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Como o próprio título sugere, esta não é uma obra exaustiva sobre 
os diferentes tipos de análise de riscos, pois reúne uma série de 
estudos sobre de diferentes casos de riscos, em que preocupa 
descrever com suficiente detalhe, para cada um deles, a 
metodologia usada para analisar cada tipo de risco.

Ainda que, do ponto de vista metodológico, haja muitos aspetos 
comuns na análise dos diferentes tipos de risco, tal não significa 
que quando entramos na análise das caraterísticas concretas de 
determinado risco, não possam existir nuancespróprias, 
intrínsecas à sua especificidade, que merecem um tratamento 
particular.

Por isso, estamos convictos de que a edição desta obra será de 
grande utilidade para todos os investigadores que se dediquem às 
temáticas nela tratadas, uma vez que aqui poderão encontrar a 
metodologia que os ajudará a desenvolver a sua pesquisa e que 
poderá servir de suporte ao trabalho que pretendam realizar.
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p R E fáC I O

O IV Congresso Internacional de Riscos, realizado na cidade de Coimbra, 

em maio de 2017, deu origem a uma série de trabalhos científicos, alguns dos 

quais foram publicados sob a forma de artigos na revista Territorium, n.º 25 (II), 

dedicado ao tema “Riscos e Educação”. Os restantes trabalhos, que foram sub-

metidos e aceites para publicação, distribuem-se por quatro volumes da série de 

livros dedicada aos “Estudos Cindínicos” e que, como este tomo, versam sobre 

temas específicos.

A metodologia de “Análise de riscos” através de “Estudos de casos”, como o 

próprio nome indica, corresponde a uma obra de cariz didático, pois, através de 

doze diferentes estudos, dá conta de vários métodos de análise que, em função dos 

diversos tipos de risco abordados, podem ser usados não só para analisar o risco, 

mas também para gerir algumas das suas manifestações e, até, para mitigar as con-

sequências destas.

Como o próprio título sugere, esta não é uma obra exaustiva sobre os diferentes 

tipos de análise de riscos, pois trata-se de uma série de estudos de diferentes casos de 

riscos, que se preocupa em descrever, com suficiente detalhe, a metodologia que foi 

usada para analisar cada um desses vários tipos de risco.

Ainda que, do ponto de vista metodológico, haja muitos aspetos comuns na 

análise dos diferentes tipos de risco, tal não significa que quando entramos na aná-

lise das caraterísticas concretas de determinado risco, não possam existir nuances 

próprias, intrínsecas à sua especificidade, que mereçam um tratamento particular.

De facto, analisar riscos tão diferentes como o sísmico, ou o de movimentações 

em massa, ou aqueles que estão associados à vegetação, à precipitação e às condições 

climáticas ou, ainda, riscos industriais e ambientais, para referir apenas alguns dos 

que são abordados nesta obra, dá bem conta da diversidade dos aspetos que, como 

maior ou menor detalhe, podem ser tidos em conta na análise de riscos e, por con-

seguinte, da diversidade metodológica que será possível encontrar na sua análise, 

através dos exemplos apresentados neste volume.

Por isso, estamos convictos de que a edição desta obra será de grande utilidade 

para todos os investigadores que se dediquem às temáticas nela tratadas, uma vez 
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que aqui poderão encontrar a metodologia que os ajudará a desenvolver a sua pes-

quisa e que poderá servir de suporte ao trabalho que pretendem realizar.

Deste modo, por várias razões, justifica-se a publicação deste livro e a RISCOS 

sente-se orgulhosa de o poder incluir na sua Coleção sobre “Estudos Cindínicos”

Coimbra, 20 de julho de 2018

Luciano Lourenço
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Ainda que nem sempre os aspetos metodológicos sejam devidamente valoriza-

dos nos trabalhos científicos, o uso da metodologia adequada é fundamental não 

só para alcançar o objetivo proposto, mas também para o conseguir fazer com o 

mínimo dispêndio de tempo e de esforço, razões mais do que suficientes para que se 

lhe deva dedicar alguma atenção.

Ora, por essa razão e porque a metodologia para a análise de risco pode ser 

abordada sob várias perspetivas, nunca será por demais apresentar alguns exemplos 

desse tipo de abordagens.

Assim, nesta obra são divulgados vários exemplos de abordagens, através de di-

ferentes estudos de casos, que, entre outros, passam pela proposição de diversa me-

todologia, a qual poderá ser usada para fins variados, designadamente para: 

i. Gestão e mitigação do risco sísmico, desde a avaliação até ao planeamento 

de emergência; 

ii. Hierarquização de riscos de catástrofes, tendo por base um estudo compa-

rativo em Santos; 

iii. Delimitação de áreas de instabilidade em vertentes; 

iv. Emissão de alertas precoces para a humidade do solo no Brasil, usando 

dados de radar e de índices de vegetação; 

v. Verificação das condições climáticas e do uso da cobertura vegetal numa 

bacia hidrográfica no semiárido brasileiro, utilizando imagens Landsat; 

