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1. Introducció – Objectius principals
____________________________________________________________
Aplicació de tècniques d’anàlisi SIG a l’estudi de riscos naturals, en concret, en la
formació d’esllavissades superficials
p
elaborar un p
procediment de treball
•

Aplicació de dues metodologies en un anàlisi preliminar de la susceptibilitat del
terreny a la formació d’esllavissades

•

Aplicació de tècniques/eines complementàries: treball de camp, fotointerpretació,
recull informació històrica, etc.

•

Validació i representació dels mapes finals

1. Introducció – Context de referència
____________________________________________________________
•

Els moviments de vessant són un risc natural evident al territori català.
Per què?
q

Orografia abrupta

Augment demogràfic

Cobertura vegetal variable

Pressió urbanística

Fortes pluges estacionals

Creixent demanda de serveis turístics en àrees
de muntanya

•

Marc legal: és preceptiu l’estudi dels riscos geològics per a la planificació territorial
‐ Llei d’urbanisme 10/2004
‐ Reglament
R l
t de
d la
l Llei
Ll i d’urbanisme
d’ b i
d l 2006 (Decret
del
(D
t 305/2006,
305/2006 del
d l 18 de
d juliol)”
j li l)”
a Catalunya

•

Projecte “Mapa de prevenció de riscos geològics de Catalunya (1:25.000)” ‐ Institut
Geològic de Catalunya (IGC)

2. Antecedents – Moviments de vessant
____________________________________________________________

Esllavissades o lliscaments superficials. Es defineixen com....
Moviment d’una part del terreny, poc profund, a través d’una ruptura neta, amb
la preservació de l’estructura interna original
Lliscaments superficials: rotacionals o translacionals

Rotacionals: ‐ trencament en una superfície curvilínia i còncava
‐ el material de capçalera efectua una inclinació contra vessant
Translacionals: ‐ trencament en una superfície plana o ondulada
‐ la massa desplaçada pot prosseguir pel vessant

3. Zona d’estudi
____________________________________________________________
‐ Conca del riu Noguera Pallaresa – entre els nuclis de Puigcercós i Guàrdia
de Tremp (comarca del Pallars Jussà)
‐ Barranc de l’Espona i barranc de Llau de Rodelló
‐ Zona molt activa en formació d’esllavissaments
‐ Moviments datats al llarg dels anys (1881,1997,2003)

4. Anàlisi de la susceptibilitat mitjançant SIG I
____________________________________________________________
‐ Delimitació preliminar de la susceptibilitat ‐ dues metodologies :

Mètode SINMAP
Mètode pendent‐litologia

ArcView 3.2
ArcGIS 9.3

‐ Informació de base: MDE 5x5 i mapa geològic IGC 1:25.000
‐ Cartografia disponible: base topogràfica
ortofotografies
fotografies aèries
mapa geològic
model digital d’elevacions

(Informació facilitada per l’ICC)

4. Anàlisi de la susceptibilitat mitjançant SIG II
____________________________________________________________

SINMAP (Stability Index MAPping) ‐ concepte
‐ Departament d’Enginyeria
d Enginyeria Civil i Ambiental de la Universitat Estatal de Utah (EUA)
‐ escala regional, locals
‐ lliscaments poc profunds
‐ concentració de flux d’aigua sub‐superficial a poca profunditat
‐ ArcView 3.2

Model d’estabilitat
del talús infinit
IS =

Model hidrològic
IS = 0 ‐ > 1.5

Establir una proposta de
classes de Susceptibilitat

4. Anàlisi de la susceptibilitat mitjançant SIG III
____________________________________________________________

SINMAP (Stability Index MAPping) ‐ concepte
• Determinació
D t
i ió de
d paràmetres
à t a partir
ti del
d l MDT
• Determinació dels paràmetres geomecànics:
C: coeficient de cohesió adimensional
Φ: angle de fregament de les partícules
relació T/R: transmissivitat (permeabilitat) i valor de cabal cte.
‐ llindar mínim i màxim
‐ Assessorament de mapes pilots de prevenció de riscos de Catalunya 1:25.000
(UPC – DETCG, 2010)
‐ 6 unitats litològiques

Descripció de la litologia
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b
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l
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d
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2000‐3000
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4. Anàlisi de la susceptibilitat mitjançant SIG IV
____________________________________________________________

SINMAP (Stability Index MAPping) ‐ aplicació
0. Reclassificació litològica del mapa geològic de Catalunya 1:25.000, en les 6 classes ‐

ArcMap

4. Anàlisi de la susceptibilitat mitjançant SIG V
____________________________________________________________

SINMAP (Stability Index MAPping) – aplicació
1 Creació cobertura de regions de calibració
1.

