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RESUMO 

 

 

 Os deslizamentos e inundações ocorridos em novembro de 2008 no Vale do Itajaí 

deixaram um saldo de 135 mortos e 02 desaparecidos, centenas de feridos e desabrigados, 

além de grandes perdas materiais. A grande maioria dos movimentos de massa aconteceu 

nos dias 22 e 23 de novembro, quando ocorreram precipitações intensas e concentradas, 

totalizando mais de 400 mm. Esse pico de chuvas foi antecedido por um período de mais de 

dois meses de precipitações contínuas que provocaram a saturação do solo e culminaram 

em numerosos movimentos de massa e inundações. 

 Essa pesquisa tem como principais objetivos, a delimitação das áreas de 

suscetibilidade e risco a deslizamentos e inundações nos municípios de Gaspar, Ilhota e 

Luis Alves, numa área com extensão total de 905,2 Km2. Para atingir esses objetivos, a 

equipe executora realizou, preliminarmente, um criterioso levantamento geológico-

geomorfológico e do uso e cobertura do solo na área dos três municípios, que, dentre outros 

produtos, resultou na geração de mapas geológico, geomorfológico de uso e cobertura do 

solo. 

 A análise da suscetibilidade a deslizamentos e inundações foi elaborada com a 

utilização de métodos estatísticos associados ao geoprocessamento e à cartografia quando 

foram utilizadas as informações do mapa das cicatrizes geradas pelo evento de novembro 

de 2008, elaborado a partir da análise de imagens aéreas diversas e do conhecimento de 

campo da equipe. As informações desse mapa foram cruzadas com as classes dos mapas 

de variáveis topográficas (mapas de declividade, hipsometria, orientação das encostas e 

formas das encostas), do uso e cobertura do solo e geológico, resultando no mapa de 

suscetibilidade a deslizamentos e no mapa de risco a deslizamentos. Esse último mapa foi 

elaborado levando-se em consideração as áreas de ocupação humana. 

 Todos os mapas elaborados possuem detalhamento compatível à impressão em 

escala 1:50.000. 

 A pesquisa foi direcionada para a área dos três municípios como um todo, mas 

também foi integrada por diversas outras, voltadas para setores específicos, dentre as quais, 

pode-se citar 2 pesquisas de doutorado 8 pesquisas de mestrado e 3 pesquisas de 

conclusão de curso. 
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1 - INTRODUÇÃO 

 

 

 Esse relatório tem como objetivo principal descrever as pesquisas e os avanços 

técnico-científicos desenvolvidos no âmbito do projeto, visando a prestação de contas à 

FAPESC, a agência financiadora. 

 As pesquisas iniciaram em novembro de 2010, quando houve a liberação dos 

recursos por parte da agência financiadora. Nesses pouco mais de dois anos, nossa equipe, 

bastante numerosa, formada por oito professores pesquisadores da Universidade Federal de 

Santa Catarina, com seus orientandos de doutorado, mestrado, e graduação, com estudos 

voltados para a área do projeto, desenvolveu uma extensa e intensiva pesquisa em uma 

região recém impactada pelo grande desastre ambiental de novembro de 2008. 

 Logo de início os trabalhos mostraram que, para um perfeito entendimento das 

causas e uma delimitação precisa de áreas de risco, visando minimizar os impactos de 

novos desastres ambientais, era necessário ampliar o conhecimento e informações de base 

na área de estudo. Nesse sentido, boa parte da pesquisa passou a ser voltada ao 

levantamento e compilação de dados cartográficos e à pesquisa de base nas áreas de 

geologia, análise do relevo e geotecnia. 

 Foram estabelecidas duas formas de abordagem. A primeira, descentralizada, com a 

participação dos diversos pesquisadores vinculados ao projeto que atuaram em setores 

específicos (item 6.1.), abordando temas variados, porém sempre dentro do enfoque do 

projeto. A segunda foi uma abordagem integradora, desenvolvida principalmente pelos 

pesquisadores Edison R. Tomazzoli, Joel Pellerin e Juan Flores, que enfocou a área do 

projeto como um todo sob os pontos de vista geotécnico, geológico-geomorfológico, do uso 

do solo, e da delimitação de áreas de risco e suscetibilidade a deslizamentos e inundações 

(item 6.2.). 
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2 - O EVENTO DE 2008 

 

 

 Bauzys (2010), em sua dissertação de mestrado, faz uma síntese do impacto do 

evento de novembro de 2008, transcrita a seguir. 

 

2.1. Análise geral do evento de novembro de 2008 

 

Nos dias 22 e 23 de novembro de 2008, o estado de Santa Catarina vivenciou chuvas 

de excepcional intensidade que obrigou o poder público a decretar situação de emergência 

em grande parte do estado. Segundo a Defesa Civil (2010) foram confirmados 135 óbitos e 

02 desaparecidos (sendo que mais de 97% das mortes causadas por soterramento) e 

78.656 desalojados ou desabrigados. No total, 99 municípios decretaram situação de 

emergência e 14 decretaram estado de calamidade publica (figura 2.1.).  

 

Figura 2.1 – Situação dos municípios de SC, logo após o desastre de novembro de 2008. 
Fonte: Fundação Agência da Água do Vale do Itajaí. 

 

Os movimentos de massa desencadeados por este evento foram os principais 

causadores de prejuízos econômicos e sociais. Eles ocorreram em enorme quantidade, 
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tanto em áreas urbanas quanto em áreas rurais. Em áreas urbanas os escorregamentos 

danificaram e destruíram residências e infra-estrutura pública e privada, além de causarem 

perdas humanas. Na área rural destruíram residências, indústrias, estradas e acessos, 

causando também um grande número de mortes. Exemplos de paisagens alteradas pelos 

escorregamentos generalizados em área rural podem ser vistos nas figuras 2.2 e 2.3. 

 

Figura 2.2 – Escorregamentos generalizados no Alto Baú, em Ilhota-SC. Foto: Fernanda 
Bauzys (2009). Fonte: Bauzys (2010). 

 

 

Figura 2.3 – Escorregamentos no Arraial do Ouro, Gaspar-SC. Foto: Joel Pellerin (2009). 
Fonte: Bauzys (2010). 
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 A tabela 2.1 dá uma dimensão do que foi o desastre nos municípios mais atingidos. 

 

Tabela 2.1 - Síntese dos números do desastre nos municípios que decretaram calamidade 
pública. 

 
Fonte: FRANK, B.; SEVEGNANI, L (2009). 

 

 De alguma maneira, todo o território do município de Gaspar foi atingido pelo desastre 

de 2008. Os dados contidos no relatório de Avaliação de Danos - AVADAN, enviado pela 

prefeitura à Defesa Civil do Estado em 15/02/2009, dão uma dimensão do que foi este 

evento dentro do município: Somente no município de Gaspar, o desastre resultou em 21 

mortos por soterramento e 01 desaparecidos. 

 Ainda segundo este relatório, foram contabilizadas 1174 pessoas desalojadas, 120 

desabrigadas, 8 deslocadas e 54687 afetadas.  

 Ao todo foram destruídas 758 residências populares, 480 residências (outras 

residências), e 01 edificação pública de ensino. Foram contabilizados, ainda, danos em 2480 

residências populares, 563 residências (outras residências), 03 edificações públicas de 

saúde e 08 edificações públicas de ensino (tabela 2.2.).  

 Na ocasião 470 famílias foram atendidas pelo auxilio reação, beneficio criado pela 

Defesa Civil do Estado de Santa Catarina, para atender os atingidos que tiveram suas 

residências, atingidas e ou interditada pela Defesa Civil Municipal. 

 



 

16 

Tabela 2.2 - Danos Humanos no município de Gaspar. 

Número de pessoas 0 a 14 anos 15 a 64 
anos 

Acima de 65 
anos 

Gestantes Total 

Desalojadas 520 640 12 02 1174 

Desabrigadas 52 64 03 01 120 

Deslocadas 03 04 01 - 08 

Desaparecidas - - 01 - 01 

Mortas 05 10 04 01 20 

Afetadas 10937 34454 8203 1093 54687 

Fonte: Relatório de Avaliação de Danos – AVADAN. 

 

 A infra-estrutura pública de Gaspar também sofreu grandiosos danos. Foram 500 km 

de estradas danificadas, 50 km destruídas, além de 200 mil m2 de pavimentação urbana 

danificadas (tabelas 2.3. e 2.4.). Além disso, 03 edificações públicas de saúde e 08 de 

ensino foram danificadas, e 01 edificação de ensino foi destruída. 

 

Tabela 2.3 - Danos Materiais no município de Gaspar. 

Edificações Danificadas Destruídas Total 

Quantidade Mil R$ Quantidade Mil R$ Mil R$ 

Residenciais Populares 2.480 19.240,00 758 18.950.00 38.790.00 

Residenciais - Outras 553 14.075,00 480 48.000.00 52.075.00 

Públicas de Saúde 03 840.00 - - 840.00 

Públicas de Ensino 08 568,00 01 900.00 1.468.00 

Fonte: Relatório de Avaliação de Danos – AVADAN. 

 

Tabela 2.4 - Danos Materiais no município de Gaspar. 

Infra-estrutura pública Danificadas Destruídas Total 

Quantidade Mil R$ Quantidade Mil R$ Mil R$ 

Obras de Arte 25 6.104 24 2.700 8.804.00 

Estradas (km) 500 20.000.00 50 1.000.00 21.000.00 

Pavimentação vias urbanas (mil m2) 200 21.409.00 - - 21.409.00 

Outras (Contenção de encosta) 11 5.272.00 - - 5.272.00 

Comunitárias 12 247.90   247.90 

Rurais 2.990 13.455.00 - - 13.455.00 

Industriais 203 6.090.00 - - 6.090.00 

Comerciais 197 5.855.00 - - 5.855.00 

Fonte: Relatório de Avaliação de Danos – AVADAN. 
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 O evento causou prejuízos em diversas atividades econômicas. Na cultura do arroz, 

que sofreu com a inundação e deposição de materiais, foram avaliadas perdas de 16.575 

toneladas. Também ocorreram perdas na silvicultura/extrativismo (52.100.00 toneladas), 

cana-de-açúcar (2.625 toneladas), pecuária leiteira (990.00 litros), gado de grande porte 

(500 cabeças) e piscicultura (245 mil unidades). 

 O impacto econômico na indústria e no comércio também foram avaliados no 

AVADAN. Na tabela 2.5 pode-se observar os números dos prejuízos. 

 

Tabela 2.5 - Prejuízos Econômicos. 

Setores da economia Quantidade Valor 

Agricultura Produção (perda) Unidades Mil R$ 

Grãos/cereal-leguminosas 16.575 T 11.271.00 

Silvicultura/Extrativismo 52.100.00 T 5.200.00 

Outras (cana-de-açúcar) 2625 T 157,50 

Pecuária Cabeças  Mil R$ 

Grande porte 500 Unid. 500.00 

Piscicultura 245.00 Mil unid. 393.75 

Outros-Leite 990.00 Litros 500,00 

Indústria Produção  Mil R$ 

Transformação 1.132 Unid. 198.500.00 

Serviços Prestação de Serviço  Mil R$ 

Comércio 1.074 Unid. 49.250.00 

Fonte: Relatório de Avaliação de Danos – AVADAN 

 

 A tabela 2.6 mostra a dimensão dos prejuízos sociais do desastre. Houve danos no 

abastecimento de água potável, no sistema de energia elétrica, transporte viário, na rede 

comunicação, na coleta e tratamento do lixo, no sistema de saúde e na rede educacional do 

município. 

 

Tabela 2.6 - Prejuízos Sociais. 

Serviços Essenciais Quantidade Unidades Valor 

Abastecimento d’água   Mil R$ 

Rede de Distribuição 10.000 m 300,00 

Estação de Tratamento (ETA) 02 unid 200,00 

Manancial 780.00 m³ 150,00 
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continuação da Tabela 2.6 

Energia Elétrica   Mil R$ 

Rede de Distribuição 10.500 m 1.825,00 

Consumidor sem energia 14.200 consumidor 3.397,00 

Transporte   Mil R$ 

Vias 180 km 1.150,00 

Terminais 01 unid 40,00 

Comunicações   Mil R$ 

Rede de Comunicação 180 km 1.780,00 

Estação Retransmissora 01 unid 681,00 

Lixo   Mil R$ 

Coleta 5.800 t 753,00 

Tratamento 400 t 17,23 

Saúde   Mil R$ 

Assistência Médica 820/10 p/dia 242,00 

Prevenção 1.800/10 p/dia 100,00 

Educação   Mil R$ 

Alunos sem dia de aula  aluno/dap 2.605,80 

Fonte: Relatório de Avaliação de Danos – AVADAN 

 

 Os bairros mais atingidos no município de Gaspar foram Belchior Alto, Belchior Baixo, 

Sertão Verde, Arraial do Ouro, onde ocorreram grandes prejuízos, em estrutura pública e 

privada, além de perdas humanas. Segue abaixo breve descrição da situação de cada um 

deles. 

 

2.2. Aspectos Meteorológicos 

 

 Parizoto (2013), com base em publicações de variados autores que trabalharam o 

tema, faz uma síntese das condições meteorológicas que desencadearam o evento de 

chuvas extremas no Vale do Itajaí. 

 Em novembro de 2008, a quantidade de chuva precipitada sobre o Vale do Itajaí foi 

classificada como uma das maiores da serie histórica da região.  

 A intensa chuva foi ocasionada pelo estabelecimento de um bloqueio atmosférico 

causado pela associação de um intenso anticiclone sobre o oceano e um sistema de baixa 

pressão (vórtice ciclônico) de altitude entre 4.000 e 5.000 m, localizando-se sobre Santa 
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Catarina. As cartas meteorológicas apresentadas na figura 4 e 5, destacam os principais 

sistemas meteorológicos que atuavam no dia 21 de novembro às 12:00 h. Em particular se 

destaca a área de alta pressão, assinalada com a letra A na carta de superfície (direita), no 

oceano Atlântico, correspondente ao anticiclone de bloqueio. 

 

 

Figura 2.4 e 2.5 - Carta sinótica de altura - 500 hPa (imagem esquerda) e carta sinótica de 
superfície (imagem direita). Fonte: INPE/CPTEC (2008) 

 

 A combinação atípica e persistente destes fenômenos atmosféricos fez com que a 

situação meteorológica tenha sido ainda mais significativa e favoreceu a intensificação dos 

ventos sobre a costa leste de Santa Catarina. 

 Os ventos úmidos vindos do mar foram bloqueados pela serra catarinense e se 

elevaram causando o esfriamento e a condensação do ar. Como consequência disso, a 

chuva atingiu intensamente a região naquele período. 

 O bloqueio atmosférico tornou-se especialmente intenso a partir do dia 19 de 

novembro, quando o centro do anticiclone se localizou próximo dos 40° de latitude (figura 

2.6.) criando condições termodinâmicas adequadas para incrementar a elevação do ar 

determinando o aumento dos ventos de leste que atingiram de forma praticamente 

perpendicular à costa catarinense, aumentando a intensidade das chuvas orográficas 

(INPE/INMET/EPAGRI, 2008). 

 



 

20 

  
Figura 2.6 - Imagem de satélite com esquema demonstrando a combinação da circulação 

marítima e vórtice ciclônico. Fonte: BRASIL/CEPED (2009). 
 

 Diferentemente dos eventos que são tipicamente causadores das precipitações 

contínuas e intensas na região, ou seja, os sistemas frontais e as instabilidades locais, o 

sistema atmosférico que se estabeleceu produziu valores catastróficos de precipitação em 

ter os dias 22 e 25 de novembro de 2008. 

 Segundo a Epagri/Ciram (2008), os maiores volumes de chuva acumulados em 24 

horas ocorreram em São Francisco do Sul (303mm), Blumenau (236,2mm e 214,6mm), 

Balneário Camboriú (251,6mm), Luiz Alves (250mm), Itapoá (204,6mm e 198,4mm), Itajaí 

(180,9mm) e Florianópolis (128,9mm). 

 Imagens compiladas do Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos - CPTEC 

demonstram a cobertura de nuvens nos momentos mais críticos do evento através 

sequência de registros do GOES 10 - Retangulares SUL – Composição Colorida entre os 

dias 21 e 22 de novembro, horas 18h, 21, 00hs e 03hs (Figuras 2.7., 2.8., 2.9. e 2.10.).  
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Figuras 2.7 a 2.10 - Imagens do satélite GOES 10, de 21 a 22 de novembro, horas 18h, 21, 
00hs e 03hs. Fonte: CEPTEC (2008). Org. Parizoto (2012) 

 

 Dados das estações da Agência Nacional das Águas – ANA, apresentados em 

Parizoto (2013), através da compilação de valores de chuva disponibilizados no Portal do 

Sistema Nacional de Informações sobre Recursos Hídricos – SNIRH, mostram valores 

semelhantes. O total acumulado dos dias 21 a 25 de novembro na estação Blumenau – no. 

2649007 foram de 586,29 mm; Na estação Blumenau – no. 83800002 foram de 578mm; Na 

estação Itoupava Central – no. 2649010, também no município de Blumenau, foram de 

424,6mm; Na estação Pomerode – no. 2649002 foram de 278,9mm; Na estação Timbó Novo 

– no. 83677000 foram de 260 mm; Na estação Brusque – no. 83900000 foram de 337 mm; 
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 Severo (2009) complementa que nas análises da pressão, temperatura e vento, no 

período de 22 a 24 de novembro, destaca-se o fato da inexistência de um sistema frontal no 

estado, o qual tipicamente é fonte das precipitações contínuas e intensas; E que a umidade 

alimentadora das chuvas que caíram na faixa leste do estado teve origem no oceano 

Atlântico e não na região amazônica. 

 Neste período, as condições atmosféricas em superfície também favoreceram o 

empilhamento de água do mar junto à costa (aumento do nível do mar), o que resultou em 

represamento da água dos rios que desembocam no oceano aumentando ainda mais as 

condições de alagamentos.  

 Outro fator agravante para este evento é que desde setembro vinham sendo 

registradas nestas regiões chuvas freqüentes, com valores acima da média mensal, 

deixando o solo encharcado. Entre os dias 01/11/2008 até 25/11/2008 houve registro de 

chuva em pelo menos 21 dias. 

 As chuvas acumuladas no mês de novembro de 2008, na região da Grande 

Florianópolis atingiram aproximadamente 270% acima da média climatológica esperada. No 

litoral Norte e Vale do Itajaí, as disparidades com as médias foram ainda maiores; Os 

volumes de chuva estiveram entre 350 e 400% acima do esperado. Outra característica das 

precipitações no evento extremo de novembro foi a sua distribuição geográfica irregular. 

(figura 2.11). 

 
Figura 2.11 – Gráfico da distribuição e valores das chuvas acumuladas no estado de Santa 

Catarina. Fonte: EPAGRI/CIRAM, 2008. 
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 O elevado volume de precipitação causou a diminuição da resistência do solo, 

atuando como um dos agentes deflagradores de deslizamentos, que ocorreram em áreas 

preservadas, mas principalmente naquelas alteradas por atividades humanas que 

modificaram as condições naturais da geologia e do relevo. Os desastres naturais que 

ocorreram no Complexo do Morro Baú refletem o risco dessas alterações frente a eventos 

climáticos extremos. 