vi. Aplicação da transformada de ondeletas à precipitação do estado do Ma-

ranhão - Brasil; 

vii. Definição de limiares de precipitação responsáveis pela ocorrência desliza-

mentos na província de Gipuzkoa (País Basco); 

viii. Levantamento da profundidade, cor e textura de solos em áreas de risco a escor-

regamentos, com base no trabalho de campo em Ubatuba e Santos/SP , Brasil; 

https://orcid.org/0000-0002-2017-0854
mailto:luciano%40uc.pt?subject=
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ix. Avaliação de risco de exposição a nanopartículas fabricadas, através do mé-

todo de bandas de controlo;

x. Levantamento de riscos ambientais em sistemas de drenagem alterados pe-

los canais derivados multifuncionais;

xi. Aplicação de padrões abertos à gestão de risco, através de uma abordagem 

multidisciplinar;

xii. Avaliação e prevenção de riscos decorrentes de eventos meteorológicos ex-

tremos em Petrópolis, RJ - Brasil, através da análise e modelagem numérica 

da atmosfera.

A reunião deste conjunto de estudos permite mostrar a diversidade metodológi-

ca que pode ser aplicada à análise de riscos e, através dos estudos de casos apresenta-

dos, serve de exemplo para outros estudos que possam vir a ser desenvolvidos sobre 

os riscos aqui abordados.

Convicto de que este livro poderá ser útil a todos aqueles que se interessam 

pelos aspetos metodológicos que devem presidir à elaboração de estudos científi-

cos, a RISCOS também não teve dúvidas em o incluir na sua série sobre “Estudos 

Cindínicos”, na expectativa de que ele possa contribuir para ajudar a aumentar o 

conhecimento de quem nele vier procurar informação.

Que seja útil não sós aos investigadores, mas também  aos decisores, são os 

nossos votos! 
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relationship was established between the inventoried instabilities and 

the rainfall events. Finally, a tool to define the objective precipitation 

thresholds responsible for landslides was applied.

Keywords: Landslides, rainfall conditions, empirical precipitation threshold, 

Gipuzkoa Province.

resumo: Este artigo apresenta um inventário de movimentos de vertente feito 

com base em notícias de imprensa publicadas entre 2006 e 2015 para 

a província de Gipuzkoa (País Basco). Baseado nesta informação foi 

efetuada a análise e caracterização de eventos de precipitação durante 

o mesmo período, foi estabelecida a relação entre as instabilidades 

inventariados e eventos de precipitação. Finalmente, foi aplicada uma 

metodologia para a definição objetiva de limiares de precipitação 

responsáveis pela ocorrência de movimentos de vertente. 

 

Palavras ‑chave: Movimentos de vertente, condições de chuva, Limiar de pre-

cipitação empirica, Província de Gipuzkoa.

Introduction 

According to the United States Geological Survey (USGS), landslides can be defined 

by a wide variety of processes that result in the downward and outward movement of 

slope-forming materials including rock, soil, artificial fill or combination of these. This 

widespread phenomenon is usually influenced by the environmental conditions such 

as geology, morphology or factors associated with human activities that made the slope 

more likely to have failures. But together with these conditioning factors, it is because 

of a single event that finally a landslide is initiated, which is called the triggering factor.

Rainfall is one of the most usual landslide triggering factors which affects the 

terrain by building up of the water pressure into the ground and modifying the 
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balance of the slope (F. Guzzetti et al., 2007), and there are several researchers that 

attempted to determine the amount of precipitation needed to the mobilization of 

the slopes (G.F. Wieczorek, 1987; J. Corominas and J. Moya, 1999; F. C. Dai and 

C. Lee, 2001; C. Li et al., 2011; M.T. Brunetti et al., 2010;  A. M. Ramos-Cañón 

et al., 2015; Zêzere et al., 2015; L. Piciullo et al., 2016; Valenzuela et al., 2017). The 

problem is that precipitation thresholds can vary a lot depending on the study area 

conditions and also depending on the type of data used for its delineation (Zêzere 

et al., 2015). Moreover, in the bibliography there are several different approaches to 

calculate it. In F. Guzzetti et al. (2007) it is more in depth discussed the variety of 

the possibilities that are available in order to empirically define a landslide initiation 

rainfall threshold.

Thereby, the objectives of this study are (i) to carry out an inventory of those 

mass movements that were reported in newspapers, as well as their localization 

and characterization considering their spatial conditioning factors and damage type 

that they have caused; (ii) to characterize the precipitation events occurred during 

the period of time considerate in this study for different rain gauges of the Mete-

orological Agency of the Basque Country belonging to Gipuzkoa Province; (iii) to 

detect qualitative relations between the inventoried instabilities and the mentioned 

rainfall events for the empirical calculation of a landslide precipitation threshold in 

Gipuzkoa Province.

