., 2007). Dando 

continuidade ao exposto acima, seguem alguns métodos que fazem referência ao 

inventário de processos e que são utilizados para uma classificação adequada dos dados. 
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5.6.1 EQUAÇÕES MATEMÁTICAS 

Tendo em vista que a finalidade do modelo de susceptibilidade é buscar áreas do 

território mais propensas ao desenvolvimento de um fenômeno, o mapa mais eficiente 

vai ser o que conseguir agrupar a maior quantidade de movimentos na menor extensão 

possível. O objetivo principal é constranger ao máximo a dimensão da classe de maior 

susceptibilidade, porém, garantindo o mínimo de eventos nas unidades menos 

susceptíveis (Garcia, 2012). 

Dessa forma, com o intuito de reduzir a subjetividade e otimizar o processo de 

classificação, foram desenvolvidas equações matemáticas voltadas à análise da aptidão 

das diferentes unidades adotadas na hierarquização da susceptibilidade. Essas 

metodologias, normalmente baseadas na densidade de eventos, correspondem a 

processos pós-classificatório que visam validar a adequabilidade de cada classe em 

setorizar os diferentes níveis de intensidade do fenômeno investigado, 

independentemente do método de segregação adotado. 

Uma das primeiras abordagens corresponde ao Índice de Densidade Relativa (IDR) 

sugerido por Baeza (1994). Esse índice é definido como a proporção entre a densidade 

de escorregamentos verificada em uma dada classe de susceptibilidade e a densidade 

total presente na área de estudo (Baeza & Corominas, 2001). Geralmente é confrontado 

com os mesmos dados utilizados na concepção do modelo, produzindo, assim, o grau de 

ajuste das classes (Corominas & Mavrouli, 2011). Entretanto, nada impede que seja 

utilizada a parcela independente do inventário para produzir indicadores de predição. 

Matematicamente pode ser formulado de acordo com a Equação 5.49. 

𝐼𝐷𝑅𝑖 = 100 .  [

𝑆𝑖

𝐶𝑖
  

∑ (
𝑆𝑖

𝐶𝑖
)𝑛

𝑖=1

] =  100 .  

[
 
 
 
 
Á𝑟𝑒𝑎 (𝑆 ∩ 𝐶𝑖)

Á𝑟𝑒𝑎 (𝐶𝑖)

Á𝑟𝑒𝑎 (𝑆)

Á𝑟𝑒𝑎 (𝛺) ]
 
 
 
 

 (5.49) 

Onde, Si corresponde a área ocupada pelos escorregamentos dentro da classe de 

susceptibilidade i (i = 1, 2, 3, ..., n), que ocupa uma área Ci da região Ω que está sendo 

investigada. S é a área ocupada por todos os movimentos cartografados ao longo da área 

de estudo Ω. Os resultados devem indicar um aumento do IDR de acordo com os níveis 
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de susceptibilidade para a classificação ser considerada consistente (Santacana et al., 

2003). A Tabela 5.6 sintetiza exemplos de limites de IDR encontrados para diferentes 

classes de susceptibilidade segundo alguns autores.  

Tabela 5.6 – Índices de Densidade Relativa segundo as classes de susceptibilidade adotadas nos trabalhos de 

Baeza (1994) e Baeza & Corominas (2001). 

Classes de 

Susceptibilidade 
Baeza (1994) 

Baeza & Corominas 

(2001) 

Nulo 0,00 — 

Muito Baixa — 0,00 

Baixa 0,00 1,61 

Moderada 8,33 17,56 

Alta 27,68 32,80 

Muito Alta 63,99 48,01 

De forma análoga, Chung & Fabbri (2003) propuseram a Taxa de Eficiência (Ratio of 

Effectiveness). É desenvolvida matematicamente de forma semelhante à Equação 5.49, 

uma vez que o índice é calculado através da relação entre a probabilidade de um pixel, 

localizado dentro da classe, ser afetado por um escorregamento (P(SǀCi)) e a 

probabilidade de um pixel ser atingido ao longo da área de estudo (P(S)). Logo, em 

termos práticos, o resultado é o mesmo. Vide a Equação 5.50. 

𝑅𝐸𝑖 =
𝑃(𝑆│𝐶𝑖)

𝑃(𝑆)
=  

[
 
 
 
 
Á𝑟𝑒𝑎 (𝑆 ∩ 𝐶𝑖)

Á𝑟𝑒𝑎 (𝐶𝑖)

Á𝑟𝑒𝑎 (𝑆)

Á𝑟𝑒𝑎 (𝛺) ]
 
 
 
 

=  [

𝑆𝑖
𝐶𝑖

⁄

𝑆
𝛺⁄

] (5.50) 

Assim, quando as taxas de eficiência são iguais ou próximas a 1, as classes de 

susceptibilidade não apresentam capacidade preditiva ou discriminatória, sendo 

constituídas por uma seleção aleatória de unidades de terreno (Chung & Fabbri, 2003). 

Nessa condição, os valores encontrados correspondem, na realidade, à densidade média 

de movimentos verificados na área de estudo.  



99 

 

A medida em que esse índice se afasta de 1, a eficiência do processo de classificação é 

aprimorada. Logo, valores inferiores a 1 e próximos a zero conduzem a uma eficaz 

categorização de áreas de baixa susceptibilidade (estáveis) e valores muito superiores a 

1 produzem ótimas classificações das regiões altamente susceptíveis (instáveis) 

(Guzzetti et al., 2006). 

A grande vantagem desse enfoque, quando comparado ao anterior, é a existência de 

limites predefinidos de significância, que permitem avaliar qualitativamente a 

capacidade “preditiva” assumida pelas diferentes classes de susceptibilidade. 

Considerando que os limiares de Chung & Fabbri (2003) são muito difíceis de serem 

atingidos, principalmente em locais complexos, com elevada variabilidade 

geomorfológica e numerosos escorregamentos, Guzzetti et al. (2006) fizeram uma 

atenuação dos critérios, conforme é apresentado na Tabela 5.7.  

Apesar dos valores estipulados serem geralmente definidos com base na experiência dos 

autores, eles garantem uma padronização dos resultados, fato importante, 

principalmente, quando a produção dos mapas está sendo conduzidas por profissionais 

com pouca habilidade.  

Tabela 5.7 – Classificação da significância das taxas de eficiência dos níveis de susceptibilidade de acordo com 

Chung & Fabbri (2003) e Guzzetti et al. (2006). 

Eficiência da classificação 
Taxa de Eficiência (Ratio of Effectiveness)  

Chung & Fabbri (2003) Guzzetti et al. (2006) 

Alta 

Susceptibilidade 

Muito Significativa REi > 6 — 

Significativa 3 < REi ≤ 6 REi > 1,5 

Não Significativa 0,2 ≤ REi ≤ 3 0,5 ≤ REi ≤ 1,5 

Baixa 

Susceptibilidade 

Significativa 0,1 ≤ REi < 0,2 REi < 0,5 

Muito Significativa REi < 0,1 — 

Garcia et al. (2007) sugeriram uma pequena adaptação na Taxa de Eficiência, propondo 

o Índice de Capacidade Preditiva. Essa nova aproximação aplica o logaritmo natural na 

ponderação entre a probabilidade de classe ser atingida por um evento (P(Si)) e a 



100 

 

proporção que a classe ocupa na área de estudo (P(Ci)) (Equação 5.51), o que torna mais 

simples a interpretação dos resultados. 

𝐼𝑖 = 𝑙𝑛 [
𝑃(𝑆𝑖)

𝑃(𝐶𝑖)
] = 𝑙𝑛 

[
 
 
 
 Á𝑟𝑒𝑎 ( 𝑆𝑖)

Á𝑟𝑒𝑎 (𝑆)

Á𝑟𝑒𝑎 (𝐶𝑖)

Á𝑟𝑒𝑎 (𝛺) ]
 
 
 
 

=  𝑙𝑛 [

𝑆𝑖
𝐶𝑖

⁄

𝑆
𝛺⁄

] (5.51) 

Si, Ci, S e Ω correspondem aos mesmos parâmetros já apresentados anteriormente na 

Equação 5.49.  O resultado encontrado apresenta uma variação de +∞ a ‒∞, sendo que, 

quanto maior a magnitude do índice, melhor é a representatividade da classe. Nesse 

contexto, valores positivos apresentam maior capacidade “preditiva”, já que são mais 

representativos do que a densidade média de movimentos presentes na área de estudo, e 

valores negativos são menos capazes de discriminar os movimentos, pois explicam 

menos do que é esperado por essa distribuição aleatória. 

 

5.6.2 MÉTODOS GRÁFICOS 

Os métodos gráficos constituem técnicas simples e eficientes de hierarquização dos 

graus de susceptibilidade. Seu aspecto visual torna o processo de classificação intuitivo, 

sendo que o produto gerado é mais acessível à interpretação do que o ferramental 

matemático apresentado anteriormente.  

Pode ser executado com base nas curvas de sucesso e predição. Entretanto, como visto 

anteriormente, embora a predição apresente resultados inferiores, ela tende a avaliar a 

capacidade do modelo em prever futuras manifestações de instabilidade, logo, 

proporciona um resultado mais realístico. Dessa maneira, sua utilização deve ser sempre 

priorizada. Todavia, existem trabalhos que utilizam a curva de sucesso para essa 

finalidade (Garcia et al., 2007). 

É comum encontrar basicamente dois tipos de enfoques para a setorização dos níveis de 

susceptibilidade seguindo essa linha de raciocínio. O primeiro busca os limites 

correspondentes às quebras naturais do padrão de distribuição dos scores de 
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susceptibilidade, que podem ser identificados através das rupturas de declive observadas 

na curva de predição (Zêzere et al., 2004; Zêzere, 2006), como monstra a Figura 5.15. 

 

Figura 5.15 - Classificação dos graus de susceptibilidade com base nas rupturas de declive observadas na 

curva de predição. Baseado em Zêzere (2006). 

O princípio dessa análise concentra-se na localização de pontos inflexão capazes de 

separar populações com características distintas de susceptibilidade, as quais conferem 

comportamentos diferenciados às unidades de terreno frente às instabilizações de 

vertente. Assim, a identificação das classes é realizada pela variação abrupta da 

inclinação do diagrama, sendo que os pontos de inflexão correspondem aos valores 

limites das classes. 

Observando o exemplo apresentado na Figura 5.15, pode-se verificar quatro pontos de 

inflexão que setorizam a curva de predição em cinco níveis de susceptibilidade, os quais 

diminuem de intensidade a medida em que o eixo das abscissas avança para 100%. Isso 

faz com que o nível I, de maior intensidade, ocupe 10% do território e receba 60% dos 

futuros escorregamento, e o nível V, que ocupa 30% da região, tenda a não receber 

nenhum indicio de movimentação com o passar dos anos. 

Apesar de já ter sido comprovada a eficácia dessa técnica comparativamente a outras 

existentes (Garcia et al., 2007)19, a análise das rupturas do declive das Curvas de 

Sucesso/Predição nem sempre é uma tarefa fácil, visto que muitas vezes os pontos de 

                                                 
19 Garcia et al. (2007) testou diversas técnicas de classificação e verificou os melhores resultados na 

abordagem que adota o pricípio das quebras geometricas da curva de sucesso. 
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curvatura não são visíveis (Figura 5.16). Ainda, a adoção desse procedimento não 

permite o controle do operador sobre os resultados, ou seja, o número de classes, bem 

como o poder preditivo de cada classe, vai variar de acordo com as características do 

meio físico e os parâmetros utilizados durante o mapeamento.  

 

Figura 5.16 - Classificação dos graus de susceptibilidade com base em limites pré-definidos derivados da 

proporção de escorregamentos esperados. 

Do ponto de vista prático, uma política de gestão territorial baseada nesses argumentos 

poderia ser problemática, dado que as restrições adotadas na categorização dos mapas 

não seriam as mesmas para todas as áreas estudadas. Para contornar problemas dessa 

espécie e uniformizar o processo de classificação, pode-se adotar a padronização dos 

graus de susceptibilidade em função da proporção de ocorrências esperada em cada 

classe, em um tempo futuro não definido. Ou seja, antes da execução do procedimento 

de divisão, já se sabe o número de classes pretendidas e o poder de alcance de cada 

uma. 

Por exemplo, partindo do princípio que são desejadas somente 3 classes de 

susceptibilidade, alta, média e baixa, que devem receber, respectivamente, 80%, 15% e 

5% dos futuros deslizamentos, é possível particionar o terreno à custa da área capaz de 

encontrar os índices preditivos desejados. 

Assim, se o comportamento da curva de predição se desse pela Figura 5.16, a classe de 

alta susceptibilidade abrangeria 38% da região investigada, para a receber os já 

estipulados 80% dos futuros escorregamentos. Observando que o índice de 
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favorabilidade encontrado pelo modelo estatístico aumenta rumo ao zero do eixo das 

abscissas, é de se esperar que as unidades de terreno da classe de alta susceptibilidade 

apresentem as maiores propensões ao desencadeamento dos eventos. Logo, essa região 

não vai receber somente 80% das futuras movimentações, mas sim, 80% dos eventos 

mais propensos a ocorrer de acordo com o modelo estatístico. Em contrapartida, a baixa 

susceptibilidade responderia por 32% do território, sendo responsável por receber 

apenas 5% dos movimentos menos predispostos a ocorrer.  

O interessante nesse tipo de análise é que a proporção territorial necessária ao 

estabelecimento dos índices de escorregamentos predefinidos pode ser melhorada a 

critério do gestor público ou durante a revisão dos mapas. Sendo assim, a medida em 

que mais informações são adquiridas e novos parâmetros incorporados ao modelo, 

pode-se buscar a contração da área de alta susceptibilidade para prever, a mesma 

quantidade de futuros movimentos.  

 

5.7 COMPARAÇÃO ENTRE MODELOS ESTATÍSTICOS 

Apesar das metodologias estatísticas serem consideradas abordagens menos subjetivas 

que os enfoques geomorfológicos e heurísticos, modelos com capacidades preditivas 

semelhantes não apresentam o mesmo padrão espacial de precisão (Sterlacchini et al., 

2011). Isto significa dizer que, apesar desses modelos serem certificadamente análogos 

perante as curvas de sucesso e predição, espacialmente eles divergem na distribuição 

das classes de suscetibilidade, sendo de extrema importância a execução de uma análise 

da concordância espacial entre os mapas gerados. De acordo com Marques (2013), 

poucos são os trabalhos que avaliam a variabilidade espacial resultante da aplicação de 

diferentes modelos estatísticos. 

Esse tipo de avaliação pode e deve ser aplicado também a cada etapa de revisão dos 

mapas de susceptibilidade. Isto é, na medida em que novos mapas são gerados ao longo 

do tempo, devido, por exemplo, à disponibilização de dados e informações mais 

recentes e/ou ao aprimoramento metodológico das técnicas empregadas, a precisão 
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tende a ser refinada, com possíveis implicações sobre a política de uso e ocupação do 

solo. Logo, é necessária a compreensão e a identificação das modificações ocorridas. 

O Teste Kappa (k), muitas vezes denominado coeficiente Kappa de Cohen, compreende 

uma análise muito difundida nas ciências médicas, que vem sendo empregado 

gradativamente na comparação entre mapas de susceptibilidade (Sterlacchini et al., 

2011; Garcia, 2012; Marques, 2013), bem como na validação de modelos (Guzzetti, 

2005; Guzzetti et al., 2006; Van Den Eeckhaut et al., 2006). Proposto por Cohen 

(1960), o Coeficiente Kappa é uma medida da proporção de casos concordantes após 

serem removidos da análise os eventos esperados estatisticamente. Em outras palavras, 

esse teste avalia o grau de concordância entre dados observados (medidos) levando-se 

em consideração episódios decorrentes ao acaso (Equação 5.52).  

𝑘 =
𝑃𝑜 − 𝑃𝑒

1 − 𝑃𝑒  
 (5.52) 

Onde, Po corresponde à probabilidade de concordância observada e Pe à probabilidade 

de concordância esperada (ao acaso). Em ambos os casos as proporções são calculadas 

segundo as Equações 5.53 e 5.54 derivadas da Tabela 5.8. 

Tabela 5.8 - Tabela de contingência utilizada para a análise da concordância espacial entre modelos de 

susceptibilidade classificados em três classes: Alta (A), Média (M) e Baixa (B). I representa genericamente as 

classes (A, B e C). Ω é igual a área total de estudo. 

MODELO 2 
MODELO 1   

Alta Média Baixa  

Alta  (A1 , A2)  (M1 , A2)  (B1 , A2) Σ (I1 , A2) 

Média  (A1 , M2)  (M1 , M2)  (B1 , M2) Σ (I1 , B2) 

Baixa  (A1 , B2)  (M1 , B2)  (B1 , B2) Σ (I1 , B2) 

 Σ (A1 , I2) Σ (M1 , I2) Σ (B1 , I2) Σ (T) = Ω 

 

𝑃𝑜  =
(𝐴1 , 𝐴2) + (𝑀1 , 𝑀2) + (𝐵1 , 𝐵2)

∑(𝑇)
 (5.53) 
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𝑃𝑒 = [
∑(𝐴1 ,  𝐼2). ∑( 𝐼1 , 𝐴2 )   

∑(𝑇) 
] + [

∑(𝑀1 ,  𝐼2). ∑( 𝐼1 , 𝑀2 )   

∑(𝑇) 
] 

+ [
∑(𝐵1 ,  𝐼2). ∑( 𝐼1 , 𝐵2 )   

∑(𝑇) 
] 

(5.54) 

(A1 , A2), (M1 , M2) e (B1 , B2) correspondem às áreas concordantes que são observadas 

nas classes alta, média e baixa, ao passo que [Σ (A1 , I2) . Σ (I1 , A2) / Σ (T)], Σ (M1 , I2) . 

Σ (I1 , M2) / Σ (T)] e Σ (B1 , I2) . Σ (I1 , B2) / Σ (T)] representam as áreas concordantes  

que são estatisticamente esperadas para as mesmas classes. Dessa forma, o resultado do 

teste vai assumir um valor de k ≥ 0 quando a concordância observada for maior ou igual 

a esperada, sendo que, k = +1 faz referência a uma concordância perfeita (Fleiss et al., 

2003). 

A interpretação dos resultados obtidos com a estatística Kappa pode ser facilitada a 

partir do uso de padrões qualitativos já estabelecidos, como a classificação apresentada 

por Landis & Koch (1977) e utilizada por diferentes autores (Sterlacchini et al., 2011; 

Garcia, 2012; Marques, 2013) na comparação entre mapas de susceptibilidade (Tabela 

5.9).  

Tabela 5.9 - Critérios para a interpretação dos Coeficientes Kappa (Landis & Koch, 1977). 

ESTATÍSTICA KAPPA (k) 
GRAU DE 

CONCORDÂNCIA 

< 0,00 Nenhum 

0,00– 0,20 Baixo 

0,21 – 0,40 Razoável 

0,41 – 0,60 Moderado 

0,61 – 0,80 Substancial 

0,81 – 1,00 Quase Perfeito 

Entretanto, podem ser encontrados na literatura padrões mais simples, como, por 

exemplo, o de Fleiss et al. (2003). Segundo os autores, valores de k ≥ 0,75 fazem 
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referência a concordâncias excelentes, valores de k ≤ 0,40 representam dados 

pobremente concordantes e os valores situado entre ambos os limites dizem respeito a 

dados bem relacionados. 
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CAPÍTULO 6 

MATERIAIS E MÉTODOS UTILIZADOS NO 

DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA 

 

 

A metodologia adotada na condução da pesquisa foi planejada com o propósito de 

aprimorar o conhecimento acerca das técnicas e procedimentos adotados na elaboração 

de mapas de susceptibilidade a movimentos de massa, desde os dados de entrada até a 

apresentação do produto final, tendo como base a fundamentação teórica descrita nos 

capítulos anteriores. 

Baseado nesse contexto, foram elegidas duas áreas para o desenvolvimento do estudo, 

denominadas Belo Vale e Antônio Pereira (Figura 6.1). A escolha levou em 

consideração os seguintes parâmetros: (i) disponibilidade de informações cartográficas; 

(ii) histórico de problemas da dinâmica exógena da terra, (iii) potencial em desencadear 

movimentos de massa, avaliado por um viés qualitativo, (iv) importância do estudo para 

o ordenamento territorial das localidades, (v) diversidade de características 

litoestruturais de cada região e (vi) proximidade da Universidade Federal de Ouro Preto, 

onde os trabalhos de escritório foram conduzidos. 

O enquadramento das áreas de estudo contemplou, majoritariamente, a província 

mineral do Quadrilátero Ferrífero, situada na porção central-sul do Estado de Minas 

Gerais (Figura 6.2). Formada por uma geologia complexa, sua subdivisão 

litoestratigráfica formal foi proposta por Dorr (1969), sendo esquematicamente 

apresentada na Tabela 6.1. 
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Figura 6.1 - Localização das áreas de estudo de Belo Vale e de Antônio Pereira. 
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Figura 6.2 - Esboço esquemático do Quadrilátero Ferrífero evidenciando a localização das áreas de estudo. 

Adaptado de Costa (2007). 

Tabela 6.1 - Coluna estratigráfica simplificada do Quadrilátero Ferrífero. Modificada de Alkmim & Marshak 

(1998). 
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A primeira região, denominada Belo Vale, é composta pelos municípios de Belo Vale e 

Moeda em sua completude e uma pequena parcela dos municípios de Jeceaba, 

Congonhas, Itabirito, Bonfim, Brumadinho, Piedade dos Gerais e Ouro Preto (Figura 

6.1). Privado de material cartográfico e com uma extensão territorial de 642,13 km², 

esse local engloba parte da borda oeste do Quadrilátero Ferrífero, sob influência do 

Sinclinal Moeda (Dorr, 1969), estrutura geológica que dá nome à unidade 

geomorfológica mais proeminente identificada localmente, a Serra da Moeda (Figura 

6.3).  

Alinhada, predominantemente, na direção N-S, a Serra da Moeda é constituída por 

escarpas abruptas, vertentes íngremes e paredões rochosos, dando origem a declives 

acentuados e encostas instáveis. Apresenta amplitudes de relevo bem elevadas, muitas 

vezes superiores a 400 m, sendo marcada pela existência de rampas de colúvio muito 

bem definidas, principalmente entre a crista e a rodovia BR-040 (Medina et al., 2005), 

principal acesso a região vindo da capital Belo Horizonte (Figura 6.3 - A).  

Avançando sentido oeste, esse padrão de relevo sofre uma suavização (Figura 6.3 - B), 

ocorrendo, entre as unidades de relevo de degradação, processos de acumulação, com 

destaque aos depósitos aluvionares situados, principalmente, no domínio do Rio 

Paraopeba, e aos depósitos de tálus e colúvio, identificados em diversos pontos ao longo 

da região (Figura 6.3 - C). Essa porção é marcada pela existência de um complexo 

cristalino. 

A segunda área de investigação selecionada faz referência ao distrito de Antônio Pereira 

acrescido de uma pequena fração do distrito de São Bartolomeu e do distrito sede, todos 

pertencentes ao município de Ouro Preto – MG (Figura 6.1). Apresentando melhores 

bases cartográficas para o desenvolvimento do estudo, esse local abrange uma área de 

134,02 km² e está localizado, em sua totalidade, numa complexa zona dobrada do 

Quadrilátero Ferrífero, mais precisamente na sua borda sudeste, sendo delimitado pelas 

Serras do Ouro, do Espinhaço, do Batatal e do Caraça (Figura 6.4). 
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Figura 6.3 - Aspectos morfológicos gerais da área de Belo Vale. A fotografia “A” evidencia a crista da Serra da 

Moeda e as rampas de colúvio em direção a rodovia BR-040. A fotografia “B” corresponde à suavização do 

relevo no sentido oeste, interior da área de estudo, a partir de um ponto de vista da Serra da Moeda. A 

fotografia “C” exemplifica os depósitos de tálus e colúvio identificados através de levantamentos de campo. 

O sistema de montanhas localizado na borda oeste e norte da Antônio Pereira apresenta 

cotas altimétricas elevadas e declives acentuados. Tem sua origem na Serra do Ouro 

(Figura 6.4 - A), mais ao sul da área de estudo, seguindo sentido noroeste até a Serra do 

Batatal, onde intercepta a Serra do Caraça, predominante, no sentido SW-NE (Figura 

6.4 - B). Ao centro, o relevo do distrito é atenuado (Figura 6.4 - C), sendo limitado a 

leste por um desnível topográfico inferior aos demais padrões morfológicos 

apresentados. 
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Figura 6.4 - Aspectos morfológicos gerais da área de António Pereira. A fotografia “A” realça a face oeste da 

área de estudo, onde ocorre a Serra do Ouro/Espinhaço. A fotografia “B” corresponde à Serra do Caraça, 

considerada uma das mais altas do Quadrilátero Ferrífero. A fotografia “C” faz alusão a uma foto tirada da 

Serra do Ouro, que evidencia o abrandamento do relevo na porção central da área de investigação. 

Haja vista a existência de algumas discrepâncias entre ambas as regiões de análise e o 

caráter de experimentação metodológica proposto por esta pesquisa, bem como a 

mudança da percepção do operador ante a evolução do conhecimento ao longo da tese, 

os cartogramas utilizados, bem como as técnicas e procedimentos aplicados, não 

seguem, necessariamente, um mesmo padrão.  

 



113 

 

6.1 PRODUÇÃO DAS BASES CARTOGRÁFICAS  

A preparação dos dados de entrada necessários à elaboração dos modelos estatísticos de 

susceptibilidade teve sua origem nos matérias cartográficos inventariados, 

georreferenciados e organizados em camadas funcionais na plataforma SIG. O resultado 

foi a produção de parâmetros intermediários, essenciais à exposição da aptidão local em 

sediar os fenômenos investigados.  

Um conjunto específico de informações foi derivado a partir da base topográfica, 

geológica ou pedológica, ou ainda, elaborado diretamente através da interpretação de 

imagens orbitais e/ou fotografias aéreas. Em Belo Vale, os seguintes temas foram 

contemplados: ângulo das encostas, direção e orientação das vertentes, índice de 

umidade inverso, unidades litológicas e geomorfológicas e inventário de 

escorregamentos.  

Para a localidade de Antônio Pereira, além dos mesmos mapas utilizados em Belo Vale, 

por vezes classificados de forma diferenciada, foram agregados as seguintes 

informações: distância de falhas, confinamento das descontinuidades, unidades 

pedológicas e aplicação do algoritmo HAND. A adoção dessas diferentes classificações 

tem origem nas especificidades das áreas em análise, uma vez que a preferência por 

determinados intervalos pode favorecer a identificação dos movimentos de massa. 

Logo, distintas setorizações foram testadas20, porém, apenas os melhores resultados 

foram utilizados e serão, em sequência, apresentados. 

A unidade de terreno adotada como suporte à elaboração de todos os cartogramas 

mencionados foi o pixel com 5 metros de resolução. Sendo assim, a menor unidade 

cartográfica de análise, capaz de individualizar as informações, corresponde, no terreno, 

a uma célula quadrática de 25 m² de área. Esse valor foi definido a partir da precisão 

gráfica, tomando-se como base o erro gráfico admissível de 0,2 mm (Silva, 1998) e a 

escala 1:25.000 da base topográfica. 

                                                 
20 Essas diferentes setorizações foram testadas individualmente por meio da Análise de Sensibilidade, 

desenvolvida, nessa fase, a partir da Área Abaixo da Curva acoplada à técnica estatística do Valor 

Informativo. Em outras palavras, diferentes classificações de um mesmo cartograma foram verificadas 

com o intuito de assegurar a seleção de classes que exibisse a maior contribuição singular para a previsão 

dos movimentos cadastrados. 
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A construção da base de dados topográficos contemplou a vetorização das categorias de 

relevo, hidrografia e sistemas de transporte na escala 1:25.000. Teve como fonte os 

originais cartográficos produzidos pela Diretoria de Serviço Geográfico do Exército 

(DSG) e pelo Departamento Nacional de Recursos Minerais (DNPM) (Figura 6.5). 

Belo Vale  

 

Antônio Pereira 

 

Figura 6.5 - Cartas topográficas na escala 1:25.000 utilizadas na geração da base de dados contínua da área de 

Belo Vale e Antônio Pereira. 

Os procedimentos adotados para a aquisição dessas informações foram: (i) digitalização 

e georreferenciamento das cartas topográficas originais, (ii) vetorização das curvas de 

nível, pontos cotados, hidrografia, massas de água e sistemas de transporte, (iii) 

transferência dos atributos alfanuméricos das cartas aos vetores, (iv) validação 

topológica e ligação dos vetores das cartas e (v) geração da base de dados contínua dos 

locais de investigação. 

