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ribeirão Máximo, Município de Luis Alves, SC. Dissertação (Mestrado Profissional em 

Planejamento Territorial e Desenvolvimento Socioambiental). Universidade do Estado de 

Santa Catarina, Florianópolis, 2012. 

 

RESUMO 

 

Esta dissertação tem por objetivo realizar uma análise da suscetibilidade a movimentos de 

massa na microbacia do ribeirão Máximo, que se localiza a Sudoeste do município de Luis 

Alves, no baixo Vale do Itajaí, Nordeste do estado de Santa Catarina, entre as coordenadas 

26°43’23,22” e 26°47’17,83” S e 48°53’16,02” e 48°57’27,96” W. Os movimentos de massa 

são fenômenos da morfodinâmica natural terrestre e atuam na esculturação e evolução do 

relevo, através do desprendimento e transporte de solo e/ou material rochoso vertente abaixo, 

pela ação da gravidade. No entanto, o grande enfoque que se dá a estes processos, deve-se aos 

registros crescentes de ocorrências envolvendo áreas ocupadas, com grandes perdas 

socioambientais. O desastre ambiental ocorrido em 2008 no estado de Santa Catarina, que 

atingiu principalmente o Vale do rio Itajaí, reuniu esforços da comunidade científica (GTC, 

FAPESC) na busca da compreensão desses fenômenos que causaram tantos estragos e 

prejuízos. Neste contexto, o município Luis Alves foi um dos mais atingidos, motivando a 

realização desta pesquisa. Somente na microbacia do ribeirão Máximo foram mapeadas 18 

cicatrizes de movimentos de massa resultantes deste período de precipitação intensa. O 

método de trabalho proposto é baseado na análise sistêmica, adotando a bacia hidrográfica 

enquanto unidade de análise, com o uso de métodos de gabinete, campo e laboratório, através 

do estudo e integração das especificidades ambientais locais, climatologia, geologia, 

geomorfologia, pedologia, uso e ocupação da terra, na busca dos condicionantes envolvidos 

nas ocorrências de movimentos de massa na microbacia do ribeirão Máximo. As 

características ambientais da microbacia do ribeirão Máximo, clima subtropical úmido, com 

índices pluviométricos elevados; litologias de alto grau metamórfico do Complexo 

Granulítico de Santa Catarina com lineamentos estruturais e planos de descontinuidades 

marcantes; relevo acidentado e declivoso com encostas íngremes e vales profundos; e mantos 

de alteração espessos; somadas às ações antrópicas inadequadas nas encostas, como cortes 

para a construção de moradias e estradas, predispõem o desenvolvimento de processos 

erosivos e desestabilizantes. Os resultados apontam os lineamentos estruturais, as feições 

geomorfológicas, a declividade e o uso e ocupação da terra como os principais condicionantes 

envolvidos nas ocorrências de movimentos de massa na microbacia do ribeirão Máximo. A 



integração desses condicionantes em ambiente SIG possibilitou a geração do mapa de 

suscetibilidade a movimentos de massa da microbacia do ribeirão Máximo, com a 

hierarquização da área em cinco classes de suscetibilidade: muito baixa, baixa, média, alta e 

muito alta. O estudo detalhado de uma das 18 cicatrizes de movimentos de massa mapeadas 

na microbacia do ribeirão Máximo permitiu uma compreensão mais abrangente da atuação 

dos condicionantes envolvidos nas ocorrências de movimentos de massa, principalmente o 

comportamento do solo, confirmando a baixa resistência do horizonte C e indicando que as 

rupturas ocorrem preferencialmente neste horizonte. 

 

Palavras Chave: suscetibilidade; movimentos de massa; microbacia do ribeirão Máximo, 

município de Luis Alves. 
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ABSTRACT 

 

This dissertation aims to analyze the mass movements susceptibility in the micro basin of 

ribeirão Máximo, which is located at the southwest of Luis Alves municipality, in the low 

Itajaí Valley, northeastern Santa Catarina State, with coordinates 26°43’23.22” and 

26°47’17.83” S and 48°53’16.02” and 48°57’27.96” W. The mass movements are phenomena 

of the earth natural morphodynamics and work in sculpture and evolution of the relief, 

through the detachment and transport of soil and/or rock material downward slope, by gravity 

action. However, the great focus on these processes takes place due to the increase of 

occurrences involving occupied areas with big social and environmental losses. The 

environmental disaster occurred in 2008 in Santa Catarina State, which affected mainly Itajaí 

Valley, has joined forces of the scientific community (GTC, FAPESC) in the search for 

understanding these phenomena that have caused so much damage and losses. In this context, 

Luis Alves municipality was one of the most affected, motivating the development of this 

research. Only in the micro basin of ribeirão Máximo were mapped 18 mass movements scars 

resulting from this period of intense precipitation. The work method proposed is based on the 

systemic analysis, adopting the watershed as the unit of analysis, with the use of theoretical 

work, field and lab methods, through the study and integration of local environmental 

specificities, climatology, geology, geomorphology, pedology, land use, in the quest for the 

conditioners involved in the mass movements occurrences in the micro basin of ribeirão 

Máximo. The environmental characteristics of the micro basin of ribeirão Máximo, humid 

subtropical climate with high precipitation indexes, high grade metamorphic lithologies of the 

Granulitic Complex of Santa Catarina State with structural lineaments and marked 

discontinuity plans, rugged and sloping relief with steep hillsides and deep valleys, and thick 

soils, added to inadequate antropic actions in hillsides, as cuts for construction of houses and 

roads, predispose the development of erosion and destabilizing processes. The results point 

the structural lineaments, the geomorphologic features, the slope and the land use as the main 

conditioners involved in the mass movements occurrences in the micro basin of ribeirão 

Máximo. The integration of these conditioners in SIG environment enabled the generation of 

the mass movements susceptibility map of the micro basin of ribeirão Máximo, with the 



hierarchization of the area in five susceptibility classes: very low, low, medium, high and very 

high. The detailed study of one of the 18 mass movements scars mapped in the micro basin of 

ribeirão Máximo allowed a wider understanding of the actuation of the conditioners involved 

in the occurrences of mass movements, mainly the soil behavior, confirming the low 

resistance of C horizon and indicating that the ruptures occur mainly in this horizon. 

 

Keywords: susceptibility; mass movements; micro basin of ribeirão Máximo; Luis Alves 

municipality. 
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INTRODUÇÃO 

 

Os processos que desencadeiam os movimentos de massa fazem parte da 

morfodinâmica natural terrestre e atuam na esculturação e evolução do relevo. Dentro desta 

perspectiva existe uma complexidade de interações entre os diversos fatores condicionantes, 

climatologia, hidrologia, geologia, geomorfologia, pedologia, cobertura vegetal; os vários 

mecanismos de ruptura dos solos; as características de transporte, além das intervenções 

antrópicas nas encostas, cada vez mais frequentes (Tricart, 1977; Guidicini & Nieble, 1983; 

Kirkby, 1984; Christopherson, 1998; Fernandes et al, 2001; Dias & Herrmann, 2002; 

Bigarella, 2003; Alheiros et al, 2003; Luiz, 2003; Herrmann, Pellerin & Saito, 2006; 

Guimarães et al, 2008; Fernandes & Amaral, 2009; Cunha & Guerra, 2009). 

O grande enfoque que se dá aos movimentos de massa deve-se aos registros 

crescentes de ocorrências envolvendo áreas ocupadas, com grandes perdas socioambientais. 

Em muitos casos, este cenário pode ser explicado pelas ações antrópicas desordenadas, sem 

critérios ou planejamento nas encostas, fazendo com que o sistema antrópico influencie a 

ocorrência de processos geomorfológicos, tais como os movimentos de massa, impondo-lhes 

ritmos diferentes dos naturais, com consequente alteração de suas escalas temporais de 

ocorrência (Perez Filho & Quaresma, 2011). 

A preocupação com o aumento dos desastres a partir da década de 50, fez com que a 

ONU criasse uma secretaria denominada United Nations Disaster Relief (Assistência aos 

Desastres das Nações Unidas) UNDRO, que buscou propor e promover iniciativas 

preventivas e mitigadoras em desastres para todo o mundo. Para tanto, na Assembléia Geral 

das Nações Unidas de 11 de dezembro de 1987 foi decidido que os anos 90 seriam a 

“International Decade for Natural Disaster Reduction – IDNDR” (Década Internacional para 

a Redução de Desastres Naturais). A ONU incluiu os estudos sobre os movimentos de massa 

neste período, enfatizando a necessidade do desenvolvimento de estratégias para a avaliação e 

predição de áreas suscetíveis e com risco a estes fenômenos. A iniciativa visava reduzir os 

danos sociais e materiais provocados por calamidades naturais, priorizando as atividades pré-

impacto: planejamento, prevenção e previsão (Mattedi & Butzke, 2001). O Brasil participou, 

oficialmente, muito pouco dos debates e das atividades propostas ao longo deste período, 

embora tenha sido a partir deste decênio que ocorreram os maiores avanços no campo 

técnico-científico e nas experiências de gestão local de riscos. Isto contribuiu para a 

compreensão dos processos associados a movimentos de massa, e das alternativas para 

prevenção e redução de acidentes (Carvalho & Galvão, 2006). 



2 

Dada a importância e magnitude dos movimentos de massa, estes são tema de muitas 

pesquisas desenvolvidas por geógrafos, geomorfólogos, geólogos e engenheiros, que 

culminaram em muitos trabalhos: Guidicini & Nieble, 1983; Christopherson, 1998; Dias, 

2000; Sestini, 2000; Fernandes et al, 2001; Dias & Herrmann, 2002; Cristo, 2002; Bigarella, 

2003; Luiz, 2003; Saito, 2004; Herrmann, Pellerin & Saito, 2006; Bini, 2007; Guimarães et al, 

2008; Vieira, 2008; Fernandes & Amaral, 2009; Santos, 2009; Wilvert, 2010; Saito, 2011; 

Parreira, 2011; Bini, 2012; dentre outros. Recentemente, as ocorrências envolvendo 

movimentos de massa em Santa Catarina (2008), Rio Grande do Sul (2009), Rio de Janeiro 

(2010), entre tantas outras, têm ampliado o debate sobre o tema, bem como mobilizado a 

sociedade e a comunidade científica na busca de soluções que possam prever ocorrência 

destes fenômenos, evitando perdas socioambientais. 

Dessa forma, a presente dissertação busca analisar a suscetibilidade a movimentos de 

massa na microbacia do ribeirão Máximo, a partir do conhecimento dos condicionantes 

envolvidos na ocorrência desses fenômenos. 

A microbacia do ribeirão Máximo localiza-se a sudoeste do município de Luis Alves, 

entre as coordenadas 26°43’23,22” e 26°47’17,83” S e 48°53’16,02” e 48°57’27,96” W, 

sendo tributária na margem direita da bacia hidrográfica do rio Luis Alves, o qual deságua no 

rio Itajaí-Açu, a mais importante bacia hidrográfica da vertente atlântica do Estado de Santa 

Catarina. 

Esta dissertação faz parte do projeto “Diagnóstico de Risco Geoambiental com uso 

de Sensores Orbitais e Determinação de Cenários Suscetíveis”, elaborado pelos professores 

do Departamento de Geografia da UDESC e aprovado pela FAPESC, que tem como objetivo 

realizar a identificação e a avaliação de cenários suscetíveis a fenômenos perigosos 

relacionados à dinâmica do meio físico, desde a escala regional até local, produzindo 

subsídios para a gestão de áreas de risco geoambiental na bacia hidrográfica do rio Luis 

Alves, trecho médio e baixo, bacia hidrográfica do rio Itajaí, Santa Catarina. Este projeto visa 

atender uma demanda do município de Luis Alves, frente aos estragos e perdas causados pela 

catástrofe ambiental ocorrida em 2008, quando intensas chuvas resultaram em inundações e 

movimentos de massa em muitos municípios catarinenses, deixando milhares de desabrigados 

e desalojados, além de mortos e feridos. Os dados da Defesa Civil do Estado de Santa 

Catarina (2008)
1
 apontam 77 municípios atingidos, com 135 vítimas humanas fatais, 02 

                                                 
1 Defesa Civil de Santa Catarina. Enchentes 2008. Disponível em: < http://www.desastre.sc.gov.br/>. Acesso em 

maio 2009. 

 

http://www.desastre.sc.gov.br/
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pessoas desaparecidas, 2.637 desabrigados e 9.390 desalojados. O município de Luis Alves 

foi um dos mais atingidos, tendo decretado estado de calamidade pública
2
. 

A grande maioria dos movimentos de massa ocorreu nos dias 22 e 23 de novembro, 

período em que incidiram precipitações intensas e concentradas, totalizando mais de 400 mm, 

segundo dados meteorológicos da EPAGRI/CIRAM
3
. Esse pico máximo de chuvas foi 

antecedido por um período de cerca de três meses de precipitações contínuas que provocaram 

a saturação do solo e culminaram em inundações e numerosos movimentos de massa, 

principalmente nos municípios do baixo vale do Itajaí. A Organização Meteorológica Mundial 

(OMM) apontou os estragos provocados pela chuva dos últimos meses de 2008, em Santa 

Catarina, como os piores em um século na região, destacando o evento climático no país 

como um dos mais sérios daquele ano no mundo
4
. 

O município de Luis Alves é carente em dados e informações, e até o momento são 

poucos os estudos dessa natureza com foco municipal. Através da fase de levantamentos 

realizada ao longo da execução desta pesquisa, pode-se constatar a escassez de dados 

geológicos; climatológicos; geomorfológicos e pedológicos, assim como, de uso e ocupação 

da terra. 

A escolha da microbacia do ribeirão Máximo como área de estudo deve-se ao 

mapeamento de 18 cicatrizes de movimentos de massa resultantes deste período de 

precipitação intensa, assim como, ao contexto ambiental em que a mesma se insere e que 

predispõe o desenvolvimento de processos erosivos e desestabilizantes. As litologias, de alto 

grau metamórfico do Complexo Granulítico de Santa Catarina, com lineamentos e planos de 

descontinuidades marcantes, sob a influência do clima subtropical úmido, com índices 

pluviométricos bastante elevados, condicionaram o desenvolvimento de um relevo 

acidentado, com encostas íngremes, vales profundos, e mantos de alteração espessos, o que 

favorece a ocorrência natural de movimentos de massa. Somadas a estes fatores, as ações 

antrópicas nas encostas, caracterizadas por desmatamentos, cortes e ocupações inadequadas, 

                                                 
2 Situação de alteração intensa e grave das condições de normalidade em um determinado município, estado ou 

região, decretada em razão de desastre, comprometendo substancialmente sua capacidade de resposta (Defesa 

Civil de Santa Catarina. Disponível em: 

<http://www.defesacivil.sc.gov.br/index.php?option=com_content&task=view&id=196&Itemid=251>. Acesso 

em agosto 2012. 