So, in order to achieve the presented objectives, we have put in practice the 

approach proposed by M. Melillo et al. (2015) and M. Melillo et al. (2016) for 

automatically determining a landslide responsible precipitation threshold by means 

of an algorithm for the objective reconstruction of rainfall events responsible for 

landslides, created in the IRPI (Istituto di Ricerca per la Protezione Idrogeologica of 

Perugia). It is a tool programmed in R open-source software for advanced statistical 

computing and graphics, release 2.15.2 (http://www.r-project.org), which groups 

a continuous record of rainfall measurements considering a minimum dry period 

before and after each rainfall event, and then, each landslide in the temporal record 

can be associated to a single rainfall event.

The decision of applying such approach has two advantages: i) the relative fa-

cility to obtain the necessary data (only the landslide occurrence moment and the 

http://www.r-project.org
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precipitation data are needed), against other approaches such as the one proposed 

by Valenzuela et al., 2017 that demands data from daily water balance models, and 

ii) the availability of a software with an open source code that automatically recon-

structs the rainfall events as well as calculates the statistical relation between them 

and the landslide occurrence data. 

The algorithm was applied in Gipuzkoa Province considering a temporal pre-

cipitation data set of 10 years and a landslide inventory based on press reports 

whose temporal information were available for the same period of time. Also spatial 

information about slope, lithology and land use was crossed with the landslide 

inventory, and the outputs of the software were also used to obtain an overview of 

the relation that exists between the precipitation patterns of Gipuzkoa Province and 

the occurrence of landslides. 

Study Area 

Gipuzkoa Province (fig. 1) is a 1980 km2 territory located in the north 

part of the Iberian Peninsula predominantly covered by forest (63 %), mainly 

plantation forest (38.7 %), and meadow (19 %). With a population density of 

354 hab/km2, artificial surface comparatively limited (7 %) but very concen-

trated at the bottom of the main valleys, where the transportation infrastruc-

ture network is also dense. It is divided by six parallel principal watersheds 

with different sizes, all of them draining their water toward the Cantabrian 

Sea (fig. 1).

According to C.A. Mücher et al. (2010), Gipuzkoa Province corresponds to a 

hilly and mountainous Atlantic landscape, where an average annual precipitation 

of 1597 mm is registered (J.C. González-Hidalgo et al., 2011) with two maximum 

periods (November-January: 34 % and April: 10 %) and with a persistent daily rain 

as a typical feature (P. Fdez-Arroyabe and J. Martin-Vide, 2012). So, precipitations 

are the main triggering factor of landslides, together with the anthropogenic slope 

modifications such as slope clearings or forest extraction activities (J. Corominas, 

2006; A. Cendrero et al., 2006).
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Methodology 

The methodology used was diverse and sequential respect to the three objectives 

of the investigation.

Data collection 

The landslide inventory was collected by means of the newspaper review. To do 

so, the most sold newspaper in the Province (El Diario Vasco) was chosen and was 

collected every report in which the key words “deslizamiento”, “desprendimiento” 

fig.1 ‑ Gipuzkoa Province, location of landslides and rain gauges 
(Source: Basque Meteorology Agency, Euskalmet and landslide inventory).

Fig.1 - Província Gipuzkoa, localização de movimentos em massa e de pluviómetros 
(Fonte: Agência Basca de Meteorologia, Euskalmet e inventario de movimentos de vertente).
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or “derrumbe” (slide, landslide and crumble in Spanish, respectively) was cited. Be-

cause the digital newspaper library did not offer any information previous to 2006, 

the time lap covered by this review starts the first January of this year and finishes 

the thirty one December of 2015.

As a result, 2005 reports were obtained from the newspapers review. Later on, 

considering this information source, landslides that have occurred in Gipuzkoa Prov-

ince were selected and the following information was summarized in a data base:

•	 Occurrence date: the date in which the landslide happened;

•	 Occurrence moment: the exact time at which the landslide occurred. If 

the exact time was not known, the approximated time was registered de-

pending on the accuracy of the information (night  6:00; morning 12:00; 

afternoon 18:00; evening 23:59). And if only the date was known 23:59 

time was registered;

•	 Occurrence moment accuracy: the accuracy of the information about the 

occurrence time of the landslide (Exact time; Relative time; Only the day is 

known). Notice that the time was transformed into Coordinated Universal 

Time (UTC);

•	 Location accuracy: the accuracy of the information about the location of 

the reported landslide. At least the municipality has to be known to accept 

the event in the inventory (Exact location; Relative location with less than 1 

km of error; Relative location with less than 10 km of error; Only the munici-

pality is known);

•	 Type of movement: when information about the characteristics of the 

movement was reported, or if the news was supported with pictures, the 

process was classified according to the D. J. Varnes (1958) classification 

(Slide; Rock fall; Flow; Mixed movement). If no information is provided on 

this regard, the generic word “Landslide” was assigned;

•	 Cause: if this information was reported on the news it was introduced in the 

database (Rainfall; Human activity; Waves; Fluvial erosion; Wind; Unknown);

•	 Damage type: if this information was reported on the news it was also 

introduced in the database the type of damage caused by the movement 

(Buildings; Communication network; Parks; Personal; Undefined).
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It has to be pointed out the meaning of the landslide inventory. Each landslide 

refers to a single case of terrain instability occurred at a given moment and in a 

given place. Thus, it frequently happens that more than one landslide occurred very 

close in time and space, due to the same rainfall event.  