Apoiado nessa abordagem, um Modelo Digital do Terreno (MDT-TIN) foi construído a 

partir da interpolação das curvas de nível e dos pontos cotados, permitindo a derivação 

de uma série de informações complementares, tais como, ângulo das encostas, perfil e 

orientação das vertentes, unidades geomorfológicas, índice de umidade inverso e 

HAND, cada qual com suas especificidades e importância na determinação dos 

movimentos investigados. 
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O perfil das vertentes, também referido como mapa de curvatura, foi elaborado a partir 

da combinação entre os perfis transversais e longitudinais decompostos em formas 

côncavas, lineares e convexas. O procedimento aplicado deu origem a 9 classes 

morfológicas (Figura 6.6), que permitem supor a capacidade das encostas em controlar 

o movimento das águas e o teor de umidade dos solos, influenciando a distribuição da 

vegetação e a ocorrência de processos geodinâmicos (Wysocki et al., 2011). Os limites 

utilizados para a definição da curvatura foram baseados nos intervalos: +∞ ≤ x < 0,05, 

0,05 ≤ x ≤ –0,05 e –0,05 < x ≤ –∞. 

 

Figura 6.6 - Combinação entre o perfil longitudinal (vertical) e transversal (horizontal) para a identificação 

das diferentes formas do terreno. Modificado de Dikau (1990) e Wysocki et al. (2011). 

O perfil longitudinal, também denominado vertical, é a medida da forma ao longo da 

direção de inclinação da encosta, isto é, perpendicular à disposição das curvas de nível, 

sendo uma geometria capaz de influenciar a velocidade de escoamento e, 

consequentemente, o potencial erosivo das águas. Por sua vez, o perfil transversal 

(horizontal) corresponde à forma ao longo das curvas de nível, ou seja, perpendicular à 

direção de propagação da encosta. Logo, sua conformação está voltada a influenciar a 

concentração ou dissipação do fluxo de água superficial. 

A produção do mapa de curvatura foi arquitetada, inicialmente, com base em pixels de 

50 metros, seguindo o procedimento sugerido por Pereira (2009), convertidos, 

posteriormente, em 5 metros. Isso se deve ao fato que resoluções espaciais mais 

abrangentes geram acuidades visuais das formas mais evidentes ao operador.  
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De acordo com Garcia (2012), escalas mais detalhadas tornam complexa a 

caracterização do tipo de perfil da vertente, além de delinear as facetas de triangulação 

efetuadas para se obter o MDT. Assim, o autor sugere que a perda devido à diminuição 

da resolução pode ser compensada por uma maior homogeneidade, a qual permite fazer 

uma boa associação entre os resultados de curvatura e a realidade representada pelas 

curvas de nível. 

As unidades geomorfológicas foram geradas a partir do cruzamento de dados de 

amplitude e inclinação das vertentes, seguindo a metodologia proposta por Ponçano et 

al. (1979), porém, adaptada ao limiar de inclinação média de 15° (Tabela 6.2). 

Tabela 6.2 - Critérios adotados na identificação de sistemas de relevo. Adaptado de Ponçano et al. (1979). 

Unidades Geomorfológicas 
Inclinação da 

Vertente 
Amplitude  

Relevo Colinoso < 15° < 100 m 

Relevo de Morros com Vertentes Suavizadas < 15° 100 – 300 m 

Relevo de Morrotes > 15° < 100 m 

Relevo de Morros > 15° 100 – 300 m 

Relevo Montanhoso > 15° > 300 m 

O limite territorial de análise adotado durante a setorização das características 

fisiográficas mencionadas foi fundamentado nos procedimentos sugeridos por Peluzio et 

al. (2010), tendo como base a área ocupada pelas diferentes “sub-bacias hidrográficas” 

identificadas ao longo do modelo digital de elevação invertido. As áreas 

demasiadamente pequenas foram englobadas por unidades mais abrangentes, quando 

avaliada, qualitativamente, a necessidade de generalização. Campanhas de campo foram 

conduzidas com o intuito de validar os resultados encontrados, permitindo a 

identificação “in loco” de algumas unidades de relevo mapeadas (Figura 6.7). 

Proposto por Beven & Kirkby (1979), o topographic wetness index, ou índice 

topográfico de umidade, corresponde a uma ferramenta matemática utilizada com a 

finalidade de quantificar o efeito da topografia sobre os processos hidrológicos 

(Sørensen et al., 2006), permitindo a modelagem aproximada da umidade do solo e da 

superfície de saturação (Qin et al., 2011). Para Nobre et al. (2011), as condições 

superficiais de umidade do solo definem a partição e o destino dos fluxos de entrada e 
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saída de água. Logo, é um importante fator a ser considerado na análise de 

susceptibilidade a movimentos de massa. 

 

Figura 6.7 - Constraste morfológico entre a unidade de relevo de colina (fotografia A) e montanhoso 

(fotografia B). 

É definido algebricamente conforme a Equação 6.1, onde a é a área de contribuição 

específica, isto é, a área de captação específica a montante da célula, e b representa o 

ângulo de inclinação local da vertente. 

𝑊𝐼 = 𝑙𝑛 (𝑎/𝑡𝑎𝑛 𝑏 )  (6.1) 

Todavia, quando aplicado em áreas planas, onde a inclinação é igual a zero, esse índice 

culmina em erros matemáticos, visto a impossibilidade da divisão. Para contornar esse 

problema, optou-se pela utilização do inverso do wetness index (Equação 6.2), 

disponível no plug-in TauDEM (Terrain Analysis Using Digital Elevation Models) 

(Tarboton, 2015), um modulo de análise hidrológica derivado de dados topográficos e 

disponível para a interface ArcGIS (Tarboton, 2013; Tarboton & Mohammed, 2013). 

𝐼𝑊𝐼 =  𝑙𝑛 (tan𝑏 /𝑎 )  (6.2) 

Da mesma forma como o IWI, o algoritmo HAND (Height Above the Nearest Drainage) 

tem demonstrado correlação com a profundidade do nível freático, permitindo a 

identificação das partes do relevo que recebem maior influência da água (Rennó et al., 

2008; Nobre et al., 2011). Como é baseado na normalização topográfica em relação aos 

cursos d’água mais próximos, a elevação indicada no modelo não faz referência ao nível 

do mar, como nas abordagens hipsométricas tradicionais. Consequentemente, a rede de 
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drenagem é tida como a porção mais baixa do relevo e padronizada com uma cota de 

elevação igual a zero. Logo, quanto menor o valor da cota HAND, mais próximo o 

lençol freático deve estar da superfície do terreno. 

Utilizado predominantemente para a classificação de unidades da paisagem (Rennó et 

al., 2008, Pinheiro et al., 2009; Nobre et al., 2011; Rodrigues et al., 2011; Alfaya, 

2012), o modelo HAND foi aplicado em caráter de teste, com o intuito de avaliar sua 

influência sobre o mapeamento estatístico de susceptibilidade a movimentos de massa 

em média escala. Foi arquitetado no software ENVI, a partir de uma estrutura raster de 

elevação, derivada do MDT-TIN e corrigida quanto à presença de depressões espúrias, 

sendo posteriormente calculada a direção de fluxo e as áreas acumuladas de drenagem. 

O limiar de drenagem adotado foi baseado na semelhança e compatibilidade com a rede 

hidrográfica dos originais cartográficos na escala 1:25.000. 

A utilização da geologia como parâmetro de entrada nos modelos de susceptibilidade 

seguiu as observações de Varnes et al. (1984). Isto é, foi agrupada em unidades 

litológicas, não preservando, necessariamente, a ordem estratigráfica, mas 

estabelecendo um agrupamento com base em observações ou inferências de 

estabilidade. Em Belo Vale, a elaboração do cartograma de unidades litológicas foi 

derivada da combinação entre as Cartas do Quadrilátero Ferrífero – 1:25.000 (Lobato et 

al., 2005) e o Mapa Geológico do Estado de MG – 1:1.000.000 (Heineck et al., 2003). 

Essa abordagem só foi admitida devido ao fato da parte com escala em menor detalhe 

ser formada por uma geologia monótona, que pouco se modifica ao longo da região 

analisada e que não deve ser indutora de movimentos. 

Seguindo o mesmo procedimento, a carta de unidades litológicas de Antônio Pereira foi 

produzida. A base geológica utilizada derivou, única e exclusivamente, de Lobato et al. 

(2005). Visto que a escala utilizada nessa fase é integralmente compatível com a escala 

preconizada pelo estudo (1:25.000), mais informações puderam ser extraídas, dando 

origem a novos fatores condicionantes: grau de confinamento das descontinuidades 

pontualmente identificadas e medida euclidiana da distância das falhas geológicas, que 

corresponde à proximidade de um pixel das zonas lineares de falha.  



119 

 

A idealização do cartograma de descontinuidades confinadas teve como fundamento a 

combinação entre a atitude das estruturas/camadas geológicas e a orientação das 

vertentes, resultando em um mapa composto por cinco diferentes classes em função do 

arranjo espacial desses parâmetros (Figura 6.8), acrescidas das áreas planas que não 

foram contabilizadas. Para efetuar tal análise, uma superfície de isovalores foi derivada 

a partir da interpolação de 350 amostras pontuais extraídas da base geológica, as quais 

continham como atributo a direção de mergulho das foliações e das camadas litológicas. 

 

Figura 6.8 - Classes adotadas no mapa de confinamento das descontinuidades com base na combinação 

angular entre a exposição das vertentes e orientação das estruturas geológicas. Modificado de Garcia (2012). 

Devido à familiaridade operacional e à simplicidade de aplicação, o método de 

interpolação utilizado foi o Inverso do Quadrado da Distância. Apesar da interpolação 

não ser uma abordagem altamente recomendada para esse tipo de espacialização21, esse 

enfoque foi aceito pelo fato da tendência das amostras estarem orientalizadas (E, SE, 

                                                 
21 A não indicação da interpolação para dados angulares se deve ao fato dos valores 0° e 360° 

representarem a mesma orientação, o norte, sendo difícil presumir em qual sentido a equação será 

processada no círculo trigonométrico (horário ou anti-horário). 
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NE), com 97% dos dados compreendidos entre as direções norte (0°) e sul (180°) do 

círculo trigonométrico. 

Assim, seguindo inicialmente as terminologias atribuídas a Powell (1875 apud Cruden 

& Hu, 1998), as vertentes foram classificadas em cataclinais e anaclinais. As vertentes 

cataclinais ocorrem quando as descontinuidades apresentam a mesma direção da face do 

talude, ao passo que as encostas ditas anaclinais ocorrem quando as descontinuidades se 

desenvolvem em direção oposta a essa face, sendo admitida, convencionalmente, a 

variação de 20° entre ambas as direções (Cruden, 2000).  

As encostas dispostas perpendicularmente às estruturas geológicas foram classificadas 

como ortoclinais (Garcia, 2012). Quando a relação encontrada foi obliqua, as vertentes 

foram denominadas plagioclinais (IFFI, 2001), podendo ser encontradas vertentes 

plagioclinais com direção preferencial cataclinal ou anaclinal. Todas as combinações 

efetuadas seguiram o acordo angular apresentado por Garcia (2012). Dessas análises 

foram excluídas as áreas planas. 

A interpretação da influência dos solos no desenvolvimento dos movimentos de massa 

fez alusão à classificação extraída do mapa pedológico do Estado de Minas Gerais, 

desenvolvido na escala 1:650.000 (UFV, et al., 2010a). Apesar da incompatibilidade 

com a escala global do estudo (1:25.000), nenhuma operação foi processada visando a 

melhoria da qualidade dos dados, apesar desta poder ser operacionalizada através da 

combinação de atributos morfométricos derivados da base topográfica (Hermuche, et 

al., 2002) e da fotointerpretação. 

 

6.1.2 INVENTÁRIO DE MOVIMENTOS DE MASSA  

O processo de inventariação das cicatrizes na região de Belo Vale contemplou a 

representação cartográfica das feições deixadas por antigos escorregamentos. Foi 

desenvolvido no software Google Earth Pro a partir das imagens justapostas às curvas 

de nível da base topográfica e sobrepostas ao modelo 3D com exagero vertical, tudo 

com o intuito de facilitar a interpretação. Campanhas de campo foram realizadas em 
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sítios específicos, selecionados aleatoriamente, objetivando calibrar o processo de 

fotointerpretação e validar “in loco” o inventário produzido. (Figura 6.9). 

 

Figura 6.9 - Ilustração da técnica adotada para a identificação de antigas feições na Região de Belo Vale. 

A representação adotada foi baseada, predominantemente, na alocação de polígonos e 

pontos (centroides) nas zonadas de depleção. As zonas de acumulação dificilmente 

foram identificadas em função da idade dos movimentos e dos processos geodinâmicos 

subsequentes que ocorreram. Visto que na literatura existem poucos exemplos práticos 

no que se refere à delimitação de eventos pretéritos, o ponto de partida para a 

identificação das cicatrizes foi um background criado através de um banco de imagens 

arquitetado para o desastre ocorrido em 2011, na cidade de Nova Friburgo.  

Nesse sentido, foram coletadas imagens da região de Friburgo antes, durante e pós o 

evento, compondo um conjunto temporal de quadros para os anos de 2004, 2011 e 2013. 

Apesar da catástrofe reportar movimentos generalizadamente, culminando em uma 

diversidade de corridas, algumas feições mostraram-se características e auxiliaram a 

identificação das evidências deixadas na região de interesse (Figura 6.10). Vale a pena 

notar que, passados apenas dois anos do grande episódio de 2011, houve uma 

recomposição vegetal quase que integral das áreas movimentadas e os depósitos 

gerados, foram, em grande parte, lavados. 
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Figura 6.10 - Evidências deixadas por movimentos de massa em Nova Friburgo antes e após a catástrofe de 

2011. Ao centro da imagem de 2011 são visualizados alguns deslizamentos onde antigas feições já existiam. 

Fonte: Google Earth Pro. 
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Diferentemente da região de Belo Vale, a inventariação de cicatrizes em Antônio 

Pereira permitiu a identificação de escorregamentos translacionais/rotacionais em solos 

e movimentos translacionais em maciços rochosos, setorizando, quando passível de 

identificação, os depósitos referentes aos movimentos cartografados. 

Dispondo de produtos cartográficos mais satisfatórios, os procedimentos adotados 

durante o reconhecimento e a representação das ocorrências cadastradas seguiram 3 

etapas metodológicas, programadas com o intuito de reduzir ao máximo as dúvidas. 

Assim, o processo de inventariação teve início com a identificação das feições em 12 

ortofotos pancromáticas georreferenciadas, produzidas em 1987 e disponíveis na escala 

1:10.000 (Figura 6.11). Essa etapa teve suporte das curvas de nível (1:25.000), que 

auxiliaram a análise da expressão topográfica de alguns depósitos, e de uma imagem 

IKONOS, datada de 2006 e fundida em composição colorida real. 

 

Figura 6.11 - Articulação das ortofotos utilizadas durante o processo de elaboração do inventário de 

movimentos de massa. 

As feições identificadas nessa fase foram conduzidas a uma segunda etapa, a qual 

promoveu a confirmação dos eventos cartografados e a delimitação de novas 

ocorrências. Foi realizada a partir da análise estereoscópica das fotografias aéreas 
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presentes em cada ortofoto, todas adquiridas na escala 1:30.000 e aerolevantadas em 

1986 (Tabela 6.3).  

Tabela 6.3 - Fotografias aéreas utilizadas na análise estereoscópica (CEMIG, 1986). 

Voo Faixa Fotografias Aéreas 

ESTEIO Projeto 03/86 2004 D 1013, 1014 e 1015 

ESTEIO Projeto 03/86 2005 C 1069, 1070, 1071, 1072, 1073 e 1074 

ESTEIO Projeto 03/86 2005 D 1082 

ESTEIO Projeto 03/86 2006 C 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 e 38 

ESTEIO Projeto 03/86 2007 B 79, 80, 81 e 82 

ESTEIO Projeto 03/86 2008 A 117, 118, 119, 120 e 121 

ESTEIO Projeto 03/86 2009 B 163, 164, 165 e 166 

De posse de uma carta de cicatrizes preliminar, derivada das etapas anteriores, uma 

terceira fase foi implementada e constou de campanhas de campo localizadas e 

aleatórias, conduzidas com o intuito de calibrar a fotointerpretação e validar “in loco” 

os movimentos inventariados (Figura 6.12). A representação cartográfica adotada para a 

alocação de todos os movimentos foi o polígono. 

Em todas as etapas, as imagens coloridas do software Google Earth Pro, sobrepostas ao 

MDT distorcido verticalmente, foram utilizadas para facilitar a interpretação.  O caráter 

contemporâneo dessas imagens e da imagem IKONOS de 2006, juntamente com os 

trabalhos de campo, permitiram a identificação de escorregamentos mais recentes, 

ocorridos após 1986, a data limite das fotografias aéreas, além da constatação da 

reativação de outros existentes (Figura 6.12 - A). Assim, um inventário temporal foi 

construído para o distrito de Antônio Pereira, discriminando a ocorrência dos 

movimentos antes e após 1986.  

A partir de uma olhar qualitativo, foi estabelecida uma estimativa do grau de certeza 

atribuído a cada feição durante a identificação dos movimentos. Assim, o atributo de 

alto grau de certeza foi concedido aos eventos cadastradas que tinham, na visão do 

intérprete, muitos condicionantes que permitiam a identificação do fenômeno. A medida 

em que as feições eram suavizadas ao longo do tempo, encobertas pela vegetação, 

sofriam processos geodinâmicos subsequentes ou eram cadastradas diferentemente de 
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acordo com o método empregado, o grau de dúvida aumentava e, consequentemente, o 

nível de certeza diminuía, decaindo para médio e baixo.  

 

Figura 6.12 - A fotografia “A” evidencia uma sequência de antigos deslizamentos. O zoom na imagem refere-se 

a reativação de um movimento após 1986. A fotografia “B” apresenta uma zona de movimentos translacionais 

em rocha (desplacamento). A fotografia “C” mostra um escorregamento inicialmente identificado nas 

ortofotos de 1986. 

Dessa forma, o inventário de movimentos de massa de Antônio Pereira contemplou, 

sempre que possível, uma análise temporal, onde os movimentos cadastrados foram 
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classificados de acordo com a tipologia, o grau de certeza, a morfologia (superfície 

movimentada ou depósito) e o grau de atividade (dormente, ativo ou reativado).  

 

6.2 ABORDAGENS ESTATÍSTICAS UTILIZADAS EM BELO VALE 

O ponto central dos procedimentos adotados na região de Belo Vale foi direcionado a 

testar, validar e confrontar as respostas de diferentes modelos estatísticos de 

susceptibilidade, com o intuito de aprimorar a compreensão das técnicas empregadas 

diante da complexidade de cada abordagem e da variação dos dados de entrada. As 

etapas utilizadas nessa fase e seus objetivos estão elencados no fluxograma simplificado 

apresentado na Figura 6.13. 

i Análise de Sensibilidade dos Fatores Condicionantes 

 

Avaliar a importância de cada fator condicionante na identificação dos escorregamentos, a 

fim de se compreender a conjunção de fatores mais propensa ao desencadeamento do 

fenômeno, especificamente para a região em investigação. 

ii Análise de Independência Condicional das Variáveis 

 
Analisar a independência condicional dos parâmetros de entrada, bem como ponderar a 

respeito da sensibilidade dos métodos utilizados para tal finalidade. 

iii Construção das Abordagens Estatísticas e Validação dos Resultados 

 Testar, validar e confrontar as respostas de diferentes modelos estatísticos de susceptibilidade. 

iv Comparação Espacial dos Diferentes Modelos Produzidos 

 
Comparar espacialmente através do Teste Kappa os mapas de susceptibilidade arquitetados 

pelos diferentes modelos estatísticos. 

v Seleção do Mapa de Susceptibilidade Final para Belo Vale 

 
Produzir uma carta de susceptibilidade a escorregamentos para a região em análise, 

selecionado, dentre as abordagens aplicadas, a que apresentou melhor aptidão em prever os 

movimentos. 

Figura 6.13 - Fluxograma simplificado das etapas adotadas durante a construção da análise de 

susceptibilidade na região de Belo Vale. 
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6.2.1 ANÁLISE DE SENSIBILIDADE 

Por meio da análise de sensibilidade, a relevância de cada fator de predisposição foi 

identificada, bem como hierarquizada na entrada dos modelos estatísticos de 

susceptibilidade. As técnicas utilizadas para tal finalidade integraram os índices 

Accountability (ACC) e Reliability (RL) e a Área Abaixo da Curva (AAC) incorporada 

à expressão matemática do Valor Informativo. Visto que o ferramental utilizado resulta 

em diferentes aproximações, a hierarquia final adotada contemplou a média do nível de 

influência verificada em cada abordagem. A realização desses procedimentos levou em 

consideração todo o inventário de escorregamentos. 

 

6.2.2 ANÁLISE DE INDEPENDÊNCIA CONDICIONAL 

A estimativa da taxa de independência existente entre variáveis utilizadas na região de 

Belo Vale foi constatada por meio do Coeficiente de Contingência Modificado e do 

Coeficiente de Cramer, ambos derivados do Teste Qui-quadrado e aplicados com 

auxílio do software Action 2.6 (Estatcamp, 2014). Entretanto, testes com maior 

especificidade foram executados, com destaque à Taxa de Independência Condicional e 

à Independência Condicional de Agterberg‐Cheng. Essas análises foram conduzidas 

com o apoio do módulo Spatial Data Modeller - Arc-SDM, implementado no software 

ArcGIS 9.3 (Sawatzky, et al., 2009). 

 

6.2.3 MODELOS ESTATÍSTICOS DE ANÁLISE 

Com o propósito de aplicar e comparar diferentes conceitos estatísticos de modelagem, 

foram utilizadas as seguintes concepções algébricas: Análise da Densidade de 

Escorregamentos, Likelihood Ratio, Valor Informativo, Probabilidade Bayesiana, Pesos 

de Evidência, Análise Discriminante e Regressão Logística. Em algumas situações, 

modificações na representação cartográfica dos dados de entrada foram simuladas, isto 

é, o inventário foi derivado na forma de pontos e polígonos. Em todos os testes, apenas 

50% dos movimentos identificados foram, a partir de uma seleção aleatória, 
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empregados para treinar os modelos, totalizando 470 movimentos. A Tabela 6.4 

apresenta uma descrição detalhada das técnicas desenvolvidas, variações aceitas e 

programas utilizados para executar cada um dos diferentes enfoques pesquisados.  

Tabela 6.4 -  Listagem das diferentes abordagens estatísticas testadas e comparadas na região de Belo Vale 

segundo a variação do método, representação cartográfica e programas utilizados. 

Análise 
Executada 

Técnica Estatística 
Representação 

Cartográfica 
Simbologia 

Adotada 
Programas 
Utilizados 

1 Densidade de Escorr. Polígono DE Excel / ArcGIS 

2 Likelihood Ratio Polígono / Ponto LR / LRP Excel / ArcGIS 

3 Valor Informativo Polígono / Ponto VI / VIP Excel / ArcGIS 

4 Probabilidade Bayesiana Polígono PB Excel / ArcGIS 

5 Pesos de Evidência Área / Ponto Cw / CwP Excel / ArcGIS 

6 Pesos de Evidência Ponto CwP_SDM Arc-SDM / ArcGIS 

7 Regressão Logística Ponto RL_SDM Arc-SDM / ArcGIS 

8 Regressão Logística Ponto RLS SPSS / ArcGIS 

9 Análise Discriminante Ponto AD SPSS / ArcGIS 

A partir das equações detalhadas no capítulo anterior, as cinco primeiras análises foram 

conduzidas diretamente no programa ArcGIS 9.3, com o apoio de planilhas de cálculo. 

No que diz respeito aos métodos empregados para acessar a susceptibilidade através dos 

Pesos de Evidência, modelagem 5 e 6, optou-se por variar a equação de associação 

aplicada durante combinação dos parâmetros. Assim, a quinta avaliação fez uso da 

soma algébrica do Contraste para a integração das variáveis (Equação 5.21), ao passo 

que a sexta análise foi integrada diretamente no modulo Arc-SDM, a partir do cálculo da 

probabilidade posteriori. 

A aplicação número 7 também recorreu ao emprego do plug-in Spatial Data Modeller. 

Entretanto, a limitação de 6.000 condições únicas para o computo da Regressão 

Logística (Sawatzky, et al., 2010) inviabilizou a continuidade do processo de 

modelagem. Isso se deve ao fato da integração de quatro parâmetros produzir, em Belo 

Vale, mais de 27.000 circunstâncias singulares deste tipo. Para contornar a restrição 

apresentada, o software PASW Statistics 18, formalmente conhecido como SPSS 

Statistics, foi utilizado. 
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O uso do SPSS ocorreu através da inclusão no sistema de uma amostragem pontual 

binária, de dimensão proporcional, representada pelas zonas estáveis e instáveis. Essa 

operação foi desenvolvida a partir da extração de informações, em ambiente SIG, das 

variáveis integradas no mapeamento, com base em uma população formada pelos 

eventos cartografados, isto é, os 470 movimentos utilizados para treinar o modelo, 

compondo 50% do inventário de escorregamentos, e outra composta por áreas não 

afetadas pelas ocorrências, de tamanho equivalente e selecionadas aleatoriamente. 

Dessa forma, tanto os coeficientes da Regressão Logística como os da Análise 

Discriminante puderam ser determinados e apreciados durante o desenvolvimento da 

pesquisa. 

Para todas as operações efetuadas, a avaliação dos resultados encontrados ocorreu 

através da análise comparativa entre as Curvas de Sucesso e as Curvas de Predição. 

Assim, fazendo uso da amostra utilizada no treinamento dos modelos, a acurácia foi 

determinada através da Curva de Sucesso e permitiu avaliar o grau de ajuste de cada 

modelo aos dados de entrada. A Curva de Predição fez uso dos outros 50% do 

inventário, isentos de utilização até o presente momento. Essa amostra independente 

serviu para estimar a capacidade de predição da melhor combinação de parâmetros 

alcançada e, consequentemente, do modelo mais representativo para a região de Belo 

Vale. 

Cabe ressaltar que, para testar comparativamente a aplicabilidade dos métodos descritos 

e manter a integridade dos resultados, nenhuma alteração foi aplicada à base de dados 

com o intuito de atender os pressupostos inerentes a cada uma das técnicas estatísticas 

empregadas. Dessa forma, mesmo à custa da diminuição da performance dos modelos 

produzidos, a originalidade dos dados de entrada foi mantida, independentemente da 

rejeição das hipóteses assumidas por cada uma das metodologias. 

 

6.2.4 ESPACIALIZAÇÃO DAS CLASSES DE SUSCEPTIBILIDADE 

Visto que os modelos descritos anteriormente produziram um amplo conjunto de índices 

de susceptibilidade, houve a necessidade de categorizar cada uma abordagens adotadas. 
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Assim, os scores encontrados foram agrupados em 3 classes, alta, média e baixa, cada 

qual com o seu respectivo potencial em desenvolver o evento estudado (Tabela 6.5).  

Tabela 6.5 - Classificação dos modelos estatísticos de susceptibilidade de acordo com a porcentagem de 

movimentos esperados. 

Classes de 
susceptibilidade 

Escorregamentos 
esperados (%) 

Alta 80% 

Média 15% 

Baixa 5% 

A classe de alta susceptibilidade foi aquela que apresentou maior influência sobre as 

ocorrências e é responsável por setorizar 80% dos eventos cadastrados. A área de média 

susceptibilidade foi desenhada de forma a interiorizar ao longo do seu espaço territorial 

15% dos movimentos. Por último, a área de baixa susceptibilidade, apresentando 

menor relevância na identificação do fenômeno, foi designada para setorizar apenas 5% 

dos escorregamentos. A Curva de Sucesso foi a base para a classificação proposta. 

Levando em consideração a classificação apresentada, bem como a dualidade composta 

pelas áreas instáveis (classe de alta susceptibilidade) e estáveis (classes de média e 

baixa susceptibilidade), a comparação entre os mapas arquitetados pelos diferentes 

modelos estatísticos foi regida pelo Teste Kappa. As avaliações conduzidas apreciaram 

o confronto entre modelos, inserção de novos parâmetros e mutações na representação 

cartográfica das variáveis dependentes. 