 
3 EPAGRI/CIRAM disponível em: http://www.epagri.sc.gov.br/, acesso em junho 2009. 

 
4 ONU destaca tragédia em Santa Catarina. Zero Hora, 17 dez 2008. Emergência em Santa Catarina. Disponível 

em: 

<http://zerohora.clicrbs.com.br/zerohora/jsp/default.jsp?uf=2&local=18&newsID=a2336391.xml&channel=13&

tipo=1&section=Geral>. Acesso em maio 2009. 

http://www.defesacivil.sc.gov.br/index.php?option=com_content&task=view&id=196&Itemid=251
http://www.epagri.sc.gov.br/
http://zerohora.clicrbs.com.br/zerohora/jsp/default.jsp?uf=2&local=18&newsID=a2336391.xml&channel=13&tipo=1&section=Geral
http://zerohora.clicrbs.com.br/zerohora/jsp/default.jsp?uf=2&local=18&newsID=a2336391.xml&channel=13&tipo=1&section=Geral
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potencializam a ocorrência desses fenômenos. Em muitos pontos ao longo da área de estudo e 

entorno, a recorrência desses processos é facilmente atestada pelos espessos depósitos de 

encosta identificados na forma de colúvios, muitos deles com claras evidências da 

superposição e retrabalhamento de depósitos de antigos movimentos de massa. 

 

Para a realização desta pesquisa algumas questões demandam respostas científicas, 

tais como: 1) Quais os condicionantes envolvidos na ocorrência de movimentos de massa na 

microbacia do ribeirão Máximo? 2) Quais são as áreas suscetíveis à ocorrência de 

movimentos de massa na microbacia do ribeirão Máximo? 3) Qual é a área mais 

representativa da ocorrência de movimentos de massa na microbacia do ribeirão Máximo? 

 

Como problema de pesquisa, buscou-se refletir em como contribuir para o 

entendimento das ocorrências de movimentos de massa na microbacia do ribeirão Máximo, 

identificando as áreas suscetíveis à ocorrência desses fenômenos na área de estudo, para que 

sejam incorporadas no planejamento municipal, como áreas com potencial para novas 

ocorrências, evitando ou minimizando novas catástrofes no futuro? 
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OBJETIVOS 

 

Esta dissertação tem como objetivos: 

 

GERAL 

 

Analisar a suscetibilidade a movimentos de massa na microbacia do ribeirão 

Máximo, município de Luis Alves, Santa Catarina. 

 

ESPECÍFICOS 

 

- Analisar as variáveis envolvidas como condicionantes nas ocorrências de 

movimentos de massa na microbacia do ribeirão Máximo, tais como, clima, geologia, 

geomorfologia, pedologia, e uso e ocupação da terra; 

- Buscar identificar as áreas suscetíveis a movimentos de massa na microbacia do 

ribeirão Máximo; 

- Avaliar uma ocorrência de movimento de massa representativa para a área de 

estudo. 

 

Este trabalho está estruturado da seguinte forma: 

 

O Capítulo I, Referencial Teórico, traz os conceitos que deram suporte para o estudo 

e análise da suscetibilidade a movimentos de massa: encosta; processos morfogenéticos, 

erosão e movimentos de massa, conceito, classificação, mecanismos e condicionantes. 

O Capítulo II, Materiais e Métodos, apresenta os materiais e métodos utilizados 

durante a pesquisa: gabinete, campo e laboratório. 

O Capítulo III, Área de Estudo, localiza e caracteriza ambientalmente a área de 

estudo: clima, geologia, geomorfologia, pedologia e ocupação e uso da terra. 

O Capítulo IV, Análise e Discussão dos Resultados, discute os resultados obtidos 

com a pesquisa: os condicionantes envolvidos, a suscetibilidade a movimentos de massa na 

microbacia do ribeirão Máximo, e o estudo de um deslizamento em detalhe. 
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CAPÍTULO I 

1. REFERENCIAL TEÓRICO 

Este capítulo busca abordar os principais conceitos relacionados à temática dos 

movimentos de massa. Sem a intenção de esgotar o tema, pretende-se apenas resgatar e 

discutir os conceitos que fundamentam a realização desta pesquisa. Inicialmente abordaremos 

o conceito de encosta, em virtude de ser o palco de atuação de diversos processos 

geomorfológicos, entre eles os erosivos e os movimentos de massa. Em seguida abordaremos 

estes dois processos que trabalham na esculturação e evolução das encostas, mas diferem em 

escala temporal e espacial. Posteriormente discutiremos os movimentos de massa, conceito, 

classificação, mecanismos e condicionantes, com enfoque para os que ocorrem em locais de 

clima úmido, como a área de estudo, onde a precipitação é o principal fator desencadeante 

destes fenômenos. 

Coelho Netto (1994:94) entende o termo encostas, ou vertentes, como “os espaços 

físicos situados entre os fundos de vales e os topos ou cristas da superfície crustal, os quais, 

por sua vez, definem as amplitudes do relevo e seus gradientes topográficos”. Christofoletti 

(1980) e Bigarella (2003) consideram o estudo das encostas, através da análise das formas e 

mecanismos de evolução, um dos setores mais importantes e complexos da geomorfologia, 

pois, as mesmas abrangem a maior parte da paisagem, fornecendo água e sedimentos para os 

cursos de água, bem como, são palco de atuação de diferentes processos morfogenéticos, 

responsáveis pela dinâmica e relacionamento funcional de todas as suas partes, através da 

formação e remoção de material detrítico, como o intemperismo, a erosão e os movimentos de 

massa (Christofoletti, 1980; Bigarella, 2003). 

De acordo com Guerra & Guerra (2009), as vertentes apresentam formas bastante 

variadas, podendo ser agrupadas em três tipos básicos, côncavas, convexas e retilíneas, que 

combinados na natureza, geram os demais tipos (côncavo-convexas, retilíneo-convexas, entre 

outros) (Guerra & Guerra, 2009). Coelho Netto (1994) ressalta que essas formas geométricas 

resultam da ação de processos erosivos-deposicionais no tempo e igualmente condicionam a 

espacialização dos processos erosivos-deposicionais subsequentes (Coelho Netto, 1994). 

Christopherson (1998) destaca que as encostas são modeladas através da relação entre as taxas 

de intemperismo, erosão e movimentos de massa. 
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Em climas úmidos, como a área de estudo, com altos índices pluviométricos anuais, 

os processos erosivo-deposicionais são condicionados pela hidrologia ao longo das encostas, 

através das rotas preferenciais dos fluxos de água superficiais ou subsuperficiais. Esses fluxos 

resultam da interação de diversos fatores, bióticos (flora e fauna), abióticos (clima, geologia, 

geomorfologia e pedologia) e antrópicos (uso e ocupação da terra). Qualquer alteração na 

composição destes fatores pode induzir a modificações significativas na dinâmica espaço-

temporal dos processos hidrológicos atuantes nas encostas e, conseqüentemente, no trabalho 

geomorfológico (Coelho Netto, 1994). Tricart (1977) destaca o papel hidrológico na 

ocorrência dos processos erosivo-deposicionais, e explica que o intemperismo e os 

movimentos de massa estão intimamente relacionados com o processo de infiltração, na 

medida em que a erosão, ao contrário, está vinculada ao processo de escoamento superficial, 

conhecido na literatura internacional como runoff. 

O intemperismo, a erosão, e os movimentos de massa são os principais processos da 

dinâmica natural de evolução da paisagem, com dominância de um sobre os demais em 

ambientes e condições específicas (Kirkby, 1984; Christopherson, 1998; Fernandes & 

Amaral, 2009). Em áreas montanhosas, a dissecação do relevo ocorre de maneira rápida, pela 

ação fluvial, formando vales encaixados, com a desestabilização das encostas e atuação 

dominante dos movimentos de massa. Estes ampliam os vales, reduzem a declividade, até 

nova estabilização das encostas. Neste momento, o intemperismo e os processos erosivos, 

mais lentos, tornam-se dominantes. Quando as taxas de infiltração sobrepujam as taxas de 

escoamento superficial o processo de intemperismo é dominante, contribuindo para a 

pedogênese. Ao contrário, quando as taxas de escoamento superficial sobrepujam as de 

infiltração os processos erosivos atuam de maneira dominante (Kirkby, 1984), contribuindo 

para a atuação da morfogênese, podendo levar à nova instabilização do meio (Tricart, 1977). 

A colocação de Kirkby (1984) corrobora com as idéias de Tricart (1977), que 

classifica o ambiente em estágios de estabilidade, através do balanço morfogênese e 

pedogênese. De acordo com o autor, nos meios estáveis, onde os processos mecânicos atuam 

pouco e de modo lento, a dissecação é moderada e o modelado evolui lentamente e de 

maneira constante, a pedogênese atua de maneira predominante. Nos meios de transição entre 

os meios estáveis e instáveis, intergrades, ocorre interferência permanente de morfogênese e 

pedogênese, exercendo-se de maneira concorrente sobre um mesmo espaço. O balanço oscila 

e muda de sentido em função das condições oferecidas pelo meio. Nos meios fortemente 

instáveis a morfogênese é o elemento predominante da dinâmica natural, e fator determinante 
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do sistema natural, ao qual outros elementos estão subordinados (Tricart, 1977). Nesses meios 

a erosão e os movimentos de massa desempenham papel de destaque. 

Contribuindo com as idéias de Kirkby (1984) e Tricart (1977), Christopherson 

(1998) cita o modelo do equilíbrio dinâmico, um balanço entre força, forma e processo, como 

uma abordagem muito utilizada por geomorfólogos contemporâneos para entender as formas 

de relevo. A paisagem é um sistema aberto, com variações na entrada de energia e materiais. 

De acordo com esta teoria, paisagens em dinâmico equilíbrio mostram contínuas adaptações a 

cada mudança nas condições físicas (geologia, geomorfologia, pedologia, clima) ou 

antrópicas (uso e ocupação da terra) do ambiente, através de ações e reações de compensação, 

em uma busca constante de equilíbrio. A cada evento desestabilizante, como uma precipitação 

intensa ou uma queimada, o sistema atinge seu limite geomórfico, ponto onde não há mais 

energia de resistência contra os processos de denudação, e entra em uma nova configuração 

de equilíbrio. O autor ainda destaca, assim como Kirkby (1984) e Tricart (1977), que 

mudanças lentas e contínuas, como a pedogênese e os processos erosivos, tendem a manter 

uma condição aproximada de equilíbrio. Enquanto que eventos dramáticos, como os 

movimentos de massa, apesar de menos freqüentes, requerem longo período de recuperação 

antes do estabelecimento de nova condição de equilíbrio (Christopherson, 1998). 

Segundo Fournier (1975), a erosão constitui a primeira fase do processo de formação 

e evolução das encostas e relevos. Caracteriza-se como um processo natural que ocorre em 

três fases: remoção de partículas do solo, transporte desse material pelos agentes erosivos e, 

quando não há mais a energia para o transporte, deposição desse material transportado 

(Guerra, 1994; Morgan, 2005). Em áreas sob climas úmidos, a água, na forma de chuva, é o 

principal agente erosivo, através do fenômeno de destruição dos agregados do solo pela 

energia cinética de suas gotas (Fournier, 1975; Tricart, 1977; Bertoni & Lombardi Neto, 

1990; Guerra, 1994; Guerra, 1999; Mafra, 1999; Morgan, 2005). 

Essa “habilidade” da chuva em causar erosão é conhecida como erosividade, que 

juntamente com a erodibilidade dos solos, que é a resistência do solo em ser removido e 

transportado, as características das encostas e a cobertura vegetal, são os fatores controladores 

naturais dos processos erosivos (Guerra, 1994; Morgan, 2005). A intervenção antrópica pode 

alterar esses fatores, impondo-lhes novos ritmos, acelerando ou retardando os processos 

erosivos (Guerra, 1994; Perez Filho & Quaresma, 2011). Dessa forma, quando o fenômeno 

erosivo é natural, se estabelece um equilíbrio, a velocidade de desgaste do solo é lenta para 

que sua velocidade de formação compense as perdas sofridas. A erosão é chamada de 

geológica e somente pode ser reconhecível com o decorrer de um longo período. No entanto, 
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quando este equilíbrio é rompido em função de ações antrópicas, o fenômeno erosivo se 

acelera, e a velocidade de desgaste ultrapassa a de formação dos solos (Fournier, 1975; 

Bertoni & Lombardi Neto, 1990). Deve ser destacado que essa dinâmica, erosão geológica 

lenta e erosão antrópica rápida, não é regra. O equilíbrio do processo erosivo pode ser 

rompido e acelerado por fatores naturais, como uma precipitação intensa. 

Os movimentos de massa, assim como a erosão, são processos naturais importantes 

no condicionamento da evolução do relevo ao longo do tempo geológico (Tricart, 1977; 

Kirkby, 1984; Christopherson, 1998; Bigarella, 2003; Alheiros et al, 2003; Guimarães et al, 

2008; Fernandes & Amaral, 2009). No entanto, diferem desta em função de sua escala 

temporal e espacial, na medida em que, ocorrem de maneira episódica, dentro do tempo 

histórico e mobilizam e transportam grande volume de material (Fernandes & Amaral, 2009). 

Diferem também em sua natureza, ocorrendo através desestabilização, desprendimento e 

movimentação gravitacional, descendente e para fora da encosta, de solo e/ou rochas, sem a 

ajuda da água corrente como um agente de transporte (Crozier, 1986; Selby, 1993). 

Entretanto, a água geralmente está envolvida em tais processos, reduzindo a coesão e o ângulo 

de atrito interno, e conseqüentemente, a resistência dos materiais. 

Bigarella (2003) considera os movimentos de massa como os mais importantes 

processos geomórficos modeladores da superfície terrestre. Estes fenômenos referem-se a 

todos os movimentos de materiais provocados e controlados pela gravidade ao longo da 

encosta (Christofoletti, 1980; Christopherson, 1998), através de um plano de ruptura, 

geralmente relacionado a descontinuidades mecânicas e/ou hidráulicas, localizando-se 

preferencialmente nos contatos entre o solo, o saprolito e a rocha sã (Dias & Herrmann, 

2002). 