Slope, Lithology and Land use digital layers (fig. 2) were provided by the Spatial 

Data Service of the Basque Country (www.geo.euskadi.eus). But, giving the large 

number of classes of the last two, some categories were grouped into the same class 

by expert criteria (see figs. 2b and 2c), while the slope was applied to the analysis 

keeping the original classification.

Rainfall data was collected from the Meteorological Agency of the Basque 

Country (www.euskalmet.euskadi.eus) which provided the precipitation records of 

each 10 minutes for 24 rain gauges located all along the study area (fig. 1).

Before starting to analyse the precipitation, the original 10 minutes records were 

verified to ensure the completeness of the data series, and they were transformed 

into hourly data for this study. On this regard, whenever a rain gauge presents more 

than one month of missing values, this rain gauge was removed from the analysis.

Algorithm for the objective reconstruction of rainfall events responsible 

for landslides

Once the data sets were checked, the reconstruction of the rainfall events that 

took place in Gipuzkoa Province between 2006 and 2015, as well as the calculation 

of the precipitation threshold responsible for landslides was carried out by means of 

the algorithm proposed in M. Melillo et al., 2015. According to the same authors, 

a rainfall event was defined as a period of continuous rainfall or a chronological 

ensemble of periods of continuous rainfall, separated from preceding and successive 

rainfall events by periods with no rainfall. 

For this case study, two seasonal periods were defined: (1) a “dry” period, when 

there is a generalized decrease of the precipitation, between the months of June 

and August (E. Ruiz and R. Galdos, 2008), and (2) a “wet” period, when frontal 

systems which traverse the study area are more frequent and precipitation prob-
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ability higher, between September and May (A. Uriarte, 1996). Accordingly, the 

minimum dry period to differentiate between independent rainfall events for each 

season was set, by default, to 48 hours during “dry” season and 96 hours during 

“wet” season (M. Melillo et al., 2015).

The algorithm gives the metrics for each of the detected rainfall event, including 

the rainfall duration D (h); the event total cumulated rainfall E (mm); the mean 

rainfall intensity I (mm/h); the peak hourly rainfall intensity Ip (mm/h) and the 

maximum precipitation in 24 hours Emax24 (mm) (M. Melillo et al., 2015).

Additionally, as it is explained more in detail by M.T. Brunetti et al. (2010) 

and M. Melillo et al. (2016), an empirical definition approach was adopted for the 

landslide responsible precipitation threshold calculation. Each landslide from the 

inventory was linked to the closest rain gauge and the metrics of the rainfall event 

related to each instability are used for further calculations. Applying the Frequentist 

methodology (M. T. Brunetti et al., 2010), the algorithm gives different precipita-

tion threshold curves for different exceedance probability levels, which assuming 

that the catalogue of rainfall events is sufficiently complete and representative, it 

can be stated that the probability of experiencing a landslide triggered by rainfall 

below this threshold is less than the given exceedance value.

The Frequentist method consists in plotting the log-transformed values of ac-

cumulated precipitation amount (E) respect to the duration (D) for each known 

rainfall event that caused a landslide. On this regard, only the accumulated precipi-

tation and the duration until the landslide occurrence exact time are considered. 

Thus, although more than one landslide could be related to the same rainfall event, 

they do not necessarily have to present the same E and D parameters, unless they 

happened at the same time.  Later on, the distribution of the rainfall conditions, 

log(E) vs. log(D), that resulted in landslides is fitted (least square method) with a 

linear equation of the type (M. T. Brunetti et al., 2010):

Log(E) = log(α) + γ*log(D)

or which is equivalent:

E = α*Dγ 

Then, the precipitation threshold for a given exceedance level Ti corresponds to the 

parallel of the fitting curve in which the i % of the observations stay below the curve.
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Finally, basing on the rainfall duration and the total cumulated precipitation 

for the landslide associated events, the definition of thresholds and their associated 

uncertainties for different exceedance probabilities are provided applying the boot-

strapping statistical technique (S. Peruccacci et al., 2012).

Landslides and rainfalls characterization

In order to check the features of the landslides that were reported on the 

newspaper the last ten years, the frequencies of slope movements belonging to 

each class of slope, lithology and land use were calculated using the Quantum 

GIS 2.14.7 software. At the same time, the frequencies of the damage types were 

also calculated.

For this analysis it was necessary to ensure the location accuracy of the land-

slides, thus, this characterization was carried out only taking into account those 

landslides where the exact location was known.

On the other hand, a descriptive analysis of the total reconstructed rainfall con-

ditions was also carried out in order to compare them with the landslide associated 

rainfall conditions.