 

6.2.5 ELABORAÇÃO DO MAPA DE FINAL DE SUSCEPTIBILIDADE 

Dentre todos os enfoques adotados, os modelos que responderam bem à entrada das 

variáveis e apresentaram elevada acurácia foram selecionados e conduzidos a uma 

análise de previsibilidade, fazendo uso da Curva de Predição e da porção do inventário 

“virgem” (inventário de teste). O resultado dessa operação revelou o modelo mais apto 

a mapear a susceptibilidade a escorregamentos na região de Belo Vale.   
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Para finalizar, a abordagem selecionada foi classificada seguindo os mesmos critérios 

discriminados na Tabela 6.5, entretanto aqui foi utilizada a Curva de Predição e não a 

Curva de Sucesso. Dessa forma, seguindo a lógica já apresentada, é esperado que num 

futuro, ainda indeterminado, as classes de susceptibilidade alta, média e baixa, venham 

a receber, respectivamente, 80%, 15% e 5% dos escorregamentos que por ventura 

atinjam a região de Belo Vale. 

 

6.3 ABORDAGENS ESTATÍSTICAS UTILIZADAS EM ANTÔNIO 

PEREIRA 

Apesar de algumas similaridades com os procedimentos adotados em Belo Vale, as 

avaliações conduzidas ao longo do distrito e adjacências tiveram como alvo a 

compreensão da sensibilidade dos modelos de susceptibilidade diante de uma série de 

intervenções aplicadas ao inventário de movimentos de massa. A ideia central foi 

entender como pequenas variações na elaboração e na compartimentação dos 

movimentos cartografados poderiam afetar os resultados encontrados. Sendo assim, as 

etapas utilizadas nessa fase e seus objetivos estão elencados no fluxograma simplificado 

apresentado na Figura 6.14. 

i Análise de Sensibilidade dos Fatores Condicionantes 

 

Avaliar a importância de cada fator condicionante na identificação dos escorregamentos, a 

fim de se compreender a conjunção de fatores mais propensa ao desencadeamento do 

fenômeno, especificamente para a região em investigação. 

ii Análise da Discretização e da Compartimentação do Inventário 

 

Analisar o resultado da discretização dos movimentos na qualidade dos mapas gerados, bem 

como o impacto da compartimentação do inventário de cicatrizes e do grau de certeza do 

operador na identificação das ocorrências cadastradas. 

iii Seleção do Mapa de Susceptibilidade Final para Antônio Pereira 

 
Produzir uma carta de susceptibilidade a escorregamentos para a região em análise, 

selecionado, dentre as abordagens aplicadas, a que apresentou melhor aptidão em prever os 

movimentos. 

Figura 6.14 - Fluxograma simplificado das etapas adotadas durante a construção da análise de 

susceptibilidade na região de Antônio Pereira. 
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6.3.1 ANÁLISE DE SENSIBILIDADE 

Seguindo a mesma lógica, a relevância de cada fator de predisposição foi avaliada 

através dos índices Accountability (ACC) e Reliability (RL) e da Área Abaixo da Curva 

(AAC) incorporada à expressão matemática do Valor Informativo. A grande diferença 

para a proposição anterior está relacionada à parcela do inventário utilizada.   

Logo, para manter ainda mais a independência dos dados utilizados para testar os 

resultados (predição), optou-se, nesse caso específico, por utilizar, durante a análise de 

sensibilidade, apenas a parcela do inventário destinada ao treinamento do modelo, ao 

invés da integralidade dos dados. Em suma, apenas 50% das ocorrências foram 

utilizadas. Outra diferença refere-se à maior especificidade desse inventário, que 

permitiu avaliar o grau de influência de cada fator condicionante sobre os diferentes 

tipos de movimentos cadastrados. 

 

6.3.2 A ESPECIFICIDADE DO INVENTÁRIO NA QUALIDADE DOS 

RESULTADOS 

Dispondo de dados cartográficos mais acurados, a região de Antônio Pereira foi foco de 

um inventário mais detalhado, sendo realizada, quando possível, uma discretização dos 

eventos e das diferentes zonas que compõem um único movimento, isto é, zona de 

depleção e de acumulação.  Dessa forma, foram gerados diversos modelos com base no 

enfoque estatístico do Valor Informativo, considerando cada uma das particularidades 

existentes. Em outras palavras, foram comparados os resultados alcançadas a partir da 

modelagem dos diferentes tipos de eventos cartografados, levando em consideração a 

existência de depósitos quando passíveis de identificação. 

A validação dos resultados dessa etapa seguiu uma linha já apresentada para a área de 

Belo Vale, isto é, Curvas de Sucesso e de Predição. Dessa forma, o inventário foi 

setorizado aleatoriamente ao meio, sendo 50% das ocorrências utilizadas, via Curva de 

Sucesso, para treinar os modelos e testar suas acurácias. A população restante, que 

representa os outros 50% do cadastro, ainda não utilizados, serviu para avaliar, através 
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da Curva de Predição, a capacidade preditiva de cada abordagem modelada. A 

classificação dos resultados foi executada com base na Curva de Predição e enquadrou 

as classes alta, média e baixa nas faixas de previsão de movimentos da ordem de 80%, 

15% e 5%. 

A insatisfação com as respostas alcançadas pela simulação dos deslizamentos em solo22 

convergiu à execução de mais duas etapas metodológicas com a intenção de explorar 

esses dados de forma criteriosa. A primeira abordagem envolveu o método do holdout 

repetido, com a realização de cinco procedimentos sequenciais referentes à primeira 

aproximação apresentada, cada qual com uma partição aleatória específica de 50%. 

Nessa fase, a média das estimativas de acurácia e de predição foram adotadas como 

representativas da modelagem e a simulação final envolveu todos os eventos 

cartografado da mesma tipologia na produção e classificação do modelo (alta - 80%, 

média - 15% e baixa - 5%). 

O segundo enfoque contemplou uma validação cruzada, com k = 10, sendo adotados os 

mesmos artifícios para a análise da acurácia, predição, simulação final e classificação. A 

seleção do critério de simulação final e classificação envolvendo todas as ocorrências 

cadastradas tem fundamento na hipótese de que o aprendizado é mais promissor quanto 

maior o número de informações disponíveis para se desenvolver o conhecimento. Em 

outras palavras, quanto mais bem treinado for o modelo, maior será sua capacidade de 

resposta e, consequentemente, ao menos em teoria, menor será a área setorizada como 

instável. 

Para corroborar ainda mais os resultados encontrados, um novo inventário de 

escorregamentos, temporal e independente, discriminando a ocorrência dos movimentos 

após 1986, foi utilizado e serviu para estimar o erro de classificação de cada uma das 

faixas de susceptibilidade adotadas. 

Ainda, para analisar a influência qualitativa do grau de certeza do operador na 

identificação das feições e a interferência quantitativa dessa operação sobre o mapa de 

                                                 
22 A modelagem dos escorregamentos em solo apresentou respostas muito discrepantes no que diz 

respeito aos dois testes de validação, os quais serão apresentados em detalhe ao longo do próximo 

capítulo. Resumidamente, as defasagens encontradas entre as Curvas de Sucesso e de Predição refletiram 

a geração de um bom modelo, porém com pouca capacidade de predição. 
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susceptibilidade, foram modeladas, através do Valor Informativo, três prováveis 

realidades, cada qual com um nível de confiança. O primeiro modelo gerado continha 

apenas os escorregamentos com alto grau de certeza, ao passo que o segundo era 

representado por uma mescla entre os escorregamentos com nível de confiança alto e 

médio. Por último, foi conduzida uma análise que incorporava ao sistema os dados mais 

espúrios, de baixo valor de certeza. A parcela do inventário utilizada com variável 

dependente nessas três avaliações contemplou os escorregamentos cartografados em 

solo, uma vez que esses dados são mais abundantes. 

 

6.3.3 ELABORAÇÃO DO MAPA DE FINAL DE SUSCEPTIBILIDADE 

Dentre todos os procedimentos adotados, foram selecionados os melhores enfoques para 

compor o mapa de susceptibilidade a movimentos de massa da região investigada. Visto 

que foram conduzidos estudos diferenciados para cada uma das tipologias envolvidas no 

cadastro de movimentos, foram gerados, independentemente, 2 mapas de 

susceptibilidade, cada qual com suas especificidades metodológicas. 

A partir da fusão dessas abordagens foi produzido um mapa final, agregando todas as 

informações referentes a deslizamentos em solo e rocha. Adotando-se uma hierarquia de 

integração baseada na relevância dos graus de susceptibilidade, as faixas mais 

significativas prevaleceram sobre as menos expressivas, sendo as classes alta, média e 

baixa responsáveis por circunscrever 80%, 15% e 5% das ocorrências, respectivamente, 

independentemente do tipo de movimento.  
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CAPÍTULO 7 

APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS 

CARTOGRÁFICOS INTERMEDIÁRIOS 

 

 

A elaboração dos parâmetros de entrada necessários ao desenvolvimento das análises 

estatísticas de susceptibilidade envolveu o levantamento e a inventariação de produtos 

cartográficos básicos, posteriormente derivados em informações temáticas de origem 

topográfica, geológica, pedológica ou fotointerpretativa. Assim, os resultados dessa 

etapa correspondem à estruturação de cartogramas intermediários, que serão 

apresentados de forma individualizada de acordo com a área de investigação. 

 

7.1 REGIÃO DE BELO VALE 

Para a região de Belo Vale, esses cartogramas contemplaram o ângulo das encostas, a 

orientação e o perfil das vertentes, o inverso do wetness index, as unidades 

geomorfológicas e litológicas e o inventário de escorregamentos.  

O ângulo das encostas foi classificado em faixas de amplitude de 5 graus, variando de 

0° a 89,1°. Apresentou predominância de valores inferiores a 30° (93,82%) e a 

existência muito restrita de inclinações acima de 45° (< 1%), localizadas, 

majoritariamente, ao longo da Serra da Moeda e adjacências, como demonstra a Figura 

7.1, setorizada em 4 classes para facilitar a visualização.  
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Figura 7.1 - Mapa do ângulo das encostas da região de Belo Vale. 

A orientação das vertentes (Figura 7.2), discriminada no ângulo horizontal de exposição 

das encostas (0° a 360°), foi classificada em pontos cardeais (N, S, E e W) e colaterais 

(NE, NW, SE e SW). Ao contrário do ângulo das encostas, que apresentou maior 

dominância de certas classes em detrimento de outras, a distribuição espacial das faixas 

de orientação foi aproximadamente constante ao longo da área de estudo, com uma leve 

prevalência das faixas planas e direcionadas para oeste e noroeste, as quais ocuparam 

juntas quase 40% da área investigada.  

No que diz respeito à distribuição das formas das encostas ao longo de Belo Vale, o 

mapa de perfil das vertentes (Figura 7.3) evidenciou um predomínio das geometrias 

com aparência convexa-convexa (26,28%), côncava-côncava (22,26%) e côncava-linear 

(10,09%). As restantes classes morfológicas ocuparam áreas inferiores a 10%. 

Agrupando as 9 formas apresentadas em apenas 3 categorias, segundo o potencial de 

cada uma em convergir o fluxo de água, é verificado que as encostas que divergem as 

linhas de fluxo apresentam uma ocorrência territorial mais abrangente (43,98%), sendo 

seguidas pelas que convergem (33%) e as que escoam linearmente (23,02%). 
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Figura 7.2 - Mapa de orientação das vertentes da região de Belo Vale. 

 

Figura 7.3 - Mapa de perfil das vertentes da região de Belo Vale. Zoom no canto superior esquerdo. 
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O cartograma gerado através do cálculo do inverso do wetness index (IWI) foi 

classificado em 7 domínios, a partir do agrupamento dos valores encontrados (Figura 

7.4), sendo que a saturação do solo aumenta com a redução do IWI. Assim, a classe 

mais baixa, com IWI = 0, tem origem nas áreas planas e ocupa uma porção do território 

inferior a 14%. Ela corresponde, basicamente, às calhas de drenagem do rios existentes 

na área, sofrendo, ainda, contribuição do erro derivado dos topos planos do relevo, 

desenvolvidos durante o procedimento de interpolação das curvas de nível. Em virtude 

do apresentado, a classe IWI = 0 não constitui um intervalo e sim um valor numérico 

absoluto.  

No que diz respeito à distribuição espacial dos intervalos produzidos, merece destaque a 

quarta classe, situada no intervalo compreendido entre 0,001 - 0,005, que abrange quase 

40% da área de estudo. De forma inversamente proporcional, a sétima classe (> 0,1) e a 

segunda (0 - 0,0001) apresentaram uma distribuição irrisória (1,94%), quando 

comparadas as demais. 

 

Figura 7.4 - Mapa do índice de umidade inverso da região de Belo Vale. Zoom no canto superior esquerdo. 
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As unidades geomorfológicas (Figura 7.5), geradas a partir do cruzamento de dados de 

amplitude e inclinação, segundo a metodologia adaptada de Ponçano et al. (1979), 

evidenciaram um predomínio de morros com vertentes suavizadas, distribuídos em 

quase 50% do território e ocupando, majoritariamente, a porção centro-oeste. Na borda 

leste, junto à Serra da Moeda e adjacências, foi observada a presença preponderante de 

morros (19,16%) e montanhas (17,98%). Localmente, ainda foi constatado a presença 

de uma pequena unidade composta por montanhas com vertentes suaves, isto é, com 

elevada amplitude (> 300 m) e baixa inclinação (< 15°). 

Seguindo as recomendações de Varnes et al. (1984), as litologias foram agrupadas com 

base em inferências de estabilidade, não preservando, necessariamente, a ordem 

estratigráfica. Logo, a partir dos litotipos discriminados nas bases geológicas, procedeu-

se à fusão dos predominantemente semelhantes, dando origem a 11 diferentes unidades 

litológicas, expostas na Tabela 7.1. 

 

Figura 7.5 - Mapa de unidades geomorfológicas da região de Belo Vale. 
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Tabela 7.1 - Descrição dos litotipos agrupados em cada uma das 11 unidades litológicas utilizadas no estudo da 

região de Belo Vale. 

Unidades 
Litológicas 

Rochas Predominantes Divisão Estratigráfica Descrição 

UL 1 Predominância de Filitos 

Formação Batatal Filito cinza-escuro e quartzo-moscovita xisto 

Formação Cercadinho 
Filito prateado, quartzo-moscovita xisto, quartzito, 
quartzito ferruginoso e sericita xisto 

Formação Moeda 
Filito multicolorido arenoso e quartzo-moscovita 
xisto intercalado 

Grupo Piracicaba Filito com pouco quartzito e grauvaca 

Grupo Nova Lima Filito 

UL 2 
Predominância de 

Formações Ferríferas 
Bandadas 

Formação Gandarela 
Itabirito dolomítico e filito dolomítico e argiloso, 
indiferenciados 

Formação Cauê 
Itabirito e Itabirito hematítico e magnetítico 
indiferenciados 

Formação Cercadinho Formação ferrífera 

Formação Cauê Corpos de Hematita e Zonas manganesíferas 

UL 3 Predominância de Xistos Grupo Nova Lima 
Xisto, Xisto verde metassedimentar e 
metavulcânico, filito, quartzito, grauvaca e 
metagrauvaca 

UL 4 
Predominância de 

Quartzitos 

Formação Cercadinho Quartzito e Quartzito Ferruginoso 

Formação Moeda Quartzito cinza-claro a pardo-avermelhado-claro 

Complexo Bonfim Quartzito 

UL 5 
Predominância da 

Granitóides 

Suite Alto Maranhão Granito, tonalito, granodiorito e migmatito 

Corpo Alto Jacarandá Granito 

Corpo Samambaia Tonalito 

Corpo Santana do 
Paraopeba 

Granodiorito 

UL 6 
Predominância de 

Rochas Intrusivas Básicas 
Rocha intrusiva Gabro e Diabásio 

UL 7 Predominância Gnaisses Complexo Bonfim Gnaisse 

UL 8 
Predominância de 

Rochas 
metaultramáficas 

Grupo Nova Lima Esteatito 

Unidade de Rochas 
metaultramáficas 

Rocha metaultramáfica 

UL 9 
Depósitos elúvio-

coluviais 
Depósitos elúvio-

coluviais 

Canga: capeamento limonítico contendo, em muitos 
lugares, detritos, calhaus e matacões de formação 
ferrífera e hematita cimentados 

UL 10 
Depósitos aluviais 

recentes 
Depósitos aluviais 

recentes 
Aluvião: areia, argila e cascalho 

UL 11 
Depósitos residuais e 

detríticos recentes 
Depósitos residuais e 

detríticos recentes 
Laterita e detritos ferruginosos não cimentados 
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De forma geral, o mapa de unidades litologias evidenciou uma geologia bastante 

diversificada, desmembrada em duas grandes porções (Figura 7.6). A primeira, 

geologicamente movimentada, está situada na área de influência do Sinclinal Moeda, 

extremo leste de Belo Vale, com o predomínio de rochas metamórficas, como, por 

exemplo, itabiritos, filitos, quartzitos, etc., muitas largamente estruturadas. A segunda, 

localizada na porção centro-oeste do território, é formada por gnaisses, granodioritos, 

tonalitos e granitos, compondo uma paisagem geologicamente mais uniforme.  

As unidades constituídas predominantemente por gnaisses (50,70%) e granitóides 

(36,52%), situadas a oeste da Serra da Moeda, abrangeram uma extensão territorial 

muito expressiva, integrando quase 90% da região investigada. Comparativamente a 

essas unidades, as restantes apresentaram distribuições mais localizadas, com destaque 

para as unidades de rochas intrusivas básicas - UL 6 (0,09%), de depósitos elúvio-

coluviais - UL 9 (0,20%), de depósitos aluviais recentes - UL 10 (0,30%) e de depósitos 

residuais e detríticos recentes - UL 11 (1,02%). 

 

Figura 7.6 - Mapa de unidades litológicas da região de Belo Vale. 
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Por fim, o mapa de inventário de Belo Vale foi elaborado através da representação 

cartográfica de 940 movimentos identificados e cadastrados, sem fazer referência à 

tipologia envolvida. Entretanto, sabe-se de antemão que há um claro predomínio de 

deslizamentos translacionais, acrescidos de escorregamentos rotacionais pontualmente 

localizados. Por esse motivo, esse mapa foi designado como inventário de 

escorregamentos (Figura 7.7).  

No cômputo geral foram encontradas mais de uma ocorrência por quilômetro quadrado, 

sendo que a área total instabilizada é de aproximadamente 2% do território estudado. Há 

um evidente alinhamento das cicatrizes ao longo da Serra da Moeda. No que diz 

respeito à distribuição dos dados entre as populações de treino e de teste, pode-se 

observar uma partição territorialmente equilibrada entre movimentos cadastrados.  

 

Figura 7.7 - Mapa de inventário de escorregamentos da região de Belo Vale dividido entre as cicatrizes de 

teste, utilizadas na estimativa do Sucesso, e de treino, utilizadas na determinação da Predição. 
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7.2 REGIÃO DE ANTÔNIO PEREIRA 

A setorização das potencialidades territoriais do distrito de Antônio Pereira fez alusão 

aos mesmos mapas utilizados anteriormente, por vezes classificados de forma 

diferenciada, além do acréscimo de novos temas cartográficos: algorítimo HAND, 

distância de falhas, confinamento das descontinuidades e unidades pedológicas. 

Assim, seguindo a metodologia de Ponçano et al. (1979) adaptada à inclinação de 15° e 

considerando as unidades de análise sugeridas por Peluzio et al. (2010), as 

características geomorfológicas encontradas foram agrupadas em cinco categorias 

(Figura 7.8), uma vez que, ao contrário de Belo Vale, nenhuma classe com amplitude 

acima de 300 m e inclinação suave (< 15°) foi verificada. O claro predomínio de 

montanhas (61,82%) e morros (19,37%) e a baixa incidência de morros suaves 

(14,89%) e colinas (3,64%) comprovam o aspecto movimentado do relevo local. 

 

Figura 7.8 - Mapa de unidades geomorfológicas da região de Antônio Pereira. 
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O perfil das vertentes, gerado a partir da integração dos perfis de curvatura transversais 

e longitudinais (Figura 7.9), evidenciou uma distribuição preponderante de formas 

extremamente opostas. Sendo assim, os perfis com aparência convexa-convexa e 

côncava-côncava dominaram o espaço circunscrito aos limites do distrito, ocupando 

cada um, em média, 27,33% do território. Com exceção da geometria côncava-convexa 

(10,98%), o restante das classes apresentou uma extensão inferior a 10%.  No computo 

geral, pôde-se perceber que as feições que divergem o fluxo de água ocupam uma 

parcela maior (45,33%), quando comparada as que concentram (38,26%) ou as que 

conduzem linearmente o fluxo (16,40%). 

No que diz respeito à orientação das vertentes (Figura 7.10), merecem um ligeiro 

destaque as encostas orientadas para leste e nordeste, as quais integram juntas 33,02% 

da região, seguidas pelas vertentes direcionadas para sudeste (11,94%). O restante das 

orientações se distribui de forma aproximadamente igual, ocupando, em média, 10,08% 

do distrito, com exceção das direções oeste (7,80%) e noroeste (6,94%), que apresentam 

a menor taxa de abrangência encontrada. Essa característica de direção 

predominantemente orientalizada (E, SE, NE) é resultado do limite oeste e norte da área 

de estudo estar situado sobre um conjunto de serras com caimento direcionado para o 

interior de Antônio Pereira. 

Os mapas do ângulo das encostas e do índice de umidade inverso, apesar de seguirem os 

mesmos processos construtivos aplicados em Belo Vale, adotaram outros padrões de 

classificação, com o objetivo de ampliar a sensibilidade das classes na identificação das 

áreas suscetíveis às instabilidades.  Variando de 0° a 83,04°, o ângulo das encostas foi 

setorizado em categorias com amplitudes de 5°, até o valor limite de 45° (Figura 7.11).  

Com a intenção de diminuir o número de classes inexpressivas, todas as inclinações 

acima de 45° foram agrupadas, uma vez que a área acumulada nessa classe é ínfima 

quando comparada às demais, isto é, corresponde a 2,55% do território investigado. No 

geral, mais de 60% das encostas estão situadas entre 10° e 30° e distribuem-se 

generalizadamente por toda a região. As vertentes acima de 30° estão restritas, em 

grande parte, às terras serranas do oeste e norte, enquadradas em uma geomorfologia 

montanhosa. 
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Figura 7.9 - Mapa de perfil das vertentes da região de Antônio Pereira. Zoom no canto superior esquerdo. 

 

Figura 7.10 - Mapa de orientação das vertentes da região de Antônio Pereira. 
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Figura 7.11 - Mapa do ângulo das encostas da região de Antônio Pereira. 

O mapa do inverso do wetness index, elaborado com o apoio do módulo TauDEM, foi 

dividido em 5 classes (Figura 7.12). Como já discutida anteriormente, a influência da 

água aumenta com a diminuição do valor numérico. Logo, a classe com IWI = 0, 

distribuída em 5,26% do distrito, recebeu um maior controle das águas, o que não 

condiciona, necessariamente, seu potencial em sediar movimentos, pois essas áreas são 

planas e correspondem, basicamente, aos leitos de drenagem e aos erros localizados nos 

topos planos de algumas vertentes.  

A maior distribuição encontrada para esse parâmetro refere-se à quarta classe, situada 

no intervalo compreendido entre 0,0015 e 0,01, abrangendo sozinha mais de 50% da 

área de estudo. 
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Figura 7.12 - Mapa do índice de umidade inverso da região de Antônio Pereira. Zoom no canto superior 

esquerdo. 

O último parâmetro topograficamente derivado para a análise da susceptibilidade a 

movimentos de massa em Antônio Pereira foi o modelo HAND. A partir da 

normalização topografia em relação aos cursos d’água mais próximos, foi verificada 

uma amplitude métrica local variando de 0 a 621, 95 m, setorizada em 8 classes (Figura 

7.13).  

De forma semelhante ao índice de umidade inverso, a cota igual a zero foi isolada por 

representar as calhas de drenagem, as quais ocupam 3,91% do território, valor diferente 

do encontrado anteriormente com base no enfoque do inverse wetness index (5,26%). 

As faixas intermediárias, isto é, com amplitudes de 25 m até 150 m, apresentaram um 

distribuição muito representativa, ocupando mais da metade do distrito (58,28%), com 

destaque para a classe HAND 5, que sozinha envolveu mais de um quarto da área de 

estudo. A medida em que a amplitude local fica mais elevada, acima de 150 m, a 

extensão territorial das classes torna-se menor. 
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Figura 7.13 - Mapa HAND da região de Antônio Pereira. Zoom no canto superior esquerdo. 

De forma análoga a Belo Vale, a identificação das unidades litológicas contemplou o 

agrupamento de litotipos com base em inferências de estabilidade (Tabela 7.2). Assim, a 

partir do processo de reclassificação da base geológica em ambiente SIG, 11 classes 

puderam ser discriminadas (Figura 7.14).  

Elas deixaram evidente a predominância de quartzitos (UL 4) na região (43,44%), 

amplamente distribuídos ao longo do relevo montanhoso e, muitas vezes, limitados 

pelas formações ferríferas bandadas (17,30%) e pelos depósitos elúvio-coluviais 

(15,29%). Com extensões minoritárias, as unidades constituídas basicamente por 

intrusões básicas ou outros depósitos envolveram menos de 4% da área de estudo. 
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Tabela 7.2 - Descrição dos litotipos agrupados em cada uma das 10 unidades litológicas utilizadas no estudo do 

distrito de Antônio Pereira. 

Unidades 
Litológicas 

Rochas Predominantes Divisão Estratigráfica Descrição 

UL 1 Predominância de Filitos 

Formação Fecho do Funil 
Filito, filito dolomítico, dolomito; quartzito 
e formação ferrífera subordinados 

Formação Cercadinho Filito 

Grupo Piracicaba 
Filito, quartzito, quartzito ferruginoso e 
quartzo-sericita xisto 

Formação Santo Antônio 
Filito, quartzito, conglomerado e dolomito. 
Lentes de rocha rica em ferro ou formação 
ferrífera 

Formação Batatal 
Filito sericítico, filito carbonoso, lente de 
quartzito fino e de formação ferrífera 

UL 2 
Predominância de 

Formações Ferríferas 
Bandadas 

Formação Cauê Itabirito 

Formação Cauê 
Itabirito e itabirito dolomítico, com lentes 
de dolomito 

Grupo Itabira Itabirito, itabirito filítico e dolomítico 

Formação Cauê Concentrações de hematita 

Formação Santo Antônio Formação Ferrífera 

Formação Cauê Hematita compacta e friável 

Grupo Itabira Hematita compacta e friável de alto teor 

UL 3 Predominância de Xistos 

Formação Casa Forte/ 
Unid. Capanema 

Sericita xisto e sericita-quartzo xisto fino 

Formação Barreiro Grafita xisto, mica xisto e filito 

Grupo Nova Lima/ Unid. 
Corrego da Paina 

Quartzo-mica-clorita xisto, clorita xisto, 
biotita-mica xisto feldspático, formação 
ferrífera local 

UL 4 
Predominância de 

Quartzitos 

Formação Palmital/ Unid. 
Rio de Pedras 

Quartizito sericítico fino e quartzo-sericita 
xisto com estratificação cruzada de 
pequeno a médio porte; xisto carbonoso 
subordinado 

Grupo Caraça Quartzito, filito, algum conglomerado 

Grupo Caraça 
Quartzito, filito, quartzo-sericita xisto e 

conglomerado 

Formação Cercadinho 
Quartzito ferruginoso, filito prateado, 

sericita xisto 

Formação Cercadinho 
Quartzito ferruginoso, filito, sericita xisto, 

talco xisto e grafita xisto 

Formação Cercadinho 

Quartzito 
ferruginoso,quartzito,grit,quartzo sericita 

xisto, filito, sericita xisto, talco xisto e 
grafita xisto 

Formação Santo Antônio Quartzito, filito e algum conglomerado 

Grupo Itacolomi/Unid. 
Fácies Itacolomi 

Quartzito com lentes de conglomerado e 
filito 

Grupo Itacolomi/Unid. 
Fácies Itacolomi 

Quartzito, quartzito ferruginoso, grit, 
conglomerado polimítico e filito 

Formação Cercadinho Quartzito 

Formação Casa Forte/ 
Unid. Jaguara 

Quartzito sericítico de granulação média a 
grossa e grit; metaconglomerado polimítico 

e quartzo-mica xisto subordinado. 
Estratificação gradacional e cruzada 
acanalada e tangencial preservadas 

Formação Casa Forte/ 
Unid. Cor. do Engenho 

Quartzito sericítico de granulação média a 
fina e quartzito conglomerático 

subordinado 
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Tabela 7.2 (Continuação) - Descrição dos litotipos agrupados em cada uma das 10 unidades litológicas 

utilizadas no estudo do distrito de Antônio Pereira. 