 A excessiva concentração de chuvas em poucos dias, antecedida por um período 

longo de precipitações foi o principal fator desencadeador das inundações e 

escorregamentos ocorridos neste desastre. Entre os dias 22 e 23 /11/2008 choveu mais do 

que o dobro da média prevista para todo o mês em alguns municípios (figura 2.12). 

 

 

Figura 2.12 - Recordes diários de novembro e respectivas datas de ocorrência - dia/ano- 
(estações Epagri e ANA). Fonte: MINUZZI & RODRIGUES, 2009. 

 

 Este foi o novembro mais chuvoso já registrado no Vale do Itajaí. Em Blumenau e 

Joinville, os totais do mês ficaram em torno de 1000 mm para uma média climatológica 

mensal de aproximadamente 150 mm (figura 2.13). 
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Figura 2.13 - Recordes de novembro e respectivos anos de ocorrência (estações da Epagri 
e ANA - Agência Nacional de Águas). Fonte: MINUZZI & RODRIGUES, 2009. 

 

 No estado de Santa Catarina, os ventos de sudeste a nordeste, provenientes dos 

anticiclones sobre o Atlântico Sul, transportam muita umidade do oceano para o litoral.  

 Este fenômeno, combinado com chuva precedente dos meses anteriores e volume 

excessivo de chuva em 2 a 3 dias (como pode ser visto nas figuras 2.14 e 2.15) mais a 

elevação do nível do mar, desfavorável ao escoamento da água dos rios para o oceano, foi o 

que ocasionou condições climáticas propicias para as grandes enchentes e milhares de 

escorregamentos ocorridos naquele período. 

 

 

 

 

 

 



 

25 

 

 

Figura 2.14 - Chuva diária em Blumenau, novembro de 2008. Fonte: Epagri 

 

 

 

Figura 2.15 - Acumulado em 5 dias. Fonte: Epagri. 
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 A figura 2.16 mostra a distribuição espacial das chuvas, entre os dias 21 e 25 de 

novembro na região do Vale do Itajaí. Nota-se que os maiores totais acumulados estão 

próximos ao litoral, diminuindo em direção nordeste-sudoeste. 

 

Figura 2.16 - Total acumulado da precipitação entre os dias 21 e 25 de novembro, no Vale 
do Itajaí, Santa Catarina. Fonte: FRANK, B.; SEVEGNANI (2009). 
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3 - CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO 

 

 

3.1 – Localização da área 

 A área do projeto abrange os municípios de Gaspar, Ilhota e Luis Alves, situados no 

Vale do Itajaí, totalizando 905,2 Km2, como mostra a figura 3.1. 

Figura 3.1 – Localização da área do projeto. 

 

 Engloba 34 microbacias hidrográficas, como é mostrado na figura 3.2. 
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Figura 3.2 – Microbacias hidrográficas nos municípios de Gaspar, Ilhota e Luis Alves. 

 

3.2. – Aspectos geológicos e geomorfológicos 

 

 O Complexo Granulítico de Santa Catarina (figura 3.3) é composto por rochas 

metamórficas da fácies granulito, retrometamorfisadas ou não para as fácies anfibolito e 

xisto verde. Possuem idade arqueana (mais de 2,5 bilhões de anos), com eventos retro-

metamórficos relacionados ao paleoproterozóico e neoproterozóico. Os litotipos mais 

comuns são gnaisses quartzo-feldspáticos com hiperstênio. Subordinadamente ocorrem 

também núcleos de rochas máficas/ultramáficas, gnaisses calcissilicáticos, kinzigitos 

anortositos, quartzitos e formações ferríferas (Hartmann et al., 1979). Estas rochas mostram-

se capeadas por um manto de intemperismo bastante espesso, atingindo profundidades 

muitas vezes superiores a 30 metros. 

 O Complexo Granulítico está cortado por numerosas falhas e zonas de cisalhamento, 

com destaque para o lineamento ou zona de cisalhamento Perimbó, com direção N55°E, 

que coloca as rochas deste complexo em contato com as rochas dos grupos Brusque e 

Itajaí, respectivamente. Ocorrem também falhas e zonas de cisalhamento nos quadrantes 
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N80°E, N20°E e N30°W. Estas estruturas controlam os vales fluviais profundos e retilíneos 

que apresentam encostas com alta declividade, onde ocorreram grandes movimentos de 

massa condicionados pelo relevo acidentado associado a grandes espessuras no manto de 

intemperismo (Tomazzoli, 2012). Estes vales, muitas vezes, são preenchidos por depósitos 

sedimentares aluvionares. 

 

 O Grupo Itajaí é constituído, predominantemente, por rochas metassedimentares 

anquimetamórficas (com metamorfismo incipiente), representadas principalmente por 

argilitos, siltitos e arenitos de natureza turbidítica, associadas com rochas vulcânicas e sub-

vulcânicas de composição riolítica dominante sobre os termos básicos, com raras camadas 

de tufos finos. Em sua porção basal, ocorrem arenitos arcoseanos associados a 

conglomerado (Conglomerado Baú). 

 O Conglomerado Baú, que integra esse grupo, está representado por conglomerados 

petromíticos. Essas rochas ocorrem em camadas superpostas com pequenas a médias 

inclinações para sul-sudeste, constituindo elevações do tipo mesa, estes raros, ou em forma 

de cuesta, devido às inclinações mais pronunciadas. O próprio Morro do Baú pode ser 

interpretado como uma elevação desse tipo. É constituído pela superposição de camadas 

inclinadas de conglomerado e arenito que, nesse caso, estão mais fortemente cimentadas 

por sílica, conferindo grande resistência dessas rochas à erosão diferencial. Constitui-se, 

assim, num morro-testemunho, destacado devido a sua maior elevação. 

 Os depósitos aluvionares quaternários são constituídos por sedimentos argilosos, 

sílticos, arenosos ou cascalhos inconsolidados, depositados no fundo dos vales. 

 

3.3 - Clima geral da região 

 

 De Parizoto (2013) foram extraídos as informações sobre a caracterização climática 

da região, como apresentado a seguir: O clima do Médio e Baixo Vale do Itajaí pertence à 

zona climática designada pela letra C, com o tipo climático Cfa, segundo a classificação do 

clima de Köppen. Tal tipo climático se caracteriza por ser um clima subtropical úmido. A 

temperatura média anual é de cerca de 21°C e a pluviosidade média é de 2.000mm/ano 

(SANTA CATARINA, 1986). 

 Pela caracterização física e localização de Santa Catarina, o estado submete-se a 

muitos dos sistemas atmosféricos que atuam sobre o Brasil, dinamizando o clima desta 
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região. Os tempos instáveis ocorrem, via de regra, associados às frentes frias; aos vórtices 

ciclônicos; aos cavados em baixos, médios e altos níveis atmosféricos; às baixas pressões 

em superfície; aos complexos convectivos de mesoescala; à convecção tropical; à Zona de 

Convergência do Atlântico Sul e finalmente aos jatos em médios e altos níveis (MONTEIRO, 

1991). 

 O efeito da continentalidade e maritimidade atribui ainda maior instabilidade ao litoral 

do estado. Os ventos provenientes dos anticiclones sobre Atlântico transportam a umidade 

do mar para o continente e as serras alongadas na faixa litorânea retêm parte desta 

umidade, gerando chuvas. (MENDONÇA e MONTEIRO, 1997) 

 A frente fria é o sistema atmosférico que mais interfere nas condições de tempo, 

todavia, no verão, devido ao maior aquecimento do continente às frentes frias atuam mais 

sobre o oceano, assim mesmo favorecem a ocorrência de chuvas nos continentes. A 

presença de vórtices ciclônicos, nesta época, contribui significativamente para a convecção 

tropical, dando origem a baixas pressões em superfície. O efeito orográfico das Serras do 

Leste Catarinense é responsável, ainda, pela convecção provocada pelos vórtices 

ciclônicos, concentrando a instabilidade no litoral e provocando temporais em curto espaço 

de tempo, resultando em inundações bruscas e movimentos de massa, principalmente 

quando o solo já está em fase de saturação por chuvas anteriores. (MENDONÇA e 

MONTEIRO, 1997). 

 Os eventos extremos na região, desencadeadores de escorregamentos e inundações, 

na maioria das vezes acontecem quando o sistema atmosférico fica estacionado durante 

algum tempo sobre a região, ocasionando chuvas contínuas. Foi essa condição que em 

novembro 2008 ocasionou, como descrito anteriormente, as chuvas intensas que 

propiciaram as condições para desencadear os deslizamentos registrados. 

 

3.4. - Vegetação predominante 

 

 Em Egas (2011) indica que, segundo Mantovani (2003), bioma é a mais ampla 

comunidade biótica reconhecida no nível geográfico, sendo definido como uma subdivisão 

biológica que reflete as características ecológicas e fisionômicas da vegetação. Corresponde 

de um modo geral, às regiões climáticas, ainda que outros fatores ambientais possam ser 

importantes. 
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 A área de estudo encontra-se dentro do Bioma Mata Atlântica (no domínio da Floresta 

Ombrófila Densa (floresta pluvial tropical) Formação Submontana (entre 24º S e 32ºS com 

altitude variando de 30 a 400m) (IBGE, 1992). Esta floresta latifoliada ombrófila “se 

caracteriza principalmente pela sua grande pujança, elevada densidade e extraordinária 

heterogeneidade, quanto às espécies de árvores altas, médias e arbustos, bem como um 

elevado número de epífitas e lianas lenhosas“ (KLEIN, 1980). 

 O termo Floresta Ombrófila Densa, substituiu pluvial (de origem latina) por ombrófila 

(de origem grega), ambos com o mesmo significado “amigo das chuvas”. (IBGE, 1992) 

 Segundo Klein (1979) a Mata Pluvial da Encosta Atlântica que, cobre 80% da Bacia 

do Rio Itajaí se estende ao longo das Serras de Tijucas, Itajaí, Faxinais, Mirador subindo 

pelas encostas até altitudes de 600 a 800 m. Mais tarde outros termos foram empregados 

como, Floresta Perenifólia Higrófila Costeira, Floresta Tropical Atlântica e Mata Pluvial 

Tropical. 

 Resumidamente Klein (1979/1980) na obra intitulada “Ecologia da flora e vegetação 

do Vale do Itajaí/SC”, classifica a vegetação em: Vegetação Litorânea; Mata Pluvial da 

Encosta Atlântica; Floresta de Pinheiros; Matinha Nebular; e Campos descrevendo estas 

diferentes fitofisionomias. (Figuras 3.4., 3.5., 3.6. e 3.7.) 

 

  
Figura 3.4 - Aspecto da vegetação no 

Morro do Baú Foto: PARIZOTO, D.G.V. 
(2011) 

Figura 3.5 - Floresta Ombrófila Densa 
Foto: PARIZOTO, D.G.V. (2009) 

  
Figura 3.6 - A palmeira Euterpe edulis 

Martius. Foto: PARIZOTO, D.G.V. 
(2009). 

Figura 3.7 - Extensas plantações de 
banana. Foto: PARIZOTO, D.G.V. 

(2011) 

 

 Estas fitofisionomias podem ser caracterizadas pela sua elevada densidade, 

tolerância a sombra, pujança e heterogeneidade possuindo árvores altas, médias e arbustos 

além da presença de epífitas, plantas que se apoiam sobre outras, lianas lenhosas nas quais 

os cipós são os representantes mais característicos e pteridófitas, grupo de plantas sem 

flores, cobrindo quase que completamente o solo. Observa-se elevado número de espécies 

epífitas e lianas lenhosas, os troncos são repletos de musgos, liquens e hepáticas 

favorecidas pelo ambiente úmido. (KLEIN, 1979). 
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 Tais características resultam das condições climáticas tropicais de elevadas 

temperaturas (médias de 25ºC) e de alta precipitação, bem distribuídas durante o ano, 

influenciadas pela forma de relevo e condições do solo. IBGE (1992). 
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4 - O PROJETO DE PESQUISA ORIGINAL 

 

 

 O assunto dessa pesquisa foi apresentado à FAPESC sob a forma de projeto, tendo 

concorrido na chamada pública 010/2009. A problemática, justificativa e objetivos expostos 

naquele momento são apresentados a seguir. 

 

4.1 – Problema 

 

 O território do Estado de Santa Catarina tem sido cenário de vários desastres naturais 

nas últimas cinco décadas, que por sua vez causaram perdas econômicas e humanas, como 

exemplos os eventos catastróficos ocorridos nas bacias dos rios Tubarão e Araranguá no 

ano de 1974 (BIGARELLA, 2007), as enchentes no Vale do Itajaí (Blumenau, Rio do Sul) em 

1983 e 1984; Florianópolis e Timbé do Sul no ano de 1995 (PELLERIN et al., 1997; 

PELLERIN, et al. 2002); o Furação Catarina no sul do estado; o desastre em novembro de 

2008 que atingiu principalmente o baixo e médio Vale do Rio Itajaí; e recentemente as 

chuvas intensas no Alto Vale do Itajaí que atingiram Mirim Doce, Taió e Rio do Campo no 

inicio do ano de 2011, provocando enxurradas, grandes deslizamentos e fluxos de detritos; e 

em setembro de 2011 grandes volumes de chuva, também no Vale do Itajaí, provocaram 

inundações e deslizamentos em diversos municípios, a exemplo de Rio do Sul e Blumenau. 

 O desastre que ocorreu em novembro de 2008, tema deste projeto, atingiu 

principalmente o baixo e médio Vale do Rio Itajaí, sendo Complexo do Morro do Baú, situado 

no triângulo formado pelos municípios de Ilhota, Luiz Alves e Gaspar, a área mais afetada.  

 Neste evento além das enchentes e inundações mais comuns a região aconteceram 

grandes movimentos de massa (escorregamentos generalizados) que mudaram 

significativamente a morfologia dos vales e encostas de muitas áreas e atingiram a 

população local.  

 Embora de certa forma já habituada ao problema das inundações, a região objeto do 

projeto, necessita agora preparar-se para enfrentar também os processos de deslizamento 

de encosta, de graves consequências para a população e a estrutura sócio-econômica local, 

com perdas humanas e materiais importantes.  



 

34 

 É importante lembrar que as diretrizes nacionais do Ministério das Cidades preveem o 

mapeamento de riscos naturais na elaboração do plano diretor dos municípios, permitindo 

assim uma melhor adequação do uso do solo nas áreas de suscetíveis a ocorrências de 

deslizamentos. 

 Assim se tornou necessário o aprofundamento dos estudos sobre as ocorrências de 

deslizamentos durante o episódio climático de novembro de 2008, avaliando o potencial de 

riscos geológicos em áreas já ocupadas ou passíveis de expansão urbana em cada 

município.  

 A delimitação de áreas inundáveis também poderá subsidiar igualmente o 

planejamento dos municípios.  

 

4.2 – Justificativa 

 

  A escolha desse tema e desta área se deve, em grande parte, ao trabalho que vem 

sendo desenvolvido pela equipe propositora abaixo relacionada, composta por professores e 

acadêmicos de graduação e pós-graduação da UFSC que, logo após os desastres de 

novembro de 2008 e durante todo do primeiro semestre de 2009 desenvolveu um intensivo 

trabalho junto ao Centro Universitário de Estudos e Pesquisas sobre Desastres - CEPED da 

Universidade Federal de Santa Catarina.  

 Nesse trabalho foram formadas equipes de professores e alunos que se 

empenharam, principalmente, no estabelecimento e caracterização do grau de risco que 

sofriam as residências atingidas pelos movimentos, num incansável e detalhado trabalho de 

cadastro realizado casa a casa.  

 As atividades desenvolvidas por pelo menos seis equipes ao longo de vários meses 

acabaram gerando um formidável banco de dados. A utilização desse banco de dados na 

elaboração de mapas de áreas de risco mais detalhados e confiáveis é uma das justificativas 

desse projeto. 

 Por outro lado, a escolha da área compreendida pelos municípios de Ilhota, Gaspar e 

Luiz Alves deve-se ao fato de que representam áreas das mais duramente atingidas pelos 

deslizamentos e por isso são ideais para servirem de “áreas-piloto” para aplicação da 

metodologia de mapeamento e caracterização de áreas de risco proposta, e que pode, 

posteriormente, vir a ser estendidas para os demais municípios do Vale do Itajaí e outras 

áreas de SC. 
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 A presente proposta de mapeamento está de acordo com a experiência e prática 

acadêmica da equipe propositora, lotada no Departamento de Geociências e Engenharia 

Sanitária e Ambiental da Universidade Federal de Santa Catarina, e que há muitos anos vem 

realizando uma série de trabalhos de cartografia geoambiental, visando a determinação do 

grau de favorabilidade das áreas mapeadas a diversos usos do solo e também a delimitação 

de áreas de risco (p.ex: Herrmann, 1989, 2001 e 2005; Pellerin et al, 1997 e 2002; 

Tomazzoli et al., 2003 e 2009; Tomazzoli e Pellerin, 2004 e 2007; Kobiyama et all, 2004 e 

2006 e Flores et al., 2009).  

 

4.3 – Objetivos 

 

4.3.1. - Objetivo Geral 

 

 Identificar, analisar e mapear as áreas de risco a movimentos de massa e inundações 

nas áreas mais afetadas dos municípios de Gaspar, Ilhota e Luiz Alves, estado de Santa 

Catarina. 

 

4.3.2. - Objetivos Específicos 

 

 Elaborar cartogramas digitais das áreas de estudo como: Modelo Digital de Elevação 

(MDE) derivando formas de encostas, declividade a partir das bases disponíveis; uso de solo 

e cobertura vegetal e mapa da hidrografia detalhada; 

 Mapear, caracterizar e classificar os escorregamentos ocorridos em novembro de 2008; 

 Correlacionar os movimentos de massa com a cobertura vegetal e as diferentes formas de 

uso do solo; 

 Caracterizar as áreas de risco, a partir de mapeamento geológico das rochas e feições 

estruturais do Complexo Granulítico e Grupo Itajaí, realizando a correção com os 

lineamentos regionais e morfoestruturas; 
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 Caracterizar as áreas de risco, a partir de mapeamento Geomorfológico através do 

detalhamento das formas de relevo nas áreas e caracterização dos tipos de depósitos de 

encostas presentes; 

 Caracterizar a hidrologia das encostas e da rede fluvial;  

 Gerar um mapa de zoneamento de risco nas áreas de estudo. 

 

 A partir do estudo proposto poderão ser estabelecidas, juntamente com outras 

iniciativas de cunho estrutural, estratégias de planejamento e de ocupação das áreas 

atualmente atingidas, buscando a prevenção ou a diminuição das consequências dos 

eventos futuros. 
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5 – MATERIAIS E MÉTODOS EMPREGADOS NA PESQUISA 

 

 

5.1. Trabalhos cartográficos, de processamento digital de imagens aéreas e 

geoprocessamento 

 

 Os trabalhos cartográficos iniciaram com a elaboração da carta planialtimétrica 

integrada (ANEXO I), constituída pela carta planialtimérica do IBGE nos municípios de 

Gaspar SG-22-Z-B-V-3, Blumenau SG-22-Z-B-IV-4, e Luis Alves SG-22-Z-B-V-1, na escala 

1:50.000, com curvas de nível a cada 20 metros, que foi cartograficamente integrada à carta 

planialtimétrica fornecida pela Prefeitura Municipal de Gaspar, com escala 1:2.000 (curvas 

de nível a cada 5 metros) em áreas urbanas e 1:10.000 (curvas de nível a cada 10 metros) 

em áreas rurais do município. 