To begin, the rainfall events were classified in different typologies following two 

different approaches. The first one defines the type of rainfall depending on the 

maximum precipitation in 24 hours as it was proposed by P. Alpert et al. (2002), 

and the class thresholds are summarized in Table I. The second is a classification 

developed by the authors which considers the combination of different rainfall du-

ration classes and different cumulated precipitation classes (E. Díaz et al., 2012) 

(Table I). This alternative classification was proposed because it was considered 

interesting the characterization of the rainfall conditions taking into account the 

totality of each event and not only the maximum intensity. This way, complemen-

tary information was added for further analysis. 

Then, the relative frequencies of each rainfall type were presented for the total 

rainfall events detected in Gipuzkoa Province during the studied period, and also 

for the rainfalls that cause landslides, in order to observe the differences.
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Results

Because of the above detailed methodology, a landslide inventory of 339 dif-

ferent single landslides was obtained from a press reports survey for a period of 10 

years (Table II). Among all these terrain instabilities only in 326 landslides the 

trigger factor was defined as rainfall or unknown (80.7 % and 19.3 % respectively), 

and all the remaining cases were related to other triggering factors such as human 

activity, waves, fluvial erosion or wind. So, only this subset was used as input for 

the algorithm. On the other hand, only 137 landslides were localized with enough 

accuracy to carry out the landslides characterization (Table II). Concerning to the 

precipitation data, preliminary controls pointed out the lack of sufficient records 

in two of the 24 the rain gauges so, only the information from 22 rain gauges was 

used for this work (Table II).

During the analysis run by the algorithm, 23 landslides were discarded because 

they could hardly be related with any rainfall event, and other 5 were manually 

discarded by the authors because of their confusing information so, for the final 

analysis, only 298 landslides were related with the rain fall events (Table II).

P. alpert’s classification authors classification

Emax24 (mm) Class D  (h) Class E (mm) Class

≤  4 Light ≤ 24 a ≤ 15 A

4 to 16 Light - Moderate 24 to 71 b 15 to 30 B

16 to 32 Moderate 71 to 143 c 30 to 60 C

32 to 64 Moderate - Heavy 144 to 287 d 60 to 120 D

64 to 128 Heavy 287 to 431 e 120 to 180 E

128 to 256 Heavy - Torrential 431 to 719 f ≤ 180 F

≥ 256 Torrential ≥ 720 g

*emax: the maximum precipitation in 24 hours in mm; d: Duration of the rainfall event in hours;
e: Cumulated precipitation in mm.

tABLE i ‑ Rainfall classification suggested by P. Alpert et al. (2002) and the authors’ proposal.
Tabela I - Classificação de precipitação sugerida por P. Alpert et al. (2002) e proposta pelos autores.
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In order to answer the main objectives of this study, next we present the results 

following three sub-sections. First, the characterization of the landslides exactly lo-

calized will be shown. Then, the results of the rainfall typologies will be presented. 

And to finish, the landslides responsible precipitation threshold which is proposed 

by the algorithm software will be displayed.

Characterization of landslides

The following figures show the relative distribution frequencies of the areas cov-

ered by slope, lithology and land use classes along the territory, together with the 

relative distribution frequency of landslides in each class (fig. 2).

In fig. 2a we can see that most of the inventoried terrain instabilities happened 

in slopes with values between 30 % and 100 %. The most part of the Province 

(40.36 %) presents moderate slopes (30 % - 50 %) where landslides are frequent 

(35.62 %), but the biggest number of landslides (43.15 %) occurred in slopes with 

values between 50 % and 100 %, although this class takes less area than the former 

(27.35 %).

If we take under consideration the relation between landslides and lithological 

characteristics, landslides occurring in impure limestone or calcarenite (35.7 %) 

together with sandstone (12.4 %) largely overcome the spatial distribution of 

types of lithology in the study area (18 % and 6.5 % respectively), which suggests 

data types landslides rain gauges

original data 339 24

data used for landslide characterization 137 -

data used for rainfall events analysis - 22

data input for the algorithm 326 22

data used for precipitation threshold calculation 298 22

tABLE ii ‑ Summary of the available data and the data used for each analysis.
Tabela II - Resumo dos dados disponíveis e os dados utilizados para cada análise.
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fig. 2 - Study area (Gipuzkoa) and relative distribution frequency of landslides per slope 
class (a), lithology (b) and land use (c).

Fig. 2 - Área de estudo (Gipuzkoa) e distribuição de frequência relativa de movimentos de vert-
ente por classes de declive (a), litologia (b) e uso do solo (c).
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an important susceptibility to landslide occurrence. In addition, alternation of 

detrital rock and marl also present a considerable number of landslides (19 % 

and 20.4 % respectively), but these are the most frequent lithologies along the 

study area (fig. 2b).

Concerning the land use distribution, it is highlighted the number of instabili-

ties falling in artificial areas (36.7 %) though this class covers only the 6.5 % of the 

study area. Scrub land use shows also a greater relative frequency on landslides than 

in the entire area for the analysed inventory (16.5 % v.s. 7.3 %). Unlikely, cropland, 

pasture or meadow, forest and above all, forest plantation display a lower relative 

frequency in landslides, respect to the area covered by these classes (fig. 2c).