Unidades 
Litológicas 

Rochas Predominantes Divisão Estratigráfica Descrição 

UL 4 
Predominância de 

Quartzitos 
Formação Moeda 

Quartzito cinza, grit e conglomerado, 
quartzo-sericita xisto com lentes de filito 

intercaladas; quartzito filítico, quartzo mica 
xisto e conglomerado 

UL 5 
Predominância de Rochas 

Carbonáticas 
Formação Gandarela 

Dolomito, calcário magnesiano e itabirito 
dolomítico, com filito e quartzito 

UL 6 
Predominância de Rochas 

Intrusivas Básicas 
Rocha intrusiva 

Diabásio 

Metadiabásio 

UL 7 
Depósitos coluviais 

recentes 
Depósitos coluviais 

recentes 
Coluvião e tálus: debris de deslizamento; 

fragmentos de rocha com solo 

UL 8 Depósitos elúvio-coluviais Depósitos elúvio-coluviais 

Canga: capeamento limonítico 

Canga: fragmentos de rocha cimentados 
por limonita 

Canga: fragmentos de formação ferrífera 
cimentados por limonita 

UL 9 Depósitos aluviais recentes 
Depósitos aluviais 

recentes 

Aluvião: areia, argila e cascalho 

Aluvião: areia e cascalho 

UL 10 
Depósitos residuais e 

detríticos recentes 
Depósitos residuais e 

detríticos recentes 
Laterita, bauxita e detrito ferruginoso não 

cimentado 

 

 

Figura 7.14 - Mapa de unidades litológicas da região de Antônio Pereira. 
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O cálculo da proximidade das falhas geológicas, estabelecido a partir da distância 

euclidiana, produziu um intervalo de 2235,01 m, setorizado em 8 classes com 

distribuição variável (Figura 7.15). O mapa resultante, denominado distância das falhas, 

evidenciou, segundo a classificação adotada, uma menor frequência das regiões mais 

afastadas na distribuição do espaço territorial, com destaque para as faixas situadas 

acima de 800 m de distância, que ocuparam apenas 8,55% da área de estudo. Em 

contrapartida, as classes situadas próximas às estruturas consideradas, exibiram uma 

distribuição mais extensa, ocupando, por exemplo, no caso específico da classe situada 

entre 0 m e 100 m, cerca de 23% do distrito analisado. 

 

Figura 7.15 - Mapa da distância das falhas geológicas da região de Antônio Pereira. 

Também derivado da base geológica, o cartograma de confinamento das 

descontinuidades (Figura 7.16) mostrou que quase 50% território apresenta 

descontinuidades orientadas obliquamente às encostas. Cerca de 16% das vertentes 

exibiram um padrão concordante ou perpendicular as estruturas geológicas 

consideradas, sendo apenas 8,02% discordantes. As áreas planas, extraídas da análise, 

corresponderam a 10,38% da área de Antônio Pereira. 
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Figura 7.16 - Mapa do grau de confinamento das descontinuidades da região de Antônio Pereira. 

Levando em consideração as classes pedológicas interpretadas a partir dos conceitos 

apresentados por Embrapa (2006), 5 unidades foram definidas conforme a Tabela 7.3. A 

unidade LVAd1 (Latossolos Vermelho-Amarelos) é composta exclusivamente por solos 

que ocorrem, geralmente, em ambientes bem drenados e são profundos e porosos. Os 

Cambissolos da unidade CXbd26/27, derivados da união das classes CXbd26 e CXbd27, 

têm como característica a pequena profundidade e a presença de argila de baixa 

atividade. A terceira classe, CXbdf1 (Cambissolos), foi isolada da anterior devido a sua 

característica distroférrica, que eleva os teores de ferro na massa de solo. A unidade 

RLd4 exibe solos extremamente rasos (Neossolos Litólicos), por vezes ausentes. 

Finalmente, a unidade AR7 envolveu uma classe isolada da unidade RLd4, pois, apesar 

de ser compreendida, predominantemente, por afloramentos rochosos e Neossolos 

Litólicos, apresenta uma mistura das variedades pedológicas expostas nas classes 

anteriores. 

O mapa gerado através dessa classificação (Figura 7.17) evidenciou uma distribuição 

preponderante da unidade AR7, ocupando 48,67% da área de estudo e localizando-se, 
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preferencialmente, na região serrana do oeste e norte.  Com exceção das unidades 

LVAd1 e RLd4, que apresentam uma extensão mais discreta (5,60%), as unidades 

restantes, compostas basicamente por Cambissolos, ocuparam mais de 45% do 

território, sendo encontradas na porção central e no limite leste do distrito. 

Tabela 7.3 - Descrição das unidades pedológicas adotadas no distrito de Antônio Pereira (UFV, et al., 2010b). 

Simbologia Descrição Pedológica 

LVAd1 Latossolo Vermelho-Amarelo distrófico típico, textura argilosa. 

CXbd26/27 
Cambissolo Háplico Tb Distrófico típico, textura argilosa (70% - 90%) + Latossolo 
Vermelho-Amarelo Distrófico típico, textura argilosa (10% - 30%). 

CXbdf1 

Cambissolo Háplico Tb distroférrico típico, textura argilosa (50%) + Cambissolo 
Háplico Tb distrófico típico, textura argilosa (20%) + Latossolo Vermelho 
distroférrico típico, textura média (20%) + Latossolo Vermelho-Amarelo 
distrófico típico, textura argilosa (10%). 

AR7 
Afloramento de rocha (40 %) + Neossolo Litólico distrófico típico, textura arenosa 
(30 %) + Cambissolo Háplico Tb distrófico latossólico, textura argilosa (20 %) + 
Latossolo Vermelho distrófico típico, textura argilosa (10 %). 

RLd4 Neossolo Litólico distrófico típico + afloramento rochoso. 

 

 

Figura 7.17 - Mapa de unidades pedológicas da região de Antônio Pereira. 
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O cartograma produzido a partir da identificação e cadastramento dos movimentos de 

massa em Antônio Pereira contemplou, sempre que possível, uma análise temporal, 

onde os movimentos cadastrados foram classificados de acordo com a tipologia e a 

morfologia (superfície movimentada ou depósito) (Figura 7.18). Com 483 movimentos 

registrados, a região analisada apresentou uma densidade de mais de 3 ocorrências por 

quilometro quadrado, com 88% das informações representadas por deslizamentos em 

maciços terrosos, os quais ocupam, em área, pouco mais de 50% do cadastro, sendo que 

94% destes escorregamentos ocorreram até o período de 1986. Após essa data são 

registrados apenas 25 ocorrências, que ocupam menos de 1% da área total deslizada.  

 

Figura 7.18 - Mapa de inventário de movimentos de massa da região de Antônio Pereira. 

Os movimentos translacionais em maciços rochosos, apesar do pequeno número de 

evidências cartografadas comparativamente aos anteriores, totalizaram 28,04% da 

distribuição territorial do inventário. Esse fato se deve à difícil setorização individual de 

um único movimento de rocha, como ocorreu nos solos, sendo normalmente 

representada áreas mais abrangentes, com feições potencialmente instáveis, 

corroboradas, geralmente, pela presença de depósitos. Identificados em 50 localidades 
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ao longo do distrito, os depósitos representaram 14,21% das superfícies que foram 

mapeadas. 
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CAPÍTULO 8 

APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS                        

RESULTADOS ESTATÍSTICOS  

 

 

Seguindo a mesma lógica exposta no desenvolvimento da metodologia, os resultados 

alcançados serão apresentados e analisados de acordo com as áreas de investigação, 

obedecendo a sequência de procedimentos elencados na etapa anterior. Dessa forma, na 

tentativa de facilitar a compreensão dos produtos encontrados e respeitar as 

especificidades de cada área de estudo, esse capítulo foi subdividido entre as regiões de 

Belo Vale e de Antônio Pereira. 

 

8.1 REGIÃO DE BELO VALE 

A integração dos parâmetros em Belo Vale obedeceu à sequência exposta na Tabela 8.1, 

que atesta a importância de cada fator condicionante no desenvolvimento dos 

escorregamentos. Pode-se perceber que os índices Accountability (Acc) e Reliability (Rl) 

e a Área Abaixo da Curva (AAC) encontram diferentes níveis de relevância para os 

mapas temáticos utilizados, o que tem fundamento na concepção algébrica de cada 

enfoque. Para o Acc, o índice de umidade inverso é considerado mais importante, ao 

passo que para o Rl e para a AAC as unidades litológicas e o ângulo das encostas 

assumem, respectivamente, esse papel. 

Assim, os resultados encontrados nas três abordagens foram hierarquizados e a média 

correspondente a essa hierarquia foi traduzida no grau de significância de cada 

parâmetro, onde os valores mais baixos refletiram as variáveis mais importantes. Logo, 
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o ângulo das encostas foi considerado o atributo indispensável à análise de 

susceptibilidade a escorregamentos na região. No caso de igualdade, como ocorreu com 

o perfil das vertentes e as unidades litológicas, ambos com média igual a 3,7, e com a 

orientação das vertentes e o inverso do wetness index, com valores iguais 4,3, foi 

priorizado o tema que apresentou maior relevância na análise da AAC, dando origem à 

ordem de integração exposta na Tabela 8.1. 

Tabela 8.1 - Relevância dos fatores condicionantes segundo a ordem de integração dada pela média dos valores 

de sensibilidade de cada parâmetro de acordo com os índices Accountability (Acc), Reliability (Rl) e a Área 

Abaixo da Curva (AAC) acoplada à concepção estatística do Valor Informativo. 

Parâmetro analisado 
Accountability Reliability 

AAC 
  % % 

  Ângulo das Encostas 83,52 3,93 0,761 
  Unidades Geomorfológicas 69,97 3,70 0,680 
  Perfil das Vertentes 61,10 3,77 0,668 
  Unidades Litológicas 33,97 8,82 0,660 
  Orientação das Vertentes 75,92 3,07 0,658 
  Inverso do Wetness Index 95,62 2,30 0,586 
  

Parâmetro analisado 
Hierarquização dos Parâmetros Ordem de 

Integração Accountability  Reliability  AAC Média 

Ângulo das Encostas 2 2 1 1,7 1 
Unidades Geomorfológicas 4 4 2 3,3 2 

Perfil das Vertentes 5 3 3 3,7 3 
Unidades Litológicas 6 1 4 3,7 4 

Orientação das Vertentes 3 5 5 4,3 5 
Inverso do Wetness Index 1 6 6 4,3 6 

Essa ordem de integração foi a base para a implementação das técnicas estatísticas, cada 

qual com suas peculiaridades algébricas, de representação cartográfica e de softwares 

utilizados. Assim, com base nos temas cartográficos definidos para Belo Vale, cinco 

análises foram construídas, sempre com a adição individual e progressiva de um 

parâmetro por etapa, conforme é apresentado na Tabela 8.2. A intenção desse tipo de 

abordagem, que promove a inserção gradativa dos temas cartográficos com base na 

relevância de cada tema, tem como princípio a produção de robustas simulações à custa 

do menor número de variáveis possíveis, uma vez que a transgressão da hipótese de 

independência do modelo tende a aumentar com a inclusão de novos fatores 

condicionantes. 
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Tabela 8.2 - Parâmetros integrados progressivamente para compor cada uma das cinco combinações 

analisadas em Belo Vale. 

Combinações 
Analisadas 

Parâmetros Utilizados 

Análise 1 Ângulo das Encostas + Unidades Geomorfológicas 

Análise 2 Ângulo das Encostas + Unidades Geomorfológicas + Perfil das Vertentes 

Análise 3 
Ângulo das Encostas + Unidades Geomorfológicas + Perfil das Vertentes + 
Unidades Litológicas 

Análise 4 
Ângulo das Encostas + Unidades Geomorfológicas + Perfil das Vertentes + 
Unidades Litológicas + Orientação das Vertentes 

Análise 5 
Ângulo das Encostas + Unidades Geomorfológicas + Perfil das Vertentes + 
Unidades Litológicas + Orientação das Vertentes + Inverso do Wetness Index 

Partindo do pressuposto assumido de que os fatores condicionantes constituem variáveis 

independentes, o próximo passo foi desenvolvido objetivando testar a independência 

condicional dos parâmetros através do Coeficiente de Contingência Modificado e do 

Coeficiente de Cramer, ambos derivados do Teste Qui-quadrado (Tabela 8.3), além da 

Taxa de Independência Condicional e do Teste de Independência Condicional de 

Agterberg‐Cheng (Tabela 8.4). 

Tabela 8.3 - Análise da independência condicional entre as variáveis explicativas através do Coeficientes de 

Contingência Modificado e do Coeficientes de Cramer. 

 Coeficiente de Cramer 

 Ângulo E. O. Vertentes P. Vertentes U. Litolog. U. Geomorf. IWI 

Ângulo E. 
 

0,12 0,02 0,01 0,02 0,15 

O. Vertentes 0,74 
 

0,01 0,01 0,01 0,14 

P. Vertentes 0,38 0,33 
 

0,00 0,00 0,04 

U. Litolog. 0,30 0,22 0,14 
 

0,07 0,00 

U. Geomorf 0,34 0,22 0,17 0,55 
 

0,01 

IWI 0,75 0,73 0,49 0,18 0,18 
 

 Coeficiente de Contingência Modificado 

Sabendo que ambos os testes expostos pela Tabela 8.3 apresentam uma amplitude de 

variação que vai de 0 a 1, onde o limite superior reflete a dependência total dos 

parâmetros, pode-se deduzir que o Coeficiente de Cramer apresenta baixa sensibilidade 

na identificação dos fatores dependentes quando comparado ao Coeficiente de 

Contingência Modificado. No que diz respeito às avaliações comparativas realizadas, 

foi verificada uma dependência considerável entre (i) o ângulo das encostas, a 
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orientação das vertentes e o índice de umidade inverso, (ii) as unidades litológicas e 

geomorfológicas e, em menor escala, entre (iii) o perfil das vertentes e o IWI. 

De maior especificidade, a Taxa de Independência Condicional (IC) e o Teste de 

Independência Condicional de Agterberg‐Cheng (ICA/C) demonstram outra realidade 

(Tabela 8.4). Pela Taxa IC, pode ser reconhecida que a assunção de independência está 

sendo violada. Entretanto, esse descumprimento é inferior, em grande parte dos dados, a 

10% (0,90), nunca atingindo valores inferiores a 15%, ou seja, 0,85, o que não 

compromete os resultados (Bonham-Carter, 1994).  

Algo parecido foi produzido pelo Teste ICA/C, que evidencia um certo grau de 

dependência entre todos os parâmetros, uma vez que os valores encontrados estão acima 

de 50%. Todavia, ao contrário da Taxa IC, a violação encontrada pode comprometer os 

resultados (Sawatzky, et al., 2009), uma vez que valores acima de 99%, ou de forma 

mais restritiva, 95%, podem rejeitar a hipótese de independência, o que acontece entre o 

ângulo das encostas e as demais variáveis.  

Tabela 8.4 - Análise da independência condicional entre as variáveis explicativas através da Taxa de 

Independência Condicional e do Teste de Independência Condicional de Agterberg‐Cheng. 

 Teste de Independência Condicional (ICA/C) (Agterberg & Cheng, 2002) 

 Ângulo E. O. Vertentes P. Vertentes U. Litolog. U. Geomorf. IWI 

Ângulo E.  100,00 99,70 99,80 99,20 97,40 

O. Vertentes 0,85  67,80 79,40 70,90 97,90 

P. Vertentes 0,91 0,98  61,00 68,10 60,30 

U. Litolog. 0,9 0,97 0,99  83,40 55,90 

U. Geomorf. 0,92 0,98 0,98 0,96  60,60 

IWI 0,92 0,92 0,99 0,99 0,99  

 Taxa de Independência Condicional (IC) (Bonham-Carter, 1994) 

Apesar das divergências identificadas, fruto das particularidades de cada abordagem 

aplicada, pode ser visualizada certa semelhança entre os testes IC e ICA/C com o 

Coeficiente de Contingência Modificado, principalmente no que diz respeito ao maior 

grau de dependência entre o declive e os outros fatores condicionantes, o que não é tão 

evidente com o Coeficiente de Cramer.  
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De forma equivalente, foi testada a independência condicional das cinco análises 

efetuadas a partir da combinação progressiva dos fatores condicionantes (Tabela 8.5). O 

método ICA/C considerou todas as combinações dependentes, ao passo que o enfoque da 

Taxa de Independência Condicional (IC) estimou que a dependência capaz de 

comprometer os resultados inicia-se a partir da segunda análise, que integra três 

parâmetros (ângulo das encostas + unidades geomorfológicas + perfil das vertentes). 

Resumidamente, os resultados encontrados corroboram a dependência entre os 

parâmetros explicativos do fenômeno em análise, o que pode comprometer 

metodologias estatísticas de caráter probabilístico, como é o caso, por exemplo, da 

Regressão Logística e dos Pesos de Evidência, sendo necessárias medidas paliativas 

caso essas opções sejam levadas adiante. 

Tabela 8.5 - Análise da independência condicional através da Taxa de Independência Condicional (IC) e do 

Teste de Independência Condicional de Agterberg‐Cheng (ICA/C) para cada uma das análises efetuadas a 

partir da combinação progressiva dos fatores condicionantes. 

Método Utilizado Análise 1 Análise 2 Análise 3 Análise 4 Análise 5 

IC (Bonham-Carter, 1994) 0,92 0,83 0,71 0,58 0,53 

ICA/C (Agterberg & Cheng, 2002) 99,2 100 100 100 100 

Dando continuidade ao desenvolvimento da pesquisa, os algoritmos estatísticos 

discriminados no capítulo 4 foram implementados em cada uma das cinco análises 

combinatórias, produzindo mais de 50 modelos de susceptibilidade, cada qual com suas 

especificidades. A Tabela 8.6 apresenta os resultados encontrados com base na Área 

Abaixo da Curva de Sucesso para todos as simulações executadas. 

Tabela 8.6 - Estimativa da Área Abaixo da Curva (AAC) de Sucesso para 58 modelos de susceptibilidade a 

escorregamentos arquitetados na região de Belo Vale contemplando a integração progressiva dos parâmetros 

a partir de diferentes enfoques estatísticos. 

Combinações Analisadas 

Taxa de Sucesso (AAC) 

Dens. Escor. Likelihood Ratio Valor Informativo Prob. Bayesiana 

Área Ponto Área Ponto Área Ponto Área Ponto 

Análise 1 0,781 - 0,781 0,780 0,785 0,779 0,784 - 

Análise 2 0,801 - 0,801 0,797 0,805 0,797 0,803 - 

Análise 3 0,809 - 0,809 0,813 0,815 0,816 0,807 - 

Análise 4 0,819 - 0,819 0,820 0,823 0,822 0,798 - 

Análise 5 0,816 - 0,816 0,819 0,818 0,818 0,783 - 
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Tabela 8.6 (Continuação) - Estimativa da Área Abaixo da Curva (AAC) de Sucesso para 58 modelos de 

susceptibilidade a escorregamentos arquitetados na região de Belo Vale contemplando a integração 

progressiva dos parâmetros a partir de diferentes enfoques estatísticos. 

Combinações Analisadas 

Taxa de Sucesso (AAC) 

Pesos de Evidência Análise Discriminante Regressão Logística 

Área Ponto ArcSDM Área SPSS Área ArcSDM SPSS 

Análise 1 0,781 0,779 0,778 - 0,774 - 0,764 0,773 

Análise 2 0,803 0,798 0,797 - 0,786 - 0,781 0,786 

Análise 3 0,811 0,816 0,816 - 0,801 - 0,799 0,801 

Análise 4 0,821 0,823 0,822 - 0,808 - * 0,808 

Análise 5 0,816 0,819 0,819 - 0,807 - * 0,806 

* Limitado pelo número de condições únicas (6.000) 

Esses resultados são indicadores de acuidade e descrevem o grau de ajuste de cada 

simulação às variáveis dependentes que lhe deram origem. Isso significa dizer que a 

elevação dos valores encontrados resulta numa maior destreza para o reconhecimento 

das zonas mais propensas ao desencadeamento dos escorregamentos investigados.  

Analisando a Tabela 8.6, pode-se verificar, com exceção da Probabilidade Bayesiana23, 

uma gradual melhora na capacidade dos modelos com a sucessiva inserção dos fatores 

de predisposição até a quarta análise, que integra o ângulo das encostas, as unidades 

geomorfológicas e litológicas e a orientação e o perfil das vertentes. A partir desse 

ponto é notável que a continuidade do processo de adição de condicionantes deteriora a 

qualidade dos resultados alcançados, vide as estimativas encontradas para o quinto 

agrupamento, onde o índice de umidade inverso é introduzido na análise. Isso pode ter 

fundamento, ao menos em parte, no alto nível de dependência condicional que o modelo 

se encontra nesse momento (Garcia, 2012). 

Outro aspecto que pode influenciar a ocorrência desse declínio é o caráter esporádico da 

distribuição das classes do tema cartográfico, que estabelece um predileção por 

determinado conjunto de movimentos. Em outras palavras, a distribuição das classes do 

inverso do wetness index pode apontar, com base na repartição do espaço amostral e na 

incidência das varáveis dependentes, para determinada porção da área de estudo, que é 

                                                 
23 Ao contrário de todas as avaliações realizadas, a Probabilidade Bayesiana encontrou um declínio na 

AAC já na Análise 4, com a inclusão das unidades litológicas, fato que apenas foi agravado durante o 

acréscimo do IWI (Análise 5). 
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contrária aos apontamentos dos parâmetros já combinados, culminando na 

homogeneização dos pesos estatísticos. Isto é, a adição desse novo parâmetro pode 

promover a elevação e a diminuição dos scores em locais antagônicos ao que vem 

sendo promovido pelas integrações anteriores. 

De forma geral, cada método aplicado apresentou uma evolução particular da Taxa de 

Sucesso, apesar de ser notório a existência de certa proximidade nos resultados 

encontrados, muitos com valores acima de 0,800, limite estabelecido por Guzzetti 

(2005) para caracterizar modelos de boa qualidade. Todavia, merece destaque o Valor 

Informativo (polígono) e a soma do Contraste dos Pesos de Evidência (pontos), ambos 

com uma Área Abaixo da Curva de 0,823. A Tabela 8.7 elucida o processo de evolução 

desses métodos estatísticos a partir da setorização de cada enfoque em 3 classes, alta, 

média e baixa, conforme apresentada na metodologia. 

Tabela 8.7 - Evolução da Taxa de Sucesso e sua correspondência na distribuição de áreas nas classes de 

susceptibilidade para a abordagem do Valor Informativo (polígono) e dos Pesos de Evidência (pontos). 

Métodos 
Utilizados 

Análises 
Executadas 

Taxa de 
Sucesso (AAC) 

Susceptibilidade (%) Susceptibilidade (Km2) 

Alta Média Baixa Alta Média Baixa 

V
a

lo
r 

In
fo

rm
a

ti
vo

 Análise 1 0,785 0,35 0,20 0,45 226,20 125,59 290,34 

Análise 2 0,805 0,33 0,25 0,42 214,89 159,46 267,78 

Análise 3 0,815 0,33 0,25 0,42 210,87 159,45 271,82 

Análise 4 0,823 0,31 0,25 0,44 199,15 159,59 283,39 

Análise 5 0,818 0,32 0,27 0,42 204,74 170,17 267,23 

P
es

o
s 

d
e 

Ev
id

ên
ci

a
 Análise 1 0,779 0,36 0,16 0,47 234,04 103,68 304,42 

Análise 2 0,798 0,35 0,25 0,40 225,87 161,27 255,00 

Análise 3 0,816 0,32 0,26 0,42 206,39 166,03 269,71 

Análise 4 0,823 0,31 0,25 0,43 199,78 163,70 278,65 

Análise 5 0,819 0,31 0,29 0,40 200,24 187,05 254,83 

Fica claro pela Tabela 8.7 que o aumento da Taxa de Sucesso promove uma 

redistribuição espacial das classes com consequente diminuição da área dos setores de 

alta susceptibilidade, o que se deve ao maior ajuste do modelo aos dados de entrada. No 

caso do Valor Informativo, essa variação chega a uma diminuição de 27,05 km², 

repassada para a classe de média susceptibilidade juntamente com a diminuição de 6,95 

km² da classe mais branda, de baixa susceptibilidade. Para os Pesos de Evidência esse 

repasse de área é ainda maior, com uma diminuição da área de alta susceptibilidade da 
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ordem de 34,26 km², o que seria excelente se não fosse a redução da classe mais baixa 

em 25,77 km². Logo, pode-se concluir, ainda que preliminarmente, que o método do 

Valor Informativo tende a ser mais promissor que os Pesos de Evidência, uma vez que 

prioriza a diminuição das áreas de alta susceptibilidade, promovendo, na medida do 

possível, uma manutenção das classes de baixa susceptibilidade (Análise 4). 

Expandindo esse tipo de classificação para os outros métodos estatísticos e aplicando o 

Teste Kappa para analisar as disparidades classificatórias encontradas, foi possível 

verificar como cada simulação interagiu singularmente com os parâmetros de entrada ao 

longo do espaço territorial. As avaliações executadas levaram em consideração as 3 

classes já apresentadas, bem como o dueto estável, representado pela soma das áreas das 

classes de baixa e média susceptibilidade, e instável, composto exclusivamente pela 

classe mais alta. Para facilitar a interpretação dos resultados foi utilizada a escala de 

concordância de Landis & Koch (1977) disposta na Tabela 8.8. 

Tabela 8.8 - Escala utilizada para avaliar o nível de concordância existente entre os modelos durante as 

comparação efetuadas a partir do Coeficiente Kappa (Landis & Koch, 1977). 

Nível de Concordância entre os Modelos 

X ≤ 0 Nenhum 40 < X ≤ 60 Moderado 

0 < X ≤ 20 Baixo 60 < X ≤ 80 Substancial 

20 < X ≤ 40 Razoável X > 80 Quase Perfeito 

Numa primeira apreciação das Tabelas 8.9, 8.10, 8.11 e 8.12, é perceptível que o 

inventário cartografado na forma de polígonos apresenta uma substancial constância de 

níveis de concordância mais elevados, ao passo que o inventário trabalhado na forma de 

pontos exibe maiores divergências. Claramente essa observação tem um vínculo estrito 

com a otimização do processo de captura de informações dos fatores condicionantes 

quando se utiliza uma área ao invés de uma representação pontual. Portanto, a utilização 

de polígonos deve ser priorizada sempre que possível, pois permite a extração de 

condicionantes majoritariamente circunscritos aos limites de cada feição, com 

consequente geração de modelos mais constantes, independentemente da técnica 

estatística empregada durante a análise. 
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Tabela 8.9 - Coeficiente Kappa (k) - Classificação: Alta, Média e Baixa / Inventário: Área. DE – Densidade de Escorregamentos; LR - Likelihood Ratio; VI – Valor 

Informativo; Cw – Pesos de Evidência; PB - Probabilidade Bayesiana; A – Análise. 

    Análise 1 Análise 2 Análise 3 Análise 4 Análise 5 
DE LR VI 

A
n

ál
is

e 
C

o
m

p
ar

at
iv

a 
en

tr
e 

as
 

D
if

er
en

te
s 

A
n

ál
is

es
 E

xe
cu

ta
d

as
 

    
Cw PB 

 

A
n

ál
is

e 
C

o
m

p
ar

at
iv

a 
en

tr
e 

o
s 

D
if

er
en

te
s 

M
o

d
el

o
s 

Es
ta

tí
st

ic
o

s DE 
 

0,58 0,58 0,63 0,60 0,60 0,67 0,62 0,62 0,64 0,62 0,62 0,62 
Análise 1 

0,63 0,71 
 

0,66 0,65 
 

0,65 0,60 
 

0,64 0,60 
 

LR 
1,00 1,00 1,00 

 

0,89 0,89 0,86 0,66 0,66 0,71 0,65 0,65 0,69 
Análise 2 

1,00 1,00 
 

0,84 0,81 
 

0,75 0,68 
 

0,73 0,65 
 

VI 
0,95 0,78 0,76 0,95 0,78 0,76 

 

0,70 0,70 0,75 0,93 0,70 0,73 
Análise 3 

0,82 0,79 
 

0,82 0,79 
 

0,79 0,72 
 

0,75 0,69 
 

Cw 
0,85 0,73 0,78 0,85 0,73 0,78 0,81 0,91 0,90 

 

0,93 0,93 0,90 
Análise 4 

0,83 0,82 
 

0,83 0,82 
 

0,89 0,90 
 

0,91 0,82 
 

PB 
0,97 0,73 0,74 0,97 0,73 0,74 0,97 0,82 0,85 0,82 0,80 0,84 

 
Análise 5 

0,71 0,68 
 

0,71 0,68 
 

0,76 0,72 
 

0,74 0,73 
 

A. 1 A. 2 A. 3 
DE LR VI Cw PB     

A. 4 A.5 
     

 

Tabela 8.10 - Coeficiente Kappa (k) - Classificação: Estável e Instável / Inventário: Área. DE – Densidade de Escorregamentos; LR - Likelihood Ratio; VI – Valor 

Informativo; Cw – Pesos de Evidência; PB - Probabilidade Bayesiana; A – Análise. 