 Num segundo momento, passou-se aos trabalhos de processamento digital de 

imagens aéreas. Esses trabalhos consistiram no realce de contrastes, georreferenciamento 

de imagens de satélite, ortorretificação de fotografias aéreas, elaboração de composições 

coloridas visando destacar temas de interesse como feições geológicas, de relevo, cicatrizes 

de deslizamentos. 

 Foram elaborados, também, anaglifos com pares estereoscópicos de fotografias 

aéreas e imagens do satélite ASTER, para visualização do relevo em três dimensões, além 

de modelos digitais do terreno (MDT) com as curvas de nível da carta planialtimétrica 

integrada. As imagens aéreas utilizadas constam na tabela 5.1. 

 

Tabela 5.1.- Relação das imagens aéreas utilizadas. 

Imagem Bandas/composições 
Resolução espacial 

(metros) 
Data 

ALOS 
Multiespectral e 
pancromática 

10m e 2,5m, 
respectivamente 

Agosto de 2009 

CBERS Pancromática 2,5m 
19 de abril de 

2009 

ASTER Multiespectral 15m Agosto de 2010 

LANDSAT Multiespectral 30 m 
04/06/2007 e 

12/2008 
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continuação da Tabela 5.1 

Mosaico de Fotografias Aéreas 
Ortorretificadas do Aerolevantamento de 

SC 

RGB e 
Infravermelho 

0,40 
m 

2011 

Fotografias aéreas, escala 1:45.000 infravermelho 1 m 1978 

Ikonos/Quickbird de RGB 
0,40 

m 

18/01/2003 e 
3/08/2009 do Google 

Earth 

ResourceSat-1 sensor Liss3 Multiespectral 24 m 
04/11/2009 e 

19/08/2010 

 

 Para os trabalhos de tratamento digital de imagens aéreas, geoprocessamento, 

vetorização sobre imagens e trabalhos de cartografia digital, foram utilizados os programas 

AutoCad Map 3D 2012, ArcGis 9.0 e IDRISI (versões 32, Kilimanjaro e Andes). Para os 

trabalhos de geração de anaglifos e ortorretificação de fotografias aéreas, utlilizou-se, 

respectivamente, os programas Photoshop e DDPS - Desktop Digital Photogammetry 

System, (módulo Orthomaker), seguindo-se a metodologia proposta em Tomazzoli (2006). 

 

5.1.1. - Mapa de áreas urbanizadas e casas rurais 

 Para a elaboração desse mapa, foi utilizado o mosaico de fotografias áreas 

ortorretificadas do novo aerolevantamento do estado de SC, fornecido pela Secretaria do 

Desenvolvimento Sustentável de SC. Essas imagens, de excepcional qualidade, com 

resolução espacial em torno de 0,40 metros x 0,40 metros e georreferenciamento preciso, 

permitiram uma perfeita visualização das casas e áreas urbanizadas, que foram vetorizadas 

como pontos e polígonos, respectivamente. (figura 6.37.). Esse mapa é parte integrante da 

carta planialtimétrica integrada (ANEXO I). 

 No total, foram mapeadas 4.947 casas e instalações rurais nos três municípios. 

 

5.1.2. – Mapa de cicatrizes 

  O mapa de cicatrizes (figura 6.38) foi elaborado a partir da vetorização desses 

elementos sobre as imagens georreferenciadas da tabela 5.1., com o apoio de dados dos 

trabalhos de campo. Constam no Mapa Geomorfológico (ANEXO III) e nos mapas de 

suscetibilidade e risco a deslizamentos e inundações (ANEXOS V e VI). As cicatrizes, 
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posteriormente, tiveram seu posicionamento ajustado ao mosaico de fotografias áreas 

ortorretificadas do aerolevantamento do estado de SC. 

 Ao todo, foram delimitadas 1576 cicatrizes nos 905,26 km2 de área do projeto. 

 

5.1.3. – Mapa do Uso e Cobertura dos Solos 

 Foram usadas como base das classificações supervisionadas 2 imagens do satélite 

ResourceSat-1 sensor Liss3 de 2009 e 2010 com resolução de 24 metros, disponíveis 

dentro o catalogo do INPE, para cobrir as superfícies dos 3 municípios: 

- na parte Norte (Luiz Alves. Ilhota e Norte de Gaspar) imagem 330-097 de 04/11/2009 

- na parte Sul (sul de Gaspar) imagem 330-098 de 19/08/2010. 

 Essas imagens registradas em período de inverno foram escolhidas por apresentar o 

máximo de contrastes entre os diversos aspectos do uso da terra. 

 Como no tratamento das imagens, as assinaturas espectrais de diversos tipos de uso 

da terra não se diferenciam e as superfícies plantadas em bananas e palmito tem assinatura 

espectral muito semelhante a da mata, é impossível separar essas diferentes classes. Por 

outro lado, as zonas urbanas são em parte assimiladas as categorias de solos nus. Já as 

zonas reflorestadas separam-se bem das matas nativas, mas existem algumas confusões 

entre pinus e eucalipto. Mesmo assim, as assinaturas extraídas do sensor Liss são mais 

diferenciadas, em geral, que as das imagens Landsat. Enfim foi necessário de complementar 

os dados para eliminar as superfícies com pequena cobertura local de nuvens. 

 Para melhorar os resultados, com uso das imagens de alta resolução (2,5 metros) 

CBERS-2B HRC 155a – 130-2,3 e 4 de 19/04/2009 foram digitalizadas manualmente 

algumas classes de uso da terra: banana, palmito, reflorestamentos de eucalipto e de pinus, 

zonas urbanizadas. Essa interpretação visual se beneficiou de numerosas fotografias de 

helicóptero obtidas desde dezembro 2008, do conhecimento adquirido durante dois anos de 

campo e da ajuda das imagens Google Earth. 

 Um complemento final de interpretação foi necessário depois que foi constatado que 

as superfícies de solos nus que aparecem nas imagens Liss de 2009 são em parte 

superfícies deslizadas.  

 Para isso, uma nova classificação foi feita sobre uma imagem Landsat de 04/06/2007 

registrada antes da catástrofe de novembro 2008. Globalmente a imagem Landsat permite 

de bem separar as superfícies vegetadas antes dos deslizamentos e eliminar assim as 
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superfícies de solos nus ligadas com eles que correspondem a aproximativamente 2.000 

hectares. Esses dados corrigidos extraídos de Landsat foram cruzados com resultados 

obtidos com imagens Liss e usados no mapa do uso e cobertura do solo das áreas afetadas 

por deslizamentos. 

 

5.2. – Trabalhos de campo 

 

 Os trabalhos de campo visaram a coleta de dados que culminaram com a elaboração 

dos mapas de cicatrizes de deslizamentos (ANEXO II), geológico (ANEXO III), 

geomorfológico (ANEXO IV), de uso e cobertura do solo (ANEXO V) de suscetibilidade e 

risco a deslizamentos e inundações (ANEXOS VI e VII). 

 Esses trabalhos consistiram de diversas saídas para campo, totalizando 71 dias de 

trabalho na área do projeto, quando foram utilizados recursos do projeto para despesas com 

hospedagem e alimentação das equipes de campo. 

 Para os trabalhos de campo foram utilizados veículos locados através do projeto; 

cadernetas de campo; martelo geológico, marretas e recipientes para coleta de amostras de 

rocha ou solo/sedimento (fita crepe, sacos plásticos); bússolas das marcas Brunton e Clarke 

com declinação magnética, para medição de estruturas geológicas; GPS de navegação, 

modelo Garmin Map, com a carta planialtimétrica integrada e o mapa de deslizamentos 

(ANEXOS I e II) inseridos como mapas de navegação. 

 Foram tomadas fotografias e levantados dados para o cadastro e caracterização das 

cicatrizes de deslizamentos e áreas inundáveis, dos diferentes usos e coberturas do solo, da 

caracterização geológica-geomorfológica e da delimitação de áreas suscetíveis e de risco a 

deslizamentos e inundações. 

 Foram ainda coletadas amostras de solo e rochas para trabalhos de laboratório como 

ensaios geotécnicos, análises petrográficas, análises químicas, análises por difração de 

raios X, análises geocronológicas e análises granulométricas. Realizou-se, ainda, ensaios 

geofísicos pelo método da eletrorresistividade, com ênfase na medição da espessura do solo 

da encosta estudada. 
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5.3. Trabalhos de laboratório 

 

5.3.1. Análises petrográficas 

 Para as análises petrográficas foram selecionadas 68 amostras de rochas. As 

amostras foram encaminhadas ao Laboratório de Laminação do Depto. de Geociências da 

UFSC, onde foram serradas com serra diamantada e laminadas para a análise petrográfica 

segundo os procedimentos tradicionais para a confecção de lâminas delgadas de rocha. 

 Para análise petrográfica das lâminas foi utilizado o microscópio petrográfico marca 

Olympus, adquirido pelo projeto. Essa análise consistiu da determinação das microestruturas 

e micro texturas presentes, identificação das fases minerais, bem como dos produtos de 

alteração hidrotermal e intempérica, e a classificação petrográfica da amostra. 

 

5.3.2. Análises geoquímicas 

 Foram analisadas 40 amostras de rochas e solos. As análises químicas foram 

realizadas pela empresa Geosol Laboratórios Ltda. Todos os elementos analisados foram 

preparados por fusão com tetraborato de lítio. Os óxidos, expressos em porcentagem em 

peso (wt%), e alguns elementos traços (expressos em ppm) e analisados por ICP OES; os 

Elementos Terras Raras (expressos em ppm), foram dosados em ICP MS. 

 Os dados geoquímicos, interpretados em conjunto com os dados das análises 

petrográficas, serviram para uma melhor caracterização das unidades geológicas, rochas e 

solos sobre os quais ocorreram ou potencialmente poderiam ter ocorrido deslizamentos. 

 

5.3.3. Análises geocronológicas 

 As análises geocronológicas foram realizadas a fim de se obter idades absolutas, por 

meio da datação radiométrica de amostras de rochas. Foram selecionadas amostras 

inalteradas e na quantidade adequada para o método de datação proposto. 

 Os métodos de datação empregados foram: a) 1 amostra pelo método K-Ar; b) 8 

amostras pelo método Ar-Ar; c) 4 amostras pelo método U-Pb por LA ICP MS. 

 Para as datações K-Ar e Ar-Ar, as amostras foram encaminhadas aos laboratórios da 

empresa Activation Laboratories Ltda, em Ancaster, Canada. As datações K-Ar foram feitas 

sobre a rocha total moída; para as datações Ar-Ar, procedeu-se a separação do plagioclásio 
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da amostra, conforme a metodologia usual para esse procedimento. Para as datações U-Pb, 

as amostras foram encaminhadas ao Centro de Pesquisas Geocronológicas da Universidade 

de São Paulo. Essas determinações foram realizadas sobre zircões, previamente separados 

das amostras. 

 

5.3.4. Análises por difração de Raios X 

 Foram analisadas seis amostras de solo no laboratório de Difratometria de Raios X do 

Instituto de Geociências da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). 

 As amostras foram coletadas em taludes de solo gerados por cicatrizes de 

deslizamentos. Foram coletadas amostras em níveis diversificados no sentido de refletir as 

variações nos estágios de pedogênese. 

 Utilizou-se o método do pó e o método orientado, visando a identificação de 

argilominerais e minerais não argilosos contidos no solo, visando compreender a alteração 

dos minerais primários e os produtos resultantes dos processos intempéricos, que geraram 

espessos mantos de solos residuais. 

 

5.3.5. Análises granulométricas 

 Para identificar as características texturais dos solos das encostas afetadas por 

deslizamentos foram coletadas um total de 14 amostras representativas do solo de 

diferentes litologias presentes na área de estudo. A relação das amostras coletas é 

apresentada na tabela 5.2, com a indicação da litotipo associado, condição estrutural do solo 

amostrado e profundidade da coleta.  

 

Tabela 5.2. – Relação das amostras de solo coletadas. 

Amostra Rocha Solo Prof. da coleta 

BA110B Gnaisse Elúvio ≈ 10m 

BA124B Gnaisse Elúvio ≈ 10m 

BA125C Gnaisse Elúvio ≈ 10m 

BA332 Gnaisse Elúvio ≈ 10m 

P332-3M Gnaisse Elúvio 3m 

BA305S Gnaisse Elúvio ≈ 10m 

BA311 Gnaisse Elúvio ≈ 10m 
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continuação da Tabela 5.2 

BA311B Gnaisse Elúvio ≈ 10m 

BA203 Arenito arcoseano Elúvio ≈ 10m 

BA205A Arenito arcoseano Elúvio ≈ 10m 

BA314 Gabro Elúvio ≈ 10m 

BA312B Gabro Elúvio ≈ 10m 

BA313A Piroxenito Elúvio ≈ 10m 

BA313D Piroxenito Elúvio ≈ 10m 

 

 As amostras foram coletadas na cabeceira dos deslizamentos, junto ao talude 

formado por deslizamentos. Correspondem a solos residuais representativo do horizonte 

pedogenético C, formado pela alteração in situ da rocha matriz.  

 Após coleta e etiquetagem, as amostras foram encaminhadas ao Laboratório de 

Sedimentologia (LABSED) do Departamento de Geociências da UFSC, para realização da 

análise granulométrica da fração grosseira e fina do material. 

 As amostras foram submetidas à lavagem e secagem em estufa e subseqüente 

separação a úmido da fração grosseira e fina. A fração grosseira foi submetida ao método 

de peneiração com intervalos de 1/2 Φ, conforme adaptação por Krumbein (1934) da escala 

granulométrica em milímetros de Wentworth (1922). Para a fração fina foi adotado o método 

de pipetagem, considerando-se o detalhamento da fração síltica (silte grosso, silte médio, 

silte fino, silte muito fino) e obtenção aritmética da fração argilosa total. 

 Os resultados obtidos na peneiração e pipetagem possibilitaram o cálculo de 

parâmetros granulométricos estatísticos, como tamanho médio, mediana, assimetria, desvio 

padrão e curtose, a partir da aplicação de metodologia proposta por Folk & Ward (1957). 

 Para representação detalhada da distribuição granulométrica das amostras de solo 

coletadas foram elaboradas curvas acumulativas e histogramas de freqüência simples. 

 Tendo em vista a composição heterogênea das amostras, a caracterização textural 

dos solos amostrados foi efetuada com base na elaboração de diagramas de classificação 

triangular de Shepard (1954). Além das três principais classes granulométricas (areia, silte e 

argila), a classificação de Shepard considerada classes intermediárias, que inclui 

sedimentos areno-siltosos, areno- argilosos, silte-arenosos, silte-argilosos, argilo-arenosos, 

argilo-siltosos e areia-silto-argilosa, abrangendo amostras polimodais, compostas por fração 

psamítica e fração pelítica. 
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6 - RESULTADOS OBTIDOS 

 

 

 Os resultados obtidos podem ser expressos de duas maneiras: a) resultados de 

trabalhos de grupos de pesquisa em setores específicos da área do projeto; b) resultados de 

trabalhos desenvolvidos na área do projeto como um todo. 

 

6.1. Resultados de trabalhos de grupos de pesquisa em setores específicos da área do 

projeto 

 

 Nesta seção, são apresentadas as pesquisas realizadas por integrantes do projeto em 

áreas específicas, abordando assuntos variados, porém sempre dentro do tema proposto no 

projeto. De acordo com o nível da pesquisa, esses trabalhos foram agrupados como 

trabalhos de conclusão de curso (TCCs), pesquisas de mestrado ou pesquisas de 

doutorado. Para facilitar a visualização espacial, cada pesquisa está referida ao mapa de 

microbacias da área do projeto (figura 6.1). 

 

Figura 6.1 – Mapa de microbacias da área do projeto. 
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6.1.1. Trabalhos de Conclusão de Curso (TCCs) 

 A relação dos trabalhos de conclusão de cursos desenvolvidos está expressa na 

tabela 6.1. 

Tabela 6.1 – Relação dos trabalhos de conclusão de curso (TCCs) desenvolvidos. 

Título Autor Orientador 
Microbacia 

(Fig.6.1.) 
Correlação entre os Movimentos 
de Massa e a Cobertura Vegetal 

na Bacia do Braço do 
Baú, Município de Ilhota - SC. 

Gabriel Muniz de 
Araujo Lima 

Angela da Veiga 
Beltrame 

Rib. Braço do 
Baú 

Mapeamento das Áreas de Perigo 
de Inundação no Braço do Baú, 

Ilhota - SC 

Leonardo Romero 
Monteiro 

Massato Kobiyama 
Rib. Braço do 

Baú 

Previsão de Deslizamentos 
Através de Análise Multicriterial em 
Ambiente SIG Somado ao Modelo 

Matemático Determinístico 
Shalstab na Região Gaspar-SC. 

Guilherme Ramos 
Ribeiro 

Edison Ramos 
Tomazzoli 

Rib. Braço do 
Baú (parte sul) 

e Córrego 
Saltinho 

 

 No ANEXO VII são apresentadas a síntese de cada pesquisa de TCC listada na 

tabela acima. 

 

6.1.2. Pesquisas de mestrado 

 A relação das pesquisas de mestrado desenvolvidas está expressa na tabela 6.2. 

Tabela 6.2 – Relação das pesquisas de mestrado desenvolvidas. 

Título Autor Orientador 
Microbacia  

(Fig. 6.1) 
 

Identificação, análise e 
mapeamento dos movimentos de 
massa ocorridos em novembro de 
2008, no alto da bacia do Ribeirão 

Belchior, Gaspar-SC. 

Fernanda Bauzys Edison Ramos Tomazzoli 
Rib. Belchior  
(parte norte) 

Análise dos movimentos de massa 
na microbacia do Ribeirão do Baú, 
Ilhota, SC, com base em critérios 

da geomorfologia e geologia 

Harideva 
Marturano Egas 

Joel Robert Georges 
Marcel Pellerin 

Ribeirão do Baú 

Delimitação das áreas de risco no 
entorno do Parque Botânico Morro 
Baú, Ilhota, SC: proposta de zona 

de amortecimento 

Claudio Henschel 
de Matos 

Angela da Veiga Beltrame Rib. Braço do Baú 

Análise da suscetibilidade e 
cadastramento de deslizamentos 
translacionais: um estudo do alto 

da bacia do Ribeirão Belchior, 
Gaspar – SC 

Gabriel Muniz de 
Araujo Lima 

 
Lia Caetano Bastos 

Rib. Belchior  
(parte norte) 
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continuação da Tabela 6.2 

Análise dos movimentos de massa 
nas microbacias fluviais: Saltinho, 

Belchior Baixo, Sertão E Porto 
Arraial - Gaspar – SC 

Graziela Mazieiro 
Pinheiro Bini 

Maria Lúcia de Paula 
Herrmann 

Córrego do Saltinho, 
Córr. Belchior Baixo, 
Córrego do Sertão e 

Porto Arraial 

Análise dos movimentos de massa 
na bacia do Ribeirão Belchior Baixo 

(em elaboração) 

Mari Angela 
Machado 

Juan Altamirano Flores 
Córrego Belchior 

Baixo 

Mapeamento geotécnico e das 
áreas suscetíveis a 

escorregamentos translacionais na 
microbacia do Ribeirão Baú, 

Ilhota/SC 

(em elaboração) 

Regiane Sbroglia Edison Ramos Tomazzoli Ribeirão Baú 

(em elaboração) 
Alexandre Castro 

Faria 
Edison Ramos Tomazzoli Ribeirão Belchior 

 

 No ANEXO VIII são apresentadas a síntese de cada pesquisa de mestrado listada na 

tabela acima. 