Fig. 3 shows the damages produced by the inventoried landslide. It can be ob-

served that the most affected elements are the human infrastructures such as the 

communication network (56 %), buildings (33 %) or parks (6 %).

fig. 3 ‑ Relative distribution frequency of landslides per damage type.
Fig. 3 - Distribuição de frequência relativa de movimentos de vertente segundo tipos de danos.
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Characterization of rainfalls

In this section the results of the comparison between the general rainfall charac-

teristics in Gipuzkoa Province and the characteristics of the rainfalls that triggered 
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landslides are presented. First, for each of the 22 rain gauges the relative frequency 

of the rainfall event classes defined in Table I was calculated (an average of 275 

rainfall events per rain gauge). Then, the average of the 22 results for each class were 

represented in figures 4 and 5.  

Figure 4 shows the frequency distribution of the maximum 24 hours rainfall 

typologies according to the P. Alpert et al. (2002) classification for all the rainfall 

events and for rainfall events that trigger landslides. It can be observed that the most 

part of the total rainfall events (80 %) belong to typologies from Light to Moder-

ate-Heavy which represent a maximum precipitation in 24 hours between 0 and 32 

mm, being the Light-Moderate typology (4 - 16 mm) the most usual (37 %). Thus, 

it can be stated that the most common rainfall typologies for Gipuzkoa Province, 

according to this classification, is Light-Moderate. Nevertheless, if we consider only 

the rainfalls associated to landslides occurrence, then, the most frequent rainfall 

event typology is Heavy (45 %), which represents a maximum precipitation in 24 

hours between 64 and 128 mm. 

fig. 4 - Rainfall types relative distribution according to the classification of P. Alpert et al., 
2002, in Gipuzkoa Province (2006-2015).

Fig. 4 - Tipos de precipitação e distribuição relativa de acordo com a classificação de P. Alpert et 
al., 2002, na Província de Gipuzkoa (2006-2015).
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fig. 5 - Contingency graphics - rainfall event relative distribution according to its duration 
and accumulated rain: a) in rainfall events; b) in landslide trigger rainfall events, in Gipuz-
koa Province (2006-2015). The meaning of the letters (a-g; A-F) is summarized in Table I. 
Fig. 5 - Gráficos de contingência - tipologias de eventos de precipitação segundo a sua duração e 
chuva acumulada: a) todos os eventos de precipitação; b) eventos de precipitação desencadeantes 

de movimentos de vertente, na Província de Gipuzkoa (2006-2015).O significado das letras 
(a-g; A-F) está resumido na Tabela I.
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A similar comparison is displayed in figure 5, where two contingency graphics 

show the most frequent rainfall typologies for the total rainfall events and for the 

landslide associated rainfall events considering their duration (D) and their total 

cumulated rain (E).

A clear difference can be observed between both figures 5a and 5b, and each one 

presents very clustered results. In figure 5a most rainfall events (33.4 %) present a 

typology with durations which can range between single minutes and 24 h where 

the precipitated rain does not exceed 15 mm (combination a-A). But in figure 5b 

the most frequent (22.8 %) rainfall type durations range between 24 h and 71 h 

where the cumulated rain can range between 60 mm and 120 mm (combination 

b-D). Notice that there are also high frequencies (16.8 %) in events of 71 h to 143 

h of duration with cumulated rains between 60 mm and 120 mm (combination 

c-D). So, regarding this results, it can be stated that, in general, in Gipuzkoa Prov-

ince rainfall events spent less than 24 h of time and they cumulate less than 15 mm, 

but in case that rainfalls become longer in time (1 to 5 days) and start to cumulate 

precipitation over 60 mm, then landslides start to trigger. 
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Landslides triggering rainfall threshold

We calculated objectively cumulated precipitation (E) and rainfall duration (D) 

based thresholds, for different exceedance probability levels, adopting the software 

described in M. Melillo et al. (2015). Each exceedance level represents the percent-

age of observations that stay below a given threshold, so it can be interpreted as the 

error probability of such threshold. 

Below, we present the precipitation threshold equations proposed by the soft-

ware considering the data obtained in the Gipuzko Province case study. These equa-

tions show the minimum threshold of cumulated precipitation (E) that is expected 

to produce landslides for a given period (D). In this case, T5 represents the curve 

above which landslide occurrence is expected with a 95 % of probability, and T1 

represents so with a 99 % of probability (fig. 6). 

t 5 : e = (4.4 ± 0.7) d (0.47 ± 0.04) 

t 1 : e = (3.0 ± 0.5) d (0.47 ± 0.04)

Additionally, the uncertainty range of the thresholds (represented by the ± val-

ues), obtained by the bootstrap technique, is also provided (S. Peruccacci et al., 

2012). This shows the level of variability of the resulting curves respect to the intro-

duced data (figs. 6b and 6c). 