A ocorrência de movimento de massa está relacionada à alteração do equilíbrio entre 

as tensões no interior da encosta. Para que uma encosta permaneça estável e em equilíbrio é 

necessário resistir à força da gravidade atuando sobre os materiais que as constituem, 

puxando-os para baixo e para posições horizontais. O peso desses materiais na encosta é 

dividido em dois componentes: um trabalha a favor de mantê-los em equilíbrio e o outro os 

puxa para baixo seguindo a força da gravidade (Luiz, 2003), como mostra a Figura 1. 
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Figura 1: Forças atuantes em um bloco em uma superfície inclinada. 

Fonte: Luiz, 2003. 

 

O equilíbrio ou estabilidade de uma encosta pode ser analisado através do fator de 

segurança, que é calculado entre as forças que promovem a resistência do material ao 

deslocamento (R) e as forças que promovem o seu deslocamento (T) (Luiz, 2003; Morgan, 

2005; Fernandes & Amaral, 2009). 

 

Fator de segurança = 
R

T
 

 

Quando o resultado da razão entre essas forças for menor que 1, significa que a 

encosta está instável. Antes da ruptura, o valor da resistência se iguala ao valor da força de 

cisalhamento, ou seja, R = T, sendo atingida a máxima resistência do material, nessa condição 

a encosta se encontra em equilíbrio instável. Quando a força de cisalhamento excede a 

resistência ao cisalhamento, ou seja, R < T, a encosta está submetida à situação não 

compatível com a estabilidade e haverá rupturas nos materiais da encosta e deslocamentos. A 

instabilidade pode ser provocada pela queda da resistência dos materiais da encosta, ou pelo 

aumento da força de cisalhamento, ou quando as duas situações ocorrem juntas. Quando o 

valor da resistência é maior que a força de cisalhamento, R > T, a encosta se encontra estável 

(Luiz, 2003). 

A resistência ao cisalhamento de um solo é a tensão de cisalhamento máxima que 

pode ser aplicada à estrutura do solo. Quando este máximo é atingido o solo rompe e a 

resistência do solo é totalmente mobilizada (Soares, Pinheiro & Tavares, 2006). A resistência 

ao cisalhamento é influenciada pelos parâmetros ângulo de atrito, coesão e declividade (Luiz, 

2003). O ângulo de atrito e a coesão são as propriedades dos materiais mais significativas na 

discussão dos problemas de estabilidade de encosta (Guidicini & Nieble, 1983). O ângulo de 

atrito representa o atrito entre as partículas do solo sob o peso dos materiais, sendo mais forte 
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quanto mais significativas forem as irregularidades e as asperezas dos grãos. A coesão resulta 

da interação eletrostática entre as partículas finas do solo, argilo-minerais, óxidos e matéria 

orgânica, que tornam o solo coeso e mais resistente a eventuais rupturas. A água contida nos 

poros em condições de poro–pressões negativas (sucções) também fornece coesão ao solo, 

sendo esta chamada de coesão aparente (Luiz, 2003). 

A tensão de cisalhamento é comandada pela gravidade, sendo influenciada pela 

declividade e peso dos materiais. Fatores que modificam a geometria da encosta e o peso dos 

materiais podem aumentar a tensão de cisalhamento, e consequentemente, provocar 

movimentos de massa (Luiz, 2003). 

Existem na natureza vários tipos de movimentos de massa, os quais envolvem uma 

grande variedade de materiais, processos e fatores condicionantes (Fernandes & Amaral, 

2009). Em virtude da complexidade dos fenômenos, estes vêm sendo estudados por diversas 

áreas do conhecimento, como a geografia, geologia, geomorfologia, engenharia, entre outras, 

o que resulta em várias propostas de classificação na literatura em todo o mundo (Guidicini & 

Nieble, 1983; Fernandes et al, 2001). Dentre os critérios utilizados para a diferenciação destes 

movimentos destacam-se o tipo de material, a velocidade e o mecanismo do movimento, o 

modo de deformação, a geometria da massa movimentada e o conteúdo de água (Selby, 

1993). 

De acordo com Dias & Herrmann (2002) e Fernandes & Amaral (2009), a primeira 

classificação de amplo aceite e que serviu de base para muitos trabalhos foi desenvolvida por 

Sharpe (1938) e apresenta duas categorias principais: fluxos (flows) e escorregamentos 

(slides), com subdivisões das mesmas. Dentre as propostas mais recentes, destacam-se os 

trabalhos de Varnes (1958 e 1978) e Hutchinson (1988). A proposta de Varnes (1978), ainda 

uma das mais utilizadas no mundo, é simples e se baseia no tipo de movimento de material 

transportado. A proposta de Varnes é considerada a classificação oficial da Associação 

Internacional de Geologia de Engenharia – IAEG. A classificação de Hutchinson (1988) é 

uma das mais complexas e baseia-se na morfologia da massa em movimento e em critérios 

associados ao tipo de material, ao mecanismo de ruptura, à velocidade do movimento, às 

condições de poro-pressão e às características do solo (Dias & Herrmann, 2002; Fernandes & 

Amaral, 2009). 

Christopherson (1998) classifica os movimentos de massa em quatro tipos principais: 

rastejo (creep), queda (fall), escorregamento (slide) e fluxo de detritos (flow). Christofoletti 

(1980) divide o processo em: rastejamento, solifluxão e fluxos de lama, avalancha, 

deslizamentos e desmoronamentos. 
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Dentre as publicações brasileiras, merecem destaque os trabalhos de Freire (1965), 

Guidicini e Nieble (1983) e Cunha (1991) (Dias & Herrmann, 2002; Fernandes & Amaral, 

2009). A tabela a seguir mostra de forma resumida, as principais classes de movimentos de 

massa propostas por estes autores. 

 

Quadro 1: Resumo da classificação dos movimentos de massa segundo Freire (1965), Guidicini e 

Nieble (1983) e Cunha (1991) 

 

Freire (1965) Guidicini e Nieble (1983) Cunha (1991) 

Escoamentos: 

Rastejos e Corridas 

 

 

Escorregamentos: 

Rotacionais e Translacionais 

 

 

Subsidências e Desabamentos 

Escoamentos: 

Rastejos e Corridas 

 

Escorregamentos: 

Rotacionais, Translacionais, 

Quedas de Blocos e 

Queda de Detritos 

 

Subsidências: 

Subsidências, 

Recalques e 

Desabamentos 

 

Formas de Transição 

Movimentos Complexos 

Rastejos 

 

 

Corridas de Massa 

 

 

Escorregamentos 

 

 

Quedas/Tombamentos 

Fonte: Fernandes & Amaral, 2009. 

 

A classificação adotada neste trabalho será a apresentada em Dias & Herrmann 

(2002), Vieira (2008), Santos (2009), Fernandes & Amaral (2009) e Wilvert (2010), que tem 

como base Cunha (1991) e se aproxima da classificação de Christopherson (1998), dividindo 

os movimentos em rastejo (creep), escorregamento (slide), queda de bloco (fall) e fluxo de 

detritos ou corrida (flow). 

Os rastejos, também chamados de rastejamentos, são movimentos lentos e contínuos 

dos materiais nas encostas (Christofoletti, 1980; Guidicini & Nieble, 1983; Christopherson, 

1998; Bigarella, 2003), sem limites definidos, podendo envolver grande quantidade de 

material, sem que haja diferenciação entre material em movimento e material não 

movimentado (Guidicini & Nieble, 1983). Tornam-se perceptíveis em observações de longo 

período ou através de evidências como árvores, postes, muros ou cercas inclinadas 

(Christofoletti, 1980; Guidicini & Nieble, 1983; Christopherson, 1998). 

Suas causas são as mais variadas e estão relacionadas com ação da gravidade, 

associada aos efeitos das variações de temperatura e umidade, crescimento de raízes, 

atividades de animais, principalmente o pisoteio do gado, e ações antrópicas (Christofoletti, 
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1980; Guidicini & Nieble, 1983; Christopherson, 1998; Bigarella, 2003.). Mudanças no teor 

de água no material podem iniciar o processo de movimentação, da mesma forma que, os 

rastejos podem cessar em épocas de seca. Ao se depararem com obstáculos que impedem o 

avanço do movimento, os materiais podem embarrigar, dobrar ou romper (Guidicini e Nieble, 

1983). 

Os rastejos diferem dos escorregamentos pela continuidade e lentidão de 

movimentação e pelo mecanismo de deformação. Enquanto nos escorregamentos o 

mecanismo de deformação é o de um sólido que tenha atingido a respectiva tensão de 

cedência ao cisalhamento, o mecanismo de deformação nos rastejos se assemelha ao de um 

líquido muito viscoso. A tensão a partir da qual as encostas passam a sofrer fluência é menor 

do que a tensão de cedência ao cisalhamento e pode ser designada por tensão de fluência. 

Enquanto as tensões que agem na movimentação dos materiais na encosta estiverem abaixo da 

tensão de fluência, a vertente permanece estável. Quando ultrapassarem esse valor, iniciará o 

processo de rastejo, e quando atingirem a resistência máxima ao cisalhamento inicia-se o 

escorregamento. Em encostas íngremes, os rastejos podem passar bruscamente ao estado de 

escorregamento (Guidicini & Nieble, 1983). 

Os escorregamentos representam a classe mais importante dentre todas as formas de 

movimentos de massa (Herrmann, Pellerin & Saito, 2006; Fernandes & Amaral, 2009). 

Caracterizam-se como movimentos rápidos, de curta duração, com plano de ruptura e volume 

bem definidos, permitindo a distinção entre o material deslizado e aquele não movimentado, 

cujo centro de gravidade se desloca para baixo e para fora do talude (Guidicini & Nieble, 

1983; Fernandes & Amaral, 2009). São feições geralmente longas e o material movimentado 

pode ser constituído por solo, rocha, ou por uma complexa mistura de solo e rocha, muitas 

vezes com depósitos de lixo doméstico (Fernandes & Amaral, 2009). 

O escorregamento ocorre em virtude do decréscimo, de um valor inicial maior que 1 

até a unidade no instante da ruptura, do fator de segurança, relação entre a resistência média 

ao cisalhamento dos materiais e as tensões médias de cisalhamento, no plano de ruptura 

(Guidicini & Nieble, 1983; Luiz, 2003; Morgan, 2005 e Fernandes & Amaral, 2009). Esse 

decréscimo é gradual e envolve a deformação progressiva do material situado acima do plano 

de ruptura e um movimento em declive de todos os pontos situados na superfície do material 

(Guidicini & Nieble, 1983). 

Os escorregamentos, quanto à forma do plano de ruptura, são divididos em 

rotacionais e translacionais (Guidicini & Nieble, 1983; Christopherson, 1998; Guimarães et 

al, 2008; Fernandes & Amaral, 2009). 
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Os escorregamentos rotacionais possuem uma superfície de ruptura curva, côncava 

para cima, ao longo da qual se dá o movimento rotacional de grande quantidade de massa do 

solo (Christopherson, 1998; Guimarães et al, 2008; Fernandes & Amaral, 2009). Dentre suas 

causas estão o desgaste natural da base da encosta, devido ao sistema fluvial, e o 

desenvolvimento de condições artificiais, como cortes na encosta para a construção de 

estradas (Guimarães et al, 2008; Fernandes & Amaral, 2009). 

Esse tipo de movimento é característico de regiões com perfis de solo espessos e 

homogêneos, bem como, em encostas compostas por material argiloso (Fernandes & Amaral, 

2009). A argila forma uma barreira impermeável para a água e, como resultado, o fluxo de 

água sobre uma barreira argilosa favorece o deslizamento da porção superior a esta 

(Christopherson, 1998). 

Os escorregamentos translacionais são a forma mais frequente entre todos os tipos de 

movimentos de massa Envolvem movimentos de curta duração, em geral, longos e rasos, ao 

longo de uma superfície planar abrupta, bem definida, paralela ao ângulo da vertente, a qual 

acompanha descontinuidades mecânicas e/ou hidrológicas existentes no interior do material. 

Tais planos de fraqueza podem ser resultantes da atividade de processos hidrológicos, 

geológicos, geomorfológicos ou pedológicos (Guidicini & Nieble, 1983; Fernandes & 

Amaral, 2009). 

Os escorregamentos translacionais ocorrem, na maioria das vezes, durante períodos 

de intensa precipitação, quando é elevada a poro-pressão, ao longo de descontinuidades 

mecânicas e hidrológicas (Guimarães et al, 2008; Fernandes & Amaral, 2009). 

Os escorregamentos translacionais, por serem rápidos e rasos, podem transformar-se 

em fluxos de detritos ou corridas. O que difere do comportamento dos escorregamentos 

rotacionais, que podem resultar de uma percolação mais profunda e lenta. Dessa forma, a 

morfologia das encostas e o comportamento hidráulico dos materiais envolvidos destacam-se 

como condicionantes dos escorregamentos (Fernandes & Amaral, 2009). 

As quedas de blocos caracterizam-se por movimentos rápidos de blocos e/ou lascas 

de rocha pela ação da gravidade, sem a presença de uma superfície de deslizamento, na forma 

de queda livre. Ocorrem em encostas íngremes de paredões rochosos e contribuem na 

formação dos depósitos de tálus (Guidicini & Nieble, 1983; Christopherson, 1998; Fernandes 

& Amaral, 2009). 

A ocorrência de queda de blocos é favorecida pela presença de descontinuidades na 

rocha, como fraturas e bandamentos composicionais (Guidicini & Nieble, 1983; Fernandes & 

Amaral, 2009), por ciclagem térmica em massas rochosas, por perda de apoio de blocos 
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causada pela ação erosiva da água, por processo de desconfinamento lateral de maciços 

rochosos decorrente de linhas de corte recentes, por alívio de tensões de origem tectônica, por 

vibrações, por empuxo hidrostático ao longo de juntas verticais ou, então, pela ação conjunta 

de mais de um processo citado acima (Guidicini & Nieble, 1983). 

As corridas (ou fluxos) são movimentos rápidos, de caráter essencialmente 

hidrodinâmico, nos quais os materiais se comportam como fluidos altamente viscosos 

(Guidicini & Nieble, 1983; Christopherson, 1998; Bigarella, 2003; Fernandes & Amaral, 

2009). São ocasionados pela perda de atrito interno, em virtude da destruição da estrutura dos 

materiais, em presença excessiva de água (Guidicini & Nieble, 1983). 