6 classes
litològiques
diferenciades

diferents valors dels
paràmetres de calibratge
per classe

2. Paràmetres de calibratge del model
• T/R: paràmetre hidrogeològic‐climatològic (transmissivitat – permeabilitat)
• Cohesion: coeficient de cohesió adimensional del sòl
• Phi (degrees): angle de fregament de les partícules

4. Anàlisi de la susceptibilitat mitjançant SIG VI
____________________________________________________________
SINMAP (Stability Index MAPping) ‐ aplicació
3. Processament del Model Digital del Terreny
‐ Flow direction: direcció del flux segons la línia de màxima pendent aigües avall, respecte
els vuit píxels veïns
veïns.

‐ Slope: determina la magnitud del pendent
‐ Àrea de contribució: dd’un
un píxel, és la seva pròpia àrea més la suma de ll’àrea
àrea dels píxels
aigües amunt que aporten una fracció de drenatge

4. Anàlisi de la susceptibilitat mitjançant SIG VII
____________________________________________________________
SINMAP (Stability Index MAPping) ‐ aplicació
3. Processament del Model Digital del Terreny

4. Anàlisi de la susceptibilitat mitjançant SIG VIII
____________________________________________________________
SINMAP (Stability Index MAPping) ‐ aplicació
4. Obtenció Índex
Í
de Saturació

valor d’humitat/píxel

Zona saturada (Saturation zone)
Llindar de saturació ((Threshold saturation))
Parcialment humit (Partially wet)
Baixa humitat (Low moisture)

5 Obtenció
5.
Obt ió ÍÍndex
d d’E
d’Estabilitat:
t bilit t SINMAP classifica
l ifi els
l valors
l d
de IS en 6 classes.
l
Valor SI

Valoració general

Descripció

Susceptibilitat proposada

SI>1.5

Estable

Rang de paràmetres mai causa inestabilitat

MOLT BAIXA

1.5>SI>1.25

Moderadament estable

Rang de paràmetres no pot causar trencament

BAIXA

1.25>SI>1.0

Quasi estable

Rang de paràmetres no pot causar trencament

BAIXA

1.0>SI>0.5

Llindar inferior de pendent

Meitat pessimista per a causar trencament amb el rang de
paràmetres

MITJANA

0.5>SI>0.0

p
de p
pendent
Llindar superior

Meitat optimista per a causar trencament amb el rang de
paràmetres
à t

MITJANA

0.0>SI

Inestable

Rang de paràmetres mai calcula estabilitat

ALTA

4. Anàlisi de la susceptibilitat mitjançant SIG IX
____________________________________________________________
SINMAP (Stability Index MAPping) – aplicació
5. Obtenció Índex d’Estabilitat: SINMAP classifica els valors de IS en 6 classes.

4. Anàlisi de la susceptibilitat mitjançant SIG X
____________________________________________________________
SINMAP (Stability Index MAPping) – aplicació
5. Obtenció Índex d
d’Estabilitat:
Estabilitat: SINMAP classifica els valors de IS en 6 classes.

4. Anàlisi de la susceptibilitat mitjançant SIG XI
____________________________________________________________

Pendent – litologia
E
Encreuament:
t pendent
d t del
d l terreny
t
+ agrupacions
i
litològiques
lit lò i
(ArcGIS
(A GIS 9.3)
9 3)
1. Reclassificació del pendent:
MDT s’obté el grid de pendents en graus
moderadament susceptible: 25º – 45º
molt susceptible: 15º ‐ 35º
extremadament susceptible: 8º ‐ 25º

2. Reclassificació de la litologia:
Mapa geològic 1:25.000
moderadament susceptible: PElm, Elmg, Elga i EClgc
molt susceptible: KPlcg, KMlg, KMllg, Pllg i Plgg, Qc
extremadament susceptible:
p
Qeg
Q
giQ
Qcs

4. Anàlisi de la susceptibilitat mitjançant SIG XII
____________________________________________________________

Pendent – litologia
Encreuament: pendent
d
d
dell terreny + agrupacions
i
lilitològiques
lò i
((ArcGIS 9.3))
3. Interseccions – obtenció de la susceptibilitat
Moderadament susceptible
Molt susceptible
Extremadament susceptible
p

pendent 25º ‐ 45º
pendent 15º ‐ 35º
pendent 8º ‐ 25º
p

4. Anàlisi de la susceptibilitat mitjançant SIG XIII
____________________________________________________________
Comparativa de resultats

5. Tractament de les dades I
____________________________________________________________

Anàlisi, valoració i comprovació dels resultats de susceptibilitat preliminar
digitalització indicis
1.Recerca i recull d’informació: antecedents i enquestes

2. Fotointerpretació:

fotografies aèries del vol 1997 (ICC)
parells estereoscòpics de fotografies aèries 2D + estereoscopi
informació visual en 3D dels objectes de la superfície

3. Pur View: editor estereoscòpic integrat en ArcGIS

4. Tecnologies web: informació cartogràfica
a partir del visor ICC i d’OrtoXpres
5. Servei WMS: consulta interactiva en ArcGIS d’informació cartogràfica vectorial i ràster
6 Treball
6.
T b ll de
d camp: identificació
id ifi ió dels
d l indicis
i di i observats
b
en gabinet
bi
contrastar els resultats de l’anàlisi preliminar de susceptibilitat