Conclusion

The case study presented in this article shows the application of an approach 

that permits the management of landslide occurrence data and precipitation data 

in order to obtain an overview of the real behaviour of the slope instabilities in 

a given territory respect to their triggering because of rainfalls. By using the ap-

proach proposed in M. Melillo et al., 2015, all the analytical part of the procedure 

was done automatically. In addition, landslides characterization and rainfall events 

characterizations tests were carried out, and during these analyses some important 

aspects were highlighted, which are detailed as follow.
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fig. 6 - Landslide responsible rainfall thresholds for Gipuzkoa Province: a) All rainfall 
events in logarithmic scale; b) Only rainfall events that trigger landslides in logarithmic 

scale (The difference between light and dark blue dots is result of the overlapping); c) Only 
rainfall events that trigger landslide in decimal scale.

Fig. 6 - Limiares de precipitação responsável por desencadear movimentos de vertente na Provín-
cia de Gipuzkoa: a) Todos os eventos de precipitação em escala logarítmica; b) Apenas eventos de 
precipitação que provocam deslizamento de terra (a diferença entre os pontos azul claro e azul es-
curo é resultado da sobreposição); c) ) Apenas eventos de precipitação que provocam deslizamento 

de terra em escala decimal.

First, it is highlighted the big number of landslides falling in artificial land use 

(fig. 2c). Considering that this class represents the spatial distribution of the most 

part of the human goods likely to be affected, it is logical to find that the entire in-

ventory except the 3.73 % caused damages (fig. 3). Furthermore, these results sug-

gest that being a landslide inventory based on press reports, the landslide inventory 

is probably biased, because landslides that appear on the newspapers are mainly 

those that have caused some kind of negative effect to the humans, or their goods. 
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So, the information provided by the landslide inventory cannot be considered as a 

representation of the general behaviour of landslides, but only of landslides which 

directly affects to humans or their activity. 

Nevertheless, slope and lithology (figs. 2a and 2b) are less related to the hu-

man activity than land use. So, comparison of their relative distribution allowed 

to highlight if the presence of landslides in one or another class was given to the 

general presence of such class along the study area, or instead, the landslides are 

more likely to occur in one specific class than in others, concluding which are the 

most recurrent classes for the landslides with impact on humans. Thus, considering 

the limitation of the landslide inventory, the analysed data suggest that slopes with 

values of 30 % to 100 % and impure limestone and calcarenite or sandstone are the 

most likely to be affected by rainfall induced landslides. Apart from that, alterna-

tion of detrital rock and marl also present considerable number of landslides, but it 

could be due to the large territory that they occupy in the study area. Indeed, this 

behaviour agrees with the results of J. Remondo (2003) and J. Bonachea (2006), 

whose more detailed analysis in a smaller portion of our study area also reveals the 

importance of such materials respect to the landslide occurrence. 

Referring to the rainfall data, the survey of the characterization tests (figs. 4 

and 5) show that, for the studied 10 years,  the most common rainfall event typol-

ogy in Gipuzkoa Province and the typology responsible of landslide triggering are 

considerably different. This suggests that landslide occurrence is closely related to 

a concrete type of rainfall. Furthermore, the classification of the rainfall events has 

allowed the identification of precipitation types that are more likely to cause land-

slides in Gipuzkoa Province. According to the P. Alpert et al. (2002) classification, 

landslides in our study area are triggered mainly by rainfall events that contain a 

maximum cumulated precipitation in 24 hours of at least 64 mm and less that 128 

mm (fig. 4). Likewise, the alternative classification which considers the duration 

of the whole rainfall event and its cumulated precipitation presents similar results. 

According to this classification, the events of 1 to 4 days that can cumulate between 

60 mm and 120 mm are the most likely of causing slope failures (fig. 5).

The information provided by these classifications allows the responsible entities 

to obtain a general idea of the relation between rainfalls and landslide occurrence, 
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although this generalization would be better supported by a longer data set to con-

sider this rainfall pattern as a reliable trend.

Apart from the above mentioned general relationships, basing in 298 landslide 

observations and their special and temporal information, the automatic software 

proposed a landslides responsible precipitation threshold for Gipuzkoa Province. 

The T5 and T1 equations presented in fig. 6 indicate the threshold above which the 

95 % or 99 % of the inventoried landslides are placed and the range of uncertainty 

associated to the input data. So, it is considered reasonable to expect that, in the fu-

ture and in this study area, the same kind of landslides will be mostly triggered once 

the threshold would be overcome. Thereby, this information could be considered as 

an approximation toward a future data supported early warning system design, as it 

is suggested in R. Fell et al. (2008).