 

6.1.3. Pesquisas de doutorado 

 

 A relação das pesquisas de mestrado desenvolvidas está expressa na tabela 6.3. 

Tabela 6.3 – Relação das pesquisas de doutorado desenvolvidas. 

Título Autor Orientador 
Microbacia 

(Fig.6.1.) 

Análise das Áreas de Risco do 
Alto Curso do Rio Luis Alves, 

Santa Catarina, Brasil. 

(em elaboração) 

Lucia Pinto Camargo 

Maria Lúcia de 
Paula 

Herrmann/Edison 
Ramos Tomazzoli 

Rib. Braço 
Serafim e Rib. 

Máximo 

Análise de Áreas Suscetíveis a 
Escorregamentos e Mapeamento 
De Risco na Microbacia Ribeirão 

Braço do Baú - Ilhota/Sc 

(em elaboração) 

Daniel Galvão 
Veronez Parizoto 

Maria Lúcia de 
Paula 

Herrmann/Edison 
Ramos Tomazzoli 

Rib. Braço do 
Baú 

 

 No ANEXO IX são apresentadas a síntese de cada pesquisa de doutorado listada na 

tabela acima. 
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6.2. Resultados de trabalhos desenvolvidos na área do projeto como um todo 

 

6.2.1. Caracterização Geológica 

 A figura 6.2. representa o mapa geológico da área do projeto. O mesmo mapa, em 

formato ampliado, pode ser visualizado no ANEXO III. Foi elaborado a partir de uma 

criteriosa interpretação de imagens aéreas, associada a intensivos trabalhos de campo. Em 

sua fase inicial de elaboração contou com o apoio de mapas geológicos anteriores, como o 

mapa geológico do GERCO (Mapeamentos Temáticos do Programa de Gerenciamento 

Costeiro do Estado de Santa Catarina) cuja referência é Kaul et al.(2003), além dos mapas 

de Hartmann (1978) e Rocha et. al. 2005. 

 As unidades geológicas descritas na coluna estratigráfica do mapa são Complexo 

Luiz Alves, Grupo Brusque, Granitoides Sintectônicos, Grupo Itajaí, Província Magmática 

Paraná e Depósitos Quaternários. 

 O Complexo Luiz Alves, também conhecido como Complexo Granulítico de Santa 

Catarina é composto por rochas metamórficas de fácies granulito, retrometamorfisadas ou 

não para as fácies anfibolito e xisto verde. Possuem idade arqueana, com eventos 

retrometamórficos relacionados ao paleo e neoproterozóico. Os litotipos mais comuns são 

gnaisses quartzo-feldspáticos com hiperstênio.  

 Ocorrem também núcleos de rochas máficas-ultramáficas, representadas por gabros, 

piroxenitos e anfibólio xistos e subordinadamente, gnaisses calcissilicáticos, kinzigitos 

anostositos, quartzitos, além de formações ferríferas (Hartmann et al., 1979). As rochas 

mostram-se capeadas por um manto de intemperismo bastante espesso, atingindo 

profundidades muitas vezes superiores a 30 metros. 

 Neste complexo ocorrem numerosas falhas e zonas de cisalhamento, com destaque 

para o lineamento ou zona de cisalhamento Perimbó, com direção N55°E, que coloca as 

rochas desse complexo em contato com as dos grupos Brusque e Itajaí. Ocorrem também 

falhas e zonas de cisalhamento segundo as direções gerais N80°E, N20°E e N30°W. Essas 

estruturas condicionam a formação de vales fluviais profundos e retilíneos, muitas vezes 

preenchidos por depósitos aluvionares, apresentando encostas com alta declividade, onde 

ocorreram grandes movimentos de massa, condicionados por esse relevo acidentado 

associado às grandes espessuras do manto de intemperismo. 
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Figura 6.2 – Mapa Geológico da área do projeto. No ANEXO II pode-se visualizar versão 

desse mapa em escala ampliada. 
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 O Grupo Itajaí é constituído, predominantemente, por turbiditos (argilitos, siltitos e 

arenitos finos ritmicamente intercalados), conglomerados (Conglomerado Baú) e arenitos 

arcoseanos, bem como rochas vulcânicas e subvulcânicas de composição 

predominantemente riolítica, raramente básica, com raras camadas de tufos finos. Essas 

rochas, geralmente estão dispostas em camadas superpostas com pequenas a médias 

inclinações para sul-sudeste, constituindo elevações do tipo mesa (raramente) ou cuesta, 

devido à inclinação. O próprio Morro do Baú pode ser interpretado como uma elevação 

desse tipo. É constituído pela superposição de camadas inclinadas de conglomerado e 

arenito que, nesse caso, estão mais fortemente cimentadas por sílica, conferindo grande 

resistência dessas rochas à erosão diferencial. Constitui-se, assim, num morro-testemunho, 

destacado devido a sua maior elevação. 

 A Província Magmática Paraná é representada por diques básicos, com direções e 

espessuras variadas. 

 Os depósitos aluvionares quaternários são constituídos por sedimentos síltico-

argilosos, arenosos ou rudáceos inconsolidados, depositados no fundo dos vales. 

 

6.2.1.1. Caracterização Petrográfica 

 Na área do projeto, foram analisados os seguintes litotipos: andesitos, basaltos, 

gabros, piroxenitos, gnaisses granulítcos e anfibólio xistos. 

 Os andesitos ocorrem associados às rochas sedimentares (predominantemente 

folhelhos) do Grupo Itajaí. São rochas maciças, exibindo cinza escura e textura equigranular 

fina a média. Ao microscópio observa-se que seus constitutivos essenciais são plagioclásio, 

piroxênio (augita) e hornblenda verde. Quartzo e óxidos de ferro-titânio ocorrem como 

acessórios; clorita é o mineral secundário mais comum. No afloramento BA 206 observa-se 

pequeno derrame de andesito basáltico intercalado a camadas de folhelho do Grupo Itajaí. 

Nesse caso a rocha apresenta textura porfírica com pequenos fenocristais de plagioclásio 

sobre uma matriz escura que, ao microscópio, mostrou-se como material muito fino, 

hemivítreo. 

 Os basaltos e diabásios são rochas que podem ocorrer como diques 

correlacionáveis à Formação Serra Geral ou como bordas de núcleos máficos relacionados 

ao Complexo Luiz Alves. São rochas de cor escura, equigranulares finas ou médias. Quando 

em diques, as rochas exibem, ao microscópio, trama subofítica ou intergranular com 

plagioclásios tabulares envolvendo cristais de augita e magnetita/ilmenita. O quartzo 
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intersticial é um acessório pouco comum. Observa-se, com frequência, a alteração 

hidrotermal de plagioclásio para epidoto e de augita para anfibólio ou biotita. No afloramento 

BA 520b ocorre basalto na borda de um corpo máfico (gabro) do Complexo Luiz Alves. 

Nesse caso a rocha exibe textura afanítica em amostra de mão; ao microscópio observa-se 

plagioclásio tabular, óxidos de ferro titânio e anfibólio verde, de origem metamórfica, 

substituindo parcialmente cristais ígneos de augita. 

 Os gabros são rochas de coloração cinza escuro de grão grosso, que formam corpos 

ou núcleos máficos relacionados ao Complexo Luiz Alves. Ao microscópio seu constitutivos 

essenciais são plagioclásio, augita, hiperstênio, anfibólio e óxidos de ferro-titânio. Clorita e 

actinolita são os constitutivos de origem hidrotermal ou metamórfica mais frequentes. 

 Os piroxenitos exibem cor preta ou cinza escuro; textura equigranular geralmente 

grossa. Assim como os gabros e basaltos, estão frequentemente associados a solo argiloso 

vermelho. Ao microscópio exibem plagioclásio, augita, pigeonita, hiperstênio e óxidos de 

ferro titânio como minerais essenciais; horblenda, actinolita, biotita e clorita como minerais 

secundários, de origem metamórfica ou hidrotermal. 

 Os ganisses granulíticos costumam apresentar planos de bandamento com 

direções variadas, dobrados ou não. Exibem com frequência enclaves máficos ou 

ultramáficos de diversos tamanhos, com formas angulosas ou arredondadas e diferentes 

estágios de assimilação (fig.6.3). 

 Microscopicamente apresentam mineralogia a base de hornblenda, biotita, óxidos de 

ferro e minerais félsicos plagioclásio, feldspato potássico e quartzo sob trama granoblástica, 

podendo conter quantidades variáveis de hiperstênio ou diopsídio. Podem ser observados, 

ainda, pequenos cristais arredondados de olivina, talvez proveniente da assimilação dos 

enclaves máficos/ultramáficos. Biotita associada clorita (mais rara), pode ocorrer formando 

bandas descontínuas, além de porfiroclastos de plagioclásio, envoltos por quartzo, feldspato 

potássico e plagioclásio mais finos, com contatos em mosaico, configurando assim, uma 

textura milonítica. Por vezes, a rocha predominante é um horblenda gnaisse bandado (fig. 

6.4), com quartzo, plagioclásio, feldspato potássico e hornblenda verde como minerais 

predominates. Outras vezes a biotita é o mineral máfico predominante e a rocha é 

classificada como um biotita gnaisse. 

 

 Em apenas um afloramento (figura 6.5) observou-se formação ferrífera bandada, 

fácies silicato contendo camadas de óxidos de ferro (magnetita/hematita) interladas a 
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finas bandas claras de quartzo policristalino. Nessas rochas, além desses minerais, 

ocorre também granada em grande proporção e actinolita. Podem ser classificadas, 

portanto, como kinzigitos. Ocorrem também porções maciças de óxido de ferro, com 

maiores proporções em magnetita/hematita, contendo clinopiroxênio, quartzo e traços de 

granada. Essas camadas de formação ferrífera banda estão envoltas por hiperstênio-

hornblenda gnaisse, com o hipertênio apresentando-se com as bordas substituídas por 

horblenda verde, indicando retrometamorfismo.  

 Essa rocha apresenta ainda quartzo, plagioclásio e feldspato potássico sob contatos 

poligonais e pode ser classificada como charnoquito. 

 

 Anfibólio xistos e anfibolitos são rochas de cor verde escuro, com foliação bem 

marcada. Ao microscópio apresentam textura lepidoblástica caracterizada pela orientação 

planar de hornblenda, actinolita, biotita e clorita. Os anfibolitos apresentam proporções 

maiores em plagioclásio. É comum a presença de minerais opacos granulares (magnetita). 

 

6.2.1.2. Caracterização Geoquímica 

 

 Para a caracterização geoquímica das rochas foram feitas análises químicas em 

litotipos escolhidos.   

 Os dados analíticos constam do ANEXO I. Desse anexo, foram selecionadas 

amostradas representativas, de rocha e solo (tabela 6.4 e 6.5), com o objetivo de classificar 

quimicamente e avaliar o comportamento geoquímico dos litotipos e também a mobilidade 

geoquímica dos elementos nos solos que recobrem essas rochas. 

 

 

Tabela 6.4 – Litotipos e amostras de solo selecionadas. 

Amostra Material Litotipo 

BA 117 Rocha Anfibolito 

BA 123b Rocha Diabásio/Basalto 

BA 213b Rocha Diabásio/Basalto 
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BA206 Rocha Andesito basáltico 

BA232 Rocha Andesito 

BA 319 Rocha Piroxenito 

BA 328 Rocha Piroxenito 

BA 335 Rocha Gnaisse ganulítico (enderbito) 

BA 314 Rocha Piroxenito 

BA 610a Rocha Piroxenito 

BA 314 Rocha Gnaisse ganulítico (enderbito) 

BA 601a Rocha Gnaisse ganulítico (enderbito) 

BA 520b Rocha Basalto de borda de complexo máfico 

BA 520a Rocha Gabro de borda de complexo m 

BA 313b Solo Solo sobre Gnaisse ganulítico (enderbito) 

BA 124 Solo Solo sobre Gnaisse ganulítico (enderbito) 

BA 311 Solo Solo sobre Gnaisse ganulítico (enderbito) 

BA 311b Solo Solo sobre Gnaisse ganulítico (enderbito) 

BA 308b Solo Solo sobre Gnaisse ganulítico (enderbito) 

BA 313c Solo Solo sobre Gnaisse ganulítico (enderbito) 

BA 125 Solo Solo sobre Gnaisse ganulítico (enderbito) 

Ba 110a Solo Solo sobre Gnaisse ganulítico (enderbito) 

BA 313b Solo Solo sobre piroxenito 

BA 314 Solo Solo sobre piroxenito 

BA 133 Solo Solo sobre folhelho 

BA 134 Solo Solo sobre folhelho 

 

Tabela 6.5 - Análises químicas selecionadas de rochas e solos. 
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6.2.1.2.
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1.- Classificação Geoquímica das rochas 

 Na Figura 6.6 são apresentados diagramas classificatórios para as rochas vulcânicas 

analisadas. Observa-se que em todos os diagramas a amostra BA232 plota no campo dos 

andesitos, a mostra BA206, a amostra BA 520b no limite entre o campo dos basaltos e 

andesitos basálticos e as amostras BA 213b e BA 123b no campo dos basaltos. 

 

Figura 6.6. – Diagramas de classificação química para as rochas vulcânicas. (A) - diagrama 
SiO2 versus Na2O+K2O, de Cox et al, (1979); (B) – diagrama TAS (Le Bas et al, 1986); (C) – 

diagrama SiO2 versus Zr/TiO2, de Winchester & Floyd, (1977). No quadro abaixo estão os 
símbolos utilizados nos diagramas. 
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6.2.1.2.2. - Diagramas de Variação (Harker) 

 Para a avaliação do comportamento geoquímico dos elementos utiliza-se, 

frequentemente os diagramas de variação (diagramas de Harker), como os apresentados 

nas figuras 6.7 a 6.10. 

 A figura 6.7 representa o diagrama de variação para os elementos maiores das 

rochas vulcânicas. 

 Observa-se, nesses diagramas, que os basaltos apresentam teores de SiO2 entre 

51,1 e 52.1 e os andesitos e andesitos basálticos entre 52, 6 e 55,8. Observa-se, também, 

que embora sejam amostras provenientes da mesma unidade geológica (Grupo Itajaí) a 

amostra de andesito BA 232 apresenta um comportamento geoquímico bastante 

diferenciado do andesito basáltico BA 206, principalmente quanto ao TiO2, P2O5, CaO, e 

MgO. 

 
Figura 6.7 – Diagramas de variação para elementos maiores das rochas vulcânicas. 

Símbolos: os mesmos da fig. 6.6. 
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 A fig.6.8 representa o diagrama de variação para os elementos traços das rochas 

vulcânicas. Observa-se que, novamente a amostra BA 232 apresenta um comportamento 

geoquímico diferenciado do andesito basáltico BA 206, principalmente quanto ao Ni, U e Th. 

 
 

Figura 6.8 – Diagramas de variação para elementos traços das rochas vulcânicas. 
Símbolos: os mesmos da fig. 6.6. 
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 A fig.6.9 representa o diagrama de variação para os elementos maiores das rochas 

plutônicas. Observa-se que as três amostras de piroxenito menos diferenciadas (triângulo 

com vértices para cima) apresentam comportamento geoquímico similar, porém bastante 

diverso da amostra de piroxenito com teor em SiO2 de 55%. As três amostras de gnaisses 

granulíticos (enderbitos) apresentam teores em SiO2 bastante variados. A amostra de 

enderbito com teor de SiO2 de 52,7% diferencia-se das amostras de piroxenito quanto aos 

teores em Al2O3, P2O5, NaO, MgO, MnO e Cr2O3. 

 
 

Figura 6.9 - Diagramas de variação para os elementos maiores das rochas plutônicas. 
Símbolos: os mesmos da fig. 6.6. 
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 A amostra de basalto de borda de complexo máfico, quando comparada à amostra de 

gabro do centro do mesmo complexo, embora seja mais pobre em SiO2, apresenta maiores 

teores em TiO2, P2O5, K2O, Fe2O3; menores teores em Cr2O3, MgO e MnO, evidenciando 

um comportamento mais diferenciado. 

 A fig.6.10 representa o diagrama de variação para os elementos traços das rochas 

plutônicas. 

 
Figura 6.10 - Diagramas de variação para os elementos traços das rochas plutônicas. 

Símbolos: os mesmos da fig. 6.6. 
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 Novamente as três amostras de piroxenito menos diferenciadas exibem  

comportamento geoquímico bastante diverso das demais, principalmente no que se refere 

ao Co, Ni, Ga, Ba e Zr. A amostra de enderbito com teor de SiO2 de 52,7% diferencia-se das 

amostras de piroxenito quanto aos teores em Ni, Co, Ga, Sr, Ba, V e Zr. 

 A amostra de basalto de borda de complexo máfico, quando comparada a amostra de 

gabro do centro do mesmo complexo, embora seja mais pobre em em SiO2, apresenta 

maiores teores em Cu, Co, Nb, Ta, Ga, Rb, Sr, U, Th, Zn, V, Y e Zr e menores teores em Ba, 

evidenciado, novamente um comportamento mais diferenciado. 

 

6.2.1.2.3 - Diagramas Multielementares 

 Na figura 6.11 são apresentados os diagramas de Elementos de Terras Raras (ETR) 

e diagramas multielementares para amostras de rochas vulcânicas e plutônicas. No 

diagrama de ETR da fig 6.11 A, observa-se que a distribuição dos elementos da amostra de 

andesito BA 232 apresenta a maior inclinação, evidenciando que é a amostra que sofreu o 

maior fracionamento dentre as rochas vulcânicas. O mesmo acontece no diagrama 

multielementar da fig. 6.11 C. 

 Na figura 6.11 B, observa-se que o grupo dos três piroxenitos com menores teores em 

SiO2 dos diagramas anteriores é o que apresenta um padrão menos inclinado na distribuição 

dos elementos, evidenciando serem rochas menos diferenciadas ou mais primitivas 

geoquimicamente. O mesmo se repete com o diagrama da figura 6.11 D. 
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Figura 6.11 - Diagramas multielementares. (A) – Diagrama de ETRs para rochas vulcânicas; 
(B) - Diagrama de ETRs para rochas plutônicas; (C) – Diagrama multielementar (modelo 
Pearce) para rochas vulcânicas; e (D) - Diagrama multielementar (modelo Pearce) para 

rochas plutônicas. Símbolos: os mesmos da fig. 6.6. 