A distinção entre corridas e escorregamentos nem sempre é fácil de ser feita no 

campo, pois, muitas vezes, a origem de uma corrida é representada por um típico 

escorregamento indicando que, em muitos casos, as corridas são movimentos complexos 

(Fernandes & Amaral, 2009). Quando ocorrem situações em que escorregamentos assumem a 

forma de corridas, com proporções catastróficas, mobilizando grande quantidade de material, 

Guidicini & Nieble (1983) denominam como avalancha de detritos. Este foi o fenômeno 

ocorrido em 2008 em muitas encostas do vale do Itajaí, em especial no entorno do Morro do 

Baú. 

A caracterização dos tipos de movimentos de massa de maneira isolada possui 

caráter sistemático e didático, frente à complexidade dos processos desencadeantes desses 

fenômenos. Os movimentos de massa podem ocorrer dentro de quadros complexos, em 

diversas associações causais e de formas de expressão (Guidicini & Nieble, 1983; Fernandes 

& Amaral, 2009). 

O termo movimentos complexos de massa é abordado por Guidicini e Nieble (1983) 

e refere-se a uma combinação das formas de movimentos vistas anteriormente, 

caracterizando-se por movimentos múltiplos, ou complexos, e pela ação de vários agentes 

simultâneos ou sucessivos. Esta classe abrange todos os movimentos de massa que sofrem 

modificações de características morfológicas, mecânicas ou causais durante sua manifestação. 

Como exemplo, rastejos, que se transformam em escorregamentos ou corridas de massa 

(Guidicini & Nieble, 1983). 

Os mecanismos que levam às instabilização das encostas são diversos e relacionam-

se aos fatores condicionantes dos movimentos de massa, uma complexa relação entre a 

gravidade e os elementos climático-hidrológico, geológico, geomorfológico, pedológico, 

vegetação e uso e ocupação da terra (Guidicini & Nieble, 1983; Christopherson, 1998; 
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Fernandes et al, 2001; Dias & Herrmann, 2002; Bigarella, 2003; Luiz, 2003; Herrmann, 

Pellerin & Saito, 2006; Guimarães et al, 2008; Cunha & Guerra, 2009; Santos, 2009). 

O elemento climático-hidrológico relaciona-se, principalmente, à água, na forma de 

precipitação, e seu comportamento hidrológico ao longo da encosta. O teor de umidade atua 

no aumento das poropressões, na redução da coesão e ângulo de atrito dos materiais e, 

conseqüentemente, da resistência ao cisalhamento (Guidicini & Nieble, 1983; Bigarella, 2003; 

Luiz, 2003). 

O elemento geológico atua como condicionante dos movimentos de massa através 

das características litológicas e estruturais. As características litológicas atuam na definição 

do tipo de drenagem, através da circulação da água no maciço rochoso, no comportamento 

frente aos agentes intempéricos e na espessura do manto de alteração. As características 

estruturais, falhamentos e fraturamentos, atuam como pontos de descontinuidades, mecânicas 

e hidráulicas, facilitando a infiltração da água e ação do intemperismo, erosão e movimentos 

de massa (Guidicini & Nieble, 1983; Dias & Herrmann, 2002; Bigarella, 2003; Fernandes & 

Amaral, 2009). 

O elemento geomorfológico atua na ocorrência de movimentos de massa através das 

relações entre a forma e a hidrologia da encosta (superficial e subsuperficial), englobando, 

principalmente, os parâmetros declividade (Fernandes et al, 2001; Bigarella, 2003), forma da 

encosta (Fernandes et al, 2001; Bigarella, 2003; Luiz, 2003; Fernandes & Amaral, 2009), e 

depósitos de encosta (Fernandes & Amaral, 2009). 

A declividade das encostas condiciona a ocorrência de movimentos de massa, na 

medida em que, o aumento do ângulo da encosta provoca a consequente diminuição do fator 

de segurança (Fernandes & Amaral, 2009). Além disso, a velocidade de deslocamento e, 

portanto, a capacidade de transporte de material, são diretamente proporcionais à declividade 

(Christofoletti, 1980). Tricart (1977) destaca que, mesmo sob floresta densa, as encostas 

suficientemente íngremes tornam-se instáveis. 

O papel desempenhado pela forma da encosta na ocorrência de movimentos de 

massa está relacionado à geração de zonas de convergências e divergências de fluxos de água 

superficiais e subsuperficiais. As porções côncavas das encostas (hollows) merecem destaque 

na concentração dos fluxos de água e sedimentos, favorecendo o desenvolvimento de 

condições de saturação do solo (Fernandes et al, 2001; Luiz, 2003; Fernandes & Amaral, 

2009). Dessa forma, os hollows são os segmentos de encosta preferenciais para a ocorrência 

de movimentos de massa (Fernandes et al, 2001; Fernandes & Amaral, 2009). 
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Os depósitos de encosta, na forma de tálus e colúvio, também atuam como 

condicionantes dos movimentos de massa. Esses depósitos são compostos por materiais 

bastante heterogêneos, apresentam baixa coesão interna do solo e descontinuidades. Esta 

configuração interfere diretamente na hidrologia da encosta, tornando-os áreas propícias para 

a instabilização dos taludes (Luiz, 2003; Fernandes & Amaral, 2009). Os depósitos de encosta 

podem apresentar declividades baixas ou médias, o que favorece a ocupação humana e 

aumenta a probabilidade de ocorrências de movimentos de massa. A presença desses 

depósitos é um importante indicativo de ocorrências de processos erosivos e movimentos de 

massa pretéritos (Santos, 2009). 

O elemento pedológico atua nos processos de movimentos de massa através das 

características e propriedades dos materiais constituintes do solo e seu comportamento frente 

aos demais condicionantes, principalmente o climático-hidrológico. Dentre estas propriedades 

podemos citar condutividade hidráulica (Fernandes et al, 2001), resistência ao cisalhamento 

(coesão e ângulo de atrito interno) (Guidicini & Nieble, 1983; Dias & Herrmann, 2002; 

Bigarella, 2003), estrutura (Guidicini & Nieble, 1983; Luiz, 2003), textura, porosidade, (Dias 

& Herrmann, 2002; Luiz, 2003), permeabilidade (Dias & Herrmann, 2002), profundidade, 

espessura, transições e descontinuidades ao longo do perfil (Guidicini & Nieble, 1983; Dias & 

Herrmann, 2002; Bigarella, 2003; Luiz, 2003; Fernandes & Amaral, 2009), entre outras. Estas 

características determinam a estabilidade natural dos materiais e também são responsáveis 

pelo surgimento das descontinuidades mencionadas. 

O papel da vegetação na ocorrência dos movimentos de massa se dá pela 

participação desta na hidrologia da encosta, atuando como uma barreira protetora do solo e 

encosta contra a infiltração, formação de fluxos superficiais e subsuperficiais, processos 

erosivos e movimentos de massa. O componente vegetal reduz a energia cinética das gotas de 

chuva através da interceptação da água pelas copas das árvores, retém considerável volume de 

água nas folhas, galhos e troncos e elimina representativo volume de água, retida e excedente 

do metabolismo vegetal, através da evapotranspiração (Guidicini & Nieble, 1983; Guerra, 

1994; Bigarella, 2003). A formação de um manto de detritos sob formações vegetais, a 

serrapilheira, retém grande parte da água que atinge o terreno, evita o escoamento superficial 

e promove, juntamente com o sistema radicular, o escoamento hipodérmico, que desvia e ou 

reduz a intensidade da infiltração efetiva no solo. O sistema radicular, além do escoamento 

hipodérmico, contribui na estabilização das encostas, através da estruturação do solo e 

aumento da resistência ao cisalhamento, e promove a sucção, com a criação de pressões 

neutras negativas e aumento da coesão do solo (Guidicini & Nieble, 1983). 
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Além dos componentes naturais, o elemento antrópico, através do uso e ocupação da 

terra, atua de maneira decisiva na ocorrência de movimentos de massa. Os cortes nas 

encostas, para implantação de moradias e estradas, os desmatamentos, a disposição 

inadequada do lixo e águas servidas, destacam-se como ações antrópicas condicionantes na 

incidência desses processos (Fernandes & Amaral, 2009). Os cortes nas encostas podem 

reduzir o fator de segurança pelo aumento da força de cisalhamento, já os desmatamentos 

expõem a encosta à ação da precipitação, o que pode reduzir resistência dos materiais ao 

cisalhamento, reduzindo o fator de segurança. 
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CAPÍTULO II 

2. MATERIAIS E MÉTODOS 

De acordo com Fachin (2003), a ciência é a busca, investigação contínua e incessante 

de soluções e explicações para problemas propostos. Nesta busca, a pesquisa é desenvolvida 

mediante o concurso dos conhecimentos disponíveis e a utilização cuidadosa de métodos, 

técnicas e outros procedimentos científicos. A pesquisa desenvolve-se ao longo de um 

processo que envolve inúmeras fases, desde a adequada formulação do problema até a 

satisfatória apresentação dos resultados (Gil, 2007). 

Embora seja uma prática teórica, a pesquisa vincula pensamento e ação. Ou seja, 

nada pode ser intelectualmente um problema, se não tiver sido em primeiro lugar um 

problema da vida prática (Minayo, 2001). A pesquisa científica dá valor à evidência dos fatos 

ou objetos, mostrando como cada área das ciências geralmente se inicia com os dados 

oriundos da observação e da verificação, seguindo parâmetros da metodologia científica 

(Fachin, 2003). 

De acordo com Goldenberg (1999), a palavra metodologia significa o estudo dos 

caminhos a serem seguidos, dos instrumentos usados para se fazer ciência. A metodologia faz 

um questionamento crítico da construção do objeto científico, problematizando a relação 

sujeito-objeto construído. Para Minayo (2001), a metodologia é o caminho do pensamento e a 

prática exercida na abordagem da realidade. Esta inclui concepções teóricas, técnicas e o 

potencial criativo do investigador. Como abrange concepções teóricas, a teoria e a 

metodologia caminham juntas, intrincavelmente inseparáveis. Enquanto conjunto de técnicas, 

a metodologia deve dispor de um instrumental claro, coerente, elaborado, capaz de 

encaminhar os impasses teóricos para o desafio da prática (Minayo, 2001). 

Segundo Fernandes et al (2001) os estudos envolvendo a previsão de ocorrência dos 

movimentos de massa vêm assumindo importância crescente na literatura geomorfológica e 

geológica. No entanto, há diferentes concepções e abordagens do problema e diversas formas 

de investigação. Grande parte das metodologias busca a identificação de áreas de maior 

suscetibilidade a movimentos de massa, ou seja, áreas com maior probabilidade de ocorrência 

do processo. Outras visam caracterizar o risco envolvido, englobando tanto a suscetibilidade 

quanto a vulnerabilidade, ou seja, os danos decorrentes (Fernandes et al, 2001). 
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O presente trabalho se propõe a analisar os movimentos de massa, sob o enfoque da 

suscetibilidade, através do estudo das variáveis ambientais condicionantes na deflagração 

destes processos na microbacia do ribeirão Máximo. Estudos desta natureza exigem uma 

abordagem integradora, que abarque as características e funcionamento destas variáveis, bem 

como a interrelação entre as mesmas. 

Diante do exposto, a proposta metodológica mais adequada para esta pesquisa é a 

análise sistêmica que, segundo Tricart (1977) é, atualmente, o melhor instrumento lógico de 

que dispomos para estudar os problemas do meio ambiente. Ela permite adotar uma atitude 

dialética entre a necessidade de análise e a necessidade, contrária, de uma visão de conjunto, 

capaz de ensejar uma atuação eficaz sobre esse meio ambiente. Além disso, o conceito de 

sistema é de caráter dinâmico e por isso adequado a fornecer os conhecimentos básicos para 

uma atuação (Tricart, 1977). Penteado Orellana (1985: 126) explica que nesta abordagem, 

cada área, cada região, cada zona, cada setor do espaço deve ser analisado como uma unidade 

sistêmica homogênea ou heterogênea, dependente de outros organismos, na maioria das 

vezes, subsistemas articulados uns aos outros e que estabelecem relações de cascata, ou de 

causa e efeito. 

Para a espacialização da abordagem sistêmica, adotaremos a microbacia hidrográfica 

do ribeirão Máximo enquanto unidade de análise. De acordo com Botelho (1999), vários 

autores chamam a atenção para a bacia hidrográfica como unidade natural de análise da 

superfície terrestre, onde é possível reconhecer e estudar as inter-relações existentes entre os 

diversos elementos da paisagem, físicos e sociais, e os processos que atuam na sua 

esculturação. Compreendida dessa forma, a bacia hidrográfica passa também a representar 

uma unidade ideal de planejamento do uso das terras (Botelho, 1999; Cunha & Guerra, 2009). 

Coelho Netto (1994) enfatiza a bacia hidrográfica como uma unidade conveniente ao 

entendimento das ações dos processos hidrológicos e geomorfológicos e das ligações 

espaciais entre áreas distintas que podem afetar tanto o planejamento local como o 

planejamento regional. 

Os materiais, métodos e procedimentos adotados para esta dissertação constituíram-

se de fases de pesquisa em gabinete, campo e laboratório, sendo que a primeira fase precedeu 

às demais no início do estudo, com pesquisa e coleta bibliográfica geral e específica, 

acompanhada do levantamento dos instrumentos necessários para a realização dos trabalhos 

de campo e laboratório, retornando no final para o gabinete com a preparação dos mapas 

temáticos e seus cruzamentos. Na medida em que a pesquisa evoluía, em função dos contatos 
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com a área de estudos e dos primeiros resultados, a ordem das fases passou a se dar em função 

das necessidades de investigação. A seguir estas etapas serão descritas detalhadamente. 

2.1. MÉTODOS DE GABINETE 

As atividades realizadas em gabinete tiveram por objetivo realizar levantamento de 

dados bibliográficos, cartográficos e meteorológicos, e confeccionar mapas temáticos. A 

seguir cada etapa será descrita detalhadamente. 

2.1.1. Levantamento de dados bibliográficos, cartográficos e meteorológicos 

O levantamento bibliográfico consistiu na busca de trabalhos, livros, revistas, teses, 

dissertações, artigos, a fim de levantar informações e dados pertinentes ao tema e ao local de 

estudo. Foram levantados definições e conceitos relacionados à temática dos movimentos de 

massa, assim como, foram levantados dados referentes ao meio físico, como geologia, 

geomorfologia, pedologia, clima e vegetação; e meio antrópico, uso e ocupação da terra. 

Esses dados e informações contribuíram para a compreensão e entendimento da abordagem 

proposta e permitiram uma primeira aproximação da área de estudos. 