    Análise 1 Análise 2 Análise 3 Análise 4 Análise 5 
DE LR VI 

A
n

ál
is

e 
C

o
m

p
ar

at
iv

a 
en

tr
e 

as
 

D
if

er
en

te
s 

A
n

ál
is

es
 E

xe
cu

ta
d

as
 

    
Cw PB 

 

A
n

ál
is

e 
C

o
m

p
ar

at
iv

a 
en

tr
e 

o
s 

D
if

er
en

te
s 

M
o

d
el

o
s 

Es
ta

tí
st

ic
o

s DE 
 

0,75 0,75 0,73 0,73 0,73 0,74 0,73 0,73 0,74 0,74 0,74 0,75 
Análise 1 

0,69 0,77 
 

0,75 0,72 
 

0,75 0,71 
 

0,76 0,68 
 

LR 
1,00 1,00 1,00 

 

0,92 0,92 0,88 0,78 0,78 0,81 0,78 0,78 0,80 
Análise 2 

1,00 1,00 
 

0,87 0,81 
 

0,80 0,74 
 

0,79 0,70 
 

VI 
0,99 0,89 0,88 0,99 0,89 0,88 

 

0,83 0,83 0,83 0,95 0,95 0,82 
Análise 3 

0,89 0,89 
 

0,89 0,89 
 

0,86 0,80 
 

0,84 0,76 
 

Cw 
0,80 0,86 0,86 0,80 0,86 0,86 0,81 0,94 0,92 

 

0,95 0,95 0,95 
Análise 4 

0,88 0,88 
 

0,88 0,88 
 

0,92 0,92 
 

0,95 0,85 
 

PB 
1,00 0,90 0,84 1,00 0,90 0,84 0,99 0,85 0,87 0,80 0,80 0,85 

 
Análise 5 

0,79 0,74 
 

0,79 0,74 
 

0,80 0,76 
 

0,79 0,75 
 

A. 1 A. 2 A. 3 
DE LR VI Cw PB     

A. 4 A.5 
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Tabela 8.11 - Coeficiente Kappa (k) - Classificação: Alta, Média e Baixa / Inventário: Ponto. LRP – Likelihood Ratio; VIP – Valor Informativo; CwP – Pesos de Evidência; 

AD – Análise Discriminante; RLS – Regressão Logística (SPSS); A – Análise. 

    Análise 1 Análise 2 Análise 3 Análise 4 Análise 5 
LRP VIP CwP 

A
n

ál
is

e 
C

o
m

p
ar

at
iv

a 
en

tr
e 

as
 

D
if

er
en

te
s 

A
n

ál
is

es
 E

xe
cu

ta
d

as
 

    
AD RLS 

 

A
n

ál
is

e 
C

o
m

p
ar

at
iv

a 
en

tr
e 

o
s 

D
if

er
en

te
s 

M
o

d
el

o
s 

Es
ta

tí
st

ic
o

s LRP 
 

0,46 0,51 0,53 0,43 0,51 0,51 0,48 0,60 0,56 0,46 0,61 0,53 
Análise 1 

0,57 0,56 
 

0,51 0,50 
 

0,45 0,46 
 

0,45 0,46 
 

VIP 
0,64 0,81 0,81 

 

0,87 0,85 0,87 0,62 0,64 0,65 0,61 0,63 0,63 
Análise 2 

0,76 0,77 
 

0,88 0,84 
 

0,65 0,64 
 

0,63 0,63 
 

CwP 
0,92 0,82 0,82 0,73 0,92 0,91 

 

0,64 0,65 0,67 0,62 0,63 0,63 
Análise 3 

0,79 0,79 
 

0,91 0,94 
 

0,69 0,69 
 

0,66 0,67 
 

AD 
0,59 0,70 0,61 0,94 0,73 0,68 0,67 0,67 0,67 

 

0,93 0,92 0,89 
Análise 4 

0,66 0,65 
 

0,68 0,68 
 

0,67 0,68 
 

0,89 0,89 
 

RLS 
0,58 0,65 0,54 0,93 0,81 0,67 0,66 0,74 0,65 0,99 0,87 0,85 

 
Análise 5 

0,61 0,59 
 

0,70 0,67 
 

0,67 0,66 
 

0,88 0,88 
 

A. 1 A. 2 A. 3 
LRP VIP CwP AD RLS     

A. 4 A.5 
     

 

Tabela 8.12 - Coeficiente Kappa (k) - Classificação: Estável e Instável / Inventário: Ponto. LRP – Likelihood Ratio; VIP – Valor Informativo; CwP – Pesos de Evidência; 

AD – Análise Discriminante; RLS – Regressão Logística (SPSS); A – Análise. 

    Análise 1 Análise 2 Análise 3 Análise 4 Análise 5 
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0,63 0,62 0,54 0,61 0,64 0,60 0,62 0,64 0,63 0,62 0,63 0,62 
Análise 1 

0,75 0,65 
 

0,67 0,57 
 

0,58 0,54 
 

0,59 0,55 
 

VIP 
0,92 0,88 0,92 

 

0,90 0,87 0,88 0,73 0,76 0,75 0,73 0,77 0,75 
Análise 2 

0,89 0,88 
 

0,89 0,87 
 

0,72 0,71 
 

0,72 0,71 
 

CwP 
1,00 0,86 0,89 0,92 0,91 0,92 

 

0,77 0,78 0,80 0,76 0,77 0,78 
Análise 3 

0,88 0,88 
 

0,94 0,95 
 

0,76 0,76 
 

0,75 0,75 
 

AD 
0,92 0,78 0,70 0,99 0,77 0,76 0,91 0,70 0,74 

 

0,97 0,96 0,95 
Análise 4 

0,75 0,75 
 

0,78 0,80 
 

0,76 0,78 
 

0,92 0,93 
 

RLS 
0,90 0,72 0,66 0,98 0,83 0,72 0,90 0,76 0,70 0,98 0,89 0,89 

 
Análise 5 

0,73 0,73 
 

0,77 0,79 
 

0,75 0,77 
 

0,93 0,94 
 

A. 1 A. 2 A. 3 
LRP VIP CwP AD RLS     

A. 4 A.5 
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Logo, é de se esperar que as análises executadas entre as feições representadas por 

polígonos e pontos não resultem numa similaridade espacial perfeita, o que é 

apresentado na Tabela 8.13.  

Tabela 8.13 - Coeficiente Kappa (k) - Classificação: Alta, Média e Baixa; Classificação: Estável e Instável / 

Inventário: Polígono x Ponto. LR - Likelihood Ratio; VI – Valor Informativo; Cw – Pesos de Evidência. 

Classificação: Alta, Média e Baixa Classificação: Estável e Instável 

Inventário:             
Área x   Ponto 

A. 1 A. 2 A. 3 Inventário:             
Área x   Ponto 

A. 1 A. 2 A. 3 

A. 4 A.5   A. 4 A.5   

LR  
0,99 0,70 0,74 

LR  
0,98 0,77 0,80 

0,70 0,68   0,78 0,77   

VI 
0,66 0,71 0,72 

VI 
0,89 0,75 0,77 

0,71 0,71   0,77 0,76   

Cw 
0,76 0,72 0,69 

Cw 
0,78 0,76 0,74 

0,69 0,68   0,74 0,73   

Outro aspecto que se sobressai numa análise geral é o fato da dualidade estável/instável 

evidenciar resultados mais satisfatórios. O que um modelo de susceptibilidade busca é a 

identificação de área instáveis, uma vez que as variáveis dependentes constituem os 

movimentos de massa cartografados, sendo que as zonas de baixa susceptibilidade não 

constituem o foco da simulação. Sendo assim, pode-se esperar maiores discrepâncias 

quanto maior o número de classes adotadas, principalmente, se essa classificação 

priorizar baixos níveis de susceptibilidade. 

Pormenorizando um pouco mais as comparações realizadas pode-se perceber que as 

Análises 2 e 3 e 4 e 5 apresentaram uma similaridade mais elevada, independentemente 

da representação cartográfica adotada (Tabelas 8.9, 8.10, 8.11 e 8.12). Na verdade, 

quanto mais próximas forem as análises, maiores são as chances de se encontrar 

semelhanças, pois a inserção de novos parâmetros ainda não constitui uma divergência 

exacerbada.  

No que diz respeito às técnicas estatísticas é verificada uma igualdade entre os mapas 

produzidos pela Análise de Densidade de Escorregamentos e pelo Likelihood Ratio 

quando o inventário é representado por áreas (Tabelas 8.9 e 8.10). Também pode ser 

notada uma ótima conformidade entre os mapas gerados pelas técnicas dos Pesos de 

Evidência e do Valor Informativo, independentemente da representação gráfica adotada 

(Tabelas 8.9, 8.10, 8.11 e 8.12). Essas uniformidades podem ter origem na similaridade 



167 

 

algébrica das abordagens empregadas, já que existe uma proximidade matemática entre 

suas equações. Ainda, quando o inventário está disposto em feições pontuais, os mapas 

produzidos pela Análise Discriminante e pela Regressão Logística exibiram uma 

concordância quase perfeita (Tabelas 8.11 e 8.12). Essa elevada concordância espacial 

pode ser resultado da amostragem utilizada na construção desses modelos, isto é, 

pontual, binária e de amplitude equivalente entre os grupos estáveis e instáveis. 

Apesar de serem apresentadas algumas tendências, parece que cada enfoque estatístico 

tem uma predileção a determinado grupo de movimentos, sofrendo mutação de acordo 

com a variação dos parâmetros de entrada. Pela Tabela 8.14, a ideia apresentada acima é 

corroborada, uma vez que mapas com a mesma AAC são espacialmente divergentes. 

Portanto, estimativas de validação idênticas não garantem uma distribuição semelhante 

das classes de susceptibilidade, mesmo mantendo constante a proporção de movimentos 

incidentes em cada classe. À revelia de alguns resultados, a elevação da Área Abaixo da 

Curva tende a melhorar a concordância dos mapas produzidos. A Figura 8.1, que serve 

de background para a interpretação dos valores numéricos apresentados pelo Teste 

Kappa, corresponde a um feedback ilustrativo da concordância observada entre alguns 

modelos referenciados na Tabela 8.14, e deixa evidente a falta de equivalência entre os 

mapas produzidos, mesmo a taxas de validação elevadas.  

Tabela 8.14 - Teste Kappa (k) - Comparações gerais entre modelos de susceptibilidade com a mesma AAC. 

Classificação: Alta, Média e Baixa  Classificação: Estável e Instável  

Modelos Comparados ACC Kappa Modelos Comparados ACC Kappa 

LR_1 X RL_2 0,781 0,46 LR_1 X RL_2 0,781 0,54 

LR_2 X AD_3 0,801 0,45 LR_2 X AD_3 0,801 0,56 

Cw_2 X PB_2 0,803 0,80 Cw_2 X PB_2 0,803 0,80 

AD_5 X PB_3 0,807 0,47 AD_5 X PB_3 0,807 0,55 

LR_5 X Cw_P_3 0,816 0,59 LR_5 X Cw_P_3 0,816 0,72 

LR_5 X VI_P_3 0,816 0,60 LR_5 X VI_P_3 0,816 0,73 

Cw_5 X Cw_P_3 0,816 0,61 Cw_5 X Cw_P_3 0,816 0,72 

Cw_5 X VI_P_3 0,816 0,62 Cw_5 X VI_P_3 0,816 0,72 

LR_5 X Cw_5 0,816 0,82 LR_5 X Cw_5 0,816 0,88 

Cw_P_3 X VI_P_3 0,816 0,91 Cw_P_3 X VI_P_3 0,816 0,92 

LR_4 X Cw_P_5 0,819 0,66 LR_4 X Cw_P_5 0,819 0,76 

LR_4 X LR_P_5 0,819 0,69 LR_4 X LR_P_5 0,819 0,78 

LR_P_5 X Cw_P_5 0,819 0,79 LR_P_5 X Cw_P_5 0,819 0,88 

Cw_P_4 X VI_4 0,823 0,74 Cw_P_4 X VI_4 0,823 0,78 

A numeração de 1 a 5 faz referência às análises efetuadas. A letra “P” diz respeito à utilização do inventário na forma pontual. LR - 
Likelihood Ratio; VI – Valor Informativo; Cw – Pesos de Evidência; PB - Probabilidade Bayesiana; AD – Análise Discriminante; RL – 
Regressão Logística. 
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Figura 8.1 - Background ilustrativo da concordância espacial observada entre diferentes modelos estatísticos 

de susceptibilidade. 
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Partindo do pressuposto que a avaliação da acurácia não pode assegurar a destreza dos 

mapas de susceptibilidade em prever movimentos de massa devido à interdependência 

das variáveis de entrada durante a elaboração dos modelos, foram calculadas, para as 

abordagens que mais se destacaram na Tabela 8.6, as Taxas de Predição, através da 

parcela do inventário independente, composta por 50% das ocorrências cadastradas 

isentas de utilização até o presente momento (Tabela 8.15). 

Tabela 8.15 - Estimativa da Área Abaixo da Curva (AAC) de Predição para os modelos selecionados com base 

na relevância da Taxa de Sucesso. Todos as abordagem apresentadas fazem referência à Análise 4. 

Métodos Estatísticos 
Representação 

Cartográfica 

Taxa de 
Sucesso 

(AAC) 

Taxa de 
Predição 

(AAC) 

Média 
das Taxas 

(AAC) 

Defasagem 
(AAC) 

Densidade de Escorregamentos Área 0,819 0,813 0,816 0,006 

Likelihood Ratio Área 0,819 0,813 0,816 0,006 

Likelihood Ratio Ponto 0,820 0,817 0,818 0,003 

Valor Informativo Área 0,823 0,811 0,817 0,012 

Valor Informativo Ponto 0,822 0,816 0,819 0,006 

Pesos de Evidência Área 0,821 0,809 0,815 0,012 

Pesos de Evidência Ponto 0,823 0,817 0,820 0,006 

Pesos de Evidência Ponto/Arc-SDM 0,822 0,816 0,819 0,006 

Explorando os valores exibidos na Tabela 8.15, pode-se perceber que há uma ligeira 

prevalência das Taxas de Predição do Likelihood Ratio e dos Pesos de Evidência, ambos 

representados cartograficamente na forma de pontos e com uma Área Abaixo da Curva 

da ordem de 0, 817. Entretanto, há de se destacar que todas as concepções apresentadas 

dão igualmente origem a bons modelos. Todavia, a seleção do enfoque mais qualificado 

pode envolver formalmente dois aspectos.  

O primeiro, quantitativo, evolve a capacidade da modelagem em se ajustar muito bem 

aos dados de entrada e prever as ocorrências futuras. Em outras palavras é necessário 

bons resultados tanto na Curva de Sucesso como na Curva de Predição. Não adianta um 

modelo muito bem treinado, porém com pouca habilidade preditiva, sendo o inverso 

também questionável. Logo, quanto mais elevadas forem as taxas de validação e menor 

for a discrepância entre ambas, mais seguro o operador vai estar sobre a qualidade da 

simulação gerada. Seguindo esse linha de pensamento, o mapa produzido através do 

método dos Pesos de Evidência aplicado a um inventário pontual é tido, com o rigor da 
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análise, como a simulação mais robusta para a área de Belo Vale, uma vez que é nítida a 

baixa defasagem entre os elevados valores das curvas. 

O segundo aspecto, de fundamento mais qualitativo, faz uma ressalva à representação 

cartográfica adotada. Como já argumentado com base nos resultados apresentados pelas 

Tabelas 8.11 e 8.12, a cartografia pontual é mais suscetível a discrepâncias, uma vez 

que um ponto pode assumir diferentes valores dentro de um único movimento. Sua 

utilização envolve uma série de incertezas, uma vez que não é estabelecida a melhor 

localização para sua locação, sendo, adotado, convenientemente, o centro de massa dos 

movimentos devido à automatização desse processo em ambiente SIG. Logo, uma 

simples alteração no seu posicionamento pode remodelar o mapa final produzido, 

modificando a qualidade dos resultados alcançados.  

Seguindo essa ideia é notória a relevância da utilização de feições poligonais, as quais 

são mais representativas do todo e, consequentemente, ao menos em teoria, menos 

contestáveis. Logo, apoiado na proximidade dos resultados alcançados para as diversas 

modelagens e considerando a maior significância dos movimentos representados na 

forma de áreas, o Valor Informativo apresenta, em média, as taxas mais altas de 

validação, apesar da defasagem entre as curvas ser levemente maior, o que não chega a 

comprometer os resultados, pois a magnitude dessa divergência é muito baixa. 

Cabe justificar aqui que a escolha do método é nesse caso um tarefa muito difícil, visto 

que todos os modelos são aptos a representar adequadamente a região de Belo Vale. 

Todavia, levando em consideração os resultados alcançados e as explanações 

apresentadas, juntamente com a inteligibilidade e a simplicidade de aplicação, o Valor 

Informativo arquitetado com variáveis dependentes poligonais foi selecionado para a 

continuidade da pesquisa, juntamente com o enfoque derivado da soma do Contraste 

dos Pesos de Evidência, construído a partir de uma abordagem pontual dos 

escorregamentos cadastrados.  

Para finalizar, ambas as abordagens foram classificadas com base na Curva de Predição, 

sendo adotada a porcentagem de previsibilidade de 80%, 15% e 5% para as classes de 

alta, média e baixa susceptibilidade, respectivamente. Assim, os mapas de 

susceptibilidade a escorregamentos da região de Belo Vale são apresentados no Anexo 
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1 (Figuras 1 e 2). Na Tabela 8.16 são sintetizadas as respectivas aptidões adotadas na 

hierarquização da susceptibilidade com base em processos pós-classificatórios que 

visam validar a adequabilidade de cada classe em setorizar os diferentes níveis de 

intensidade do fenômeno investigado. 

Tabela 8.16 - Avaliação da adequabilidade das classes de susceptibilidade adotadas com base no Índice de 

Densidade Relativa, no Effectiveness Ratio e no Índice de capacidade preditiva. A porção do inventário 

utilizada nessa análise engloba 100% dos dados cadastrados. 

Parâmetros Mensurados 
Valor Informativo 

(Taxa Pred. = 0,811) 
Pesos de Evidência 

(Taxa Pred. = 0,817) 

Dimensão das Classes Alta Média Baixa Alta Média Baixa 

Classes de Susceptibilidade (Pixel) 8590763 7827488 9267026 8164441 8218696 9302140 

Classes de Susceptibilidade (%) 0,33 0,30 0,36 0,32 0,32 0,36 

Classes de Susceptibilidade (km²) 214,77 195,69 231,68 204,11 205,47 232,55 

Cicatrizes de Escorregamento Alta Média Baixa Alta Média Baixa 

Parcela de Predição (Pixel) 220831 41480 13813 220862 41437 13825 

Parcela de Predição (%) 0,80 0,15 0,05 0,80 0,15 0,05 

Parcela de Sucesso (Pixel) 202353 36783 7332 198810 39678 7980 

Parcela de Sucesso (%) 0,82 0,15 0,03 0,81 0,16 0,03 

Cicatrizes de Escorregamentos (Pixel) 423184 78263 21145 419672 81115 21805 

Cicatrizes de Escorregamentos (%) 0,81 0,15 0,04 0,80 0,16 0,04 

Índices Matemáticas Alta Média Baixa Alta Média Baixa 

Índice de Densidade Relativa (IDR) 80,05 16,25 3,71 83,53 16,04 3,81 

Effectiveness Ratio (ER) 2,42 0,49 0,11 2,53 0,49 0,12 

Índice de capacidade preditiva (I) 0,88 -0,71 -2,19 0,93 -0,72 -2,16 

O resultado encontrado pelos índices matemáticos corroboram a seleção das classes 

adotadas, todas consideradas significativas ao papeis que devem desempenhar, com 

uma leve prevalência dos Pesos de Evidência na determinação das classes de alta 

susceptibilidade e do Valor Informativo na setorização da classes de baixa 

susceptibilidade.  

No que diz respeito à espacialização dessas classes, o método dos Pesos de Evidência 

mostrou-se mais eficaz, uma vez que apresentou uma constrição das áreas mais 

problemáticas em prol do alargamento das áreas mais estáveis. Contudo, pode-se 

verificar no computo geral das cicatrizes circunscritas em cada faixa de susceptibilidade 

que a técnica do Valor Informativo elevou a porcentagem de movimentos das classes 

mais altas em detrimento das mais baixas, aspecto contrário ao ocorrido com a categoria 
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de média susceptibilidade dos Pesos de Evidência. Dessa forma, conclui-se que ambas 

as abordagens constituem, independentemente de suas peculiaridades, vantagens e 

desvantagens, modelos promissores para a análise da susceptibilidade a 

escorregamentos na região de Belo Vale. 

Os mapas finais produzidos (Figuras 1 e 2 - Anexo 1) evidenciaram um predomínio das 

zonas de elevada susceptibilidade ao longo da Serra da Moeda e adjacências, o que pode 

ser explicado investigando de forma um pouco mais minuciosa o grau estatístico de 

relevância e a distribuição espacial de cada uma das categorias dos fatores 

condicionantes integrados durante a análise. O Anexo 2 exibe os pesos de ponderação 

calculados pelas diferentes técnicas utilizadas, sendo discutidos a seguir os resultados 

encontrados para os dois métodos que mais se destacaram no estudo. 

Para a técnica do Valor Informativo (Tabela 1 – Anexo 2), assim como para todas as 

outras aproximações que utilizaram os polígonos com fonte de informação, as 

inclinações mais significativas variaram de 20 a 80 graus, sendo observada uma 

elevação dos scores com o aumento da inclinação do terreno. As unidades 

geomorfológicas formadas por montanhas, com amplitudes acima de 300 m e declives 

maiores que 15°, correspondem as formas do relevo que mais se destacaram, seguidas 

pelas unidades compostas por morros, situadas numa mesma inclinação, porém, com 

amplitudes mais brandas, de 100 – 300 m.  

No que diz respeito à curvatura das encostas, as feições com capacidade para convergir 

o fluxo de água mostraram-se mais influentes, revelando uma prevalência dos perfis 

transversais de curvatura côncava, com ênfase para as formas convexa-côncava, 

côncava-côncava e linear-côncava. Dentre todas as unidades litológicas investigadas, as 

áreas constituídas, predominantemente, por formações ferríferas bandadas e filitos 

apresentaram maior relevância no reconhecimento dos movimentos, sendo importantes 

ainda, entretanto em menor escala, as unidades integradas por quartzitos e depósitos 

elúvio-coluviais. 

Partindo do pressuposto que, via de regra, as formações ferríferas bandadas apresentam 

uma resistência considerável, apesar das descontinuidades existentes, uma explicação 

plausível para o elevado coeficiente encontrado pode estar na coluna estratigráfica do 
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Quadrilátero Ferrífero (Alkmim & Marshak, 1998), uma vez que podem ser encontradas 

sobrepostas aos filitos. Ou seja, o problema não estaria na unidade rochosa em questão, 

mas no contato entre as camadas, já que essas formações são porosas e permeáveis, ao 

contrário dos filitos, gerando um zona de fluxo subsuperficial que culminaria na 

diminuição do atrito entre ambas, ocasionado a geração de uma possível superfície de 

ruptura. Os depósitos são, na sua grande maioria, compostos por canga, logo, 

constituem crostas superficiais lateríticas de grande resistência. Como estão distribuídos 

pontualmente ao longo da região de estudo, atingindo 0,20% do território, é possível 

presumir que essa unidade litológica pode ter sido englobada por eventos terceiros, de 

grande magnitude, podendo, numa análise subsequente, ser agrupada na unidade de 

formações ferríferas bandadas, com a qual, muitas vezes, estabelece limite. 

A orientação das vertentes revelou uma prevalência dos coeficientes estatísticos 

direcionados para E, SE, S, SO e O. De acordo com Lobato et al. (2005), em 531 

observações pontuais de foliações e orientações das camadas geológicas circunscritas à 

borda oeste do Quadrilátero Ferrífero, região de Belo Vale, mais de 90% das 

descontinuidades estão orientalizadas, o que pode ter contribuído com os valores 

obtidos para as encostas direcionadas para leste e sudeste. Essas duas direções (E, SE), 

representam a orientação preferencial das camadas geológicas do flanco oeste do 

Sinclinal Moeda, o que ajuda a corroborar a hipótese atrelada aos elevados índices para 

as formações ferríferas bandadas. Ao longo da unidade litológica de gnaisses (UL 7), 

oeste da Serra da Moeda, são observadas foliações nas direções predominantes sul e 

sudeste, provavelmente, resultado de gnaissificação. Para as demais orientações (SO e 

O) não foram encontradas correlações estruturais, logo, os elevados pesos podem ter 

origem nas diferentes distribuições de umidade e da vegetação (van Westen et al., 2008) 

em função da incidência solar. 

Fazendo o mesmo tipo de análise, porém variando a representação cartográfica do 

inventário para pontos, pode-se perceber uma alteração do padrão de importância das 

classes. Assim, para a técnica dos Pesos de Evidência (Tabela 2 – Anexo 2), bem como 

para todas as outras que tiveram origem na mesma representação gráfica do inventário, 

apesar das muitas similaridades com análise anterior, a utilização das feições pontuais 

excluiu a importância encontrada nas classes de inclinação de 60°- 65° e de 70°- 80°. O 
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mesmo aconteceu com a unidade litológica de depósitos elúvio-coluviais (UL 9), além 

de agregar influência à UL3 e à UL 6, as quais representam, respectivamente, a 

predominância de xistos e rochas intrusivas básicas.  

Essas divergências têm origem na limitação da representação espacial das feições 

pontuais, as quais apresentam a mesma importância, independentemente da dimensão 

das ocorrências cadastradas, e podem localizar-se em diferentes porções dentro de um 

mesmo movimento. Logo, as diferenças são inerentes ao processo cartográfico adotado 

e mostram a sensibilidade dos modelos gerados na identificação da relevância das 

classes de cada fator condicionante. O mesmo foi observado para os resultados da 

Análise Discriminante e da Regressão Logística, obtidos através de uma amostragem 

equilibrada entre dados pontuais estáveis e instáveis.  

Ainda, cabe ressaltar, a partir de uma simples análise comparativa entre os pesos de 

ponderação obtidos por todas essas técnicas, que as variações encontradas são mais 

facilmente interpretadas pelos métodos do Valor Informativo e dos Pesos de Evidência, 

uma vez que a significância de cada classe pode ser facilmente traduzida pelos valores 

positivos e negativos obtidos. 

 

8.2 REGIÃO ANTÔNIO PEREIRA 

Da forma semelhante ao ocorrido em Belo Vale, as abordagens utilizadas para a 

determinação da relevância individual de cada tema variaram consideravelmente, sendo 

adotada a média da hierarquia dos valores de cada enfoque para a determinação da 

ordem de integração. Os resultados alcançados para a região de Antônio Pereira 

evidenciaram, como era previsto, uma divergência no grau de influência dos fatores 

condicionantes de acordo com o tipo das ocorrências cartografadas (Tabelas 8.17 e 

8.18). Para os escorregamentos (Tabela 8.17), o ângulo das encostas mais uma vez 

mostrou-se extremamente pertinente ao estudo, seguida pela orientação das vertentes e 

pela normalização topográfica produzida pelo algoritmo HAND. A distância das falhas 

geológicas e o perfil das vertentes foram os parâmetros menos influentes nesse tipo 

movimento.  
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Tabela 8.17 - Análise de sensibilidade dos fatores condicionantes aplicados ao mapeamento de susceptibilidade 

a escorregamentos no distrito de Antônio Pereira. 