 

6.2.1.2.4. - Composição química de rochas X composição química de solos 

 No diagrama multielementar da figura 6.12 é feita a comparação entre amostra de 

piroxenito e o do solo residual que se desenvolveu sobre a rocha. Esse diagrama foi 

confeccionado com dados de elementos maiores cujos valores foram normalizados a 

amostra de piroxenito em Le Maitre (1976).  

 Observa-se que o solo teve um enriquecimento residual em TiO2, Al2O3, Fe2O3, MnO, 

K2O e P2O5 e uma depleção em SiO2, MgO, CaO e Na2O. De uma maneira geral, o mesmo 

processo se observa no diagrama da figura 6.13., envolvendo três amostras de piroxenito e 

duas amostras de solo residual que se desenvolveu sobre piroxenitos. 
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Figura 6.12 – Piroxenito X Solo de piroxenito no ponto BA314 ( Morro Azul) – Diagrama 

multielementar normalizado, comparando análise de piroxenito (símbolo preenchido) com 
análise de solo desenvolvido sobre o piroxenito (símbolo vazado). 

 

 
Figura 6.13 – Piroxenito X Solo de Piroxenito – Diagrama multielementar normalizado, 

comparando análises de piroxenito (símbolos preenchidos) com análises de solos 
desenvolvidos sobre os piroxenitos (símbolos vazados). 

 

No diagrama multielementar da figura 6.14 é feita a comparação entre amostras de 

gnaisses granulíticos e o do solo residual que se desenvolveu sobre essas rochas. Esse 

diagrama foi confeccionado com dados de elementos maiores cujos valores foram 

normalizados a amostra de granodiorito em Le Maitre (1976). Observa-se que o solo teve 

um enriquecimento residual em TiO2, Fe2O3 e P2O5 e uma depleção em SiO2, MnO, MgO, 

CaO, Na2O e K2O, enquanto que os teores em Al2O3 não sofreram variação. 
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Figura 6.14 – Gnaisse granulítico X solo de gnaisse granulítico – Diagrama multielementar 
normalizado, comparando análises de gnaisses granulíticos (símbolos preenchidos) com 

análises de solos desenvolvidos sobre os gnaisses granulíticos (símbolos vazados). 

 

6.2.1.2.5. - Conclusões 

 A amostra do andesito BA 232 apresenta um comportamento geoquímico bastante 

diferenciado do andesito basáltico BA 206, mostrando um enriquecimento relativo em CaO, 

MgO e Ni, e um empobrecimento relativo em TiO2,P2O5, U e Th, mesmo com um índice de 

diferenciação (teor em SiO2) mais alto. Isso parece indicar que provavelmente não são 

amostras provenientes da mesma unidade geológica (Grupo Itajaí), como se supunha 

inicialmente. Por outro lado, o andesito basáltico mostra um comportamento geoquímico 

mais próximo ao dos diabásios da Província Magmática Paraná, representados pelas 

amostras BA 123b e BA 213b. Muito provavelmente representa um dique de rocha básica 

pouco mais diferenciado dessa unidade. 

 No domínio das rochas plutônicas, as três amostras de piroxenito com índices de 

diferenciação (teores em SiO2) mais baixos (amostras BA 610a, Ba 319 e BA 314) 

apresentam comportamento geoquímico peculiar e diverso da amostra de gnaisse 

granulítico com índice de diferenciação semelhante (BA 420), quanto ao Al2O3, MgO, MnO, 

Cr2O3, Ni, Co, Ga, Sr, Ba, V e Zr. Isso parece indicar uma origem diversa entre os núcleos 

priroxeníticos e as rochas máfico-ultramáficas gnaissificadas como a BA 420. 

 A amostra de basalto de borda de complexo máfico, quando comparada a amostra de 

gabro do centro do mesmo complexo, embora seja mais pobre em em SiO2, apresenta 
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maiores teores em TiO2, P2O5, K2O, Fe2O3, Cu, Co, Nb, Ta, Ga, Rb, Sr, U, Th, Zn, V, Y e Zr 

e menores teores em Cr2O3, MgO, MnO e Ba, evidenciando um comportamento mais 

diferenciado. Provavelmente a amostra de gabro do complexo sofreu processos de 

acumulação de cristais ferromagnesianos, ficando com características geoquímicas 

aparentemente menos fracionadas do que o basalto da borda, o qual deve ter composição 

próxima ao magma progenitor do complexo. O maior teor em SiO2 do gabro pode ser 

explicado pela interação com os gnaisses granulíticos encaixantes. 

 Quando comparada à composição química da rocha-matriz, o quimismo do solo 

residual desenvolvido sobre piroxenito mostra um enriquecimento residual em TiO2, Al2O3, 

FeO, MnO, K2O e P2O5 e uma depleção em SiO2, MgO, CaO e Na2O. Os solos 

desenvolvidos sobre gnaisse granulítico, por sua vez, mostram enriquecimento residual em 

TiO2, Fe2O3 e P2O5 e uma depleção em SiO2, MnO, MgO, CaO, Na2O e K2O, enquanto que 

os teores em Al2O3 não sofreram variação. Essas características apontam para um processo 

de laterização na evolução desses solos. 

 

6.2.1.3. Geocronologia 

 Amostras de rochas selecionadas foram encaminhadas aos laboratórios indicados no 

ítem 5.3.4 para datação geocronológica.  

 Os resultados dessas análises ainda estão para ser entregues por parte dos 

laboratórios e serão utilizados por uma pesquisa de mestrado, intitulada “Mapeamento 

Geotécnico e das Áreas Suscetíveis a Escorregamentos Translacionais na Microbacia do 

Ribeirão Baú, Ilhota/SC” (item 6.1.2), que está em andamento. 

Foram encaminhadas para análise 13 amostras de diferentes tipos de rocha (litotipos) 

por três métodos diferenciados de datação, conforme tabela 5.2. 

 

Tabela 6.6 – Relação das amostras encaminhadas para datação. 

 Litotipo Método de datação Laboratório 

1 amostra Rocha máfica K-Ar ACTLABS (Canadá) 

8 amostras Rochas máficas e 

ultramáficas 

Ar-Ar ACTLABS (Canadá) 

4 amostras Rochas ácidas e 

intermediárias 

U-Pb – (por LA ICP MS) Centro de Pesquisas 

Geocronológicas da USP 
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No contexto desse projeto, as datações são importantes para consolidar a 

caracterização geológica da área, no sentido de definir com clareza se determinados litotipos 

pertencem a uma ou outra unidade geológica, sendo, para isso, utilizadas em conjunto com 

os resultados da caracterização geoquímica, da seção anterior.  

 Por outro lado, o resultado dessas datações, caso indique idades mais recentes, pode 

ratificar a idéia de que processos de reativação tectônica tardia foram responsáveis por 

feições de rejuvenescimento do relevo como formação de escarpas de falha, 

aprofundamento de vales, surgimento de feições triangulares associadas a planos de falha 

recentes, como na figura 6.15. Essas feições, referidas no ítem geomorfologia, são muito 

comuns área de estudo e que poder estar diretamente relacionadas a uma maior 

concentração de deslizamentos em determinados setores. 

 

Figura 6.15 - Bloco diagrama da fotografia aérea de 1977/1978 e Imagem Cbers 2009; e o 
detalhe do mapa geomorfológico na área demonstrando as facetas triangulares ocasionadas 

por falhas com grandes escorregamentos em novembro de2008. Fonte: Egas (2011). 

 

6.2.1.4. Análises Mineralógicas por Difração de Raios X 

 Análises por difração de Raios X tiveram como objetivo a determinação das fases 

minerais presentes no solo. Foram utilizadas na pesquisa de mestrado intitulada “Análise 

dos Movimentos de Massa na Bacia do Ribeirão Belchior Baixo” (item 6.1.2.) que está em 

andamento. 

 Nas análises (figuras 6.16 a 6.21) foram identificados caolinita, hematita, goethita e 

ilita como minerais pedogenéticos, além de quartzo, plagioclásio e anfibólio como minerais 
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reliquiares, provenientes da intemperização da rocha matriz, representada por gnaisse 

granulítico. 

 

 

Figura 6.16 - Difratograma de Mineralogia Total da amostra BB01 

 

 

Figura 6.17 - Difratograma de amostra orientada BB01 
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Figura 6.18 - Difratograma de amostra total BB02 horizonte B 

 

 

Figura 6.19 - Difratograma de amostra total BB02 horizonte C 
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Figura 6.20 - Difratograma de amostra orientada BB02 horizonte B 

 

 

Figura 6.21 - Difratograma de amostra orientada BB02 horizonte C 
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6.2.1.5. Análises Granulométricas 

 

6.2.1.5.1. Parâmetros granulométricos estatísticos 

 A tabela 6.7 apresenta os resultados da análise estatística da distribuição 

granulométrica das amostras de solo coletadas. 

 Em relação ao tamanho médio do grão (Md) a maioria das amostras (71,4%) 

apresentou tamanho médio do grão dentro da fração grosseira, independentemente da 

litologia considerada. Na fração arenosa, se destaca o tamanho médio entre as classes de 

areia fina e muito fina (3 a 4 phi), com 64,3% das amostras analisadas. 

 Nos demais casos (28,6%) o tamanho médio situa-se na classe granulométrica silte 

muito grosso (4 a 5 phi). 

 A mediana acompanhou os resultados do tamanho médio do grão, apresentando, no 

entanto, tendência geral ao incremento do diâmetro da partícula nas amostras com tamanho 

médio do grão dentro da fração arenosa e sua redução, quando situado na fração siltosa. 

Esses resultados para a mediana refletem a maior participação, na distribuição 

granulométrica, de partículas com diâmetro médio superior ao tamanho médio do grão (Mz). 

 O desvio padrão da distribuição granulométrica indica a prevalência de solos muito 

pobremente e pobremente selecionados (entre 1 e 2 phi) (entre 2 e 4 phi), com 

respectivamente 85,7 % e 14,3% dos casos. 

 Para a assimetria, 71,4 % das amostras apresentaram valores indicando assimetria 

positva ou muito positiva (entre 0,10 e 30,0 e > a 30,0), indicando a prevalência, na 

distribuição granulométrica das amostras, de partículas com diâmetro maior do que o 

tamanho médio do grão. 

 Os valores de curtose corroboram a tendência ao baixo grau de selecionamento das 

amostras de solo, com a ocorrência de amostras platicúrticas (KG = 0,67 a 0,90), relativas a 

71,4 % dos casos. 

 Considerando a natureza residual dos solos analisados, os resultados obtidos na 

análise granulométrica refletem predominantemente o grau de alteração pedogenética dos 

solos amostrados. 
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Tabela 6.7 - Parâmetros estatísticos granulométricos das amostras de solo. 

Amostra Rocha Mz Md Dp Ski KG 

BA110B Gnaisse 3,687 3,163 2,328 0,2112 0,7501 

BA124B Gnaisse 3,426 3,182 1,999 0,1529 1,433 

BA125C Gnaisse 3,433 2,86 2,287 0,2783 0,8821 

BA332 Gnaisse 4,032 3,997 2,717 0,03976 0,7639 

P332-3M Gnaisse 5,566 6,205 2,03 -0,3504 0,751 

BA305S Gnaisse 3,436 3,149 2,786 0,1033 0,8019 

BA311 Gnaisse 3,758 3,486 2,008 0,1564 0,9798 

BA311B Gnaisse 3,667 3,414 2,553 0,1511 0,798 

BA203 Arenito arcoseano 3,732 2,991 1,921 0,4491 0,8726 

BA205A Arenito arcoseano 4,104 3,535 2,003 0,3614 0,6879 

BA312B Gabro 3,07 2,843 2,894 0,06732 0,8404 

BA314 Gabro 3,095 2,373 2,413 0,3636 1,188 

BA313A Piroxenito 5,353 5,859 2,164 -0,2966 0,8728 

BA313B Piroxenito 2,734 2,049 2,724 0,2834 1,08 

(Mz: tamanho médio do grão; Md: mediana; SKi: assimetria; Dp: desvio padrão; KG: curtose) 

 

6.2.1.5.2.  Distribuição granulométrica: curvas acumulativas 

 As curvas de frequência acumulada têm a vantagem de permitir a leitura direta dos 

diferentes percentis da amostra de sedimentos, possibilitando a visualização do 

comportamento da distribuição das partículas em relação ao diâmetro correspondente a 

mediana (Md), a qual corresponde ao percentil de 50% do peso total da amostra de 

sedimentos analisada. Além das curvas de freqüência acumulada, são apresentados na 

tabela 5.5 o percentual de grosseiros das amostras, incluindo a fração cascalho e areia, e a 

fração fina síltica e argilosa. 

 As figuras 6.22, 6.23 e 6.24 apresentam as curvas de freqüência acumulada para as 

amostras de solo oriundos, respectivamente, da alteração do gnaisse, arenito arcoseano e 

gabro, enquanto a figura 6.25 apresenta o gráfico para as amostras de alteração do 

piroxenito. 

 Para as rochas gnáissicas (Fig. 6.22), excetuando a amostra P332-3M, que foi 

coletada a uma profundidade menor, num horizonte de solo mais evoluído (Tabela 5.2.) e as 

rochas areníticas arcoseanas (Fig. 6.23), as curvas de freqüência acumulada indicam a 

composição predominantemente grosseira e arenosa dos solos, com percentual na fração 
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areia entre 48,06 e 74,47%. A fração síltica ocorre com percentuais entre 19,11 e 51,51 nos 

solos gnáissicos e 27,45 a 37,64% nos solos areníticos. 

 As amostras de litotipo máfico, correspondente ao gabro, apresentaram igualmente o 

predomínio de fração arenosa, que atinge 80,02%, com a fração síltica apresentando entre 

15,24 e 26,69% (Tabela 6.8). 

 Nos solos de origem ultramáfica associados ao piroxenito, verificou-se o predomínio 

da fração grosseira e arenosa na amostra BA313D, com percentual de areia da ordem de 

74,01%. O percentual de silte nesse caso foi de 17,39%. Já a amostra BA313A apresentou 

leve predomínio da fração fina síltica, com 50,87%, seguida da fração arenosa com 

37,42%(Tabela 6.8.). 

 Considerando as diferentes origens litológicas dos solos analisados, a fração argilosa 

não ultrapassou 10,47%, com 78,6% das amostras apresentado teor em argila inferior a 

5,37% (Tabela 6.8). 

 Considerando o percentil de 50%, relativo à mediana (Md), as curvas de frequência 

acumulada ilustram os valores obtidos para o parâmetro na análise estatística.  

 Como mostram as figuras 6.22 a 6.25, na maioria dos casos, pelo menos metade das 

partículas clásticas que compõem a distribuição granulométrica dos solos é representada 

por partículas arenosas, com diâmetro superior à areia fina ou muito fina, com destaque para 

os solos oriundos da alteração do gnaisse, arenito arcoseano e de gabro. As únicas 

exceções referem-se à amostra P332-3M, de litotipo gnáissico e mediana na classe de silte 

fino, e às amostras de solo desenvolvido em matriz de piroxenito (BA313A e BA313D), cuja 

mediana situa-se, respectivamente, nas classes de areia média e silte médio. 

 Dependendo da constituição mineralógica dos solos amostrados, as classes 

granulométricas correspondente à mediana podem ser indicativas do grau de alteração da 

rocha de origem e do grau de maturidade pedogenética dos solos. 

 Nesse sentido, excetuando os solos originados pelo arenito arcoseano, a prevalência 

dos valores obtidos dentro da fração arenosa na grande maioria das amostras de solos dos 

demais litotípos, com destaque para solos com origem na alteração de rocha máfica e 

ultramáfica, pode estar associada a um grau intermediário de alteração e maturidade 

pedogenética dos solos no horizonte amostrado. 
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Figura 6.22. - Curva de Frequência acumulativa de solos associados à litologia gnáissica. 

 

 

 

Figura 6.23 - Curva de Frequência acumulativa de solos associados à litologia arenítica 
arcoseana. 
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Figura 6.24 - Curva de Frequência acumulativa de solos associados à litologia representada 
por gabro. 

 

 

 

Figura 6.25 - Curva de Frequência acumulativa de solos associados à litologia representada 
por piroxenito. 
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Tabela 6.8 - Percentual de cada fração granulométrica das amostras de solo em relação à 
amostra total. 

Amostra Rocha % Cascalho % Areia % Silte % Argila 

BA110B Gnaisse 1,40 62,69 34,00 1,91 

BA124B Gnaisse 3,8 74,47 19,11 2,63 

BA125C Gnaisse 1,07 69,53 27,60 1,80 

BA332 Gnaisse 1,98 48,06 41,83 8,13 

P332-3M Gnaisse 0,00 38,02 51,51 10,47 

BA305S Gnaisse 4,65 59,96 31,17 4,21 

BA311 Gnaisse 0,00 60,11 36,59 3,30 

BA311B Gnaisse 1,18 56,33 37,13 5,37 

BA203 
Arenito 

arcoseano 
0,00 68,69 27,45 3,86 

BA205A 
Arenito 

arcoseano 
0,00 59,29 37,64 3,07 

BA313A Piroxenito 0,134 37,42 50,87 11,57 

BA313D Piroxenito 5,15 74,01 17,39 3,45 

BA314 Gabro 0,83 80,02 15,24 3,90 

BA312B Gabro 7,42 63,34 26,69 2,54 

 

6.2.1.5.3. Distribuição granulométrica: histogramas de freqüência  

 As figuras 6.26 (a e b), 6.27, 6.28 e 6.29 apresentam, respectivamente, os 

histogramas de frequências simples das amostras de solos associados à alteração do 

gnaisse, arenito arcoseano, gabro e piroxenito. 

 Para o conjunto das análises, os histogramas apontaram a ocorrência de distribuição 

granulométrica bimodal ou polimodal, explicando a prevalência amostras platicúrticas, 

conforme valores obtidos para a curtose na análise estatística dos dados granulométricos.  

 Na fração grosseira da distribuição granulométrica, nos gnaisses e arcóseos (Fig. 

6.26 e 6.27), a moda principal ocorre na classe areia fina ou muito fina e, em alguns casos, 

secundariamente nas classes de areia grossa a cascalho. Nos solos originados pela 

alteração de rocha máfica ou ultramáfica (Fig. 6.28 e 6.29), a moda da fração grosseira 

ocorre na classe de areia fina, com exceção da amostra BA 313 (piroxenito), cuja moda 

situa-se na areia muito fina. 
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Figura 6.26a - Histogramas de distribuição granulométrica de solos oriundos de alteração de 

rocha gnáissica. 
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Figura 6.26b - Histogramas de distribuição granulométrica de solos oriundos de alteração de 

rocha gnáissica. 
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Figura 6.27 - Histogramas de distribuição granulométrica de solos oriundos de alteração de 

rocha arenítica arcoseana. 

 

 
Figura 6.28 - Histogramas de distribuição granulométrica de solos oriundos de alteração de 

gabro. 
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Figura 6.29 - Histogramas de distribuição granulométrica de solos oriundos de piroxenito. 

 

 Em relação à fração pelítica, independentemente da litologia de origem, a moda 

principal dos solos analisados é representada pela classe granulométrica de silte fino. A 

única exceção refere-se à amostra BA 311, com classe modal associada ao silte grosso. 

 Além da tendência geral ao predomínio de silte fino na fração siltosa das amostras, 

nota-se a prevalência da fração de silte médio ou grosso sobre a classe de silte muito fino. 