O levantamento de dados cartográficos consistiu na busca de cartas, mapas, 

fotografias aéreas, imagens de satélite disponíveis e que abrangessem a área de estudo. Foram 

obtidas, junto ao site da EPAGRI, as cartas topográficas do IBGE, folhas Luis Alves (SG-22-

Z-B-V-I) e Gaspar (SG-22-Z-B-V-3) de 1981, em escala 1:50.000. Levantou-se, na SPG, 

fotografias aéreas da área de 1978, em escala 1:25.000. Através do site CBERS/INPE
5
, 

levantaram-se duas imagens do satélite CBERS-2B de 2011, cena pancromática (preto e 

branca) do sensor HRC, com resolução espacial de 2,5m, e cena multiespectral (colorida) do 

sensor CCD, com resolução espacial de 20m, que foram georreferenciadas, através de pontos 

de controle coletados em campo com receptores GPS Topcon, série Hiper Lite, dupla 

frequência L1/L2, e fusionadas no software ArcGIS 10, com composição de bandas R3 G2 

B1. 

Para o entendimento do comportamento atmosférico e climático da área de estudo 

obtiveram-se dados junto à EPAGRI, provenientes da Estação Meteorológica de Itajaí: 

                                                 
5 www.cbers.inpe.br 
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temperaturas e chuva; e junto à ANA, provenientes da Estação Pluviométrica de Luis Alves: 

chuva, para o período de 1981 a 2011. 

Todos os dados e informações levantados foram separados, organizados, 

sistematizados e editados. 

2.1.2. Confecção de mapas temáticos 

Temas mapeados 

 

Hidrografia 

 

A hidrografia foi o primeiro tema a ser mapeado, em virtude da importância desta 

para o entendimento do comportamento das demais variáveis em uma bacia hidrográfica. Este 

tema foi obtido a partir da fotointerpretação estereoscópica das fotografias aéreas do ano de 

1978, em escala 1:25.000 e incursões a campo. Foram mapeados todos os cursos d’água 

identificados nesta escala. O resultado da fotointerpretação foi reinterpretado e vetorizado na 

imagem CBERS-2B com software ArcGIS 10, tendo como auxílio as cartas topográficas do 

IBGE (1981) e imagens do Google Earth. Este tema é apresentado em todos os mapas 

temáticos gerados. 

 

Feições de movimentos gravitacionais 

 

As cicatrizes de ocorrências de movimentos de massa recentes, resultantes do 

desastre de 2008, foram obtidas através da interpretação da imagem CBERS-2B, com auxílio 

das imagens do Google Earth, no software ArcGIS 10, e incursões a campo. Este tema é 

apresentado em todos os mapas temáticos gerados. 

 

Litologias 

 

A litologia foi obtida a partir do mapeamento de Fornari (1998) em escala 1:200.000, 

que foi georreferenciado e vetorizado no software ArcGIS 10, juntamente com a 

fotointerpretação estereoscópica das fotografias aéreas do ano de 1978, em escala 1:25.000, 

interpretação da imagem CBERS-2B, com auxílio das imagens do Google Earth, e incursões a 

campo. Foram identificadas as seguintes classes apresentadas no Quadro 2. 
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Quadro 2: Classes de litologia. 

Unidade Litologia 

Complexo Granulítico de Santa 

Catarina 
Associação enderbítica 

Depósitos sedimentares 

quaternários 

Depósito aluvial 

Depósito coluvial 

 

O Complexo Granulítico de Santa Catarina permaneceu indiviso, assim como no 

mapeamento de Fornari (1998), em virtude da alta complexidade e dificuldade de 

mapeamento desta unidade geológica. O detalhamento foi dado aos depósitos sedimentares 

quaternários, aluviais e coluviais, que não constavam no mapeamento de Fornari (1998). 

 

Lineamentos estruturais 

 

Os lineamentos estruturais, falhamentos e fraturamentos, foram mapeados 

regionalmente a partir da interpretação da imagem CBERS-2B, fotointerpretação 

estereoscópica das fotografias aéreas do ano de 1978, em escala 1:25.000, no software 

ArcGIS 10, com auxílio das imagens do Google Earth, e incursões a campo. Este tema é 

apresentado no mapa geológico. 

 

Feições geomorfológicas 

 

As feições geomorfológicas foram obtidas a partir da fotointerpretação 

estereoscópica das fotografias aéreas do ano de 1978, em escala 1:25.000 e incursões a 

campo. O resultado da fotointerpretação foi reinterpretado e vetorizado na imagem CBERS-

2B, no software ArcGIS 10, com auxílio das cartas topográficas do IBGE (1981), 

mapeamentos da EPAGRI (1997) e IBGE (2002), e imagens do Google Earth. Foram 

identificadas as seguintes classes apresentadas no Quadro 3. 

 

Quadro 3: Classes de feições geomorfológicas. 

Feição Descrição 

Divisores de água 
Linha que une pontos de maior altitude topográfica e separa duas redes de drenagem 

(Rossato et al, 2008). 

Dissecação em 

colinas 

Dissecação com vales pouco encaixados, abertos, com amplitude altimétrica pequena 

constituindo elevações convexo-côncavas conformando colinas. Declividade varia entre 5° a 

11° (IBGE, 2002). 

Dissecação em 

morraria 

(outeiro) 

Dissecação com vales encaixados, mais fechados e com amplitudes altimétricas maiores que 

no colinoso, constituindo elevações convexo-côncavas, conformando morros. Declividades 

das vertentes variando entre 11° a 24° (IBGE, 2002). 

Dissecação em Dissecação com vales bem encaixados, fechados, topos extensos convexo-côncavos e 
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montanha vertentes com diferentes graus de inclinação por vezes desdobradas em patamares. As 

amplitudes altimétricas superiores a 200 m conferem a qualificação de montanhas às 

elevações aí existentes. A declividade varia entre 24° a 37° (IBGE, 2002). 

Cabeceiras de 

drenagem em 

anfiteatro 

Bacias de ordem zero ou anfiteatros, porções côncavas do relevo, de convergência de fluxos 

de água e sedimentos. 

Depressões de 

topo 

Áreas associadas à dissolução geoquímica da rocha e abatimento, com acumulação hídrica 

nos pouco espessos mantos de alteração. 

Fundo de vale 

erosional 

Vales estreitos encaixados formados com comportamento tipicamente erosional (EPAGRI, 

1997). 

Rampa coluvial 
Superfície rampeada constituída basicamente por sedimentos areno-argilosos com grânulos 

e seixos, depositados por fluxos de regime torrencial (IBGE, 2002). 

Planície fluvial Área plana, sujeita a inundações periódicas, corresponde às várzeas atuais (IBGE, 2002). 

 

Declividade 

 

A declividade foi obtida a partir das curvas de nível das cartas topográficas do IBGE 

(1981), Luis Alves (SG-22-Z-B-V-I) e Gaspar (SG-22-Z-B-V-3), em escala 1:50.000, com 

equidistância de 20 m, no software ArcGIS 10. As classes de declividade foram selecionadas 

de acordo com a metodologia proposta por IPT (2002), variando de 0º a 6º, 6º a 12º, 12º a 20º, 

20º a 30º, 30º a 45º, e 45º a 90º. 

 

Uso e ocupação da terra 

 

O uso e ocupação da terra foi elaborado a partir da interpretação da imagem CBERS-

2B no software ArcGIS 10, imagens do Google Earth e incursões a campo. Foram 

interpretadas as seguintes classes: culturas anuais – hortaliças e arroz; culturas semi-perenes - 

banana e palmeira; culturas semi-perenes - cana de açúcar; culturas semi-perenes – 

silvicultura (pinus e eucalipto); pastagens; floresta em diferentes estágios de regeneração; 

áreas edificadas; e mineração. 

 

Suscetibilidade a movimentos de massa 

 

Para obter a suscetibilidade a movimentos de massa foram realizadas adaptações das 

metodologias propostas por Dias (2000), Cristo (2002), Saito (2004) e Crepani et al (2008), 

que utilizam atributos de diferentes pesos e integração, por meio de um SIG, dos elementos 

componentes da paisagem mais representativos para cada análise em questão. Os elementos 

da paisagem considerados na análise da suscetibilidade a movimentos de massa na microbacia 
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do ribeirão Máximo são: declividade, lineamentos estruturais, feições geomorfológicas e, uso 

e ocupação da terra. 

Para cada tema; declividade, lineamentos estruturais, feições geomorfológicas e, uso 

e ocupação da terra; assim como, para as classes destes, foram aplicados pesos diferenciados 

em função da avaliação do papel desempenhado na suscetibilidade a movimentos de massa na 

microbacia do ribeirão Máximo. Dois componentes foram importantes para a atribuição dos 

pesos. O componente empírico, fundamentado nas observações de campo (avaliação das 

variáveis geomorfológicas, através das feições erosivas; das variáveis geológicas, através dos 

lineamentos estruturais; e das de uso e ocupação da terra). E o componente cartográfico 

fundamentado em métodos morfométricos, foto-interpretação e análises de imagens de 

satélite. Os pesos variam de 1 a 5, de acordo com as classes de suscetibilidade, como mostra 

Quadro 4. O Quadro 5 apresenta os pesos atribuídos para cada tema, e o Quadro 6, Quadro 7, 

Quadro 8e Quadro 9 mostram os pesos das classes de cada tema. 

 

Quadro 4: Pesos atribuídos às classes de suscetibilidade. 

Suscetibilidade Peso 

Muito baixa 1 

Baixa 2 

Média 3 

Alta 4 

Muito alta 5 

 

Quadro 5: Pesos atribuídos aos temas. 

Tema Peso 

Declividade 5 

Lineamentos estruturais 4 

Feições geomorfológicas 3 

Uso e ocupação da terra 2 

 

Quadro 6: Pesos atribuídos às classes de declividade. 

Classes Peso 

0 - 6º 1 

6° - 12º 2 

12° - 20º 3 

20° - 30º 4 

30° - 45º 5 

45° - 90º 5 

 

Quadro 7: Pesos atribuídos às classes de lineamentos estruturais. 

Classes Peso 

1 lineamento 4 
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Cruzamento de 2 ou mais 

lineamentos 
5 

 

Quadro 8: Pesos atribuídos às classes de feições geomorfológicas. 

Classes Peso 

Planície fluvial 1 

Fundo de vale erosional 2 

Dissecação em colinas 2 

Rampa coluvial 3 

Dissecação em morraria 3 

Dissecação em montanha 4 

Cabeceiras de drenagem em 

anfiteatro 
4 

Depressões de topo 5 

 

Quadro 9: Pesos atribuídos às classes de uso e ocupação da terra. 

Classes Peso 

Floresta 1 

Culturas anuais: hortaliças e arroz 2 

Culturas semi-perenes: cana de 

açúcar 
3 

Culturas semi-perenes: silvicultura – 

pinus e eucalipto 
3 

Pastagem 3 

Culturas semi-perenes: banana e 

palmeira 
4 

Área edificada 4 

Mineração 5 

 

A suscetibilidade a movimentos de massa foi obtida através do cruzamento dos 

temas, declividade, lineamentos estruturais, feições geomorfológicas, e uso e ocupação da 

terra, com a ferramenta Raster Calculator do software ArcGIS 10, através do seguinte 

cálculo: 

 

Suscetibilidade = (peso das classes de declividade * 5) + (peso das classes de 

lineamentos estruturais * 4) + (peso das classes de feições geomorfológicas * 3) + (peso 

das classes de uso e ocupação da terra * 2) 

 

Os resultados obtidos foram distribuídos nas classes de suscetibilidade de 1 a 5: 1 - 

muito baixa, 2 - baixa, 3 - média, 4 - alta e 5 - muito alta. 

 

O Quadro 10 apresenta uma síntese dos mapas temáticos elaborados. 
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Quadro 10: Síntese dos mapas temáticos elaborados. 

Mapa temático Feição/Classe Fonte/Base cartográfica 
Equipamento/Software 

utilizado 

Geológico 

Hidrografia 

Feições de movimentos 

gravitacionais 

Lineamentos estruturais 

Complexo Granulítico de 

Santa Catarina – 

Associação enderbítica 

Depósitos sedimentares 

quaternários - depósito 

coluvial e depósito aluvial. 

Mapeamento Fornari 

(1998), E=1:200.000, 

fotografias aéreas (1978), 

E=1:25.000, cartas 

topográficas IBGE 

(1981), Luis Alves (SG-

22-Z-B-V-I) e Gaspar 

(SG-22-Z-B-V-3), 

E=1:50.000, imagem 

CBERS-2B, resolução 

espacial 2,5 m e imagens 

do Google Earth. 

Estereoscópio e ArcGIS 

10 

Geomorfológico 

Hidrografia 

Feições de movimentos 

gravitacionais 

Divisores de água: 

anguloso e convexo 

Modelado de dissecação – 

montanha, morraria, 

colinas, cabeceiras de 

drenagem em anfiteatro, 

depressões de topo, 

divisores, fundo de vale 

erosional. 

Modelado de acumulação 

– planície fluvial, rampa 

coluvial. 

Fotografias aéreas 

(1978), E=1:25.000, 

cartas topográficas IBGE 

(1981), Luis Alves (SG-

22-Z-B-V-I) e Gaspar 

(SG-22-Z-B-V-3), 

E=1:50.000, imagem 

CBERS-2B, resolução 

espacial 2,5 m e imagens 

do Google Earth. 

Declividade 

Hidrografia 

Feições de movimentos 

gravitacionais 

0 – 6° 

6° - 12º 

12° - 20º 

20° - 30º 

30° - 45º 

45° - 90º 

Curvas de nível das 

cartas topográficas IBGE 

(1981), Luis Alves (SG-

22-Z-B-V-I) e Gaspar 

(SG-22-Z-B-V-3), 

E=1:50.000, com 

equidistância de 20 m. 

ArcGIS 10 
Uso e ocupação da terra 

Hidrografia 

Feições de movimentos 

gravitacionais 

Florestas em estágio médio 

ou avançado de 

regeneração, silvicultura, 

banana e/ou palmeira real, 

agricultura, pastagem e 

áreas edificadas. 

Cartas topográficas IBGE 

(1981), Luis Alves (SG-

22-Z-B-V-I) e Gaspar 

(SG-22-Z-B-V-3), 

E=1:50.000, imagem 

CBERS-2B, resolução 

espacial 2,5 m e imagens 

do Google Earth. 