Zo
n

a
s 

d
e 

D
ep

le
çã

o
 

Parâmetros analisados 
Accountability Reliability 

AAC   
% % 

  
Ângulo das Encostas 64,06 6,48 0,715 

  
Orientação das Vertentes 68,58 6,14 0,708 

  
HAND 75,12 5,10 0,678 

  
Unidades Litológicas 43,50 7,00 0,657 

  
Grau de Confinamento das Descontinuidades 68,70 5,16 0,656 

  
Inverso do Wetness Index 36,84 6,19 0,626 

  
Pedologia 69,86 4,36 0,625 

  
Distância de Falhas Geológicas 58,14 4,71 0,622 

  
Geomorfologia 82,41 4,23 0,619 

  
Perfil das Vertentes 77,45 3,71 0,577 

  

Parâmetros analisados 
Hierarquização dos Parâmetros Ordem de 

Integração Accountability Reliability AAC Média 

Ângulo das Encostas 7 2 1 3,3 1 

Orientação das Vertentes 6 4 2 4,0 2 

HAND 3 6 3 4,0 3 

Unidades Litológicas 9 1 4 4,7 4 

Grau de Confinamento das Descontinuidades 5 5 5 5,0 5 

Inverso do Wetness Index 10 3 6 6,3 6 

Pedologia 4 8 7 6,3 7 

Distância de Falhas Geológicas 8 7 8 7,7 10 

Geomorfologia 1 9 9 6,3 8 

Perfil das Vertentes 2 10 10 7,3 9 
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Parâmetros analisados 
Accountability Reliability 

AAC   
% % 

  
Orientação das Vertentes 68,16 7,05 0,698 

  
Ângulo das Encostas 59,44 6,94 0,689 

  
Grau de Confinamento das Descontinuidades 71,55 6,21 0,674 

  
HAND 72,17 5,65 0,661 

  
Unidades Litológicas 84,49 4,91 0,656 

  
Pedologia 69,43 4,70 0,616 

  
Inverso do Wetness Index 32,23 6,26 0,598 

  
Geomorfologia 77,95 4,64 0,596 

  
Distância de Falhas Geológicas 52,86 4,94 0,588 

  
Perfil das Vertentes 44,59 4,87 0,574 

  

Parâmetros analisados 
Hierarquização dos Parâmetros Ordem de 

Integração Accountability Reliability AAC Média 

Orientação das Vertentes 6 1 1 2,7 1 

Ângulo das Encostas 7 2 2 3,7 2 

Grau de Confinamento das Descontinuidades 4 4 3 3,7 3 

HAND 3 5 4 4,0 4 

Unidades Litológicas 1 7 5 4,3 5 

Pedologia 5 9 6 6,7 6 

Inverso do Wetness Index 10 3 7 6,7 7 

Geomorfologia 2 10 8 6,7 8 

Distância de Falhas Geológicas 8 6 9 7,7 9 

Perfil das Vertentes 9 8 10 9,0 10 
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Tabela 8.18 - Análise de sensibilidade dos fatores condicionantes aplicados ao mapeamento de susceptibilidade 

a movimentos translacionais em rocha no distrito de Antônio Pereira. 
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Parâmetros analisados 
Accountability Reliability  

AAC   
% % 

  
Unidades Litológicas 98,16 4,78 0,777 

  
Grau de Confinamento das Descontinuidades 89,59 4,01 0,763 

  
HAND  69,06 4,88 0,752 

  
Pedologia 97,67 4,24 0,748 

  
Orientação das Vertentes 86,54 4,07 0,738 

  
Ângulo das Encostas 79,35 3,46 0,703 

  
Geomorfologia 99,83 3,42 0,690 

  
Distância de Falhas Geológicas  67,15 2,64 0,587 

  
Inverso do Wetness Index  68,66 2,41 0,553 

  
Perfil das Vertentes 51,41 2,51 0,552 

  

Parâmetros analisados 
Hierarquização dos Parâmetros Ordem de 

Integração Accountability  Reliability  AAC Média 

Unidades Litológicas 2 2 1 1,7 1 

Grau de Confinamento das Descontinuidades 4 5 2 3,7 3 

HAND 7 1 3 3,7 4 

Pedologia 3 3 4 3,3 2 

Orientação das Vertentes 5 4 5 4,7 5 

Ângulo das Encostas 6 6 6 6,0 7 

Geomorfologia 1 7 7 5,0 6 

Distância de Falhas Geológicas 9 8 8 8,3 8 

Inverso do Wetness Index 8 10 9 9,0 9 

Perfil das Vertentes 10 9 10 9,7 10 
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Accountability Reliability 
AAC   
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% % 
  

Orientação das Vertentes 76,66 7,25 0,767 
  

Unidades Litológicas 91,74 6,46 0,752 
  

HAND 67,94 7,08 0,743 
  

Grau de Confinamento das Descontinuidades 87,62 5,79 0,730 
  

Ângulo das Encostas 80,04 5,16 0,705 
  

Geomorfologia 96,49 4,87 0,677 
  

Pedologia 86,51 5,55 0,676 
  

Inverso do Wetness Index 68,75 3,57 0,561 
  

Perfil das Vertentes 47,54 3,83 0,555 
  

Distância de Falhas Geológicas 88,69 3,43 0,549 
  

Parâmetros analisados 
Hierarquização dos Parâmetros Ordem de 

Integração Accountability Reliability AAC Média 

Orientação das Vertentes 7 1 1 3,0 2 

Unidades Litológicas 2 3 2 2,3 1 

HAND 9 2 3 4,3 4 

Grau de Confinamento das Descontinuidades 4 4 4 4,0 3 

Ângulo das Encostas 6 6 5 5,7 6 

Geomorfologia 1 7 6 4,7 5 

Pedologia 5 5 7 5,7 7 

Inverso do Wetness Index 8 9 8 8,3 9 

Perfil das Vertentes 10 8 9 9,0 10 

Distância de Falhas Geológicas 3 10 10 7,7 8 
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Para os movimentos translacionais em maciços rochosos (Tabela 8.18), as unidades 

litológicas, juntamente com as unidades pedológicas e com o grau de confinamento das 

descontinuidades integraram o corpo dos três parâmetros imprescindíveis ao estudo. 

Pode-se verificar que o ângulo das encostas ficou com um grau de importância 

subjugado quando comparado aos movimentos em maciços terrosos. Dentre os 

cartogramas menos influentes enquadram-se o perfil das vertentes e o índice de 

umidade inverso. 

As mesmas variações encontradas em virtude das alterações tipológicas também foram 

verificadas com a inserção das zonas de acumulação, sendo observada, em todas as 

análises de sensibilidade, uma reorganização da ordem de integração estipulada pelas 

zonas de depleção (Tabelas 8.17 e 8.18). Essas transformações tem fundamento na 

reinterpretação dos dados devido à localização dos depósitos, os quais não estabelecem, 

necessariamente, uma correlação com os fatores condicionantes. 

Independentemente de todas essas oscilações, uma constância pode ser observada e 

demonstra que a distância vertical da drenagem mais próxima (HAND) sempre ocupa 

uma posição de destaque em ambos os fenômenos investigados. Quando comparações 

são estabelecidas com os valores encontrados pelo o inverso do wetness index, que 

também objetiva estabelecer uma relação entre o teor de água no solo e a ocorrência dos 

eventos estudados, a importância do algoritmo HAND torna-se ainda mais evidente. 

Logo, pode-se concluir, ao menos do ponto de vista da análise de sensibilidade, que os 

resultados produzidos pelo modelo HAND são de extrema importância para o conjunto 

de movimentos avaliados no distrito de Antônio Pereira. 

Resumidamente, cada tipologia envolvida selecionou, com base nos cartogramas 

temáticos intermediários produzidos, seu próprio conjunto hierárquico de integração, o 

qual foi submetido à técnica do valor informativo e validado através da Curva de 

Sucesso e da Curva Predição, como apresentado nas Tabelas 8.19 e 8.20. Numa 

primeira apreciação pode-se notar um  rebaixamento generalizado da Taxa de Sucesso 

quando as zonas de acumulação cartografadas foram consideradas na construção dos 

modelos de susceptibilidade.  
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Essa depreciação é fruto da falta de influência de muitos parâmetros condicionantes 

sobre a localização dos depósitos. Em termos gerais, pode-se assumir que o 

posicionamento de um depósito constitui um acontecimento incerto ao modelo 

estatístico de susceptibilidade. Logo, sua anexação às variáveis dependentes tende a 

modificar os resultados encontrados e, muitas vezes, reduzir a capacidade analítica dos 

modelos, já que a simulação não consegue estabelecer um padrão entre as variáveis que 

controlam os eventos estudados. Todavia, quando um critério consegue ser estabelecido, 

esse modelo apresenta a capacidade de avaliar, juntamente com as zonas de depleção, a 

área de atingimento dos movimentos de massa. Nesse contexto, quanto maior for a 

constância na distribuição espacial dos parâmetros empregados na avaliação, menor for 

a área de estudo e mais eventos forem cadastrados recentemente com suas receptivas 

superfícies de acumulação, maiores são as chances desse tipo de abordagem ter sucesso.  

Tabela 8.19 - Área abaixo da Curva de Sucesso (AAC) para as diferentes análises combinatórias executadas 

em Antônio Pereira para os movimentos translacionais em rocha. A Curva de Predição foi empregada aos 

parâmetros integrados progressivamente que mais se destacaram 

  Combinações 
Analisadas 

Parâmetros Utilizados 
Taxa de 
Sucesso 
(AAC) 

Taxa de 
Predição 

(AAC) 

Defasagem 
(AAC) 
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Análise 1 Unid. Litológicas + Unid. Pedológicas 0,883 ― ― 

Análise 2 Análise 1 + Confinamento das Descontinuidades 0,922 ― ― 

Análise 3 Análise 2 + HAND 0,924 ― ― 

Análise 4 Análise 3 + Orientação das Vertentes 0,920 ― ― 

Análise 5 Análise 4 + Unidades Geomorfológicas 0,927 ― ― 

Análise 6 Análise 5 + Ângulo das Encostas 0,928 ― ― 

Análise 7 Análise 6 + Distância das Falhas Geológicas 0,930 ― ― 

Análise 8 Análise 7 + Inverso do Wetness Index 0,930 ― ― 

Análise 9 Análise 8 + Perfil das Vertentes 0,930 ― ― 

Análise 10 Análise 9 ‒ (Inverso do Wetness Index) 0,931 ― ― 

Análise 11 Análise 9 ‒ (IWI + Perfil e Orientação das Vert.) 0,933 0,887 0,05 
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 Análise 1 Orientação das Vertentes + Unid. Litológicas 0,866 ― ― 

Análise 2 Análise 1 + Confinamento das Descontinuidades 0,869 ― ― 

Análise 3 Análise 2 + HAND 0,885 ― ― 

Análise 4 Análise 3 + Unidades Geomorfológicas 0,893 ― ― 

Análise 5 Análise 4 + Ângulo das Encostas 0,896 ― ― 

Análise 6 Análise 5 + Unidades Pedológicas 0,825 ― ― 

Análise 7 Análise 6 + Distância das Falhas Geológicas 0,902 ― ― 

Análise 8 Análise 7 + Inverso do Wetness Index 0,902 ― ― 

Análise 9 Análise 8 + Perfil das Vertentes 0,903 ― ― 

Análise 10 Análise 9 ‒ (Inverso do Wetness Index) 0,903 0,877 0,03 

Análise 11 Análise 9 ‒ (IWI + Unidades Pedológicas) 0,898 ― ― 

Análise 12 Análise 9 ‒ (IWI + Unid. Ped. + Perfil das Vert.) 0,897 0,868 0,03 
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Explorando um pouco mais os resultados apresentados na Tabela 8.19, que aborda as 

taxas de validação para os movimentos translacionais em rocha, é possível perceber, a 

partir dos movimentos cartografadas através da zona de depleção, que os modelos de 

susceptibilidade tendem a evoluir com a integração de novos parâmetros até a inserção 

da orientação das vertentes, a qual promove uma pequena defasagem nos valores da 

Taxa de Sucesso. Essa defasagem é uma possível consequência da dependência 

existente entre as variáveis ou deriva da homogeneização dos scores promovida pela 

atribuição de pesos estatísticos contrários ao padrão estabelecido pelas integrações 

anteriores. É notório também que o inverso do wetness index e o perfil das vertentes não 

elevam o rendimento do modelo quando introduzidos na simulação. Dessa forma, a 

modelagem que mais se destacou contemplou a Análise 11, que excluiu da simulação os 

parâmetros problemáticos mencionados e integrou as unidades litológicas, pedológicas 

e geomorfológicas, o grau de confinamento das descontinuidades, as classes do 

algoritmo HAND, o ângulo das encostas e a distância das falhas geológicas.  

Tabela 8.20 - Área abaixo da Curva de Sucesso (AAC) para as diferentes análises combinatórias executadas 

em Antônio Pereira para os escorregamentos. A Curva de Predição foi empregada aos parâmetros integrados 

progressivamente que mais se destacaram. 

  Combinações 
Analisadas 

Parâmetros Utilizados 
Taxa de 
Sucesso 

(AAC) 

Taxa de 
Predição 

(AAC) 

Defasagem 
(AAC) 
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Análise 1 Ângulo das Encostas + Orientação das Vertentes 0,771 ― ― 

Análise 2 Análise 1 + HAND 0,791 ― ― 

Análise 3 Análise 2 + Unidades Litológicas 0,813 ― ― 

Análise 4 Análise 3 + Confinamento das Descontinuidades 0,810 ― ― 

Análise 5 Análise 4 + Inverso do Wetness Index 0,804 ― ― 

Análise 6 Análise 5 + Unidades Pedológicas 0,809 ― ― 

Análise 7 Análise 6 + Unidades Geomorfológicas 0,822 ― ― 

Análise 8 Análise 7 + Perfil das Vertentes 0,823 ― ― 

Análise 9 Análise 8 + Distância das Falhas Geológicas 0,832 ― ― 

Análise 10 Análise 9 ‒ (IWI + Conf. das Descontinuidades) 0,837 0,741 0,10 
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 Análise 1 Orientação das Vertentes + Ângulo das Encostas 0,746 ― ― 

Análise 2 Análise 1 + Confinamento das Descontinuidades 0,744 ― ― 

Análise 3 Análise 2 + HAND 0,763 ― ― 

Análise 4 Análise 3 + Unidades Litológicas 0,786 ― ― 

Análise 5 Análise 4 + Unidades Pedológicas 0,789 ― ― 

Análise 6 Análise 5 + Inverso do Wetness Index 0,784 ― ― 

Análise 7 Análise 6 + Unidades Geomorfológicas 0,791 ― ― 

Análise 8 Análise 7 + Distância das Falhas Geológicas 0,795 ― ― 

Análise 9 Análise 8 + Perfil das Vertentes 0,797 ― ― 

Análise 10 Análise 9 ‒ (IWI + Conf. das Descontinuidades) 0,797 0,768 0,03 
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A verificação da Taxa de Predição da concepção que agrega os fatores condicionantes 

descritos acima apresentou um valor de 0,887, constituindo, segundo Guzzetti (2005) 

um modelo de boa qualidade, capaz de prever adequadamente eventos futuros. Assim 

sendo, a Curva de Predição desse modelo foi a base para a classificação dos níveis de 

susceptibilidade, envolvendo a previsibilidade de 80%, 15% e 5% para as classes alta, 

média e baixa, respectivamente, conforme descrito no capítulo anterior, dando origem 

ao mapa apresentado na Figura 3 do Anexo 1. 

No que diz respeito aos modelos gerados levando em consideração as zonas de 

acumulação, a incorporação do perfil das vertentes na análise pouco colaborou com 

qualidade do modelo, ao passo que a inserção do inverso do wetness index não 

contribuiu em nada para a ascensão da Taxa de Sucesso e as unidades pedológicas 

promoveram um depreciação dos resultados. É interessante observar que, apesar do 

cartograma de unidades pedológicas impactar negativamente a Curva de Sucesso 

(Análise 6), ele é essencial para a manutenção do elevado valor encontrado na Análise 

7, isto é, o reflexo de sua ausência sobre as simulações subsequentes tem um poder 

destrutivo maior do que a sua continuidade no sistema (vide os resultados da Análise 12, 

que corresponde à Análise 7 subtraída as referidas unidades).  

Dessa forma, é pertinente considerar que a ordem de integração estabelecida com base 

na análise de sensibilidade permite avaliar o grau de relevância individual de cada tema, 

entretanto, não considera a interação existente entre os pesos de ponderação. Logo, o 

padrão estabelecido ao longo das combinações é passível de mutação a cada novo 

parâmetro integrado. Portanto, pode-se concluir que a combinação dos parâmetros 

hierarquizados não garante que o melhor resultado seja atingido, uma vez que o 

relacionamento entre as variáveis não é levado em consideração. 

Em função dessas observações, o modelo selecionado para a continuidade do processo 

de validação foi o derivado da combinação designada pela Análise 10, que integra todos 

os parâmetros elaborados com o intuito de explicar os movimentos de massa em 

Antônio Pereira, com exceção do inverso do wetness index. O mapa final produzido 

pela classificação desse modelo é apresentado na Figura 4 do Anexo 1. 
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Em se tratando de escorregamentos em maciços terrosos (Tabela 8.20), as mesmas 

relações de depreciação dos resultados puderam ser notadas. Com base nos valores 

obtidos, foi verificado que os temas destinados a mensurar o grau de confinamento das 

descontinuidades e o índice de umidade inverso promoveram uma redução da Taxa de 

Sucesso. Entretanto, nesse caso específico, a exclusão dessas variáveis permitiu a 

identificação dos modelos mais acurados, posteriormente conduzidos à validação 

preditiva fundamentada na Curva de Predição. Independentemente da presença ou 

ausência de depósitos, os melhores resultados foram designados pela décima análise em 

ambas as concepções, a qual excluiu do modelo os parâmetros considerados 

problemáticos.  

Pela Taxa de Predição, o modelo que considerou as zonas de acumulação durante a 

simulação atingiu o patamar classificatório aceitável, uma vez que a área abaixo da 

curva ficou acima de 0,750 (Guzzetti, 2005). Esse enfoque produziu o mapa disposto na 

Figura 5 do Anexo 1. Já a simulação que desconsiderou os depósitos revelou a 

incapacidade do modelo em prever futuras movimentações de terra, onde, via de regra, 

era esperado um resultado mais satisfatório. É evidente a defasagem que se criou entre 

as taxas de validação (Tabela 8.20). 

Partindo do pressuposto que o inventário estava bem representado, um uma vez que a 

interpretação dos movimentos foi mais experiente, minuciosa e seletiva do que o 

inventário cartografado em Belo Vale, além de considerar apenas os eventos mais 

fortemente evidenciados pelas técnicas aplicadas, e que os fatores condicionantes eram 

representativos do fenômeno investigado, uma possível causa para a insuficiência do 

resultado alcançado poderia estar na imperfeição da partição aleatória do espaço 

amostral. Para elucidar o corrido duas novas linhas de pensamento foram 

implementadas na pesquisa, dando origem aos métodos do holdout repetido e da 

validação cruzada. 

O holdout repetido envolveu a partição aleatória repetitiva do espaço amostral cinco 

vezes (k = 5), dando origem a diferentes amostragens de treino e de teste, cada qual com 

50% dos eventos cadastrados. As amostras de treino foram direcionadas à capacitação 

de modelos de susceptibilidade e à validação de suas acurácias, ao passo que as 
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amostras de teste foram preservadas com o intuito de compor populações independentes 

de variáveis dependentes, com o objetivo de validar a previsibilidade dos resultados 

alcançados. A análise combinatória empregada considerou o melhor resultado 

encontrado na Tabela 8.20, o qual faz referência à Análise 10 e integra todos os fatores 

condicionantes, com exceção do índice de umidade inverso e do grau de confinamento 

das descontinuidades.  

Observando a Tabela 8.21, que apresenta as taxas de validação para cada uma das cinco 

modelagens elaboradas, é inegável o impacto da partição aleatória sobre a qualidade dos 

resultados encontrados. Isso revela que as ocorrências cadastradas respondem a 

estímulos diferenciados, ou seja, existem determinados conjuntos de dados que 

apresentam padrões de resposta divergentes aos impulsos provocados pelos fatores 

condicionantes. 

Tabela 8.21 - Análise da Taxa de Sucesso e da Taxa de Predição das cinco simulações executadas a partir da 

partição aleatória repetitiva do espaço amostral com o intuito de aplicar o enfoque do holdout repetido. * A 

Análise 10 (a) corresponde à Análise 10 da zona de depleção da Tabela 8.20. 

Combinações 
Analisadas 

Taxa de 
Sucesso (AAC) 

Taxa de 
Predição (AAC) 

Defasagem 
(AAC) 

Média         
(AAC) 

Média 
Sucesso 

Média 
Predição 

Análise 10 (a)* 0,837 0,741 0,096 0,789 

0,814 0,768 

Análise 10 (b) 0,796 0,792 0,004 0,794 

Análise 10 (c) 0,806 0,767 0,038 0,787 

Análise 10 (d) 0,829 0,753 0,076 0,791 

Análise 10 (e) 0,801 0,787 0,014 0,794 

Com base nessa perspectiva, quando a partição é imperfeita, a fragmentação do espaço 

amostral pode favorecer determinados dados em detrimento de outros, dando origem a 

modelos bem treinados a uma determinada conjuntura, porém com capacidade preditiva 

limitada, principalmente quando outro cenário está presente no conjunto de informações 

disponíveis à amostra de teste. Essa realidade pode ser observada na Análise 10 (a), a 

qual produziu uma excelente Taxa de Sucesso, resultado de um modelo bem treinado, 

porém com uma baixa previsibilidade, verificada pela fragilização do valor encontrado 

na Taxa de Predição. 

O ideal é que a fragmentação do espaço amostral comtemple todas as subdivisões com a 

mesma diversidade de variáveis dependentes. Em outras palavras, uma boa partição 
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tende a promover uma distribuição igualitária dos padrões existentes entre o grupo de 

teste e de treino. Essa característica é muito bem representada pelo modelo construído a 

partir da Análise 10 (b), que apresentou valores de sucesso e de predição muito 

próximos. Isto é, a maior discrepância entre movimentos destinados ao treino rebaixou 

o valor da Taxa de Sucesso, entretendo, a simulação encontrou sua correspondência na 

elevação da Taxa de Predição, resultando numa defasagem mínima. Esta análise pode 

ser aceita como modelo de susceptibilidade, suprimindo os resultados das demais 

análises efetuadas, estando um pouco abaixo do limite estabelecido por Guzzetti (2005) 

para ser considerada uma simulação de boa qualidade. Logo, aplicando a classificação 

dos níveis de intensidade de acordo com a Curva de Predição e seguindo as classes de 

previsibilidade estipuladas na metodologia, um mapa de susceptibilidade a 

escorregamentos foi elaborado, sendo apresentado na Figura 6 do Anexo 1. 

Apenas a título de ilustração, a Figura 8.2 expõe para a Análise 10 (b) o efeito do grau 

de certeza do operador na identificação dos escorregamentos. É interessante notar que 

toda essa concepção estatística trabalha a favor da segurança, uma vez que imprecisões 

no levantamento dos movimentos passados impactam negativamente a AAC, refletindo 

no aumento das zonas de alta susceptibilidade. Logo, quanto menor a experiência do 

técnico responsável pela elaboração do inventário ou mais defasadas forem as técnicas 

ou escalas utilizadas, maior será a área necessária à captura da mesma porcentagem de 

futuras ocorrências. 

No geral, o erro médio encontrado pela técnica do holdout repetido (Tabela 8.21) 

mostrou que o grau de ajuste do modelo aos dados de entrada é da ordem de 0,814 e sua 

capacidade em prever futuras movimentações de terra é de 0,768, ambos acima do 

limite de aceitação de 0,750 (Guzzetti, 2005). Tendo em vista que a construção dessa 

abordagem derivou de cinco interações, cada qual compondo um arranjo espacial 

especifico para a distribuição dos movimentos inventariados, a construção do mapa 

final de susceptibilidade (Figura 7 – Anexo 1) envolveu, necessariamente, todas as 

ocorrências cartografadas. Portanto, o modelo que deu origem a esse mapa foi treinado 

a partir de todos os escorregamentos cadastrados, sendo a classificação dos níveis de 

susceptibilidade realizada de acordo com a Curva de Sucesso, uma vez que não existiam 

mais dados disponíveis para promover a setorização através Curva de Predição. 
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Figura 8.2 - Impacto da imprecisão do operador na identificação de escorregamentos pretéritos sobre 

qualidade dos modelos gerados (AAC de Sucesso). 

A Tabela 8.22 sintetiza um pouco dos atributos desse mapa de susceptibilidade. 

Considerando cada uma das cinco modelagens classificadas a partir da Curva de 

Sucesso, foi calculado o erro de classificação com base na população de teste para cada 

análise e o erro médio para as classificações incorretas das classes de susceptibilidades 

inferiores.   

Tabela 8.22 - Cálculo do erro individual de classificação de cada uma das cinco análises efetuadas e do erro 

médio do holdout repetido. A base para a classificação de cada modelo foi a Curva de Sucesso e a parcela do 

inventário utilizada para simular novos os eventos fez referência ao grupo de predição. 

Combinações 
Analisadas 

Cicatrizes de Escorregamentos Erro de 
Classificação 

Erro de 
Class. 

(%) 

Erro 
médio 

(%) 
Parcela Predição (Pixel) Parcela Predição (%) 

Alta Média Baixa Alta Média Baixa Média Baixa 

Análise 10 (a) 125407 44639 28536 63,15 22,48 14,37 7,48 9,37 16,85 

6,97 

Análise 10 (b) 153102 27304 10243 80,31 14,32 5,37 0,00 0,37 0,37 

Análise 10 (c) 152441 29668 20883 75,10 14,62 10,29 0,00 5,29 5,29 

Análise 10 (d) 128480 34160 24327 68,72 18,27 13,01 3,27 8,01 11,28 

Análise 10 (e) 167502 29964 12741 79,68 14,25 6,06 0,00 1,06 1,06 

    Erro Class. Médio (%) 2,15 4,82   

Visto que o erro classificatório médio que extrapola o limite estipulado para as classes 

de média e baixa susceptibilidade é 6,97%, espera-se, caso sejam mantidas as mesmas 

condições dominantes, que o mapa produzido pela técnica do holdout repetido (k = 5) 
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possa divergir, para as zonas mais estáveis, a expectativa de novos movimentos em 

torno dessa taxa. Entretanto, como o mapa final foi treinado com 100% dos dados, essa 

perspectiva de erro deve ser inferior ao patamar estipulado. Isso se deve ao fato de que 

as simulações que deram origem a esse valor foram modeladas com apenas 50% das 

variáveis dependentes, ou seja, o modelo final é mais apto às diversidades do que os 

modelos intermediários. 

Partindo do pressuposto que a confiabilidade dos resultados do holdout repetido é 

diretamente proporcional ao número de repetições realizadas, optou-se, em função do 

baixo número de partições reproduzidas, proceder a realização de uma Validação 

Cruzada a partir da fragmentação aleatória do espaço amostral em 10 subconjuntos de 

tamanhos equivalentes e mutuamente excludentes (Tabela 8.23). Logo, a proporção 

estabelecida entre os grupos de treino e de teste foi de 90% para 10%, isto é, 90% das 

ocorrência foram destinadas a capacitar cada um dos 10 modelos construídos e apenas 

10% foram aplicadas na validação de cada uma dessas simulações. A adoção desse 

procedimento teve como pressuposto a dificuldade operacional para a repetição de 

inúmeros métodos holdout, bem como a vantagem encontrada na validação cruzada, 

onde todas as parcelas do inventário são aptas a incorporar o treinamento e a validação. 

Tabela 8.23 - Análise da Taxa de Sucesso e da Taxa de Predição das 10 simulações executadas a partir da 

fragmentação aleatória do espaço amostral em subconjuntos de tamanhos equivalentes e mutuamente 

excludentes com o intuito de aplicar o enfoque da Validação Cruzada (k = 10). 

k-fold 
Taxa de 

Sucesso (AAC) 
Taxa de 

Predição (AAC) 
Defasagem 

(AAC) 
Média 
(AAC) 

Média 
Sucesso 

Média 
Predição 

k = 1 0,801 0,790 0,011 0,796 

0,801 0,785 

k =2 0,798 0,792 0,006 0,795 

k =3 0,800 0,818 -0,018 0,809 

k =4 0,803 0,765 0,038 0,784 

k =5 0,799 0,797 0,002 0,798 

k =6 0,797 0,802 -0,005 0,800 

k =7 0,807 0,734 0,073 0,770 

k =8 0,803 0,764 0,039 0,783 

k =9 0,801 0,770 0,030 0,786 

k =10 0,797 0,814 -0,017 0,806 

Os resultados encontrados para a Validação Cruzada (Tabela 8.23) demonstram uma 

redução da defasagem média, isto é, em termos médios houve uma redução da Taxa de 
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Sucesso e uma elevação da Taxa de Predição, o que deixa evidente um maior equilíbrio 

entre a partição do espaço amostral. Outro ponto a ser notado é que alguns modelos 

individuais apresentaram uma ligeira negativação da defasagem, possivelmente fruto da 

diversidade de padrões incluída no grupo de teste, onde algumas ocorrências, que foram 

apropriadamente justificadas pelos fatores condicionantes, encontraram, na distribuição 

irregular do espaço amostral, uma excelente representatividade no grupo de teste. 