 Em todos os casos, os histogramas ilustram a baixa composição argilosa dos solos 

analisados, com os teores máximos, da ordem de 8 a 11%, obtidos nas amostras BA332, 

P332-3M e BA313A relativas à alteração de gnaisse nos dois primeiros casos e de piroxenito 

no terceiro. 

 Considerando a distribuição granulométrica obtida e o amplo predomínio de moda 

principal da amostra total na fração grosseira, os resultados obtidos são compatíveis com 

grau de maturidade pedogenética intermediária dos solos. Essa hipótese é apoiada pela 

ocorrência de moda secundária da distribuição na fração siltosa da amostra (silte fino), mas 
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também pela maior participação de partículas de silte grosso e médio, comparativamente a 

fração de silte muito fino.  

 Por outro lado, a verificação, através de lupa binocular, dos constituintes clásticos das 

amostras aponta igualmente nessa direção, tendo revelado, tanto para os solos de origem 

félsica quanto máfica e ultramáfica, a ocorrência de material imaturo na fração grosseira 

arenosa, representado principalmente por areia feldspática e fragmentos de rocha 

constituídos por assembleia de minerais associados a esses litotipos.  

 

6.2.1.5.4. Diagramas de Shepard 

 A elaboração dos diagramas de Shepard (1954) possibilitou a classificação textural 

dos solos amostrados de forma mais adequada, contrapondo-se à classificação apoiada em 

medidas de tendência central, que tende a mascarar os resultados em amostras 

granulométricas polimodais. 

 A classificação textural obtida é apresentada nas figuras 6.30, 6.31, 6.32 e 6.33, 

relativas aos diagramas obtidos para as amostras de solos associados à alteração das 

diferentes litologias consideradas. 

 Nos solos oriundos da alteração de rochas gnáissicas os resultados apontaram o 

predomínio de textura areno-siltosa, com exceção da amostra BA124B e P332-3M, 

classificadas respectivamente como de textura arenosa e silte-arenosa (Fig. 6.30). 

 Para os solos de origem arenítica arcoseana, o diagrama apontou a ocorrência de 

textura areno-siltosa (Fig. 6.31). 

 Nas amostras associadas às litologia máfica e ultramáfica, os diagramas indicaram a 

ocorrência de textura arenosa e areno-siltosa para os solos resultantes da alteração do 

gabro e arenosa e silte-arenosa para os de decorrentes da alteração do piroxenito (Fig. 6.32. 

e 6.33). 

 A classificação textural obtida pelos diagramas de Shepard, com destaque para os 

litotípos máfico e ultramáfico, aponta para a ocorrência de estágio pedogenético 

intermediário, característico do horizonte C, com alteração incompleta da rocha matriz, 

resultado esse apoiado nas características mineralógicas originais das litologias 

consideradas. 
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Figura 6.30 - Diagrama de Shepard para solos de alteração de rochas gnáissicas. 

 

 

 

Figura 6.31 - Diagrama de Shepard para solos de alteração de rocha arenítica arcoseana. 
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Figura 6.32 - Diagrama de Shepard para solos de alteração de gabro. 

 

 

 

 

Figura 6.33 - Diagrama de Shepard para solos de alteração de piroxenito. 
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6.2.1.5.5.  Conclusões 

 Os resultados obtidos nas análises granulométricas apontaram composição 

predominantemente arenosa dos solos na área de estudo, abrangendo as diferentes 

litologias de origem, com teores de areia entre 37,42% e 80,02% e destaque para as classes 

texturais areia fina e muito fina. Nos constituintes finos, verificou-se o predomínio da fração 

siltosa, que representa entre 15,24% e 51,51% dos sedimentos pelíticos, com participação 

destacada da classe textural silte fino. Os teores de argila foram pouco elevados, não 

ultrapassando 11,57%, situando-se, majoritariamente, abaixo de 5%. 

 Esses resultados da distribuição granulométrica dos solos são expressos pelos 

diagramas de Shepard (1954), que indicou o predomínio de textura arenosa e areno-siltosa 

dos solos nos segmentos de encosta afetadas pelos deslizamentos considerandos. 

 Os resultados obtidos para a distribuição granulométrica dos solos sãos concordantes 

com dados apresentados por Bini (2012) e Volker (2012) para a área de estudo. 

 A classificação textural obtida estaria associada, principalmente, ao estágio 

intermediário de maturidade do horizonte pedogenético C, como indicado pela presença de 

areia feldspática e fragmentos de rocha matriz na fração gralulométrica grosseira dos solos. 

A maturidade parcial dos solos amostrados é particularmente evidenciada pelos alteritos 

associados à litologia máfica e ultramáfica, com teores de areia superiores à 60%  e baixa 

composição argilosa. 

 Além da maturidade pedogenética parcial, os teores de argila pouco expressivos nos 

solos analisados podem estar associados à atuação de processos de lixiviação 

subsuperficial nas encostas, com migração de argilominerais em direção à base das 

vertentes. 

 A maior proporção de areia confere menor coesão aos solos amostrados. Por sua 

vez, o predomínio de partículas arenosas fina, muito fina e de silte muito fino e a 

conseqüente redução do ângulo de atrito interno entre as partículas, reduz a resistência de 

cisalhamento dos solos. 

 O amplo predomínio da fração arenosa e siltosa resultam em maior porosidade e, 

principalmente, maior permeabilidade do horizonte pedogenético considerado, favorecendo 

a saturação dos solos e os processos de ruptura nas encostas.  

 Por outro lado, de acordo com a literatura, os limites de plasticidade e de liquidez dos 

solos é inversamente proporcional à granulometria das partículas, com teores de umidades 

inferiores para desestabilizar solos formados por sedimentos arenosos e siltosos. 
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Resultados de testes de plasticidade e de liquidez apresentados por Volker (2012), relativos 

a amostras coletadas na área de estudo (Luis Alves), corroboram essa relação. Enquanto o 

horizonte B, enriquecido em argilominerais, apresentou limite de plasticidade e de liquidez 

de 41,9% e 73,8%, respectivamente. Para o Horizonte C, com teores de areia, silte e argila 

comparáveis aos obtidos na presente pesquisa, os limites de umidade encontrados foram de 

39,6% para a plasticidade e de 65,9% para o estado de liquidez.  

 Os planos de ruptura dos deslizamentos na área de estudo ocorreram, 

freqüentemente, no horizonte pedogenético C e no contato com o substrato rochoso.  Nesse 

sentido, o predomínio de textura arenosa e areno-siltosa da distribuição granulométrica e os 

menores limites de plasticidade e liquidez associados, aliado à condição favorável à 

saturação do horizonte pedogenético C, favorecida pela porosidade e permeabilidade dos 

solos podem, juntamente com os demais fatores predisponentes à ruptura das encostas, 

melhor elucidar os movimentos gravitacionais de massa ocorridos na área de estudo.  

 A saturação dos solos analisados, favorecida pelas características granulométricas 

identificadas, seria potencializada pelos índices pluviométricos extremos que 

desencadearam os deslizamentos analisados e pela proximidade do horizonte pedogenético 

C com a rocha matriz inalterada e impermeável. 

 

6.2.2. Caracterização Geomorfológica 

 A área ocupada pelos 3 municípios estudados está inserida na unidade 

geomorfológica das Serras do Leste Catarinense (ROSA, 2002). Na figura 6.34 é 

apresentado o mapa geomorfológico da área de estudo. 

 O setor é caracterizado pelo relevo montanhoso, configurando-se como um modelado 

de dissecação com vales muito encaixados dentre um substrato geológico muito 

diferenciado. Ocorrem três diferentes conjuntos de litotipos: a)rochas metamórficas do 

Complexo Granulítico de idade arqueana; b) quartzitos e filitos, do Complexo Metamórfico 

Brusque, com granitos sintectônicos intrusivos, de idade neoproterozóica; c) rochas 

sedimentares do Grupo Itajaí, de idade neoproterozóica. A planície do baixo vale do rio Itajaí 

Açu recorta essas unidades.  

 As amplitudes altimétricas superiores a 200m conferem a qualificação de montanhas 

às elevações existentes com declividade que varia entre 45 e 75% (24 a 37°). Entretanto 

ocorrem alguns trechos com relevo Colinoso – de vales pouco encaixados, abertos, 

conformando colinas de declividade entre 8 e 20% (5 a 11°) – e relevo de Morraria (outeiro) 
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– com vales encaixados, mais fechados, conformando morros de declividades variando entre 

20 e 45% (11 a 24°).  

 

Figura 6.34. Mapa geomorfológico da área do projeto. No ANEXO III pode-se visualizar 
versão desse mapa em escala ampliada. 
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 O Morro do Baú, com 811 metros se caracteriza pelas cornijas rochosas de arenito 

com mais de100 metros de altura formando um topo anguloso, com encostas de declividade 

das vertentes superior a 75% (>37°) correspondendo a escarpa monoclinal.  

 As áreas mais planas das baixadas, onde ocorrem os sedimentos holocênicos, 

configuram-se como modelado de acumulação e são caracterizadas pelos depósitos 

aluvionares, geradas em ambientes de deposição fluvial. 

 

6.2.2.1. Unidades geomorfológicas 

 O controle estrutural se reflete na compartimentação do relevo e as unidades foram 

delimitadas em relação os grandes conjuntos geológicos. Elas aparecem nitidamente nas 

imagens tridimensionais Aster como nas imagens de sombreamento efetuado a partir dos 

modelos numéricos do terreno (figura 6.35). 

 

6.2.2.1.1. Unidades das Serras do Leste Catarinense: 

 

6.2.2.1.1.1 Domínio Morfoestrutural do Embasamento em Estllos Complexos 

 

6.2.2.1.1.1.1. Substrato das rochas do Complexo Luiz Alves 

O substrato rochoso é constituído principalmente: por gnaisses ganulíticos e núcleos 

máfico-ultramáficos também granulitizados, que não apresentam diferenciações 

significativas no modelado. 

 Os grandes lineamentos N30E recortam todo o Maciço do Baú no Norte do vale do 

Rio Itajaí Açu eles são particularmente nítidos nos vales do rio Belchior e Arraial de Ouro 

formando grandes escarpas de linha de falha que foram afetadas por numerosos 

deslizamentos (figura 6.35). 

O relevo apresenta também escalonamentos e desenvolvimento de bacias suspensas 

(como no Ribeirão Baú Seco e Ribeirão Máximo). Feições geomorfológicas de facetas 

triangulares e quebra de declividades nos perfis longitudinais dos rios indicam presença de 

falhas com reativação recente (figura 6.36). 
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Figura 6.35 - Aspectos do relevo nos 3 municípios de Gaspar, Ilhota e Luiz Alves 
Sombreamento sobre modelo digital do terreno, gerado por imagens STRM. 

 

 

Figura 6.36 - Bacias suspensas e escalonamento do relevo na alta bacia do Ribeirão do Baú 
- Facetas triangulares e quebra de declividade indicam zonas de falhas. Fonte: Egas (2011). 
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 Nesse domínio, é comum a ocorrência de alteritos muito espessos, além de uma 

ampla rede de falhas e fraturas. Os deslizamentos de maior amplitude foram encontrados 

nessa unidade, sendo que os mais numerosos deslizamentos foram os do tipo translacional 

com maior espessura, alguns gerando grandes fluxos de lama e detritos. 

 

6.2.2.1.1.1.2. Rochas do Complexo Brusque e cataclasitos 

 A sul do vale do Itajaí Açu: o relevo apresenta-se bastante diferenciado, formando um 

relevo em cristas alongadas de orientação NE-SW, constituídas por quartzitos e filitos do 

Grupo Brusque e também por milonitos. Essas cristas são paralelas a zona de cisalhamento 

Itajaí-Perimbó. A sul dessas cristas alongadas, o relevo é marcado por colinas arredondadas 

e dissecadas no Granito Valsungana, de altitude mais baixa. 

 

6.2.2.1.1.2. Domínio Morfoestrutural das Coberturas Molassóides e Vulcanitos. 

 Esse domínio corresponda as rochas sedimentares do Grupo Itajaí. A interpretação 

das fotografias aéreas realizadas na Bacia do Ribeirão do Baú (EGAS, 2011) mostra que a 

densidade da rede hidrográfica de primeira ordem é superior à densidade observada nas 

bacias, escavadas nas rochas do Complexo Luiz Alves. Os vales são também mais estreitos 

e mais encaixados.  

 Numa escala média a dissecação do relevo não apresenta feições geomorfológicas 

significativamente diferentes entre as diversas rochas sedimentares. As áreas 

correspondentes aos diversos tipos de rocha sedimentar são representadas no mapa porque 

muitas vezes tem padrões diferenciados em relação aos deslizamentos. Os conglomerados 

foram afetados com numerosos deslizamentos de pequena amplitude, mas que liberaram 

grande volume de seixos nos vales. Os solos de alteração dos arenitos e folhelhos sendo 

mais rasos que nas rochas do complexo Luiz Alves e foram afetados quase exclusivamente 

por deslizamentos translacionais de amplitude menor. 

  

6.2.2.1.1.3. Domínio Morfoestrutural dos Depósitos Sedimentares Quaternários 

 Corresponde às planícies aluviais do rio Itajaí Açu e dos principais afluentes e 

subafluentes dos rios Belchior e Luiz Alves. As aluviões dos altos vales compostas de seixos 

com matriz arenosa foram fortemente remanejadas pelos fluxos que acompanharam as 
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inundações de novembro 2008. À jusante, os depósitos aluviais arenosos ou areno-siltosos 

foram recobertos por novas camadas de granulometria semelhante. Estão frequentemente 

associados à rampas e leques de colúvio que ocorrem no pé das encostas.  

 

6.2.3. Avaliação e Delimitação das Áreas de Suscetibilidade e Risco a Deslizamentos e 

Inundações 

 

6.2.3.1. Introdução 

 O evento de novembro de 2008, por ter sido de grande magnitude, deixou o terreno 

bem marcado por um registro de numerosas cicatrizes de deslizamentos que puderam ser 

delimitadas e mapeadas por imagens de satélite e inspeções de campo. Ao todo, foram 

mapeadas 1576 cicatrizes (Figuras 6.38, 6.39 e ANEXO II). A análise dessas cicatrizes 

passou a ter fundamental importância nos estudos posteriores visando à delimitação de 

encostas com características topográficas, geológicas e de uso do solo semelhantes às 

deslizadas. Esses trabalhos culminaram com a confecção de mapas de suscetibilidade e de 

risco a deslizamentos a partir de geoprocessamento e de análise estatística multivariada, 

objeto desse capítulo. 

 

6.2.3.2. Materiais e Métodos 

 A descrição dos materiais e métodos empregados está no ítem 5.1. 

 

6.2.3.3. Mapa de áreas urbanizadas e casas rurais 

 Para a elaboração desse mapa, foi utilizado o mosaico de fotografias áreas 

ortorretificadas do novo aerolevantamento do estado de SC, fornecido pela Secretaria do 

Desenvolvimento Sustentável de SC. Essas imagens, de excepcional qualidade, com 

resolução espacial em torno de 0,40 metros x 0,40 metros e georreferenciamento preciso, 

permitiram uma perfeita visualização das casas e áreas urbanizadas, que foram vetorizadas 

como pontos e polígonos, respectivamente. (figura 6.37). 

 No total, foram mapeadas 4.953 casas e instalações rurais nos três municípios. 
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Figura 6.37 - Mapa de áreas urbanizadas (em verde) e casas rurais (pontos pretos). 

 

6.2.3.4. Mapa de Cicatrizes 

 A fig. 6.38 representa o mapa de cicatrizes gerado nos municípios de Gaspar, Ilhota e 

Luis Alves (área do projeto). 
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Figura 6.38 – Mapa de cicatrizes na área do projeto. Polígonos em preto:cicatrizes; 
polígonos em verde: fluxos de lama e detritos. A área de maior concentração de cicatrizes 

está delimitada pelo polígono em vermelho e passa a ser chamada setor atingido. 

 

 Observa-se que há uma grande concentração de cicatrizes, delimitada como setor 

atingido na fig. 6.39 (detalhe na fig. 6.38) e que se prolonga para sudoeste na direção da 

zona urbana do vizinho município de Blumenau. 

 O setor atingido possui área de 288,66 Km2 e nele houve uma ocorrência de 1536 

cicatrizes de deslizamentos contra 1576 cicatrizes que foram mapeadas nos 905,26 km2 da 

área do projeto (municípios de Gaspar, Ilhota e Luis Alves). 
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Figura 6.39 – Detalhe do mapa de cicatrizes da figura 6.38., mostrando a grande densidade 

de cicatrizes no setor atingido. 
 

 Na figura 6.39a, as cicatrizes são superpostas ao mapa hipsométrico da área de 

estudos. Observa-se que as áreas onde houve maior concentração de cicatrizes não 

correspondem às áreas de maior elevação. Isso parece mostrar que a concentração de 

cicatrizes no setor atingido não foi devido a fenômenos como chuvas orográficas, mesmo 

por o relevo, apesar de bem movimentado, é relativamente uniforme em toda a área do 

projeto. Essa área foi, certamente, a mais duramente atingida pelas chuvas do evento de 

novembro de 2008. 
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Figura 6.39a. Cicatrizes superpostas ao mapa hipsométrico da área de estudo. 

 

 Considera-se que a área de cabeceira é de grande importância, pois é nela que o 

deslizamento nasce e se desenvolve encosta abaixo.  

 De uma maneira geral, áreas com maior proporção ou densidade de cabeceiras de 

cicatrizes (cicatrizes/Km2) são as mais suscetíveis a deslizamentos. Para fins de 

geoprocessamento e análise estatística, foi digitalizado um ponto na cabeceira de cada 

cicatriz, gerando-se assim uma nuvem de pontos que corresponde ao mapa de cabeceiras 

de cicatrizes.  

 Esse mapa foi posteriormente transformado num arquivo em formato raster e depois 

cruzado com as diversas classes booleanas dos mapas de variáveis topográficas e também 

dos mapas geológico e de uso do solo, a fim de serem geradas nas tabelas, com destaque 

para as colunas de densidade de cabeceiras de cicatrizes (cabeceiras/ Km2), como a tabela 



 

92 

6.9. Posteriormente esses valores foram recalculados para índices de 1 a 10 que, por sua 

vez, foram utilizados para reclassificar os mapas.  

 Esses mapas reclassificados foram superpostos utilizando-se técnicas de 

geoprocessamento, gerando assim o mapa de suscetibilidade à geração de deslizamentos, 

que delimita as áreas mais propensas a esse tipo de evento. 

 

6.2.3.5. Variáveis Topográficas 

 Os mapas de variáveis topográficas são compostos pelos mapas de declividade, 

hipsometria, orientação da encosta e forma da encosta. 

 Todos foram confeccionados a partir do modelo numérico do terreno (MNT) gerado 

por curvas de nível com equidistância de 20metros (municípios de Ilhota e Luiz Alves), de 

10metros (áreas rurais do município de Gaspar) e de 5metros (áreas urbanas do município 

de Gaspar) da carta planialtimétrica integrada do projeto, acima referida. 