Suscetibilidade a movimentos 

de massa 

Hidrografia 

Feições de movimentos 

gravitacionais 

Muito baixa 

Baixa 

Média 

Alta 

Muito alta 

Declividade, 

geomorfologia, 

lineamentos estruturais e 

uso e ocupação da terra. 
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2.2. MÉTODOS DE CAMPO 

Os trabalhos de campo foram realizados com os seguintes objetivos: 

 Realizar o contato global com a área de estudo; 

 Levantar as características do meio físico: geologia, mapeamento de litologias e 

estruturas ao longo da área de estudo e entorno e coleta de amostras, geomorfologia, 

mapeamento de cicatrizes e feições erosivas e deposicionais, pedologia, levantamento 

de perfis e coleta de amostras; 

 Levantar as características antrópicas: uso e ocupação da terra; 

 Analisar os condicionantes, mecanismos e processos atuantes na deflagração de 

movimentos de massa na área de estudo; 

 Auxiliar na fotointerpretação; 

 Realizar levantamentos fotográficos, entre eles, um sobrevôo de helicóptero com a 

Polícia Militar, devido à carência de fotografias aéreas em escala adequada ao 

mapeamento das cicatrizes do movimento de massa estudado em detalhe. 

 

Foram realizadas oito incursões à campo, sistematizadas da seguinte forma: 

 

Quadro 11: Sistematização das incursões à campo. 

Datas Tarefas realizadas 

28/05/10 

Primeiro contato com a Prefeitura Municipal de Luis Alves, informando os representantes sobre a 

realização do Projeto FAPESC e coleta de dados e informações sobre a tragédia ocorrida em 2008; 

reconhecimento de alguns pontos representativos da catástrofe de 2008 no município, acompanhados 

do representante da prefeitura. 

12/09/10 

Identificação das ocorrências de movimentos de massa mais representativas no município de Luis 

Alves, através das cicatrizes ainda evidentes da catástrofe ocorrida em 2008. Foram identificados 

escorregamentos e corridas de terra. Levantamento de informações geológicas, geomorfológicas, 

pedológicas e de uso e ocupação da terra de alguns pontos. 

23/10/10 

Definição da área de estudo, microbacia do ribeirão Máximo, em virtude da identificação, através da 

imagem CBERS-2B, de um grande deslizamento nesta área. Desta forma, este campo foi 

direcionado para esta microbacia, onde se verificou a magnitude deste deslizamento, que foi 

deflagrado em 2008, e selecionado para ser estudado em detalhe. 

02/04/11 

Levantamento/mapeamento da geologia regional e local. Percorreram-se porções do município a fim 

de identificar afloramentos e tomar medidas com bússola geológica. Identificaram-se também perfis 

de solo e processos erosivos atuantes na região. 

13/04/11 
Registro fotográfico em escala de detalhe da microbacia e do deslizamento, através de sobrevoo com 

helicóptero da Polícia Militar do Estado de Santa Catarina. 

21 e 

22/09/11 

Detalhamento da microbacia do ribeirão Máximo e do deslizamento, no tocante à geologia, 

geomorfologia, pedologia, uso e ocupação da terra e condicionantes e processos envolvidos na 

ocorrência de movimentos de massa. Identificação e detalhamento de um perfil de solo 

representativo para o estudo de detalhe, em virtude de estar localizado em uma das superfícies de 

ruptura do deslizamento, na margem direita do alto curso do ribeirão Máximo, próximo ao divisor de 

águas da microbacia. Foram delimitados cinco horizontes, Ap, AB, Bt1, Bt2 e C, e coletadas 

amostradas deformadas em sacos plásticos transparentes devidamente identificados. 

01/10/11 Coleta de amostras indeformadas do perfil de solo selecionado. Foram coletadas amostras dos 
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horizontes Bt2 e, principalmente, C, em função de ser o local onde ocorre a maior parte das rupturas. 

As amostras foram coletadas através de anéis de PVC em bloco. Ao todos foram coletadas 22 

amostras, nove em anéis no horizonte Bt2 e 12 em anéis e uma em bloco no horizonte C. 

16/06/12 Conferências finais do mapeamento temático gerado. 

2.3. MÉTODOS DE LABORATÓRIO 

As atividades realizadas em laboratório tiveram por objetivo realizar análises de solo, 

através de ensaios julgados necessários para entender o comportamento deste frente às 

ocorrências de movimentos de massa. 

Com as amostras deformadas foram realizados os seguintes ensaios: Morfologia (cor, 

estrutura, consistência, porosidade e cerosidade), Mineralogia e Granulometria. Os ensaios de 

Morfologia e Mineralogia foram realizados no Laboratório de Geologia e Mineralogia da 

FAED/UDESC, com o apoio da Professora Dra. Neusa Maria Costa Mafra. O ensaio de 

Granulometria foi realizado no Laboratório Físico, Químico e Biológico da CIDASC, com o 

apoio da Professora Dra. Neusa Maria Costa Mafra, bem como, da estagiária Bárbara. 

Com as amostras indeformadas foram realizados os seguintes ensaios: Limite de 

Liquidez, Limite de Plasticidade, Índice de Plasticidade e Cisalhamento Direto. Estes ensaios 

foram realizados no Laboratório de Engenharia Civil da UNISUL, com o apoio dos 

Professores Msc. Murilo Espíndola e Dra. Regina Davison Dias, bem como, do Laboratorista 

Alfeu Antunes dos Santos. A seguir são descritos, detalhadamente, todos os ensaios 

realizados. 

2.3.1. Morfologia 

A análise morfológica do solo envolveu os seguintes parâmetros: cor, estrutura, 

consistência, porosidade e cerosidade. 

O parâmetro cor foi obtido através da comparação visual com a Munsell Soil Chart 

(Carta de cores do solo). Este ensaio foi realizado com a amostra úmida, após coleta em 

campo, e seca ao ar. 

O parâmetro estrutura foi descrito a partir da separação das unidades estruturais de 

cada amostra com os dedos, pela aplicação de pressão para sua individualização sem 

fragmentação ou esfacelamento excessivo. A forma da unidade estrutural (grãos, cubos, 

prismas, placas ou lâminas) dá o seu tipo, a facilidade com que se separa uma unidade da 
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outra representa o grau de desenvolvimento e, o tamanho em que se separam caracteriza o 

tamanho da estrutura (Santos et al, 2005). 

O parâmetro consistência foi obtido em três etapas: solo seco, úmido e molhado. A 

consistência do solo seco é caracterizada pela dureza ou tenacidade, e foi obtida através da 

compressão de um torrão seco entre o polegar e o indicador. Pode variar entre solta, macia, 

ligeiramente dura, dura, muito dura e extremamente dura (Santos et al, 2005). 

A consistência do solo úmido caracteriza-se pela friabilidade e é determinada num 

estado de umidade intermediário entre seco ao ar e a capacidade de campo. Foi obtida através 

da tentativa de esboroar na mão um torrão ligeiramente úmido. Varia entre solta, muito 

friável, friável, firme, muito firme e extremamente firme (Santos et al, 2005). 

A consistência do solo molhado é caracterizada pela plasticidade e pela pegajosidade 

e determinada em amostras pulverizadas e homogeneizadas, com conteúdo de água 

ligeiramente acima ou na capacidade de campo. Foi obtida amassando e rolando a amostra 

pulverizada e homogeneizada entre o indicador e o polegar e observa-se se pode ser feito ou 

modelado um fio ou cilindro fino de solo (Santos et al, 2005). 

A porosidade foi obtida através da análise, com o auxílio de uma lupa de 10X de 

aumento, do tamanho e quantidade dos poros presentes nas amostras (torrões) de solo de cada 

perfil (Santos et al, 2005). 

A cerosidade foi obtida através da quebra e observação nas faces dos agregados, com 

o auxílio de uma lupa de 10X de aumento, de bordas de fratura de películas (Santos et al, 

2005). 

2.3.2. Preparação amostra bruta 

A preparação da amostra bruta do solo é necessária para a realização da mineralogia 

e granulometria. Para a preparação da amostra bruta do solo foram realizados os seguintes 

procedimentos: 

1. Pesagem das amostras brutas de cada horizonte do solo; 

2. Destorroamento de cada amostra, mediante rolo compressor de madeira; 

3. Peneiramento do material destorroado de cada amostra em peneira de 2.0 mm de 

abertura, utilizando-se tampa e fundo de peneira; 

4. Passagem do material retido na peneira para outra peneira de mesma abertura; 
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5. Passagem do material peneirado, que passou pela peneira, para um saco de 

plástico devidamente identificado por fora e por dentro. Esta é a terra fina seca 

ao ar (TFSA); 

6. Lavagem do material grosseiro acima de 2.0 mm, que ficou retido na peneira, na 

peneira de via úmida de mesma abertura. Esta é a fração cascalho do solo; 

7. Secagem da fração cascalho na estufa à 105º por 24 horas; 

8. Pesagem da fração cascalho; 

9. Cálculo do percentual da fração cascalho com relação ao peso total da amostra 

bruta. 

2.3.3. Mineralogia 

A análise mineralógica é realizada com a fração cascalho, através da identificação, 

separação e pesagem dos minerais presentes em horizonte de solo. Posteriormente calculou-se 

o percentual de cada mineral em relação ao peso da fração cascalho e ao peso total da amostra 

bruta, de cada horizonte de solo. 

Com o objetivo de averiguar a presença de minerais micáceos e outros que poderiam 

colocar em risco a estabilidade dos materiais de solo e saprolíticos, foi realizada uma análise 

criteriosa deste parâmetro. 

2.3.4. Fator de Correção de Umidade do Solo 

O cálculo do fator de correção de umidade do solo é realizado, pois, o mesmo vai 

corrigir a umidade do solo, a H2O higroscópica
6
 que ainda possui o solo, mesmo que 

aparentemente seco. Seu valor será multiplicado pelo resultado da leitura da argila dispersa 

em NaOH, em ambos os ensaios de granulometria, CIDASC e UNISUL. 

O fator de correção de umidade do solo foi obtido através da pesagem de 20 g de 

TFSA, de cada horizonte de solo, em recipiente de vidro e secagem na estufa a 105°C durante 

48 horas. Findado este período, espera-se e realiza-se nova pesagem. O fator de correção de 

umidade é calculado através da seguinte fórmula: 

                                                 
6 A H2O higroscópica é a água que permanece aderida às partículas de solo, mesmo depois de seco ao ar (TSFA). 

O solo adsorve água da atmosfera, mantendo-se em equilíbrio com o ambiente. A água higroscópica só é perdida 

quando a TFSA é aquecida em estufa a 105ºC por 48 horas, sendo utilizada para obter o fator de correção de 

umidade do solo e corrigir dados analíticos, de forma a torná-los comparáveis. 
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𝐹 =  
𝑃1

𝑃2
 

Onde: P1 = peso da amostra de solo + recipiente antes de ir à estufa. 

P2 = peso da amostra de solo + recipiente depois de sair da estufa. 

2.3.5. Granulometria 

Este ensaio foi realizado segundo o método da densimetria de Bouyoucus, adaptado 

pela CIDASC. O princípio do método baseia-se na sedimentação das partículas que compõem 

o solo. Após a adição de um dispersante químico, fixa-se um tempo único para a 

determinação da densidade da suspensão que se admite como a concentração total de argila. 

As frações grosseiras (areia fina e grossa) são separadas por peneiramento, secadas e pesadas. 

O silte é obtido por diferença. O ensaio segue as seguintes etapas: 

- Pesa-se 10 g de TFSA, 

- Adiciona-se 15 ml de solução de hexametafosfato de sódio, agita-se e deixa em 

repouso durante a noite; 

- Agita-se em agitador mecânico por 15 minutos; 

- Coloca-se em proveta de 500 ml, completando com água destilada, agita-se 

manualmente e deixa-se em repouso por 4 horas; 

- Introduz-se o densímetro digital e realiza-se a leitura; que corresponde ao 

percentual de argila; 

- Peneira-se a solução e transfere-se o que ficou retido para recipientes, leva-se à 

estufa e pesa-se, o que corresponde aos percentuais de areia grossa e areia fina; 

- O percentual de silte foi obtido por diferença entre os percentuais de argila e areias. 

2.3.6. Limites de Atterberg 

Limite de Liquidez (WL) 

 

O limite de liquidez corresponde ao teor de umidade contido no solo quando este se 

encontra no limite entre os estados líquido e plástico. De acordo com NBR 6459 (1984), 

efetuou-se este ensaio com o aparelho de Casagrande. Adiciona-se na concha de Casagrande 

uma determinada quantidade de solo passante na peneira #40 (0,42 mm), com umidade 

próxima ao seu limite de plasticidade, a pasta de solo deve apresentar 1 cm de altura. Faz-se 
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um corte no seu centro com o auxílio de um cinzel padronizado. Com o auxilio de uma 

manivela, girada a 2 golpes por segundo, concha é levantada e cai a uma altura de 1 cm, 

golpeando-se a amostra até o momento em que a incisão fechar Conta-se o número de golpes 

necessários para que as bordas inferiores da ranhura se unam em uma extensão de 1 cm 

aproximadamente. Coleta-se uma amostra central, correspondente ao ponto onde a ranhura foi 

fechada e determina-se o teor de umidade, conforme NBR 6457 (1986) Repete-se o 

procedimento 5 vezes com variação crescente do teor de umidade. Constrói-se um gráfico no 

qual as ordenadas (em escala logarítima) são os números de golpes e as abcissas (em escala 

aritmética) são os teores de umidade correspondentes, e ajusta-se uma reta pelos pontos assim 

obtidos. Determina-se na reta o teor de umidade correspondente a 25 golpes, que é o limite de 

liquidez do solo (NBR 6459, 1984). A Figura 2 ilustra o Aparelho de Casagrande. 

 

 

Figura 2: Aparelho de Casagrande.  

Fonte: Soares, Pinheiro & Tavares, 2006. 