On the other hand, the analysis followed in this work should be interpreted con-

sidering some important topics. To begin with, rainfall events were defined automati-

cally according to user set up values, such as the minimum interval without precipita-

tion (48 and 96 hours in this case). The rationale behind this option is the different 

rhythm of soils returning to under saturated state along the year (M. Melillo et al., 

2015; 2016), and though in this work these intervals were defined by expert criteria, 

we acknowledge that considering soil moisture data like in P. Valenzuela et al. (2017) 

uncertainties related to the antecedent soil conditions could be reduced, which can be 

important above all for medium and long duration landslide trigger rainfall events, as 

suggested by Zêzere et al. (2015). Furthermore, the empirical method applied by the 

software, presents several drawbacks. As it is more in depth discussed in S. Peruccacci 

et al. (2012), it has to be pointed out that the resulting threshold is highly dependent, 

not only from the quality and extension of the data, but also from its distribution, 

allowing the underestimation of large rainfall events with landslides. Thus, it has to be 

taken into account, that all the results are based on a given data set, and so we cannot 

do statistical inferences about the population outside the data set unless we know 

the relation between the data set (landslide inventoried) and the total population 

(the totality of occurred landslides). As we never know the totality of the occurred 

landslides, hence, we don’t know how representative is our data set, and so, it is not 

possible in statistical terms to do a prediction. This threshold have to be considered as 
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a suggestion of occurrence of landslides based on a given data set. And, for the same 

reason,  if it would be used in a landslide warning system, the thresholds may result in 

false positives, as it is illustrated in the considerable amount of rainfall events plotted 

above the thresholds in fig. 6a. Nevertheless, by means of the bootstrap approach, the 

statistical uncertainty associated with the data set was quantified. 

To conclude, this study has put in practice a very powerful tool which contrib-

utes to the definition of the rainfall needed (in quantity and quality) to trigger land-

slides, an information that, together with an appropriate susceptibility map, could 

be used to develop landslides occurrence forecasts. At the same time, some basic 

spatial data were added to the procedure in order to complement this outcome with 

the information about some physiographic features, such as land use, lithology and 

slope, where landslides are most likely to occur. Additionally, the data about rainfall 

events produced by the software was profited to identify the most common rainfall 

typologies in Gipuzkoa Province for the studied period and based in two different 

classifications, as well as the particular type of rainfalls responsible of landslides.
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A publicação desta obra, além de satisfazer as naturais expectativas dos auto-

res que nela colaboraram, visou reunir e divulgar diferentes métodos de análise 

de riscos, através de estudos de caso, os quais, de uma forma genérica, passaram 

pela recolha de informação, pelo desenvolvimento de investigação científica, pela 

compilação de estratégias e, por vezes, pela emanação de orientações com vista à 

mitigação do risco estudado.

Ora, todos estes aspetos podem vir a ser de grande utilidade, tanto para os 

investigadores que queiram desenvolver trabalhos semelhantes, como, sobretudo, 

para as entidades governamentais e as autoridades de proteção civil que, em face do 

exposto, poderão sentir necessidade de, eventualmente, repensar e ajustar algumas 

linhas orientadoras das suas missões, bem como de reorganizar os seus planos de 

intervenção.

Por outro lado, os cidadãos comuns, porventura aqueles que estejam mais des-

pertos para a sua autoproteção, também poderão encontrar nesta obra informações 

úteis, que lhe permitem aprofundar os seus conhecimentos sobre diferentes aspetos 

da temática dos riscos. 

De facto, esta obra contempla vários desses aspetos, de que nos permitimos 

destacar, entre outros, os seguintes: 

•	 Metodologia de análise de riscos; 

•	 Caracterização de diferentes tipos de risco; 

•	 Diagnósticos, prognósticos e análises preventivas de catástrofes, enquanto 

plenas manifestações do risco; 

•	 Aplicação dos sistemas de informação geográfica à análise espacial e carto-

grafia de risco; 

•	 Modelos e software para previsão de ocorrências; 

•	 Planeamento de emergência;

https://orcid.org/0000-0002-2017-0854
mailto:luciano%40uc.pt?subject=
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•	 Educação para a redução do risco; 

•	 Gestão participativa de segurança geradora de mudança de mentalidades; 

•	 Atitudes de superação; 

•	 Auxílio à tomada de decisão; 

•	 Mecanismos de informação pública; 

•	 Sistemas de pré-aviso à população; 

•	 Conjugação da educação, do planeamento e da gestão de risco, como for-

ma de tornar as sociedades mais resilientes às manifestações de risco.

Certamente que uma leitura atenta permitirá encontrar muitos outros aspetos, 

além destes que foram dados como exemplo, e que se revelarão preciosos para 

todos aqueles que pretendem aumentar os seus conhecimentos sobre os riscos e 

as suas manifestações.
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Como o próprio título sugere, esta não é uma obra exaustiva sobre os 
diferentes tipos de análise de riscos, pois reúne uma série de estudos 
sobre de diferentes casos de riscos, em que preocupa descrever com 
suficiente detalhe, para cada um deles, a metodologia usada para 
analisar cada tipo de risco.

Ainda que, do ponto de vista metodológico, haja muitos aspetos 
comuns na análise dos diferentes tipos de risco, tal não significa 
que quando entramos na análise das caraterísticas concretas de 
determinado risco, não possam existir nuances próprias, intrínsecas 
à sua especificidade, que merecem um tratamento particular.

Por isso, estamos convictos de que a edição desta obra será de grande 
utilidade para todos os investigadores que se dediquem às temáticas 
nela tratadas, uma vez que aqui poderão encontrar a metodologia 
que os ajudará a desenvolver a sua pesquisa e que poderá servir de 
suporte ao trabalho que pretendam realizar.
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