 As classes dos mapas de variáveis topográficas foram cruzados com os mapa de 

cabeceiras de deslizamentos (ver item 6.2.3.4.), com vistas à elaboração das tabelas que 

apresentam os números e proporções de cabeceiras em relação às áreas de cada classe. 

Para esse procedimento, foi utilizado o módulo álgebra com mapas e, posteriormente, o 

módulo contagem de células ou áreas do programa IDRISI. 

 Para fins de geração dos dados estatísticos expressos nas tabelas, considerou-se 

para cada classe do mapa de variáveis topográficas a área de cada classe relativa ao setor 

atingido, onde houve maior densidade de cicatrizes, e não à área total do projeto. 

 

6.2.3.5.1. Mapa de Declividade 

 A partir do MNT foram estabelecidas quatro classes de declividade: classe 1: de 0˚ a 

15˚; classe 2: de 15˚ a 30˚; classe 3: de 30˚ a 45˚; classe 4: acima de 45˚ (figura 6.40).  

 Embora a literatura relativa a movimentos de massa enfoque frequentemente outras 

classes de declividade, principalmente a classe entre 0˚ e 8˚, optou-se por trabalhar com 

essas quatro classes por apresentarem uma melhor distribuição dos deslizamentos na área 

de estudo. 
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Figura 6.40 – Classes de declividade na área de estudo. Classe 1: de 0˚ a 15˚; Classe 2: de 

15˚ a 30˚; Classe 3: de 30˚ a 45˚; Classe 4: acima de 45˚. 
 

 

 Na tabela 6.9 são apresentados os dados de cada classe de declividade, expressos 

em relação ao setor atingido e não à área total do projeto. 

 

 

 

 



 

94 

 

Tabela 6.9 – Dados estatísticos de declividade 

Classe declividade 
Área de cada 

classe (Km2) 

Número de 

cabeceiras 

Cabeceiras/K

m2 
Índice 

Índice final 

(peso 3) 

Classe 1 - 0˚ a 15˚ 121,80 406 3,33 4 12 

Classe 2 - 15˚ a 30˚ 132,29 835 6,31 7 21 

Classe 3 - 30˚ a 45˚ 29,94 255 8,52 9 27 

Classe 4 - acima de 45˚ 4,52 40 8,86 10 30 

 

 A partir dos valores de densidade de cabeceiras (cabeceiras/Km2), foram calculados 

índices, linearmente proporcionais a uma escala de 0 a 10.  

 Todos os quatro mapas de variáveis topográficas tiveram seus índices calculados 

dessa maneira.  

 No caso do mapa de declividade, foi atribuído um peso 3 a esses índices, para fins de 

geoprocessamento, devido ao fato de os valores de declividade serem reconhecidamente 

considerados os mais importantes quanto a deslizamentos. Observa-se, nessa tabela, que 

houve um aumento na densidade de cicatrizes diretamente proporcional ao aumento da 

declividade, como o esperado. 

 

6.2.3.5.2. Mapa de declividade reclassificado 

 Com a utilização dos índices da tabela 1, foi feita a reclassificação de do mapa de 

declividades (figura 6.40), quando as áreas correspondentes a cada classe receberam o 

valor do índice correspondente (com peso 3), gerando-se, assim o mapa de figura 6.41. 
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Figura 6.41 – Mapa de declividade reclassificado com os índices da tabela 1 

 

6.2.3.5.3. Hipsometria 

 Na figura 6.42 é apresentado o mapa hipsométrico da área de estudo, com quatro 

classes: classe 1 – de 0 a 200 metros: classe 2 – de 200 a 400 metros; classe 3 – de 400 a 

600 metros; classe 4 – de 600 a 813 metros. 

 Os dados estatísticos relativos à hipsometria estão expressos na tabela 6.10. 
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Figura 6.42 – Mapa hipsométrico da área de estudo. 

 

Tabela 6.10 – Dados estatísticos relativos à hipsometria. 

Classe hipsométrica 

Área de cada classe, 
normalizada pela área 

da classe 2 de 
declividade (Km2) 

Número de 
cabeceiras em 

cada classe 
normalizada 

Cabeceiras/Km
2 

Índice 

Classe 1 – de 0 a 200 
metros 

64,40 295 4,58 6 

Classe 2 – de 200 a 
400 metros 

51,23 408 7,96 10 

Classe 3 – de 400 a 
600 metros 

15,34 123 8,02 10 

Classe 4 – de 600 a 
813 metros 

1,29 9 6,99 9 
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 Para evitar que número de cabeceiras por classe hipsométrica, fosse influenciado 

pela correlação que as classes hipsométricas mais altas tem com valores mais elevados de 

declividade, gerando assim valores redundantes, optou-se por considerar somente as áreas 

relativas à classe 2 de declividade (fig. 6.40 e tabela 6.9) para cada classe hipsométrica, 

tirando-se, assim, a influência da declividade. 

 Nessa tabela, observa-se que a classe 1, representando altitudes mais baixas, foi a 

que apresentou uma menor densidade de cabeceiras de cicatrizes, o que é um dado 

curioso, considerando-se que, na área de estudo, as mais baixas altitudes correspondem 

aos vales que são as áreas mais densamente ocupadas e potencialmente mais propensas a 

deslizamentos induzidos.  

 No entanto, há de se considerar que a maior parte das cabeceiras mapeadas 

correspondem a deslizamentos translacionais rasos, quase sempre gerados nas encostas 

superiores, próximos aos topos de elevações. 

 

6.2.3.5.4. Mapa hipsométrico reclassificado 

 Com a utilização dos índices da tabela 6.10, foi feita a reclassificação do mapa 

hipsométrico (figura 6.42), quando as áreas correspondentes a cada classe receberam o 

valor do índice correspondente, gerando-se, assim o mapa de figura 6.43. 
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Figura 6.43. Mapa hipsométrico reclassificado com os índices da tabela 2 

 

6.2.3.5.5. Orientação de Encostas 

 A figura 6.44 corresponde ao mapa de orientação de encostas com quatro classes: 

classe 1: azimute de 0° a 90°; classe 2: azimute de 90° a 180°; classe 3: azimute de 180° a 

270°; classe 4: azimute de 270° a 360°. 
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Figura 6.44 – Mapa de orientação de encostas. 

 

 Na tabela 6.11 são apresentados os dados estatísticos relativos à incidência de 

cabeceiras de deslizamentos sobre encostas voltadas para diferentes quadrantes. 

 

Tabela 6.11 – Dados estatísticos de orientação da encosta. 

Classe  
Área de cada 
classe (Km2) 

Número de 
cabeceiras 

Cabeceiras/Km2 Índices 

Classe 1: azimute de 0° a 
90°(quadrante NE) 

63,43 503 7,93 10 

Classe 2: azimute de 
90°(quadrante SE) 

82,94 450 5,43 7 

Classe 3: azimute de 180° a 
270°(quadrante SW) 

65,03 209 3,21 4 

Classe 4: azimute de 270° a 
360°(quadrante NW) 

66,47 368 5,54 7 
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 Nessa tabela, observa-se que as encostas da classe 1, voltadas para nordeste foram 

as que apresentaram maior densidade de cabeceiras, enquanto que as da classe 3, voltadas 

para sudoeste (quadrante oposto), foram as que apresentaram os menores valores. Isso 

parece refletir o fato de as chuvas de alta intensidade do evento de novembro de 2008 terem 

atingido a área de nordeste para sudoeste, com é relatado no item 2.2. 

 

6.2.3.5.6. Mapa de orientação de encostas reclassificado 

 Com a utilização dos índices da tabela 3, foi feita a reclassificação de do mapa de 

orientação de encostas (figura 6.44), quando as áreas correspondentes a cada classe 

receberam o valor do índice correspondente, gerando-se, assim o mapa de figura 6.45. 

 

 
Figura 6.45 – Mapa de orientação de encostas reclassificado com os índices da tabela 3. 
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6.2.3.5.7. Formas de Encosta (Curvaturas) 

 A figura 6.46 corresponde ao mapa de formas de encostas com três classes: classe 1: 

encostas côncavas; classe 2: encostas planas; classe 3: encostas convexas. 

 

 

Figura 6.46 – Mapa de formas de encostas (curvaturas). 

 

 Na tabela 6.12 são apresentados os dados estatísticos referentes à distribuição de 

cabeceiras de cicatrizes nessas três classes de curvatura de encostas. 
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Tabela 6.12 – Dados estatísticos relativos às formas de encostas 

Classe  
Área de cada 

classe (Km2) 

Número de 

cabeceiras 
Cabeceiras/Km2 Índices 

Classe 1: encostas 

côncavas 
67,43 329 4,88 6 

Classe 2: encostas 

planas 
147,71 633 4,28 5 

Classe 3: encostas 

convexas 
73,40 574 7,82 10 

 

 Nessa tabela, observa-se uma densidade de cicatrizes bem maior nas encostas 

convexas. Isso parece refletir o fato de haver uma tendência das cicatrizes serem geradas 

nas áreas convexas por serem essas mais expostas à erosão do que as áreas côncavas ou 

planas. 

 

6.2.3.5.8. Mapa de formas de encosta reclassificado 

 Com a utilização dos índices da tabela 4, foi feita a reclassificação de do mapa de 

formas de encostas (figura 6.46), quando as áreas correspondentes a cada classe 

receberam o valor do índice correspondente, gerando-se, assim o mapa de figura 6.47. 
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Figura 6.47 – Mapa de formas de encostas reclassificado com os índices da tabela 4. 

 

6.2.3.6. Mapas Temáticos 

 Os mapas temáticos utilizados para o cálculo de índices e delimitação das áreas de 

suscetibilidade a deslizamentos, forma o mapa geológico e o mapa de uso e cobertura do 

solo. 

 

6.2.3.6.1. Mapa Geológico 

 O mapa geológico da área de estudo (figura 6.48) é composto por 12 classes, cada 

uma correspondendo a um litotipo diferenciado. 
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Figura 6.48 – Mapa geológico, com 12 classes, representando os litotipos. 

 

 Na área estudada observou-se que os solos residuais desenvolvidos sobre os 

mesmos litotipos ou unidades geológicas apresentam, em média, características 

mineralógicas e microestruturais semelhantes, o que permite inferir, em termos regionais, 

um comportamento geotécnico semelhante.  

 Na tabela 6.13. são apresentados os dados estatísticos quanto à distribuição das 

cabeceiras e também das áreas das cicatrizes de deslizamentos referentes a cada litotipo 

que representa classe do mapa geológico. 
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Tabela 6.13 – Dados estatísticos relativos às classes do mapa geológico. 

CLASSE Área 
classe 
(Km

2
) 

N°de 
cabec
eiras 

Cabeceira
s/Km

2
 

Índice 
relativo às 
cabeceiras 

Área das 
cicatrizes 
na 
classe(Km

2
) 

Proporção da 
área de 
cicatrizes(%) 

Índice 
quanto a 
cicatrize
s 

Média dos 
índices 

Índice 
Final 

Alúvio 24,56 0 0 0 0 0 0 0 0 

Colúvio 1,38 0 0 0 0,15 10 10 5 7 

Folhelho 44,13 210 4,76 6 0,40 0,90 2 4 5 

Conglome
rado 

6,63 51 7,69 8 0,12 1,76 4 6 8 

Arcóseo 36,92 442 11,97 10 0,96 2,61 5 7,5 10 

Gnaisses 171,09 795 4,65 6 4,24 2,48 5 5,5 7 

Máf-
Ultramáf. 

5,18 43 8,31 8 0,17 3,26 7 7,5 9 

Guaratubi
nha 

fora fora fora fora fora fora fora fora 7 

Valsunga
na 

fora fora fora fora fora fora fora fora 7 

Brusque  fora fora fora fora fora fora fora fora 7 

Cataclasit
os 

fora fora fora fora fora fora fora fora 6 

Milonitos fora fora fora fora fora fora fora fora 6 

 

 Nessa tabela, as unidades Granito Guaratubinha, Granito Valsungana, Grupo 

Brusque, Cataclasitos e Milonitos, por estarem fora da área de maior concentração de 

cicatrizes, representada pelo setor atingido (fig. 6.38), tiveram sua avaliação prejudicada. 

Para seus índices, foram estimados os valores de unidades semelhantes. 

 Diferentemente do que foi feito nos mapas de variáveis topográficas, considerou-se 

também as proporções das áreas de cada classe afetadas por cicatrizes para o cálculo do 

índice final. 

 Os solos desenvolvidos em arcóseos, seguidos pelos em complexos máfico-

ultramáficos foram os que apresentaram maiores índices de suscetibilidade. 

 

6.2.3.6.2. Mapa Geológico reclassificado 

 Com a utilização dos índices finais da tabela 5, foi feita a reclassificação de do mapa 

geológico (figura 6.48), quando as áreas correspondentes a cada classe receberam o valor 

do índice correspondente, gerando-se, assim o mapa de figura 6.49. 
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Figura 6.49 – Mapa geológico reclassificado com os índices da tabela 5. 

 

6.2.3.6.3. Mapa de Uso e Cobertura do Solo 

Os três municípios estudados ocupando áreas de morfologia variável (como setores 

montanhosos, planícies, setores de colinas) apresentam uma repartição diferenciada de tipo 

de uso da terra de um setor para outro. As 11 classes de uso da terra descritas na tabela 

6.13a correspondam à uso da terra na totalidade de cada município. Esses resultados são 

significativos a uma escala de 1:50.000. Eles não são totalmente representativos dos 

detalhes de uso da terra nos setores mais afetados por deslizamentos onde somente uma 

análise feita por interpretação visual a partir de imagens de alta resolução permite um 

resultado detalhado. 

As superfícies ocupadas por matas são dominantes nos municípios onde elas 

representam 48,9 % (tabela 6.13a), mas dentre as microbacias afetadas por deslizamentos 
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dos arredores do Morro do Baú esse percentagem atinge mais de 60% (70% na bacia de 

Ribeirão do Baú segundo Egas, 2011). 

A classe pastagens (23,4% das áreas dos 3 municípios) corresponde a todas as 

superfícies vegetadas cobertas de gramíneas fazendo parte ou não de um uso puramente 

agrícola (pastos sujos ou não, capoeirinha, superfícies deslizadas já recobertas por 

vegetação no momento de registro das imagens). Uma comparação de imagens dos últimos 

anos mostra que na planície do Rio Itajaí Açu uma parte das pastagens em 2009 é agora 

utilizada como arrozais.  

 

Tabela 6.13a - Classes de uso da terra em 2009 extraídas das imagens Liss3 de 2009/2010 

na totalidade das superfícies dos 3 municípios estudados  

 Gaspar Ilhota Luiz Alves Total 

 ha ha ha ha % 

Água 328,9 244,8 2,1 575,8 0,6 0,6 

Arroz 3187,5 3038,6 448,9 6675 7,4  

 

36,1 

Pastagens 8131,3 7579,5 5495 21205,8 23,4 

Banana 0 561,3 3963 4524,3 5,0 

Palmito 66 63,7 57,8 187,5 0,2 

Cana 7.8 10.4 74.3 92.5 0.1 

Mata 21725.3 10158.8 12341.6 44225.7 48.9 48.9 

Eucalipto 1626 1539.9 1359.4 4525.3 5,0 6.2 

Pinus 157.1 92.2 849.8 1099.1 1.2 

Solo nu 2477.9 1700.1 1261.1 5439.1 6,0 6.0 

Urban. 1497.4 270.8 201.4 1969.6 2.2 2.2 

Total 39205.2 25260.1 26054.4 90519.7 100 100 

 

 Na figura 6.50 é apresentado o mapa de uso e cobertura de solo da área de estudo, 

composto pelas onze classes de uso ou cobertura de solo. 
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Figura 6.50 – Mapa de uso e cobertura do solo, com onze classes. No ANEXO IV pode-se 
visualizar versão desse mapa em escala ampliada. 
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 Na tabela 6.14 são apresentados os dados estatísticos quanto à distribuição das 

cabeceiras e também das áreas das cicatrizes de deslizamentos referentes a cada classe de 

uso e cobertura do solo do mapa da fig. 6.50. 

 Para evitar que número de cabeceiras por classe de uso do solo, fosse influenciado 

pelo fato de algumas coberturas do solo como a mata tenderem a ocorrer em áreas com 

maior declividade do que outras, gerando assim valores redundantes, optou-se por 

considerar somente as áreas relativas à classe 2 de declividade (fig. 6.40 e tabela 6.9) para 

cada classe de uso do solo. Portanto, todos os dados da tabela 6.14. foram normalizados à 

classe 2 de declividade (entre 15° e 30°), tirando-se, assim, a influência da declividade no 

uso do solo. 

 

Tabela 6.14 – Dados estatísticos relativos ao mapa de uso e cobertura do solo, 

normalizados à classe 2 de declividade. 

CLASSE Área 

classe 

(Km
2
) 

N°de 

cabecei

ras 

Cabeceiras/

Km
2
 

Índice 

relativo às 

cabeceiras 

Área das 

cicatrizes 

na 

classe(Ha) 

Proporção da 

área de 

cicatrizes(%) 

Índice 

quanto a 

cicatrizes 

Média 

dos 

índices 

Índice 

Final 

Água  0 0 0 0 0 0 0 0 

Arroz  0 0 0 0 0 0 0 0 

Pastagem 18,2 105 5,7 3,1 63,39 3,41 3,9 4 6 

Banana 3,58 14 3,9 2,1 11,59 3,23 3,7 3 5 

Palmito 0,79 5 6,3 3,5 3,04 3,82 4,4 4 6 

Cana 0,11 2 18,2 10 0,95 8,66 10 10 10 

Mata 98,5 668 6,8 3,7 213,07 2,16 2,5 3 5 

Eucalipto 7,14 46 6,4 3,5 11,57 1,62 1,9 3 5 

Pinus 1,30 4 3,01 1,6 1,61 1,24 1,4 2 3 

Solo nu 1,95 6 3,1 1,7 4,94 2,53 2,9 3 5 

Áreas 

urbanas 
0,35 1 2,8 1,5 0,63 1,82 2,1 2 3 

 

 Nessa tabela observa-se que as áreas de cultivo de cana de açúcar, em que pese sua 

pequena área normalizada, foram as que apresentaram maiores índices de suscetibilidade 

quanto à geração de cabeceiras de cicatrizes como às áreas atingidas por deslizamentos, 

seguidas pelas áreas de palmito e pastagens. As áreas de cultivo de banana mostraram 
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índices relativamente baixos quanto à densidade de cabeceiras como também quanto à 

proporção da área atingida por cicatrizes. 

 

6.2.3.6.4. Mapa de uso e cobertura de solo reclassificado 

 Com a utilização dos índices finais da tabela 6, foi feita a reclassificação de do mapa 

de uso e cobertura de solo (figura 6.50), quando as áreas correspondentes a cada classe 

receberam o valor do índice correspondente, gerando-se, assim o mapa de figura 6.51. 

 

 
Figura 6.51 – Mapa de uso e cobertura de solo reclassificado com os índices 

 finais da tabela 6.14. 
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6.2.3.7. Mapa de Suscetibilidade a Deslizamentos 

 O mapa de suscetibilidade a deslizamentos foi gerado pela superposição e soma dos 

índices dos mapas de variáveis topográficas, mapa geológico e de uso e cobertura do solo 

reclassificados (figuras 6.41, 6.43, 6.45, 6.45 e 6.49). Para essa soma, foi utilizado o módulo 

“álgebra com mapas” do programa IDRISI, resultando no mapa da figura 6.52. Nesse mapa, 

as áreas com valores mais elevados de soma de índices representam as áreas mais 

suscetíveis a deslizamentos. 