5. Tractament de les dades II
____________________________________________________________

Anàlisi, valoració i comprovació dels resultats de susceptibilitat preliminar
digitalització indicis
7. Digitalització dels indicis
‐ software MicroStation ((Bentleyy Systems):
y
) DGN
‐ ampli conjunt d’eines d’edició
‐ informació organitzada en nivells: tipus de moviment (lliscament, flux,...)
tipus
i
d’ l
d’element
(lí i direcció,
(límit,
di
ió ...))
‐ simbologia determinada: color, trama i gruix
‐ elements a digitalitzar:
digitalitzar
Escarpament,
lí i trajectòria,
límit,
j òi
plataforma
Àrees amb indicis i àrees amb
possibles indicis
p
Deformacions, esquerdes,
arbres inclinats, etc

5. Tractament de les dades III
____________________________________________________________

Organització i estructura de la informació i resultats
Informació de partida
•

Informació topogràfica: format vectorial (CAD) i ràster

•

Ortofotografies:
g
format ràster

•

Model digital del terreny (MDT): format ràster

•

Mapa geològic: format ràster o format vectorial‐Shapefile

•

Informació alfanumèrica (taules) de contingut divers

•

Cobertures diverses de infraestructures
i barrancs: format vectorial
vectorial‐Shapefile
Shapefile

Informació generada
•

Grids generals del MDT: format ràster

•

Cobertures shapefiles de reclassifacions:
format vectorial

•

Taules alfanumèriques

GEODATABASE

6. Representació dels resultats I
____________________________________________________________
La fase final és de gran importància, cal saber què es vol representar, a qui, i a quins
aspectes donar més rellevància ...
La qualitat de l’estudi es pot veure afectada per una deficient representació dels
resultats
‐ Característiques del full de sortida: mides del plànol i posició
‐ Visualització
i li
ió de
d les
l cobertures
b
que contenen la
l informació
i f
ió gràfica
àfi
‐ Visualització d’eines de posicionament dels objectes en el plànol

‐ Incorporació de textos i/o gràfics
‐ Etiquetatge
q
g dels elements ggràfics
‐ Incorporació d’imatges externes, gràfics de barres, taules, etc
‐ Incorporació dels elements que componen un plànol: títol, llegenda, nord, etc

6. Representació dels resultats II
____________________________________________________________
Plànols finals: Delimitació de les esllavissades superficials

6. Representació dels resultats III
____________________________________________________________
Plànols finals: Delimitació dels indicis

7. Conclusions I
____________________________________________________________
 Les dues metodologies aplicades en aquest estudi tenen conceptualment el mateix objectiu,
detectar zones amb major probabilitat de trencament, a partir de la mateixa informació de
partida (MDT i mapa geològic).
• mètode pendent‐litologia: mètode empíric, experiència + observacions
procediment automàtic, ràpid i senzill
(paràmetres físics i geològics valorats intrínsecament)
• mètode SINMAP: mètode estadístic, paràmetres morfològics + geomecànics
procediment automàtic, requereix més temps d’aplicació i més
variables d’entrada
 SINMAP aplicable a escales de treball més detallades, locals i superfícies petites. Si es
disposa d’informació de partida fiable i contrastada, s’obtindran resultats més precisos i acotats
mitjançant
itj
t un índex
í d d’estabilitat.
d’ t bilit t
En cas de manca d’informació:
‐p
paràmetres amb elevades variacions
‐ grau d’incertesa elevat en la valoració de l’Índex d’estabilitat
 Pendent‐litologia aplicable a qualsevol escala de treball, principalment en grans superfícies.
D
Dona
una classificació
l ifi ió de
d la
l susceptibilitat
tibilit t més
é generalitzada.
lit d Informació
I f
ió de
d partida
tid concreta
t i
menys exigent.

7. Conclusions II
____________________________________________________________
 SIG són una eina molt potent,
• ús de grans BBD
• sistematització de processos
• facilitat d’estudiar grans superfícies
• informació espacial de diferents tipologies

Futures vies de recerca .....
Per a treballs futurs,, dur a terme un estudi de detall de la formulació estadística
que utilitza l’aplicació SINMAP, per l’obtenció de l’Índex d’Estabilitat. Realitzar un
estudis de sensibilitat sobre la variabilitat dels rangs mínim i màxim dels paràmetres
d’entrada, per determinar com afecta al factor de seguretat.

SIG....
____________________________________________________________

Des d’un punt de vista més concret ....
aplicació d’una metodologia per la delimitació de zones susceptibles als
moviments de vessant
vessant, mitjançant eines SIG;
des d’una visió més general ...
mostrar que els SIG són una eina complementària, i en molts casos
essencial, per l’obtenció d’uns resultats, però que s’ha de complementar
també amb altres eines, programaris, o fons d’informació, per tal de
g
i més eficient,
f
,ip
per aconseguir
g uns resultats
treballar de fforma integrada
finals més pròxims a la realitat.
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