Quando são analisadas as falhas de classificação encontradas pelos modelos que 

compõem a Validação Cruzada (Tabela 8.24), pode-se perceber que houve uma redução 

do erro médio de 6,97% para 4,02%, anulando as incertezas apresentadas pela técnica 

do Holdout Repetido. Logo, para o mesmo modelo treinado a partir de todos os 

escorregamentos cadastrados no inventário e classificado com base na Curva de Sucesso 

(Figura 7 – Anexo 1) é esperado, caso sejam mantidas constantes as condicionantes que 

regem os deslizamentos, que as zonas de baixa e média susceptibilidade recebam mais 

movimentos que os limites definidos na metodologia, todavia, essa extrapolação deve 

ser inferior ao teto máximo de 4,02%. 

Tabela 8.24 - Cálculo do erro individual de classificação de cada uma das 10 análises efetuadas e do erro médio 

da Validação Cruzada. A base para a classificação de cada modelo foi a Curva de Sucesso e a parcela do 

inventário utilizada para simular novos eventos fez referência ao grupo de predição. 

k-fold 

Cicatrizes de Escorregamentos 
Erro de Classificação Média 

Erro (%) 
Parcela Predição (Pixel) Parcela Predição (%) 

Alta Média Baixa Alta Média Baixa Média Baixa 

k = 1 22776 5762 1377 76,14 19,26 4,60 4,26 0,00 

4,02 

k =2 27868 4789 1343 81,96 14,09 3,95 0,00 0,00 

k =3 35079 7688 923 80,29 17,60 2,11 2,60 0,00 

k =4 20276 6042 1414 73,11 21,79 5,10 6,79 0,10 

k =5 27416 4877 1111 82,07 14,60 3,33 0,00 0,00 

k =6 24763 5327 1584 78,18 16,82 5,00 1,82 0,00 

k =7 25947 5808 6555 67,73 15,16 17,11 0,16 12,11 

k =8 35840 8849 2213 76,41 18,87 4,72 3,87 0,00 

k =9 33342 4789 5209 76,93 11,05 12,02 0,00 7,02 

k =10 34144 3559 2614 84,69 8,83 6,48 0,00 1,48 

    Erro Class. Médio (%) 1,95 2,07  

Em suma, nota-se que dois mapas de susceptibilidade a escorregamentos foram 

produzidos quando as zonas de acumulação não foram levadas em consideração. O 

primeiro (Análise 10 (b)), que deriva da divisão aleatória equilibrada do espaço amostral 
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por tentativa e erro, contemplou um população com 50% dos escorregamentos para 

treinar o modelo e validar sua acurácia, sendo os outros 50% utilizados, única e 

exclusivamente, para validar a capacidade preditiva da simulação. Essa concepção 

metodológica foi classificada com base na Curva de Predição segundo os limites de 

previsibilidade de novos movimentos de 80%, 15% e 5%, para as classes de alta, média 

e baixa susceptibilidade (Figura 6 – Anexo 1). A segunda abordagem (Análise (vc)), que 

teve a qualidade atestada pela Validação Cruzada, envolveu a modelação com 100% dos 

deslizamentos cadastrados, sendo a classificação dos graus de susceptibilidade 

perpetuada através da Curva de Sucesso, seguindo os mesmos limites estipulados para a 

aproximação anterior (Figura 7 – Anexo 1).  

A análise comparativa entre os dois modelos é apresentada na Tabela 8.25. Pode-se 

perceber que a setorização envolvendo 100% dos dados constringiu as zonas de alta e 

média susceptibilidade, repassando uma área de 2,41 km² para a classe de baixa 

susceptibilidade, a mais importante para o ordenamento territorial, o que corresponde a 

uma alteração de 1,8% da área de estudo. Isso é um claro resultado da utilização de um 

modelo elaborado com 100% dos dados, isto é, quanto maior o número de informações 

disponíveis para o aprendizado, maior será a capacidade de distinção da simulação.  

Tabela 8.25 - Análise comparativa entre os modelos produzidos pela Validação Cruzada (k = 10) (Análise (vc)) 

e pela classificação da Curva de Predição (Análise 10 (b)) para o zoneamento das áreas susceptíveis a 

escorregamentos na região de Antônio Pereira. 

Modelo  
Validação dos Resultados Classes de Susceptibilidade (Pixel) 

Taxa de Sucesso Taxa de Predição Alta Média Baixa 

Análise 10 (b) 0,796 0,792 1938987 1653023 1768687 

Análise (vc) 0,801*¹ 0,785* 1912587 1582990 1865120 

Diferença Oberservada (Análise 10 (b) ‒ Análise (vc)) Alta Média Baixa 

Diferença Bruta (Pixel) 26400 70033 -96433 

Diferença Bruta (km²) 0,66 1,75 -2,41 

Em relação à Análise 10 (b) (%) 1,36 4,24 -5,45 

Em relação a área de estudo (%) 0,49 1,31 -1,80 

Teste Kappa (Classificação: Alta, Média e Baixa) 0,867 

Coeficiente Kappa (Classificação: Estável e Instável) 0,898 
* Valores médios estimados a partir da Validação Cruzada (k = 10) 
¹ Taxa de Sucesso calculada para 100 % dos dados é igual a 0,800 

Uma outra vantagem desse tipo de análise refere-se à discretização das defasagens 

encontradas (Tabela 8.23), o que pode auxiliar o operador a encontrar possíveis erros de 
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representação cartográfica dos fenômenos inventariados. Logo, com base na 

identificação da depreciação setorizada pela Validação Cruzada, o fotointérprete pode 

buscar, numa pequena parcela do inventário, as prováveis causas de divergência.  

Quando se utiliza uma proporção de 50% dos dados para capacitar o modelo, um 

resultado menos treinado é produzido. Entretanto, a classificação via Curva de Predição 

demonstra a capacidade dessa simulação interagir com o acaso, o que tende a expandir 

as zonas de alta susceptibilidade, dando origem a um modelo mais conservador. Talvez 

uma proporção de 70% para 30% seja interessante, uma vez que a simulação seria 

treinada a partir de uma elevada proporção de variáveis dependentes e o efeito do acaso 

ainda seria passível de determinação24. No que diz respeito às comparações espaciais 

entre as classes, o Teste Kappa evidenciou um nível de concordância quase perfeito 

entre os modelos, principalmente quando usa-se o binário estável/instável. Dessa forma, 

mais uma vez, ambos os modelos arquitetados condizem com a realidade local, apesar 

das divergências metodológicas e de resultados, podendo ser aceitos para mapear a 

susceptibilidade a escorregamentos em Antônio Pereira. 

Para finalizar, uma análise temporal foi empregada, envolvendo a utilização do 

inventário composto por escorregamentos mais recentes, ocorridos após 1986 (Tabela 

8.26). Assim, para os movimentos ocorridos nos últimos 29 anos, é notório que ambos 

os modelos apresentaram uma capacidade singular em setorizar os novos deslizamentos 

nas áreas mais instáveis do terreno.  

Tabela 8.26 - Análise da capacidade preditiva dos modelos de susceptibilidade a escorregamentos diante do 

inventário temporal dos últimos 29 anos. 

Modelo 
Taxa de 

Predição (AAC) 
Classe de 

Susceptibilidade 
N° de Pixels Escorregados 
Count Porcentagem 

Análise 10 (b) 0,826 

Alta 5402 82,75 

Média 1022 15,66 

Baixa 104 1,59 

Análise (vc) 0,836 

Alta 5440 83,33 

Média 973 14,91 

Baixa 115 1,76 

                                                 
24 Essa sugestão só deve ser considerada quando a Taxa de Predição for inferior a Taxa de Sucesso, caso 

contrário a setorização do modelo via Curva de Predição pode culminar em sérios erros de classificação. 
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A Análise (vc), com maior Taxa de Predição, setorizou mais eventos na classe de alta 

susceptibilidade, sem que as classes mais baixas tivessem seus limites extrapolados. A 

Análise 10 (b) também circunscreveu os novos deslizamentos de terra 

predominantemente na classe de alta susceptibilidade, porém a uma taxa inferior à da 

Análise (vc), sendo que a classe de média susceptibilidade extrapolou em 0,66% o limite 

estabelecido e a classe mais baixa, de maior importância para o ordenamento do 

território, apresentou um ligeiro declínio no número de ocorrências identificadas. 

Para finalizar, um mapa foi produzido combinando as óticas de susceptibilidade dos 

movimentos translacionais em Rocha (Análise 11) e dos escorregamentos (Análise 10 

(b)), ambos desconsiderado as zonas de acumulação, dando origem ao cartograma 

integrado de susceptibilidade a movimentos de massa (Figura 8 – Anexo 1). Cabe 

ressaltar, que alguns movimentos de tombamento/queda de blocos evidenciados em 

campo, porém não utilizados no estudo, tiveram suas zonas de atuação recobertas pelas 

classes de alta susceptibilidade. 

Em síntese, foram produzidos para o distrito de Antônio Pereira 58 modelos estatísticos 

de susceptibilidade, cada qual com suas próprias especificidades metodológicas. Desse 

total, apenas 5 foram selecionados para o mapeamento dos movimentos de massa da 

região de interesse. A primeira simulação, destinada à análise do desencadeamento dos 

movimentos translacionais em rocha (Figura 3 – Anexo 1), encontrou na litologia de 

quartzito, disposta em relevos montanhosos, com coberturas terrosas 

predominantemente ausentes ou extremamente rasas, uma certa propensão ao 

desenvolvimento (Tabela 3 – Anexo 2). Essa predisposição parece ser agravada com a 

elevação progressiva da declividade ou retrogressiva da distância das falhas geológicas, 

principalmente quando descontinuidades, representadas aqui por foliações e contatos 

litológicos, estão presentes, preponderantemente, na mesma direção da encosta 

(Cataclinal) ou com certa obliquidade (Plagioclinal - Cataclinal). Nessas regiões, a 

influência da água parece não interferir muito no processo, uma vez que a significância 

das cotas HAND aumentaram com a distância da drenagem mais próxima.  

Quando as zonas de acumulação foram levadas em consideração (Tabela 4 – Anexo 2), 

notou-se uma ênfase do modelo à unidade litológica de depósitos coluviais recentes, 
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composta por colúvio e tálus, bem como o aumento da relevância das regiões mais 

distantes das falhas geológicas. No que diz respeito aos fatores condicionantes 

utilizados apenas nessa abordagem, pode-se verificar que as vertentes direcionadas para 

nordeste (NE) e leste (E) são importantes na identificação do fenômeno, além do perfil 

convexo-côncavo, côncavo-côncavo e convexo-linear. Como resultado dessas 

variações, é perceptível, quando uma rápida comparação visual é realizada entre os 

mapas produzidos por ambos os enfoques (Figuras 1 e 2 – Anexo 1), que houve, dentre 

outras modificações, uma extensão da zona de média susceptibilidade ao longo das 

encostas orientalizadas da região serrana situada a oeste da área de estudo. 

Quando o assunto são os escorregamentos, independentemente da análise utilizada 

durante o mapeamento das zonas de depleção, isto é, com 50% (Tabela 5 – Anexo 2) ou 

100% (Tabela 6 – Anexo 2) dos dados, foi verificada que as formações ferríferas 

bandadas constituem a unidade litológica mais importante para a ocorrência dos 

movimentos, seguida pelas unidades de xistos e filitos. Apesar dessas rochas serem 

altamente estruturadas, foi verificado que o grau de confinamento das descontinuidades, 

parâmetro inutilizado durante a modelagem, não apresenta influência sobre as 

ocorrências cadastradas. Logo, pode-se assumir que outros condicionantes estão 

desencadeando o processo. Dentre os solos, notam-se dois extremos, ou seja, solos 

profundos (LVAd1) e rasos (RLd4 e AR7) apresentam-se significativos ao estudo, com 

destaque para os scores dos Latossolos. Essa alternância de profundidade pode 

encontrar resposta, ao menos preliminarmente, na falta de diferenciação entre 

escorregamentos translacionais e rotacionais. 

As classes produzidas pelo algoritmo HAND demostraram que os pesos de ponderação 

mais marcantes situaram-se numa faixa de valores compreendida entre 50 e 200 metros. 

Esse intervalo deriva, possivelmente, da combinação ótima entre a geometria do terreno 

e a presença de água no solo, uma vez que ambos os fatores seguem regras de 

proporcionalidade opostas. Em outras palavras, cotas HAND de baixo valor, importantes 

para o desenvolvimento dos movimentos, ocorrem, normalmente, em baixas 

inclinações, insignificantes a ocorrência dos eventos, ao passo que o extremo oposto 

também é verdadeiro, isto é, elevados declives ocorrem, predominantemente, em zonas 

formadas por cotas HAND mais altas. Essa observação é corroborada pela relação 
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encontrada no cartograma do ângulo das encostas, onde a importância eleva-se 

gradativamente com a inclinação do terreno a partir do limite inicial de 25°. 

No que refere-se ao perfil de curvatura das vertentes, a mesma analogia com as formas 

que convergem o fluxo de água em Belo Vale foi encontrada. Logo, houve a 

preponderância dos perfis transversais de curvatura côncava, com ênfase para as formas 

convexa-côncava, côncava-côncava e linear-côncava. Nenhum padrão de influência foi 

claramente observado entre a proximidade das ocorrências cadastradas e as falhas 

geológicas, uma vez que os escorregamentos ocorreram simultaneamente em variadas 

distâncias. Possivelmente, o elevado comprimento dos intervalos assumidos, 

principalmente nas classes mais próximas às falhas geológicas (100 m), pode ter 

contribuído para esse resultado. Porém, a classe com maior peso de ponderação 

apresentou um distanciamento considerável, o que ajuda a reforçar a insignificância das 

falhas no desencadeamento dos deslizamentos em Antônio Pereira. 

As maiores variações encontradas entre os dois modelos ficaram por conta da 

orientação das vertentes e das unidades geomorfológicas. Assim, enquanto a simulação 

composta pela Análise 10 (b) considerou relevantes as áreas de relevo montanhoso 

orientadas para sul (S), sudoeste (SO) e oeste (O), a Análise (vc) incorporou a esses 

padrões os relevos de morrotes e morros e a direção noroeste (NO).  

Quando os depósitos foram levados em conta (Tabela 7 – Anexo 2), com exceção da 

inserção da Unidade Litológica de Quartzitos e da exclusão do perfil linear-côncavo das 

vertentes, a relevância dos fatores condicionantes se assemelhou ora com o modelo 

derivado da Análise 10 (b), ora com o modelo derivado da Análise (cv). Visualmente 

falando (Figura 5 – Anexo 1), da mesma forma como ocorreu com os movimentos 

translacionais em rocha, houve um alargamento das classes de susceptibilidade ao longo 

das encostas serranas, entretanto aqui houve uma ampliação dos setores de mais alta 

propensão. 
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CAPÍTULO 9 

CONCLUSÕES E SUGESTÕES 

 

 

A recente Lei 12.608, que institui a Política Nacional de Proteção e Defesa Civil, torna 

dever da União, dos Estados e dos Municípios a adoção de medidas necessárias à 

redução de riscos de desastre (Brasil, 2012). Dentre os objetivos inerentes à lei 

supracitada está explícito o dever das municipalidades em mapear suas respectivas áreas 

susceptíveis a fenômenos geodinâmicos, zelar pela não edificação nessas unidades 

territoriais e adotar as medidas cabíveis (elaborar planos de contingência, obras de 

segurança e remoção da população) quando essas regiões forem foco de ocupação.  

Assim sendo, a carta de susceptibilidade é o instrumento que, quando incorporado ao 

amplo processo de ordenamento territorial, torna-se o ponto de partida para a mitigação 

da incidência de catástrofes sobre as cidades brasileiras, já que apresenta a capacidade 

de orientar a expansão urbana com base nas restrições impostas pelo meio físico. Pode 

assumir diferentes formatos de acordo com as metodologias empregadas, cada qual com 

suas vantagens e desvantagens, sendo difícil a definição de um único tipo de 

abordagem, uma vez que a seleção depende da experiência do operador, das bases 

cartográficas aplicadas, dos custos envolvidos, das dimensões mapeadas e das 

características locais. 

Todavia, sem a atribuição de diretrizes especificas, essa lei abre espaço para um amplo 

espectro de soluções no que se refere a escalas, técnicas e formas de apresentação. Essa 

falta de normatização tende a impactar diretamente, e de forma diferenciada, a 

qualidade dos produtos finais gerados e pode dar origem a uma onda de especulação 

imobiliária desnecessária, além de incorrer em erros quanto à salvaguarda das moradias 

e à aplicação do dinheiro público. 
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Comparando as metodologias usualmente utilizadas, pode-se perceber, quando são 

levadas em consideração a escala mediana de detalhamento que vem sendo preconizada 

no Brasil e a extensão municipal de análise, que os métodos estatísticos configuram 

abordagens promissoras, uma vez que diminuem a subjetividade das análises 

geomorfológicas, a intervenção do operador nas técnicas heurísticas e não carecem de 

parâmetros físicos essenciais aos métodos determinísticos, escassos e de difícil 

aquisição, principalmente nas dimensões envolvidas. Outra grande vantagem refere-se à 

possibilidade constante de revisão dos dados, com consequente aprimoramento dos 

resultados alcançados. Isto significa que à medida em que novas informações vão sendo 

disponibilizadas, os modelos podem ser refinados, num continuo processo de 

aperfeiçoamento.  

Os estudos conduzidos em Belo Vale evidenciaram uma forte correlação entre os 

fatores condicionantes, culminando na negação da hipótese de dependência assumida no 

início do trabalho. Dentre a gama de concepções algébricas utilizadas, das mais simples 

às mais complexas, todas conduziram a bons resultados, e se apresentaram sensíveis aos 

dados de entrada, com destaque à soma do Contraste dos Pesos de Evidência e ao Valor 

Informativo. Ambas as técnicas constituem enfoques inteligíveis, descomplicados, 

acessíveis, de fácil aplicação e que evidenciaram resultados excelentes, passiveis de 

serem executados com uma simples calculadora raster.  

Apesar da Regressão Logística e da Análise Discriminante terem culminado em 

modelos menos precisos, essas técnicas, quando exploradas de forma mais criteriosa, 

podem produzir ótimos modelos. Dentre os problemas que devem ser averiguados para 

uma otimização dessas simulações enquadram-se a dependência das variáveis e a 

amostragem de cicatrizes utilizada. A dependência pode ser eliminada através da 

combinação dos parâmetros dependentes, ou mesmo exclusão, e os possíveis defeitos de 

amostragem devem ser avaliados a partir de técnicas de análise de representatividade. 

Ainda, especificamente para a Análise Discriminante, os pressupostos de distribuição 

normal das variáveis explicativas e de homogeneidade das matrizes de variância e 

covariância, assumidos no início do trabalho, não foram cumpridos. A rejeição dessas 

hipóteses também contribuiu, necessariamente, para a identificação de resultados menos 
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expressivos quando comparados aos valores de validação das demais técnicas 

empregadas.  

Outro ponto que se tornou notório nessa fase foi a falta de correlação espacial entre as 

abordagens executadas, fato evidenciado através da implementação do Teste Kappa. Em 

outras palavras, cada enfoque estatístico estabeleceu, em função de sua concepção 

algébrica, uma relação de prioridade com determinado conjunto de movimentos 

cadastrados no inventário, o que tornou diferente a subdivisão das classes de 

susceptibilidade. Assim, mesmo modelos com competência similar, distribuíram-se 

irregularmente ao longo do espaço geográfico. Essa constatação pode originar 

argumentos compatíveis com os usualmente utilizados para desqualificar as 

metodologias qualitativas (análise geomorfológica e método heurístico), sob o ponto de 

vista da falta de padronização dos mapas gerados devido ao caráter subjetivo das 

interpretações.  

Dessa forma, não se pode esperar uma uniformidade de resultados, mesmo diante da 

constância de previsibilidade esperada de eventos futuros ao longo do território. Logo, a 

utilização de diferentes procedimentos estatísticos pode conduzir, em maior ou menor 

grau, a uma especulação imobiliária flutuante. Isto é, a valorização ou a depreciação das 

terras pode variar de acordo com a abordagem empregada. Entretanto, essa 

desvantagem é comum a todas as metodologias de mapeamento, inclusive às técnicas 

determinísticas, uma vez que seus resultados são dependentes do plano de amostragem e 

da variabilidade geotécnica dos parâmetros ensaiados. Contudo, cabe ressaltar que o 

nível de concordância foi substancial ou quase perfeito em 91% das 458 comparações 

realizadas, nunca atingido uma correlação inferior a moderada. 

Em Antônio Pereira foi possível verificar que a hierarquia de integração estipulada pela 

Análise de Sensibilidade não garantiu a continuidade do processo de aprimoramento da 

simulação. Esse fato demonstrou que a determinação da relevância individual de cada 

tema pode destoar da interação existente entre os pesos de ponderação. Ou seja, a 

utilização de uma condicionante cartográfica pode aleatoriamente, em função das 

relações produzidas, contribuir ou lesar os resultados finais. Logo, deve-se executar 

todas as combinações existentes em busca do melhor resultado.  
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Portanto, os parâmetros que foram excluídos do modelo por terem defasado o resultado 

podem ter sido subjugados, principalmente se o excesso de dependência for a principal 

causa de rebaixamento da AAC. Assim, para uma apuração mais conclusiva dos reais 

efeitos desses fatores condicionantes sobre a qualidade dos mapas, seria importante 

estabelecer as integrações não contempladas nesse trabalho. Por exemplo, o índice de 

saturação do solo, importante variável no desenvolvimento de deslizamentos, 

determinado através do inverso do wetness index, comprometeu a qualidade dos 

modelos em Belo Vale e em Antônio Pereira. Todavia, obedecendo a Análise de 

Sensibilidade, sua inserção na simulação ocorreu quando o excesso de dependência era 

um fator possivelmente dominante. Nesse sentido, seria interessante fundir de início o 

IWI aos outros cartogramas, sendo as exclusões dos temas intermediários realizadas 

com base na menor contribuição identificada segundo um viés integrado e não apenas 

individual como na Análise de Sensibilidade. 

A maior discretização do inventário em Antônio Pereira permitiu a identificação de 

modelos mais apropriados à realidade local. Entretanto, a compartimentação dos dados 

entre treino e teste deu origem a amostras desequilibradas no caso específico dos 

deslizamentos em solo. Essa discordância pode estar relacionada à complexidade da 

região, uma vez que as ocorrências cadastradas podem não responder de forma 

semelhante aos mesmos fatores condicionantes. Outras plausíveis causas podem estar 

relacionadas aos erros de identificação e representação cartográfica, bem como a falta 

de separação entre os deslizamentos translacionais e rotacionais, apesar de grande parte 

do distrito ser marcado por movimentos translacionais. 

Acrescidas às abordagens convencionais produzidas em Belo Vale, foram 

implementadas no distrito Antônio Pereira as técnicas do Holdout Repetido e da 

Validação Cruzada. Em função da utilização cíclica de todo o inventário para a 

validação do modelo, a Validação Cruzada produziu resultados mais satisfatórios, 

diminuindo o erro de classificação dos níveis mais baixos de susceptibilidade, além de 

demonstrar-se uma excelente ferramenta para a identificação de assimetrias na 

compartimentação do espaço amostral. 
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Em ambas as áreas de estudo, os métodos de validação utilizados, isto é, Curva de 

Sucesso e Curva de Predição se mostraram extremamente afinados com a finalidade 

pretendida, sendo a Área Abaixo da Curva um ótimo índice de avaliação da acurácia e 

da predição das modelagens efetuadas. A utilização de um sistema classificatório com 

base na expectativa de movimentos esperados reforça a importância dessas abordagens 

gráficas, principalmente se for levada em consideração a possibilidade de se trabalhar a 

favor da segurança. Isso significa dizer que quando um inventário é produzido por 

operações menos refinadas ou por técnicos menos experientes, as variáveis dependentes 

podem apresentar uma certa discrepância entre si devido à incorporação no sistema de 

diferentes padrões de desenvolvimento do fenômeno, o que tende a rebaixar a AAC e, 

consequentemente, ampliar as zonas de alta susceptibilidade.  

No que diz respeito às classes adotadas, seria interessante normatizar o número de 

categorias, bem como a frequência esperada em cada unidade, com a finalidade de se 

padronizar os mapas em âmbito nacional. Do ponto de vista operacional seria 

conveniente uma redistribuição das classes de susceptibilidade em um número maior de 

categorias. Esse procedimento tende a diminuir a extensão territorial das classes mais 

restritivas, atenuando, consequentemente, o impacto negativo da especulação 

imobiliária e facilitando o trabalho dos gestores públicos.  

Por exemplo, a inserção de uma classe de muito alta susceptibilidade às três já 

existentes, responsável por receber 50% dos futuros movimentos, poderia 

compartimentar a classe de alta susceptibilidade e reduzir a 30% o número de eventos 

esperados em seu domínio. Com isso, a área mais inapta à expansão urbana poderia ser 

estreitada e sua urbanização vetada numa primeira instância, fazendo com que a classe 

de alta susceptibilidade receba uma estudo mais detalhado através da carta de aptidão à 

urbanização, caso seja foco de interesse público.  

Em síntese, ficou evidente a adequabilidade das técnicas e métodos estatísticos para o 

mapeamento da susceptibilidade a movimentos de massa na escala 1:25.000, sendo uma 

medida adequada à redução de riscos de desastre. Para que esses procedimentos sejam 

efetuados de forma robusta, sugere-se que algumas observações, abaixo elencadas, 

sejam cumpridas sempre que possível, a fim de se obter um documento cartográfico de 
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qualidade, capaz de atuar no ordenamento territorial minimizando, de forma clara e 

objetiva, as catástrofes que vêm sendo vivenciadas nos últimos anos ao longo do Brasil. 

Contudo, a efetividade desse processo de mapeamento carece do treinamento dos 

técnicos responsáveis pelas análises em cada unidade municipal. 

A maior limitação desse enfoque está no caráter subjetivo de identificação e 

representação cartográfica dos eventos ocorridos, principalmente quando se trata de 

movimentos extremamente alterados ao longo do tempo. Assim, a inventariação de 

cicatrizes pretéritas deve priorizar a utilização de mais de uma técnica de mapeamento, 

sempre conduzida por no mínimo dois técnicos e com checagens de campo obrigatórias, 

com a finalidade de calibrar a fotointerpretação e validar as ocorrências cadastradas, 

dando prioridade à investigação dos limites territoriais como um todo e não segundo a 

definição de áreas piloto. Preferencialmente, sugere-se a utilização de uma 

representação cartográfica poligonal devido a sua maior representatividade, entretanto, 

não se deve descartar os bons resultados alcançados com a representação por pontos.  

Dentro do inventário, quanto maior for a discriminação dos movimentos cadastrados, 

maior tende a ser a capacidade de discernimento do modelo, uma vez que cada 

fenômeno tem seus próprios condicionantes. Sua fragmentação para compor as amostras 

de treino e de teste deve ser a mais equilibrada possível, com o objetivo de estabelecer 

uma certa equivalência de padrões em ambos os lados e minimizar o desequilíbrio entre 

as taxas de validação.  

A integração dos fatores condicionantes deve combinar o menor número de variáveis de 

predisposição. Isso se deve ao fato de que muitas delas apresentam um certo grau de 

dependência. Logo, quanto menor o número de temas utilizados, menor é a 

probabilidade de que o pressuposto assumido de independência seja violado. Outro 

ponto refere-se à diminuição do ganho de acurácia ao longo da associação sequencial de 

parâmetros. Em outras palavras, os primeiros cartogramas impactam a robustez da 

simulação de forma mais significativa do que os últimos. Assim, deve-se eleger, na 

medida do possível, a construção de modelagens compactas.  

A experiência tem demonstrado que ótimos mapas de susceptibilidade a 

escorregamentos podem ser arquitetados com poucos cartogramas. Apesar de não existir 
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uma lista pré-definida e uniforme de fatores condicionantes, e a escolha envolver uma 

série de observações, com uma boa base topográfica e um mapa geológico, muitos 

problemas podem ser identificados, com destaque à declividade, à orientação das 

vertentes e às unidades litoestruturais. Pelos resultados encontrados na Análise de 

Sensibilidade, o algoritmo HAND também pode ser incorporado a essa lista. Entretanto, 

sugere-se que novas pesquisas sejam conduzidas com o intuito de atestar ainda mais sua 

qualidade. 