 

Limite de Plasticidade (WP) 

 

O limite de plasticidade refere-se ao teor de umidade do solo que delimita os estados 

plástico e quebradiço. Correspondente ao mínimo teor de umidade de um determinado solo 

capaz de moldar um bastão de 10 cm de comprimento por 3 mm de diâmetro, rolando o solo 

com a palma da mão sobre a superfície de um vidro fosco. De acordo com NBR 7180 (1984), 

este ensaio foi realizado através dos seguintes procedimentos. Toma-se quantidade de amostra 

passante na peneira #40 (0,42 mm), adiciona-se água e espatula-se durante 15 a 30 minutos a 

mistura tornando-a homogênea. Com a mão, rola-se uma pequena quantidade de amostra, 

cerca de 10g, sobre a superfície de um vidro fosco com o objetivo de moldar um bastão de 10 

cm de comprimento e 3 mm de diâmetro. Se a amostra se fragmentar antes de atingir o 
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diâmetro de 3 mm, adiciona-se água, homogeneíza-se e repete-se o procedimento. Se a mostra 

for moldada sem se fragmentar, amassa-se o material e repete-se o procedimento. Ao se 

fragmentar o cilindro com diâmetro de 3 mm e comprimento de 100 mm, transfere-se 

imediatamente as partes do mesmo para um recipiente adequado e determina-se a umidade de 

acordo com NBR 6457 (1986). Repete-se o processo de modo a obter pelo menos três valores. 

Consideram-se satisfatórios os valores de umidade obtidos quando, de pelo menos três, 

nenhum deles diferir da respectiva média de mais de 5% dessa média (NBR 7180, 1984). O 

valor do limite de plasticidade do solo é a média desses valores, expressa em porcentagem, 

aproximada para o inteiro mais próximo. 

 

Índice de Plasticidade 

 

Indica o teor de umidade do solo quando este se apresenta plástico. É calculado 

através da diferença entre o limite de liquidez e o limite de plasticidade (NBR 7180, 1984). 

 

𝐼𝑃 = 𝑊𝐿 −𝑊𝑃  

2.3.7. Cisalhamento direto 

O objetivo deste ensaio é determinar a tensão de cisalhamento capaz de provocar a 

ruptura da amostra de solo. O ensaio é dividido em três estágios. 

a) Preparação da amostra 

Para a realização do ensaio é necessário que a amostra de solo seja moldada em um 

anel metálico. Após moldada, a amostra deve ser pesada e determinado o teor de umidade. 

Após estes procedimentos, a amostra deve ser posicionada da prensa de cisalhamento direto e 

inundada. 

b) Consolidação 

A consolidação do corpo de prova se dá através de aplicações de cargas normais em 

condições drenadas, ou seja, permitindo que a água saia da amostra. Neste estudo foram 

aplicadas as cargas normais de 12,5; 25; 50; 100; 150 e 200 kN/m². Desta forma, deve-se 

aguardar o fim de toda a compressão causada pelo carregamento normal, sendo possível 

proceder ao 3º estágio após a estabilização de volume. 

c) Cisalhamento 
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O cisalhamento do corpo de prova deve ocorrer com a movimentação da caixa 

inferior do cisalhamento direto. A velocidade do rompimento do corpo de prova é 

condicionada ao tipo de solo ensaiado. 
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CAPÍTULO III 

3. ÁREA DE ESTUDO 

3.1. LOCALIZAÇÃO 

A microbacia do ribeirão Máximo localiza-se ao Sul do município de Luis Alves, no 

baixo Vale do Itajaí, Nordeste do estado de Santa Catarina, entre as coordenadas 

26°43’23,22” e 26°47’17,83” S e 48°53’16,02” e 48°57’27,96” W. O ribeirão Máximo é um 

dos principais afluentes do rio Luis Alves, o qual deságua no rio Itajaí-Açu, a mais importante 

bacia hidrográfica da vertente atlântica do Estado de Santa Catarina. O município de Luis 

Alves tem como limites territoriais os municípios de Massaranduba e São João do Itaperiú ao 

Norte; Gaspar e Ilhota ao Sul; Navegantes, Piçarras e Barra Velha a Leste; Gaspar, Blumenau 

e Massaranduba a Oeste. O município de Luis Alves fica a 142 km da capital do estado e o 

principal acesso se faz a partir da BR-470, que liga a BR-101, de Navegantes ao Oeste do 

estado, tomando, à direita, a SC-413 até Luis Alves. O Mapa 1 mostra a localização da área de 

estudo. 

 



Esta mapa é parte ingrante da dissertação de Elisa 
Volker dos Santos, intitulada "Suscetibilidade a Movimentos 
de Massa na Microbacia do Ribeirão Máximo, 
Município de Luis Alves, SC". Florianópolis, julho de 2012.
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3.2. ASPECTOS AMBIENTAIS 

3.2.1. Clima 

O clima do município de Luis Alves é do tipo subtropical úmido, com atuação 

predominante das massas de ar tropicais e polares (MTA, MTC e MPA). A MEC também 

atua na formação desse tipo climático na caracterização da estação de verão, além da atuação 

de sistemas frontais ao longo de todo ano, porém mais acentuadamente nas demais estações. 

Uma das principais características que distinguem este tipo climático dos demais é a sua 

maior regularidade na distribuição anual da pluviometria (entre 1.250 e 2.000 mm). 

Contrariamente à variabilidade pluviométrica, a variabilidade térmica é bastante acentuada 

tanto espacial quanto temporalmente, sendo o verão marcadamente de quente a fresco, e o 

inverno de fresco a frio (Mendonça & Danni-Oliveira, 2007). 

No Estado de Santa Catarina essas características são resultantes da atuação de 

sistemas atmosféricos em associação com o relevo, a altitude, a continentalidade e a 

maritimidade. A influência do relevo pode ser verificada especialmente na distribuição dos 

totais de precipitação, a altitude atua, principalmente, no comportamento da temperatura, e os 

efeitos da continentalidade e maritimidade, aliados ao relevo, são expressos no elemento 

climático umidade (Monteiro & Mendonça, 2006). 

Os principais sistemas atmosféricos atuantes no estado de Santa Catarina podem ser 

divididos entre os associados aos tempos instáveis, responsáveis pelas chuvas: frentes frias, 

vórtices ciclônicos, cavados em baixos, médios e altos níveis atmosféricos, baixas pressões 

em superfície, complexos convectivos de mesoescala, convecção tropical, ZCAS, jatos em 

médios e altos níveis, circulação marítima (Monteiro, 2001); e aqueles estáveis, relacionados 

a tempo bom: altas pressões atmosféricas ou anticiclones (Monteiro & Mendonça, 2006). 

Para a área de estudo, os dados de temperatura da Estação Meteorológica de Itajaí 

apontam 20,4ºC de temperatura média anual, com variação sazonal entre os meses do verão, 

que apresentam maiores valores, e os meses do inverno, com menores valores. Os valores 

absolutos podem chegar a 38,4ºC no verão e -0,5 no inverno. 

Esta variação sazonal das temperaturas é explicada, no verão, pela posição do sol, 

que se apresenta em zênite no Trópico de Capricórnio nesta estação, o que resulta na 

ocorrência de mais horas de insolação e temperaturas mais elevadas. Além disso, as massas de 

ar tropical, que se caracterizam por certa homogeneidade de temperatura, umidade e pressão 
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atmosférica à superfície, tornam-se mais aquecidas e passam a predominar nesta época do ano 

na Região Sul do Brasil. No inverno, a atuação de sucessivas massas de ar polar provenientes 

da Antártida resulta em frentes frias, que se prolongam pelo interior do continente e provocam 

queda das temperaturas (Monteiro, 2001; Monteiro & Mendonça, 2006). 

A Tabela 1 e a Figura 3 apresentam as temperaturas médias e máximas e mínimas 

absolutas da Estação Meteorológica de Itajaí. 

 

Tabela 1: Temperaturas (ºC) - Estação Meteorológica de Itajaí 

Temperatura 
Meses 

Ano 
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 

Média 24,7 24,8 23,9 21,6 18,3 16,2 15,5 16,6 17,9 20,1 22,0 23,7 20,4 

Máx. abs. 37,2 37 36,8 35,8 34,6 32 31,2 36 37 35,8 35,8 38,4 38,4 

Min. abs. 12 13 11 7 1,5 0 0,2 -0,5 2,4 4,2 9,5 11,4 -0,5 

Fonte: EPAGRI-CIRAM, 2012. 

 

Figura 3: Temperaturas (ºC) – Estação Meteorológica de Itajaí 

 

 

A precipitação média anual é de 1.806, 1 mm na Estação Pluviométrica de Luis 

Alves e 1.653,3 mm na Estação Meteorológica de Itajaí, com valores bem distribuídos ao 

longo dos doze meses do ano. No entanto, a variação sazonal das temperaturas entre os meses 

do verão e inverno é acompanhada de uma variação nos totais de precipitação, com valores 

mais elevados nos meses do verão e uma redução nos meses do inverno. Isto é resultado da 

atuação da convecção tropical no verão, que é um processo originado pelo calor e o maior 

responsável pela mudança das condições diárias de tempo, ocasionando as pancadas de 

chuvas isoladas típicas de verão, principalmente no período da tarde. Os efeitos da convecção 
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tropical são ampliados pela atuação do vórtice ciclônico, que favorece a ocorrência de 

temporais com chuvas intensas, ventos com rajadas fortes e granizo em curto espaço de 

tempo. Este tipo de tempo está associado às inundações bruscas e escorregamentos (Monteiro, 

2001; Monteiro & Mendonça, 2006). 

Deve ser ressaltado que esta dinâmica atmosférica pode ser alterada quando há 

interferências do Fenômeno El Niño-Oscilação Sul (ENOS), que tanto em sua fase positiva 

(El Niño), quanto negativa (La Niña), influencia o ritmo climático da região, podendo causar 

chuvas e estiagens. O ENOS ao atuar no ritmo de deslocamento das frentes, também 

influencia nas temperaturas que tendem a apresentarem-se mais altas em anos de El Niño e 

mais baixas em anos de La Niña (Monteiro & Mendonça, 2006). 

Períodos de estiagem e períodos relativamente chuvosos ocorrem na região do Vale 

do Itajaí, o que não chega a mudar a característica quase homogênea da precipitação. Os 

períodos de elevada precipitação provocam cheias nos rios, inundações e movimentos de 

massa, trazendo muitos danos materiais e humanos para a região (Silva et al, 1988). 

Foi uma situação atípica como essa, de precipitação contínua, por um período de 

cerca de três meses, que provocaram a saturação do solo e culminaram em inundações e 

numerosos movimentos de massa em vários municípios do Vale do Itajaí em 2008. A grande 

maioria dos movimentos de massa ocorreu em novembro, período em que incidiram 

precipitações intensas e concentradas, resultando em um total de 725,1 mm na Estação 

Meteorológica de Itajaí, um valor bastante elevado, que representa quase a metade da 

precipitação média anual, que é de 1.653,3 mm. A Estação Pluviométrica de Luis Alves não 

apresenta dados para este período. 

A Tabela 2, Tabela 3, Figura 4 e Figura 5 apresentam a precipitação total e média da 

Estação Meteorológica de Itajaí e Estação Pluviométrica de Luis Alves, com destaque em 

vermelho para o total precipitado no mês de novembro de 2008, na Estação Meteorológica de 

Itajaí. 
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Tabela 2: Precipitação total e média (mm) - Estação Meteorológica de Itajaí 

Ano Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Total 

1981 175,6 203,1 232,0 89,0 44,2 42,2 107,6 50,5 59,5 221,8 103,0 165,3 1.493,8 

1982 135,6 247,4 340,8 176,5 106,3 139,4 60,5 90,7 45,4 174,0 211,2 111,7 1.839,5 

1983 60,4 162,3 247,3 - - - - - - - - - 470,0 

1984 252,2 178,0 247,9 131,2 86,4 134,6 124,3 295,8 130,7 76,3 177,8 110,0 1.945,2 

1985 130,9 211,7 169,4 153,6 27,7 41,2 38,4 12,4 110,0 131,6 73,0 73,6 1.173,5 

1986 125,6 111,5 193,7 - - - - - - - - - 430,8 

1987 142,3 283,6 97,9 174,0 216,4 185,7 107,4 99,1 191,0 67,4 101,6 - 1.666,4 

1988 167,6 91,2 51,1 100,6 174,3 70,8 14,0 7,6 133,2 119,0 60,3 48,4 1.038,1 

1989 474,3 169,0 162,9 138,9 102,0 64,3 118,1 58,8 186,3 60,6 79,0 227,1 1.841,3 

1990 301,7 165,6 255,7 120,7 83,1 114,7 210,1 168,6 138,1 235,5 142,1 128,0 2.063,9 

1991 179,2 67,1 129,4 49,3 58,4 130,5 21,3 153,4 101,2 192,2 213,4 149,4 1.444,8 

1992 106,8 137,3 207,2 60,3 438,9 95,6 150,6 123,1 72,0 56,1 121,7 52,2 1.621,8 

1993 189,5 220,6 148,4 109,5 104,3 75,5 102,6 10,0 262,0 106,2 50,6 196,2 1.575,4 

1994 112,9 283,1 243,2 133,1 218,6 93,1 165,9 14,6 28,9 123,2 115,5 182,8 1.714,9 

1995 410,4 169,4 126,1 46,8 3,7 102,2 124,4 39,4 150,0 112,4 74,6 300,7 1.660,1 

1996 227,5 241,6 285,4 76,5 16,7 204,0 94,4 64,6 181,3 115,1 68,4 117,2 1.692,7 

1997 312,1 177,8 25,2 112,7 77,4 127,8 89,8 92,7 105,0 274,1 287,0 162,6 1.844,2 

1998 427,4 239,4 240,8 222,8 35,1 60,8 105,6 261,2 260,1 217,2 139,9 121,1 2.331,4 

1999 500,5 222,4 171,2 115,2 50,9 74,2 195,6 11,6 117,7 216,9 188,8 65,5 1.930,5 

2000 242,5 321,5 138,6 34,5 30,7 102,8 38,2 53,1 135,6 142,9 97,0 154,0 1.491,4 

2001 214,7 213,7 136,4 136,3 231,0 116,0 117,9 49,6 217,0 244,6 123,2 128,3 1.928,7 

2002 168,9 158,7 159,4 227,4 77,1 50,9 26,0 43,8 162,8 143,1 127,6 215,8 1.561,5 

2003 93,1 82,1 199,0 32,8 43,8 91,2 38,6 11,7 97,9 131,2 297,4 236,6 1.355,4 

2004 238,8 90,8 149,5 116,1 102,1 87,9 164,5 41,3 59,0 156,5 119,1 182,8 1.508,4 

2005 303,8 41,6 140,6 192,3 180,1 94,0 156,5 197,0 398,5 172,4 100,6 91,4 2.068,8 

2006 146,6 192,1 96,9 57,5 28,5 39,7 75,2 63,5 91,0 164,9 255,8 197,1 1.408,8 

2007 152,1 234,8 199,5 78,8 225,6 25,3 134,4 56,4 170,7 186,1 194,3 182,9 1.840,9 