 

 

Figura 6.52 – Mapa do somatório dos índices de suscetibilidade. 
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 Finalmente, esse mapa foi reclassificado para três classes: suscetibilidade baixa: 

índices de 0 a 26; suscetibilidade média: índices de 26 a 52 e suscetibilidade alta: índices de 

52 a 77 (figura 6.53). 

 

 

 

 As áreas de suscetibilidade baixa totalizaram 211,14 Km2; as de suscetibilidade 

média, 339,85 Km2 e as de suscetibilidade alta, 356,51 Km2. 

 

 
Figura 6.53 – Mapa de suscetibilidade a deslizamentos na área do projeto. 
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6.2.3.8. Mapa de Risco a Deslizamentos 

 O mapa de risco a deslizamentos da área do projeto foi confeccionado fazendo-se o 

cruzamento (interseção) da classe de suscetibilidade alta do mapa de suscetibilidade (figura 

6.53) com o mapa de casas rurais e áreas urbanas (figura 6.37). 

 Como o conceito de área de risco não está relacionado unicamente a residências ou 

construções, mas também a todo o espaço utilizável no entorno delas, optou-se por 

estabelecer uma área de influência (ou buffer) de 50 metros no entorno das casas e áreas 

urbanizadas. Portanto, o mapa de áreas de risco a deslizamentos (figura 6.54) resultou da 

interseção entre a classe de suscetibilidade alta do mapa de suscetibilidade e o mapa de 

casas rurais e áreas urbanas com esse buffer de 50 metros. No total, as áreas de risco a 

deslizamentos totalizaram 850,10 hectares. 
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Figura 6.54 – Mapa de áreas de risco a deslizamentos. As áreas de risco estão delimitadas 

em vermelho, rios em azul, estradas em preto. 
 

 Na figura 6.55 temos o mapa de áreas de risco numa escala ampliada, enfocando a 

área do Ribeirão do Arraial. 
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Figura 6.55 - Ampliação da área do retângulo em azul no centro do mapa de áreas de risco 

da fig. 6.54., correspondendo à área do Ribeirão do Arraial. Além das áreas de risco a 
deslizamentos em vermelho, observa-se a posição das casas rurais (pontos pretos) e dos 

núcleos urbanizados (áreas em preto). Ribeirão do Arraial: linha azul; estradas: linhas pretas 
(BR 470 no canto inferior esquerdo). 

 

 Neste setor do mapa, observa-se que as áreas de risco englobam grande parte das 

casas (representadas por pontos), instalações rurais ou de seu entorno. Observa-se que 

estas áreas ocorrem também na periferia de núcleos urbanizados (áreas em preto).  

 

6.2.3.9. Avaliação das Áreas Inundáveis 

 No mapa da figura 6.56 estão representadas as áreas suscetíveis à inundação, na 

área do projeto. Esse mapa foi desenvolvido a partir de uma precisa delimitação de áreas de 

depósitos aluvionares que corresponde a áreas atingidas, periodicamente, por cheias. 

 Os setores inundáveis desse mapa totalizam 218,2 Km2. 
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Figura 6.56 – Mapa de áreas com suscetibilidade a inundações. As linhas em cinza 
correspondem aos principais canais de drenagem. 

 

6.2.3.9.1. Avaliação das áreas inundáveis na bacia do Braço do Baú 

 Em seu trabalho de conclusão de curso, Monteiro (2011) realizou um trabalho de 

modelagem matemática para a previsão de áreas suscetíveis à inundação na bacia do Braço 

do Baú, setor central da área do projeto.  
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 Para tanto, integrou dados de modelagem hidrológica, com o software HEC-HMS 

(Hydrologic Modeling System) foi desenvolvido pelo Centro de Engenharia Hidrológica do 

Corpo de Engenheiros do Exército dos Estados Unidos da América (USACE-HEC, 2000). O 

HEC-HMS é projetado para simular o processo de precipitação-vazão de sistemas de bacias 

hidrográficas. 

 Utilizou também o modelamento com o software FLO-2D, cujo modelo hidrodinâmico 

foi proposto por O’Brien et al. (1993). Este modelo mostrou ser uma efetiva ferramenta para 

delimitar perigo de inundação e determinar formas de minimizar inundações. Ele pode 

simular desde cenários básicos de escoamento superficial até cenários avançados (FLO-2D 

SOFTWARE INC., 2009). 

 O resultado desse modelamento foi a delimitação de áreas com três níveis de perigo 

na bacia estudada: nível 3 para Perigo Alto (vermelho); nível 2 para Perigo Médio (laranja); 

nível 1 para Perigo Pequeno (amarelo) e 0 para Perigo Inexistente (sem cor). As áreas de 

perigo de inundação são apresentadas na Figura 6.57. 

 
Figura 6.57 - Mapa de Perigo de Inundação (Corpo Hídrico). Fonte: Monteiro, L.R. (2011). 



 

118 

6.2.3.10. Áreas de Risco a Inundações 

 A figura 6.58 representa o mapa de áreas de risco a inundações. De maneira 

semelhante ao mapa de áreas de risco a deslizamentos, foi confeccionado fazendo-se o 

cruzamento (interseção) do mapa de suscetibilidade a inundações (figura 6.56) com o mapa 

de casas rurais e áreas urbanizadas (figura 6.37), onde foi considerado, novamente, um 

buffer de 50 metros no entorno das casas rurais e áreas urbanas. 

 

 
Figura 6.58 - Mapa de áreas de risco a inundação. Em azul: principais canais de drenagem. 
 

 As áreas de risco a inundações totalizam 36,02 Km2. Grande parte destas áreas 

inundáveis corresponde a áreas urbanizadas de cidades da área do projeto, como mostra a 

figura 6.59. 
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Figura 6.59.- Áreas de risco a inundações no município de Gaspar. Observa-se que grande 
parte das áreas urbanizadas do município (representadas pelas linhas poligonais pretas) 

está em área de risco a inundações (áreas em vermelho). Os pontos pretos correspondem a 
casas e instalações rurais, muitas das quais estão também em áreas de risco. Os rios estão 

representados pelas linhas azuis. 

 

 

 Nos ANEXOS V e VI são apresentados, respectivamente, o Mapa de Suscetibilidade 

a Deslizamentos e Inundações e o Mapa de Áreas de Risco a Deslizamentos e Inundações 

em escala ampliada, fornecendo detalhes. 
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8 - CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 

 

Nesse trabalho, constatou-se que, para um perfeito entendimento das causas e uma 

delimitação precisa de áreas de risco, visando minimizar os impactos de novos desastres 

ambientais, era necessário ampliar o conhecimento e informações de base na área de 

estudo. Assim, boa parte do trabalho constou da aquisição e interpretação de dados 

petrográficos, geoquímicos e da caracterização do solo para uma melhor caracacterização 

geológico-geomorfológica da área, com vistas a análise dos deslizamentos. 

 Análise dos dados geoquímicos foi muito útil para elucidar questões importantes 

referentes à caracterização geológica. Em relação às rochas vulcânicas, supunha-se, 

inicialmente, que duas amostras (respectivamente de andesito e andesito basáltico) 

associadas a folhelhos do Grupo Itajaí representassem a sequência vulcânica desse grupo. 

No entanto, a caracterização geoquímica evidenciou que o andesito (amostra BA 232) 

apresenta um comportamento geoquímico bastante diferenciado do andesito basáltico 

(amostra BA 206), com um enriquecimento relativo em CaO, MgO e Ni, e um 

empobrecimento relativo em TiO2,P2O5, U e Th, mesmo tendo um índice de diferenciação 

(teor em SiO2) mais alto. Isso parece indicar que o andesito basáltico representa não o Gr. 

Itajaí, mas um dique de rocha básica pouco mais diferenciada da Província Magmática 

Paraná devido a seu comportamento geoquímico mais próximo ao de outros diabásios 

dessa província (amostras BA 123b e BA 213b). 

 Quanto às rochas plutônicas, observa-se que, em relação aos núcleos máfico-

ultramáficos do Complexo Luiz Alves, amostra de basalto de borda de núcleo máfico, 

evidenciou aspectos evolutivos importantes, quando comparada a amostra de gabro do 

centro do mesmo complexo. Essa amostra, embora seja relativamente mais pobre em SiO2, 

apresenta maiores teores em TiO2, P2O5, K2O, Fe2O3, Cu, Co, Nb, Ta, Ga, Rb, Sr, U, Th, Zn, 

V, Y e Zr e menores teores em Cr2O3, MgO, MnO e Ba, mostrando que é uma amostra mais 

diferenciada. Amostra de gabro do centro do núcleo parece ter evoluído a partir do basalto 

de borda por processos de acumulação de cristais ferromagnesianos O maior teor em SiO2 

do gabro pode ser explicado pela interação com os gnaisses granulíticos encaixantes. O 

entendimento desses aspectos serve para consolidar a idéia de que os núcleos máfico-

ultramáficos são, de fato, complexos ígneos diferenciados, nos quais os gabros e piroxenitos 

evoluíram a partir de magma basáltico toleítico por processos de acumulaçao de cristais. 
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 Em relação aos solos, observa-se que, quando comparada à composição química da 

rocha-matriz, o quimismo do solo residual desenvolvido sobre piroxenito mostra um 

enriquecimento residual em TiO2, Al2O3, FeO, MnO, K2O e P2O5 e uma depleção em SiO2, 

MgO, CaO e Na2O. Os solos desenvolvidos sobre gnaisse granulítico, por sua vez, mostram 

enriquecimento residual em TiO2, Fe2O3 e P2O5 e uma depleção em SiO2, MnO, MgO, CaO, 

Na2O e K2O, enquanto que os teores em Al2O3 não sofreram variação. Essas características 

apontam para um processo de laterização na evolução dos solos da área de estudo. 

 Na área de estudo, os planos de ruptura dos deslizamentos ocorreram, 

frequentemente, no horizonte pedogenético C e no contato com o substrato rochoso. 

Análises granulométricas no horizonte C de solos de encostas que sofreram deslizamentos 

indicaram composição predominantemente arenosa, com textura areno siltosa, 

independentemente do tipo de rocha matriz. Foram analisados solos residuais (alteritos) 

desenvolvidos sobre gnaisse granulítico, arenito arcoseano, gabro e piroxenito e todos eles 

mostraram teores de areia entre 37,42% e 80,02%, com destaque para as classes texturais 

areia fina e muito fina. Nos constituintes finos, verificou-se o predomínio da fração siltosa, 

com pouca argila. Essa textura, predominantemente arenosa, está relacionada 

principalmente, a um ao estágio de maturidade pedogenética intermediária a baixa no 

horizonte C, como é indicado pela presença de areia feldspática e fragmentos de rocha 

matriz na fração granulométrica grosseira dos solos. A imaturidade parcial dos solos 

amostrados é particularmente evidenciada pelos alteritos associados à litologia máfica e 

ultramáfica, com teores de areia superiores à 60%  e baixa composição argilosa. Outros 

fatores podem ter contribuído ainda para os teores de argila pouco expressivos nos solos 

analisados, como, por exemplo, processos de lixiviação subsuperficial nas encostas, com a 

remoção de argilominerais pela ação da água, em direção à base das vertentes. 

 A maior proporção de areia fina, muito fina e silte confere menor coesão e reduz a 

resistência de cisalhamento dos solos, além de aumentar a porosidade e permeabilidade, 

favorecendo a saturação e processos de ruptura nas encostas. A tendência a uma maior 

desestabilização nesse tipo de material é ainda reforçada pelo fato que, de acordo com a 

literatura, os limites de plasticidade e de liquidez dos solos são inversamente proporcionais à 

granulometria das partículas, podendo ser alcançados com teores de umidade inferiores aos 

necessários para desestabilizar solos formados por frações mais finas. 

 A saturação dos solos analisados, favorecida pelas características granulométricas 

identificadas, seria potencializada pelos índices pluviométricos extremos que 
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desencadearam os deslizamentos analisados e pela proximidade do horizonte pedogenético 

C com a rocha matriz inalterada e impermeável. 

 O evento meteorológico de novembro de 2008 foi de excepcional magnitude e 

intensidade. Observou-se que os deslizamentos decorrentes deixam marcada no terreno 

uma concentração de cicatrizes, com cerca de 288,6 Km2 na área do projeto, delimitada na 

figura 6.38. Essa área, denominada setor atingido, se prolonga para sudoeste na direção da 

zona urbana do vizinho município de Blumenau. Foi, certamente, a área mais duramente 

atingida pelas chuvas do evento de novembro de 2008. 

 Observa-se que as áreas onde houve maior concentração de cicatrizes não 

correspondem às áreas de maior elevação (figura 6.39a) e isso parece mostrar que a 

concentração de cicatrizes no setor atingido não foi devido a fenômenos como chuvas 

orográficas.  

 Foi mapeado um total de 1576 cicatrizes de deslizamentos nos 905,3 Km2 da área do 

projeto (municípios de Gaspar, Ilhota e Luis Alves), sendo que 97.5% delas concentrou-se 

no chamado setor atingido, com 288,6 Km2. 

 Considera-se, nesse trabalho que as áreas mais suscetíveis a deslizamentos são 

também as que apresentam um maior número de cabeceiras de cicatrizes por unidade de 

área (densidade de cabeceiras de cicatrizes) no setor atingido. 

 A análise estatística mostrou que, em relação à declividade do terreno, houve um 

aumento da densidade de cabeceiras de cicatrizes (n° de cabeceiras de cicatrizes/Km2) com 

o aumento da declividade gerando índices de suscetibilidade a deslizamentos maiores, 

como o esperado. 

 Em relação à orientação das encostas, observou-se que as voltadas para nordeste 

foram as que apresentaram maior densidade de cabeceiras de cicatrizes, enquanto que as 

voltadas para sudoeste (quadrante oposto), foram as que apresentaram os menores valores. 

Isso parece refletir o fato de as chuvas de alta intensidade do evento de novembro de 2008 

terem atingido a área de nordeste para sudoeste. 

 Quanto à forma das encostas, observa-se uma densidade de cabeceiras de cicatrizes 

bem maior nas encostas côncavas, quando compara às encostas planas ou convexa. Isso 

parece refletir o fato de haver uma tendência das cicatrizes serem geradas nas áreas 

côncavas por serem essas mais expostas à erosão do que as áreas convexas ou planas. 
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 Do ponto de vista pedogeológico, observa-se que os solos desenvolvidos sobre 

rochas do tipo arenito arcoseano, seguidos pelos solos desenvolvidos sobre núcleos máfico-

ultramáficos foram os que apresentaram maiores índices de suscetibilidade a deslizamentos. 

 A distribuição das cicatrizes de deslizamentos por classe de uso e cobertura de solo 

mostrou que as áreas de cultivo de cana de açúcar foram as que apresentaram maiores 

índices de suscetibilidade a deslizamentos, seguidas pelas áreas de cultivo de palmito e 

pastagens. 

 Na confecção do mapa de suscetibilidade a deslizamentos, foram considerados os 

índices de suscetibilidade referentes à declividade, à hipsometria, à orientação de encostas, 

à forma das encostas às classes pedogeológicos e ás classes de uso e cobertura do solo. O 

mapa de suscetibilidade final foi subdividido em três classes: suscetibilidade baixa, média e 

alta. As áreas de suscetibilidade baixa totalizaram 211,1 Km2; as de suscetibilidade média, 

339,8 Km2 e as de suscetibilidade alta, 356,5 Km2. 

 O mapa de áreas de risco a deslizamentos foi elaborado a partir do cruzamento entre 

a classe de suscetibilidade alta e o mapa de casas rurais e áreas urbanas (figura 6.37). No 

total, as áreas de risco a deslizamentos totalizaram 850,10 hectares, englobando grande 

parte das casas, instalações rurais ou de seu entorno. Observa-se também que as áreas de 

risco concentram-se na periferia de cidades e núcleos urbanizados, como mostra a figura 

6.55. 

 O mapa de suscetibilidade a inundações (Figura 6.58) foi desenvolvido a partir de 

uma precisa delimitação de áreas de depósitos aluvionares que correspondentes à planície 

de inundações dos rios e ribeirões que, por sua vez, correspondem às áreas periodicamente 

atingidas por cheias. Essas áreas suscetíveis a inundações totalizam 218,2 Km2 . Já as 

áreas de risco a inundações totalizam 36,02 Km2. Grande parte destas áreas inundáveis 

corresponde a áreas urbanizadas de cidades e núcleos urbanos da área do projeto, como 

mostra a figura 6.59. 

 Em que pese o seu trágico saldo de mortos, feridos, desabrigados e danos materiais, 

as cicatrizes de deslizamento deixadas pelo evento de novembro de 2008 mostraram-se 

potencialmente eficientes na delimitação de outras áreas de suscetibilidade e risco por meio 

da utilização de métodos estatísticos associados ao geoprocessamento. Os mapas de áreas 

de suscetibilidade e riscos a deslizamentos e também a inundações foram elaborados com 

metodologias próprias, baseadas nas condições locais e específicas do Vale do Itajaí, e 

também em eventos que já ocorreram e podem vir a se repetir. Esses mapas podem agora 
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ser utilizados agora como ferramentas para planos diretores e 

zoneamento/compartimentação de áreas urbanas e rurais por parte do poder público. 
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ANEXOS 

 

 

 

 

ANEXO I - Carta Planialtimétrica Integrada 

 

 

 

OBS.: O CD do projeto (no ANEXO X) contém esse mapa em formato pdf configurado 

para impressão em papel tamanho A3 e A0 (na escala 1:50.000). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

137 

 

 

 

 

ANEXO II – Mapa Geológico 

 

 

 

OBS.: O CD do projeto (no ANEXO X) contém esse mapa em formato pdf configurado 

para impressão em papel tamanho A3 e A0 (na escala 1:50.000). 
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ANEXO III – Mapa Geomorfológico 

 

 

 

OBS.: O CD do projeto (no ANEXO X) contém esse mapa em formato pdf configurado 

para impressão em papel tamanho A3 e A0 (na escala 1:50.000). 
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ANEXO IV – Mapa de Uso e Cobertura de Solo 

 

 

 

OBS.: O CD do projeto (no ANEXO X) contém esse mapa em formato pdf configurado 

para impressão em papel tamanho A3 e A0 (na escala 1:50.000). 
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ANEXO V – Mapa de Suscetibilidade a Deslizamentos e 

Inundações 

 

 

 

OBS.: O CD do projeto (no ANEXO X) contém esse mapa em formato pdf configurado 

para impressão em papel tamanho A3 e A0 (na escala 1:50.000). 
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ANEXO VI – Mapa de Áreas de Risco a Deslizamentos e 

Inundações 

 

 

 

OBS.: O CD do projeto (no ANEXO X) contém esse mapa em formato pdf configurado 

para impressão em papel tamanho A3 e A0 (na escala 1:50.000). 
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ANEXO VII – Síntese dos Trabalhos de Conclusão de Curso 

(TCCs) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