Cabe ressaltar que uma vez desencadeado um evento, mudanças morfológicas e 

hidrológicas da paisagem são esperadas, com alterações na distribuição das águas, 

declividades e formas. Logo, o princípio do uniformitarismo, assumido durante o 

mapeamento estatístico de susceptibilidade, não pode ser considerado uma verdade 

absoluta, uma vez que eventos futuros podem não ocorrer, necessariamente, sob os 

mesmas circunstâncias do passado, sendo essencial a existência de ciclos de revisão dos 

produtos gerados. Assim, pequenas defasagens derivadas das hipóteses assumidas 

podem ser incorporadas na análise ao longo do tempo. Para a execução de tais revisões, 

seria de uma contribuição indiscutível, a exemplo de outros países, a implementação de 

bancos de dados permanentemente atualizados, com informações essenciais ao 

entendimento dos movimentos ocorridos, os quais podem ser incorporados à 

Infraestrutura Nacional e/ou Estadual de Dados Espaciais. 
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ANEXO 1 

MAPAS DE SUSCEPTIBILIDADE A MOVIMENTOS DE MASSA 

 

 

 



231 

 

 

Figura 1 - Mapa de Susceptibilidade a escorregamento da região de Belo Vale arquitetado através da técnica do Valor Informativo (Polígonos). 
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Figura 2 - Mapa de Susceptibilidade a escorregamento da região de Belo Vale arquitetado através da técnica dos Pesos de Evidência (Pontos). 



233 

 

 

Figura 3 - Mapa de susceptibilidade a movimentos translacionais em rocha da região de Antônio Pereira desconsiderando as zonas de acumulação cartografadas. 
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Figura 4 - Mapa de susceptibilidade a movimentos translacionais em rocha da região de Antônio Pereira considerando as zonas de acumulação cartografadas. 
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Figura 5 - Mapa de susceptibilidade a escorregamentos da região de Antônio Pereira considerando as zonas de acumulação cartografadas. 
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Figura 6 - Mapa de susceptibilidade a escorregamentos da região de Antônio Pereira a partir da Análise 10 (b) desconsiderando as zonas de acumulação cartografadas. 
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Figura 7 - Mapa de susceptibilidade a escorregamentos da região de Antônio Pereira a partir da Análise (vc) desconsiderando as zonas de acumulação cartografadas. 
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Figura 8 - Mapa de susceptibilidade a movimentos de massa da região de Antônio Pereira a partir da integração entre a Análise 10 (b) e a Análise 11 dos movimentos 

translacionais em rocha desconsiderando as zonas de acumulação cartografadas.  
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Tabela 1 - Estimativa dos scores a partir do método do Valor Informativo para cada uma das classes dos 

mapas temáticos produzidos levando em consideração os escorregamentos cartografados na forma de 

polígonos. 

Parâmetros de 
Predisposição 

Classes adotadas Valor Informativo 
Â

n
g

u
lo

 d
a

s 
En

co
st

a
s 

0 - 5 -1,3791 

5 - 10 -2,5807 

10 - 15 -0,7968 

15 - 20 0,0900 

20 - 25 0,6336 

25 - 30 0,9167 

30 - 35 1,1640 

35 - 40 1,4048 

40 - 45 1,6188 

45 - 50 1,8510 

50 - 55 1,9702 

55 - 60 2,0850 

60 - 65 1,9892 

65 - 70 2,3090 

70 - 75 2,0321 

75 - 80 1,7343 

80 - 85 -2,5820 

85 - 89,1 -2,5820 

U
n

id
a

d
es

 
G

eo
m

o
rf

o
ló

g
ic

a
s 

 Relevo Colinoso -1,2692 

Relevo de Morros com Vertentes Suavizadas -0,6706 

Relevo de Morrotes -2,2331 

Relevo de Morros 0,5455 

Relevo Montanhoso 0,7411 

Relevo Montanhoso com Vertentes Suavizadas -0,7618 

P
er

fi
l d

a
s 

ve
rt

en
te

s 
 

(C
u

rv
a

tu
ra

 C
o

m
b

in
a

d
a

) 

Convexo - Convexo -0,2959 

Convexo - Linear -0,1855 

Convexo - Côncavo 0,6983 

Linear - Convexo -0,9718 

Linear - Linear -1,7516 

Linear - Côncavo 0,3643 

Côncavo - Convexo -0,4609 

Côncavo - Linear -0,9080 

Côncavo - Côncavo 0,6259 
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Tabela 1 (Continuação) - Estimativa dos scores a partir do método do Valor Informativo para cada uma das 

classes dos mapas temáticos produzidos levando em consideração os escorregamentos cartografados na forma 

de polígonos. 

Parâmetros de 
Predisposição 

Classes adotadas Valor Informativo 
U

n
id

a
d

es
 L

it
o

ló
g

ic
a

s 

UL 1 0,8583 

UL 2 2,2551 

UL 3 -0,5706 

UL 4 0,4652 

UL 5 -0,0920 

UL 6 -1,6472 

UL 7 -0,4480 

UL 8 -1,0848 

UL 9 0,0666 

UL 10 -2,3230 

UL 11 -2,3216 

O
ri

en
ta

çã
o

 d
a

s 
ve

rt
en

te
s 

Plano - Flat -1,3004 

Norte - N -0,7385 

Nordeste - NE -0,6848 

Leste - E 0,2458 

Sudeste - SE 0,6570 

Sul - S 0,6744 

Sudoeste SO 0,2772 

Oeste - O 0,1222 

Noroeste - NO -0,2253 

In
ve

rs
o

 d
o

  
W

et
n

es
s 

In
d

ex
 

0 -1,6439 

0 - 0,0001 -0,0764 

0,0001 - 0,001 -0,0105 

0,001 - 0,005 0,0070 

0,005 - 0,01 0,1463 

0,01 - 0,1 0,4235 

> 0,1 1,7442 
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Tabela 2 - Estimativa dos scores a partir do método dos Pesos de Evidência para cada uma das classes dos 

mapas temáticos produzidos levando em consideração os escorregamentos cartografados na forma de pontos. 

Parâmetros de 
Predisposição 

Classes adotadas Contraste 
Â

n
g

u
lo

 d
a

s 
En

co
st

a
s 

0 - 5 -1,5658 

5 - 10 -2,8740 

10 - 15 -0,7667 

15 - 20 0,0103 

20 - 25 0,9473 

25 - 30 0,9767 

30 - 35 1,3487 

35 - 40 1,2648 

40 - 45 1,3483 

45 - 50 1,2781 

50 - 55 1,1515 

55 - 60 1,2340 

60 - 65 -2,8750 

65 - 70 2,6706 

70 - 75 -2,8750 

75 - 80 -2,8750 

80 - 85 -2,8750 

85 - 89,1 -2,8750 

U
n

id
a

d
es

 
G

eo
m

o
rf

o
ló

g
ic

a
s 

 Relevo Colinoso -0,5975 

Relevo de Morros com Vertentes Suavizadas -0,3677 

Relevo de Morrotes -0,1908 

Relevo de Morros 0,4028 

Relevo Montanhoso 0,4472 

Relevo Montanhoso com Vertentes Suavizadas -0,4917 

P
er

fi
l d

a
s 

ve
rt

en
te

s 
 

(C
u

rv
a

tu
ra

 C
o

m
b

in
a

d
a

) 

Convexo - Convexo -0,8529 

Convexo - Linear -0,0053 

Convexo - Côncavo 0,9207 

Linear - Convexo -1,3816 

Linear - Linear -1,6486 

Linear - Côncavo 0,6745 

Côncavo - Convexo -1,0554 

Côncavo - Linear -0,6922 

Côncavo - Côncavo 1,0541 
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Tabela 2 (Continuação) - Estimativa dos scores a partir do método dos Pesos de Evidência para cada uma das 

classes dos mapas temáticos produzidos levando em consideração os escorregamentos cartografados na forma 

de pontos. 

Parâmetros de 
Predisposição 

Classes adotadas Contraste 
U

n
id

a
d

es
 L

it
o

ló
g

ic
a

s 

UL 1 0,5175 

UL 2 1,7790 

UL 3 0,2270 

UL 4 0,2609 

UL 5 -0,1855 

UL 6 1,5739 

UL 7 -0,2849 

UL 8 -0,6565 

UL 9 -0,6570 

UL 10 -0,6570 

UL 11 -0,6570 

O
ri

en
ta

çã
o

 d
a

s 
ve

rt
en

te
s 

Plano - Flat -1,4706 

Norte - N -1,0473 

Nordeste - NE -1,1687 

Leste - E 0,5048 

Sudeste - SE 1,0933 

Sul - S 0,5421 

Sudoeste SO 0,1643 

Oeste - O 0,2185 

Noroeste - NO -0,4222 

In
ve

rs
o

 d
o

 
 W

et
n

es
s 

In
d

ex
 

0 -1,7088 

0 - 0,0001 -0,2163 

0,0001 - 0,001 0,1515 

0,001 - 0,005 0,3246 

0,005 - 0,01 0,0778 

0,01 - 0,1 0,0346 

> 0,1 -1,7100 
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Tabela 3 - Estimativa dos scores a partir do método do Valor Informativo para cada uma das classes dos 

mapas temáticos utilizados no mapeamento dos movimentos translacionais em rocha (zona de depleção). 

Parâmetro 
analisado 

Classes de intervalo 
Valor 

Informativo 

U
n

id
a

d
es

 L
it

o
ló

g
ic

a
s 

UL 1 -2,3630 
UL 2 -2,3573 
UL 3 -2,3610 
UL 4 0,8152 
UL 5 -2,3620 
UL 6 -2,3580 
UL 7 -1,4721 
UL 8 -2,3640 
UL 9 -2,3590 
UL 10 -2,3600 

U
n

id
a

d
es

 
P

ed
o

ló
g

ic
a

s LVAd1 -2,4100 
RLd4 -2,4110 
CXbd26 -2,4086 
CXbdf1 -2,4120 
AR7 0,6964 

C
o

n
fi

n
a

m
en

to
 d

a
s 

D
es

co
n

ti
n

u
id

a
d

es
 

Cataclinal 1,0561 
Anaclinal -4,9883 
Ortoclinal -0,7166 
Plagioclinal (Cataclinal) 0,3276 
Plagioclinal (Anaclinal) -3,0227 
Áreas Planas -1,8802 

H
A

N
D

 

0  -2,1934 
0 - 12,5  -1,6205 

12,5 - 25 -1,1783 
25 - 50 -0,8696 
50 - 100 -0,3962 
100 - 150 0,2165 
150 - 200 0,6868 
200 - 621,95 1,4665 

O
ri

en
ta

çã
o

 d
a

s 
ve

rt
en

te
s Norte - N -1,2417 

Nordeste - NE 0,7711 
Leste - E 0,6657 
Sudeste - SE 0,4456 
Sul - S -0,3920 
Sudoeste SO -1,7705 

Oeste - O -4,5542 
Noroeste - NO -3,0432 
Plano -1,8802 
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Tabela 3 (Continuação) - Estimativa dos scores a partir do método do Valor Informativo para cada uma das 

classes dos mapas temáticos utilizados no mapeamento dos movimentos translacionais em rocha (zona de 

depleção). 

Parâmetro 
analisado 

Classes de intervalo 
Valor 

Informativo 
U

n
id

a
d

es
 

G
eo

m
o

rf
. 

Relevo Colinoso -4,7410 
Relevo de Morros com Vertentes Suavizadas -4,7420 
Relevo de Morrotes -4,7400 
Relevo de Morros -4,7394 
Relevo Montanhoso 0,4792 

Â
n

g
u

lo
 d

a
s 

En
co

st
a

s 

0 - 5 -1,9673 
5 - 10 -3,0153 
10 - 15 -1,0000 
15 - 20 -0,3571 
20 - 25 0,1288 
25 - 30 0,4358 
30 - 35 0,6150 
35 - 40 0,7994 
40 - 45 0,8742 
45 - 83,04 0,9888 

D
is

tâ
n

ci
a

 d
e 

Fa
lh

a
s 

G
eo

ló
g

ic
a

s 

0 - 100 0,2891 
100 - 200 0,2733 
200 - 300 0,0074 
300 - 400 -0,3425 
400 - 600 -0,2840 
600 - 800 -0,0490 
800 - 1000 -0,6700 
1000 - 2235,01 -0,6710 

In
ve

rs
o

 d
o

 
W

et
n

es
s 

In
d

ex
 

0 -3,1176 
0 - 0,0001 -0,1676 
0,0001 - 0,0015 0,2036 
0,0015 - 0,01 0,1227 
0,01 - 0,54 -0,0550 

P
er

fi
l d

a
s 

ve
rt

en
te

s 
 

(C
u

rv
a

tu
ra

 C
o

m
b

in
a

d
a

) Convexo -  Côncavo 0,2490 
Convexo - Linear 0,2196 
Convexo - Convexo -0,0533 
Linear - Côncavo 0,2450 
Linear - linear -0,2802 
Linear - Convexo -0,1371 
Côncavo - Côncavo 0,1246 
Côncavo - Linear -0,2653 
Côncavo - Convexo -0,3370 
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Tabela 4 - Estimativa dos scores a partir do método do Valor Informativo para cada uma das classes dos 

mapas temáticos utilizados no mapeamento dos movimentos translacionais em rocha (zona de depleção + zona 

de acumulação). 

Parâmetro 
analisado 

Classes de intervalo 
Valor 

Informativo 
U

n
id

a
d

es
 L

it
o

ló
g

ic
a

s 
UL 1 -3,6160 

UL 2 -0,7903 

UL 3 -3,6140 

UL 4 0,7264 

UL 5 -3,6150 

UL 6 -3,6110 

UL 7 0,7629 

UL 8 -3,6103 

UL 9 -3,6120 

UL 10 -3,6130 

U
n

id
a

d
es

 
P

ed
o

ló
g

ic
a

s LVAd1 -4,1720 

RLd4 -4,1715 

CXbd26 -0,8841 

CXbdf1 -1,9838 

AR7 0,5751 

C
o

n
fi

n
a

m
en

to
 d

a
s 

D
es

co
n

ti
n

u
id

a
d

es
 

Cataclinal 0,4600 

Anaclinal -5,2009 

Ortoclinal -0,5174 

Plagioclinal (Cataclinal) 0,6913 

Plagioclinal (Anaclinal) -2,9376 

Áreas Planas -1,7801 

H
A

N
D

 

0  -1,8939 

0 - 12,5  -1,5957 

12,5 - 25 -1,1632 

25 - 50 -0,8986 

50 - 100 -0,3350 

100 - 150 0,3355 

150 - 200 0,6270 

200 - 621,95 1,3983 

O
ri

en
ta

çã
o

 d
a

s 
ve

rt
en

te
s Norte - N -0,5388 

Nordeste - NE 1,0748 

Leste - E 0,5237 

Sudeste - SE -0,4550 

Sul - S -0,4300 

Sudoeste SO -2,0247 

Oeste - O -4,6012 

Noroeste - NO -2,7544 

Plano -1,7801 
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Tabela 4 (Continuação) - Estimativa dos scores a partir do método do Valor Informativo para cada uma das 

classes dos mapas temáticos utilizados no mapeamento dos movimentos translacionais em rocha (zona de 

depleção + zona de acumulação). 

Parâmetro 
analisado 

Classes de intervalo 
Valor 

Informativo 
U

n
id

a
d

es
 

G
eo

m
o

rf
. 

Relevo Colinoso -1,7090 
Relevo de Morros com Vertentes Suavizadas -1,7100 
Relevo de Morrotes -1,7080 
Relevo de Morros -1,7066 
Relevo Montanhoso 0,4451 

Â
n

g
u

lo
 d

a
s 

En
co

st
a

s 

0 - 5 -1,8672 

5 - 10 -1,7047 

10 - 15 -1,0470 

15 - 20 -0,4724 

20 - 25 0,0613 

25 - 30 0,4689 

30 - 35 0,7312 

35 - 40 0,8263 

40 - 45 0,8173 

45 - 83,04 0,9034 

D
is

tâ
n

ci
a

 d
e 

Fa
lh

a
s 

G
eo

ló
g

ic
a

s 

0 - 100 0,1139 

100 - 200 0,1383 

200 - 300 0,0450 

300 - 400 0,0548 

400 - 600 0,0845 

600 - 800 -0,3727 

800 - 1000 -0,3392 

1000 - 2235,01 -0,3740 

In
ve

rs
o

 d
o

 
W

et
n

es
s 

In
d

ex
 

0 -2,6680 

0 - 0,0001 -0,0092 

0,0001 - 0,0015 0,4470 

0,0015 - 0,01 0,0895 

0,01 - 0,54 -0,2047 

P
er

fi
l d

a
s 

ve
rt

en
te

s 
 

(C
u

rv
a

tu
ra

 C
o

m
b

in
a

d
a

) Convexo -  Côncavo 0,2190 

Convexo - Linear 0,1874 

Convexo - Convexo -0,0724 

Linear - Côncavo -0,0753 

Linear - linear -0,6391 

Linear - Convexo -0,4012 

Côncavo - Côncavo 0,2046 

Côncavo - Linear -0,0505 

Côncavo - Convexo -0,2285 
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Tabela 5 - Estimativa dos scores a partir do método do Valor Informativo para cada uma das classes dos 

mapas temáticos utilizados no mapeamento dos escorregamentos segundo a Análise 10 (b) (zona de depleção). 

Parâmetro 
analisado 

Classes de intervalo 
Valor 

Informativo 

U
n

id
a

d
es

 L
it

o
ló

g
ic

a
s 

UL 1 0,0887 

UL 2 0,7442 

UL 3 0,4550 

UL 4 -0,1661 

UL 5 -3,9251 

UL 6 -3,9260 

UL 7 -2,3641 

UL 8 -0,2810 

UL 9 -3,9270 

UL 10 -3,9280 

U
n

id
a

d
es

 
P

ed
o

ló
g

ic
a

s LVAd1 0,9343 

RLd4 0,2149 

CXbd26 -1,0851 

CXbdf1 -0,0826 

AR7 0,2582 

C
o

n
fi

n
a

m
en

to
 d

a
s 

D
es

co
n

ti
n

u
id

a
d

es
 

Cataclinal -0,8871 

Anaclinal 0,3108 

Ortoclinal 0,2508 

Plagioclinal (Cataclinal) -0,3245 

Plagioclinal (Anaclinal) 0,6517 

Áreas Planas -0,8999 

H
A

N
D

 

0  -1,4586 

0 - 12,5  -0,9579 

12,5 - 25 -0,7011 

25 - 50 -0,4351 

50 - 100 0,1222 

100 - 150 0,6319 

150 - 200 0,6789 

200 - 621,95 -0,1240 

O
ri

en
ta

çã
o

 d
a

s 
ve

rt
en

te
s Norte - N -1,0226 

Nordeste - NE -0,7422 

Leste - E -0,6339 

Sudeste - SE -0,0586 

Sul - S 0,8014 

Sudoeste SO 0,9630 

Oeste - O 0,0803 

Noroeste - NO -0,1889 

Plano -0,8999 
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Tabela 5 (Continuação) - Estimativa dos scores a partir do método do Valor Informativo para cada uma das 

classes dos mapas temáticos utilizados no mapeamento dos escorregamentos segundo a Análise 10 (b) (zona de 

depleção). 

Parâmetro 
analisado 

Classes de intervalo 
Valor 

Informativo 
U

n
id

a
d

es
 

G
eo

m
o

rf
. 

Relevo Colinoso -3,6290 
Relevo de Morros com Vertentes Suavizadas -2,1653 
Relevo de Morrotes -3,6283 
Relevo de Morros -0,0568 
Relevo Montanhoso 0,2576 

Â
n

g
u

lo
 d

a
s 

En
co

st
a

s 

0 - 5 -0,9870 

5 - 10 -1,1992 

10 - 15 -0,7384 

15 - 20 -0,3657 

20 - 25 -0,0137 

25 - 30 0,2041 

30 - 35 0,5241 

35 - 40 0,7973 

40 - 45 0,9822 

45 - 83,04 1,1780 

D
is

tâ
n

ci
a

 d
e 

Fa
lh

a
s 

G
eo

ló
g

ic
a

s 

0 - 100 0,0481 

100 - 200 -0,1955 

200 - 300 -0,2158 

300 - 400 -0,2660 

400 - 600 0,0130 

600 - 800 0,0291 

800 - 1000 0,7558 

1000 - 2235,01 0,0967 

In
ve

rs
o

 d
o

 
W

et
n

es
s 

In
d

ex
 

0 -1,5136 

0 - 0,0001 -0,2729 

0,0001 - 0,0015 -0,2167 

0,0015 - 0,01 -0,1120 

0,01 - 0,54 0,5760 

P
er

fi
l d

a
s 

ve
rt

en
te

s 
 

(C
u

rv
a

tu
ra

 C
o

m
b

in
a

d
a

) Convexo -  Côncavo 0,3045 

Convexo - Linear -0,1549 

Convexo - Convexo -0,0379 

Linear - Côncavo 0,2090 

Linear - linear -0,8028 

Linear - Convexo -0,3812 

Côncavo - Côncavo 0,2262 

Côncavo - Linear -0,4872 

Côncavo - Convexo -0,1571 
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Tabela 6 - Estimativa dos scores a partir do método do Valor Informativo para cada uma das classes dos 

mapas temáticos utilizados no mapeamento dos escorregamentos segundo a Análise (cv) (zona de depleção). 

Parâmetro 
analisado 

Classes de intervalo 
Valor 

Informativo 

U
n

id
a

d
es

 L
it

o
ló

g
ic

a
s 

UL 1 0,0110 
UL 2 0,7563 
UL 3 0,4391 
UL 4 -0,2197 
UL 5 -1,8497 
UL 6 -1,5120 
UL 7 -3,0845 
UL 8 -0,1719 
UL 9 -3,0850 
UL 10 -3,0860 

U
n

id
a

d
es

 
P

ed
o

ló
g

ic
a

s LVAd1 1,0743 
RLd4 0,2216 
CXbd26 -0,8842 
CXbdf1 -0,0994 
AR7 0,2165 

C
o

n
fi

n
a

m
en

to
 d

a
s 

D
es

co
n

ti
n

u
id

a
d

es
 

Cataclinal ― 
Anaclinal ― 
Ortoclinal ― 
Plagioclinal (Cataclinal) ― 
Plagioclinal (Anaclinal) ― 
Áreas Planas ― 

H
A

N
D

 

0 -1,8409 
0 - 12,5 -1,2686 

12,5 - 25 -0,9126 
25 - 50 -0,4786 
50 - 100 0,1718 
100 - 150 0,6552 
150 - 200 0,7153 
200 - 621,95 -0,0815 

O
ri

en
ta

çã
o

 d
a

s 
ve

rt
en

te
s Norte - N -0,8177 

Nordeste - NE -1,0261 
Leste - E -0,6976 
Sudeste - SE -0,0495 
Sul - S 0,7563 
Sudoeste SO 0,9462 

Oeste - O 0,3426 
Noroeste - NO 0,0251 
Plano -1,0977 
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Tabela 6 (Continuação) - Estimativa dos scores a partir do método do Valor Informativo para cada uma das 

classes dos mapas temáticos utilizados no mapeamento dos escorregamentos segundo a Análise (cv) (zona de 

depleção). 

Parâmetro 
analisado 

Classes de intervalo 
Valor 

Informativo 
U

n
id

a
d

es
 

G
eo

m
o

rf
. 

Relevo Colinoso -5,8954 
Relevo de Morros com Vertentes Suavizadas -2,2107 
Relevo de Morrotes 0,1572 
Relevo de Morros 0,0134 
Relevo Montanhoso 0,2376 

Â
n

g
u

lo
 d

a
s 

En
co

st
a

s 

0 - 5 -1,1848 
5 - 10 -1,4605 
10 - 15 -0,7628 
15 - 20 -0,3876 
20 - 25 -0,0072 
25 - 30 0,2915 
30 - 35 0,5449 
35 - 40 0,7817 
40 - 45 0,9714 
45 - 83,04 1,1893 

D
is

tâ
n

ci
a

 d
e 

Fa
lh

a
s 

G
eo

ló
g

ic
a

s 

0 - 100 0,0150 
100 - 200 -0,2003 
200 - 300 -0,2133 
300 - 400 -0,2169 
400 - 600 -0,0046 
600 - 800 0,3365 
800 - 1000 0,5441 
1000 - 2235,01 -0,2793 

In
ve

rs
o

 d
o

 
W

et
n

es
s 

In
d

ex
 

0 ― 
0 - 0,0001 ― 
0,0001 - 0,0015 ― 
0,0015 - 0,01 ― 
0,01 - 0,54 ― 

P
er

fi
l d

a
s 

ve
rt

en
te

s 
(C

u
rv

a
tu

ra
 C

o
m

b
in

a
d

a
) Convexo -  Côncavo 0,3340 

Convexo - Linear -0,2341 
Convexo - Convexo -0,0230 
Linear - Côncavo 0,0888 
Linear - linear -1,0458 
Linear - Convexo -0,2662 
Côncavo - Côncavo 0,2359 
Côncavo - Linear -0,4779 
Côncavo - Convexo -0,1808 
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Tabela 7 - Estimativa dos scores a partir do método do Valor Informativo para cada uma das classes dos 

mapas temáticos utilizados no mapeamento dos escorregamentos (zona de depleção + zona de acumulação). 

Parâmetro 
analisado 

Classes de intervalo 
Valor 

Informativo 

U
n

id
a

d
es

 L
it

o
ló

g
ic

a
s 

UL 1 -0,6659 

UL 2 0,6890 

UL 3 0,6632 

UL 4 0,0398 

UL 5 -3,0321 

UL 6 -1,1021 

UL 7 -2,4635 

UL 8 -0,4451 

UL 9 -3,0330 

UL 10 -3,0340 

U
n

id
a

d
es

 
P

ed
o

ló
g

ic
a

s LVAd1 1,5695 

RLd4 0,6944 

CXbd26 -0,7191 

CXbdf1 -0,0979 

AR7 0,0589 

C
o

n
fi

n
a

m
en

to
 d

a
s 

D
es

co
n

ti
n

u
id

a
d

es
 

Cataclinal -1,1713 

Anaclinal 0,7354 

Ortoclinal 0,2514 

Plagioclinal (Cataclinal) -0,4601 

Plagioclinal (Anaclinal) 0,6252 

Áreas Planas -0,9976 

H
A

N
D

 

0  -1,6495 

0 - 12,5  -1,0993 

12,5 - 25 -0,8194 

25 - 50 -0,4264 

50 - 100 0,1754 

100 - 150 0,6557 

150 - 200 0,6856 

200 - 621,95 -0,2829 

O
ri

en
ta

çã
o

 d
a

s 
ve

rt
en

te
s Norte - N -0,6029 

Nordeste - NE -0,8417 

Leste - E -0,9143 

Sudeste - SE -0,2513 

Sul - S 0,7549 

Sudoeste SO 0,9574 

Oeste - O 0,3870 

Noroeste - NO 0,0699 

Plano -0,9976 
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Tabela 7 (Continuação) - Estimativa dos scores a partir do método do Valor Informativo para cada uma das 

classes dos mapas temáticos utilizados no mapeamento dos escorregamentos (zona de depleção + zona de 

acumulação). 

Parâmetro 
analisado 

Classes de intervalo 
Valor 

Informativo 
U

n
id

a
d

es
 

G
eo

m
o

rf
. 

Relevo Colinoso -1,5970 
Relevo de Morros com Vertentes Suavizadas -1,5953 
Relevo de Morrotes -1,5960 
Relevo de Morros -0,0176 
Relevo Montanhoso 0,2318 

Â
n

g
u

lo
 d

a
s 

En
co

st
a

s 

0 - 5 -1,0847 

5 - 10 -1,3579 

10 - 15 -0,9289 

15 - 20 -0,4099 

20 - 25 -0,0204 

25 - 30 0,3178 

30 - 35 0,5423 

35 - 40 0,7988 

40 - 45 0,9600 

45 - 83,04 1,2502 

D
is

tâ
n

ci
a

 d
e 

Fa
lh

a
s 

G
eo

ló
g

ic
a

s 

0 - 100 0,1927 

100 - 200 -0,0407 

200 - 300 -0,3476 

300 - 400 -0,5163 

400 - 600 -0,2991 

600 - 800 0,3106 

800 - 1000 0,6241 

1000 - 2235,01 -0,1891 

In
ve

rs
o

 d
o

 
W

et
n

es
s 

In
d

ex
 

0 -1,5506 

0 - 0,0001 -0,4481 

0,0001 - 0,0015 -0,3184 

0,0015 - 0,01 -0,0345 

0,01 - 0,54 0,5318 

P
er

fi
l d

a
s 

ve
rt

en
te

s 
 

(C
u

rv
a

tu
ra

 C
o

m
b

in
a

d
a

) Convexo -  Côncavo 0,3487 

Convexo - Linear -0,2011 

Convexo - Convexo -0,0251 

Linear - Côncavo -0,1653 

Linear - linear -1,0479 

Linear - Convexo -0,3423 

Côncavo - Côncavo 0,2619 

Côncavo - Linear -0,4165 

Côncavo - Convexo -0,1725 

 