2008 215,7 257,7 160,4 202,3 60,4 83,1 41,9 99,2 112,0 275,3 725,1 241,3 2.474,4 

2009 278,3 246,7 153,3 97,9 34,1 30,4 157,3 151,9 232,3 136,0 149,2 65,3 1.732,7 

2010 285,5 109,9 180,1 227,3 199,5 182,7 114,2 73,2 78,0 121,9 121,9 250,3 1.944,5 

2011 307,7 249,6 255,0 63,2 79,6 83,4 197,0 336,6 223,8 118,3 86,1 159,1 2.159,4 

Média 228,4 186,5 178,8 119,9 108,2 94,6 106,6 94,2 146,6 154,9 158,8 154,2 1.653,3 

Fonte: EPAGRI-CIRAM, 2012. 
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Tabela 3: Precipitação total e média (mm) – Estação Pluviométrica de Luis Alves 

Ano Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Total 

1981 222,4 165,1 188,8 79,5 79,4 30,8 117,2 40,7 56,2 215,0 76,8 234,2 1506,1 

1982 139,4 178,4 204,2 53,0 79,4 103,0 57,4 45,7 20,6 209,8 213,5 121,6 1426,0 

1983 257,9 348,8 236,9 170,0 339,3 170,7 499,0 53,0 221,8 94,4 228,4 276,0 2896,2 

1984 241,8 166,4 244,1 137,4 89,8 136,6 109,2 387,2 129,9 149,6 225,5 121,4 2138,9 

1985 168,5 227,8 167,4 124,4 33,4 46,8 67,8 24,4 151,0 224,6 294,4 114,0 1644,5 

1986 239,2 308,6 99,4 191,4 73,0 18,6 77,4 78,1 206,1 160,6 143,6 288,4 1884,4 

1987 386,5 541,7 44,6 161,0 181,8 173,9 67,3 137,1 139,7 248,6 122,0 246,6 2450,8 

1988 193,2 108,8 175,5 148,7 323,3 95,5 6,0 21,2 203,2 129,1 63,8 126,3 1594,6 

1989 447,5 252,1 194,1 232,5 140,9 37,1 219,8 59,6 208,8 85,5 90,0 242,0 2209,9 

1990 414,1 167,8 270,4 205,0 57,5 160,8 214,3 299,5 222,6 231,6 134,5 196,6 2574,7 

1991 143,0 130,0 154,0 66,0 60,0 156,0 20,0 89,0 91,1 266,2 304,7 108,3 1588,3 

1992 271,7 297,8 342,8 23,6 445,7 125,8 140,3 153,4 127,4 81,1 153,3 43,4 2206,3 

1993 342,3 410,0 417,8 96,4 89,4 106,3 168,2 15,8 219,1 170,9 151,2 376,4 2563,8 

1994 266,2 350,7 194,9 86,7 227,1 74,4 112,2 33,8 11,4 239,6 102,4 154,3 1853,7 

1995 296,6 311,1 159,2 25,3 20,1 47,9 115,8 24,2 141,0 101,0 51,8 86,6 1380,6 

1996 371,7 275,5 196,1 74,6 13,0 140,4 79,3 114,7 187,7 128,7 63,4 86,0 1731,1 

1997 180,8 89,5 9,3 85,1 39,4 81,6 36,5 53,3 92,7 349,7 0,0 0,0 1017,9 

1998 220,0 211,5 259,1 221,0 42,0 56,4 191,8 311,9 362,7 239,2 203,4 84,9 2403,9 

1999 273,4 146,4 39,8 131,1 68,1 127,4 229,4 22,8 134,7 171,6 197,4 157,8 1699,9 

2000 483,0 255,3 100,0 58,1 53,3 99,1 100,4 21,3 136,6 71,8 63,2 234,9 1677,0 

2001 334,1 82,9 134,2 99,1 126,6 116,3 66,3 36,3 241,1 178,3 109,5 124,2 1648,9 

2002 304,9 89,9 67,6 101,1 48,0 43,9 56,9 110,0 149,7 167,2 267,5 145,0 1551,7 

2003 231,9 40,2 336,0 85,8 125,2 120,2 45,7 21,3 112,5 105,1 168,7 228,0 1620,6 

2004 286,1 115,7 144,1 - - - - 113,4 166,9 315,9 - - 1142,1 

2005 135,5 100,9 170,4 140,4 167,3 130,1 192,8 133,9 234,8 214,0 278,2 106,6 2004,9 

2006 55,5 252,0 105,2 77,0 18,2 77,1 93,0 - - - - - 678,0 

2007 - - - - - - - - - - - - - 

2008 - - - - - - - - - - - - - 

2009 - - - - - - - 67,8 275,5 150,2 129,5 85,8 708,8 

2010 278,7 195,1 289,7 240,9 198,1 161,7 176,2 69,3 105,4 160,8 97,1 202,3 2175,3 

2011 389,6 368,7 321,1 94,7 103,8 82,0 193,3 383,7 217,8 140,3 103,1 0,0 2398,1 

Média 270,6 221,0 188,1 118,9 120,1 100,8 127,9 104,4 163,1 178,6 149,5 155,2 1.806,1 

Fonte: ANA, 2012. 
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Figura 4: Precipitação média mensal – Estação Meteorológica de Itajaí 

 
 

Figura 5: Precipitação média mensal – Estação Pluviométrica de Luis Alves 
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3.2.2. Geologia 

A microbacia do ribeirão Máximo está inserida nos terrenos mais antigos do Estado, 

de idade arqueana a proterozóica inferior, conhecidos como Complexo Granulítico de Santa 

Catarina (Silva & Bortoluzzi, 1987), na porção denominada Cráton Luis Alves, localizada a 

Norte do Cinturão Dom Feliciano em Santa Catarina (Fornari, 1998). Sedimentos 

inconsolidados atuais a subatuais ocorrem, localmente na área de estudo, na base das encostas 

e planícies fluviais formando os depósitos colúvio-aluvionares. Estes constituem depósitos 

imaturos interdigitados determinados pelo fenômeno dominante, movimentos de massa ou 

processos fluviais. 

O Complexo Granulítico é formando por litologias granulito-migmatíticas 

intensamente deformadas e metamorfizadas, de associação máfico-ultramáfica, 

metassedimentar e enderbítica. Estas rochas foram submetidas a três eventos metamórficos, 

que reequilibraram total ou parcialmente as paragêneses primárias magmáticas e eliminaram 

quaisquer estruturas sedimentares ou magmáticas, por ventura, presentes. O principal evento 

foi de fácies granulito, ocorrido por volta de 2,1Ga (bilhões de anos), durante o Ciclo 

Transamazônico. Subsequentemente, o Complexo foi submetido a condições metamórficas de 

fácies anfibolito. Localmente, em zonas de fraturamento intenso que cortam a área com 

direções N-S e NE-SW, ocorreu retrometamorfismo de fácies xisto verde e geração de 

palhetas de clorita alongadas, desenvolvidas nos planos de falhas (Fornari, 1998). 

A associação litológica enderbítica constitui o substrato da microbacia do ribeirão 

Máximo. Este unidade é constituída por rochas mesocráticas de coloração cinza médio a 

esverdeadas, onde predominam os enderbitos, formados principalmente por plagioclásio 

(andesina), quartzo, ortopiroxênio (hiperstênio) e clinopiroxênio (augita). São encontradas em 

menor quantidade rochas de composição trondhjemítica, formados principalmente por 

plagioclásio e quartzo, podendo ter até 2% de feldspato potássico (Fornari, 1998). 

A estrutura gnáissica é a que ocorre com maior frequência, presente em quase todos 

os afloramentos estudados, sendo composta por bandas félsicas difusas, formadas por 

plagioclásio e quartzo, intercaladas com bandas máficas finas, compostas de piroxênios, 

anfibólio e biotita (Figura 6, Figura 7 e Figura 8). Estruturas migmatíticas também estão 

presentes nesta unidade, principalmente agmatitos e nebulitos. Em raros afloramentos desta 

associação encontramos enclaves máficos com granulação fina de composição gabronorítica e 

com granulação grossa de composição piroxenítica e também enclaves de rochas ultramáficas 

hornblendíticas com granulação média (Fornari, 1998). 
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Em vários locais, Fornari (1998) observou que as rochas enderbíticas representam o 

produto de um processo de assimilação, concomitante a processos tectônicos. Uma rocha 

máfica, gabronorítica, composta por plagioclásios, ortopiroxênio e clinopiroxênio, é 

assimilada por um magma félsico com composição que varia de granodiorítica a 

trondhjemítica, formado por plagioclásio, quartzo e feldspato alcalino perlítico. As rochas 

geradas por este processo de assimilação possuem composição enderbítica e possuem nítida 

bimodalidade composicional, com uma banda de composição gabróica ou gabronorítica e 

outra de composição enderbítica, com o aumento da quantidade de plagioclásio e quartzo em 

relação aos piroxênios. Em alguns casos, o quartzo das bandas félsicas é posterior aos 

minerais máficos, tendo sido introduzido na forma de veios, a partir da injeção de outra fonte 

Fornari (1998) considera o processo de assimilação, acima descrito, um mecanismo 

importante na geração das rochas de composição intermediária, enderbíticas, presentes na área 

de estudo. 

Os afloramentos na área de estudo são identificados em cortes de estradas (Figura 9), 

na forma de lajedos dentro das drenagens (Figura 10) e como matacões nas encostas de 

morros e planícies fluviais (Figura 11). Em vários locais, as rochas enderbíticas apresentam 

injeções na forma de veios de quartzo e feldspato alcalino e que foram deformados 

juntamente com as rochas encaixantes, o que foi constatado nas saídas de campo (Figura 18, 

Figura 19, Figura 20 e Figura 21). 

A região do Cráton Luis Alves apresenta-se intensamente dobrada, fraturada e 

falhada (Figura 12, Figura 13 e Figura 14), com muitas feições da paisagem, como vales, 

cristas e drenagens, seguindo orientação estrutural. Os lineamentos possuem como direção 

preferencial N-S, ou mais especificamente, NE-SW, NW-SE, e alguns lineamentos 

secundários com direção E-W. De acordo com Fornari (1998), estas estruturas estão 

relacionadas à foliação desenvolvida por cisalhamento dúctil, com direção e mergulhos 

variáveis. As direções vão desde N30ºE até N40ºW, predominando direções NNE; e 

mergulhos NW. Esta deformação está relacionada a um soerguimento crustal à mesma época 

em que houve a passagem de condições metamórficas de fácies granulito para anfibolito, 

dessa forma, a lineação melhor expressa no complexo é contemporânea ao retrometamorfismo 

generalizado para o fácies anfibolito. Bem como, à influência do Cinturão Dom Feliciano 

sobre Complexo Granulítico de Santa Catarina, que gerou zonas de falhamento/fraturamento, 

que cortam o complexo com direções preferenciais N-S e NNE. Nestas zonas de 

falhamento/fraturamento ocorre a formação de clorita ao longo dos planos de ruptura, 

mostrando que estes foram gerados em condições de fácies xistos-verdes. Fases mais tardias 
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de magmatismo, possivelmente relacionados aos granitos gerados no Cinturão Dom Feliciano, 

geraram os veios de quartzo, feldspato e epidoto nestas zonas de fraqueza estrutural (Fornari, 

1998). 

Os depósitos colúvio-aluvionares são relativos ao Quaternário (Pleistoceno e 

Holoceno). Os depósitos coluviais se caracterizam pela deposição de sedimentos na base das 

encostas e meia encostas, formando superfícies semiconvexas, compostas por materiais 

terrígenos, sem seleção granulométrica, constituídos por diferentes tamanhos de grão, desde 

sedimentos finos à matacões. Os depósitos aluvionares ocorrem recobrindo o fundo dos vales 

e mostram a interferência direta dos processos fluviais, ordenando sua disposição. Os 

depósitos de seixos e matacões, mais grosseiros, marcam o canal do rio atual, ou outros 

percursos, já abandonados. Os depósitos de planície de inundação evidenciam o regime de 

cheias, formados por sucessivas camadas que evoluem desde areia na base ao topo argiloso. 

Ambos os depósitos foram identificados ao longo de toda a área de estudo, ocupando as cotas 

de menor altitude e declividade (Figura 15, Figura 16 e Figura 17). O Mapa 2 mostra a 

geologia da área de estudo. 
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Figura 6: Afloramento de rocha enderbítica com estrutura 

gnáissica. 

Foto: Elisa Volker dos Santos. 

 

Figura 7: Afloramento de rocha enderbítica com estrutura 

gnáissica. 

Foto: Elisa Volker dos Santos. 

 

Figura 8: Afloramento de rocha enderbítica com estrutura 

gnáissica. 

Foto: Elisa Volker dos Santos. 

 

Figura 9: Afloramento de rocha em corte de estrada. 

Foto: Elisa Volker dos Santos. 

 

Figura 10: Afloramento na forma de lajedo na drenagem. 

Foto: Maria Paula Casagrande Marimon. 
 

Figura 11: Afloramento na forma de matacões. 

Foto: Elisa Volker dos Santos. 
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Figura 12: Rocha enderbítica com fraturamentos. 

Foto: Elisa Volker dos Santos. 

 

Figura 13: Rocha enderbítica com lineações metamórficas. 

Foto: Elisa Volker dos Santos. 

 
Figura 14: Rocha enderbítica com fraturas ortogonais. 

Foto: Elisa Volker dos Santos. 

 

Figura 15: Depósito colúvio-aluvionar. 

Foto: Maria Paula Casagrande Marimon. 

 

Figura 16: Depósito colúvio-aluvionar. 

Foto: Maria Paula Casagrande Marimon. 
 

Figura 17: Depósito colúvio-aluvionar. 

Foto: Elisa Volker dos Santos. 
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Figura 18: Veio de quartzo e feldspato no manto de 

alteração. 

Foto: Elisa Volker dos Santos. 

 

Figura 19: Veio de quartzo e feldspato em rocha 

enderbítica. 

Foto: Elisa Volker dos Santos. 

 

Figura 20: Veio de quartzo e feldspato em rocha 

enderbítica. 

Foto: Elisa Volker dos Santos. 

 

Figura 21: Veio de quartzo e feldspato em rocha 

enderbítica. 

Foto: Elisa Volker dos Santos. 
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3.2.3. Geomorfologia 

Em função do substrato geológico do Complexo Granulítico de Santa Catarina e dos 

depósitos colúvio-aluvionares, a microbacia do ribeirão Máximo está inserida em dois domínios 

morfoestruturais: embasamento em estilos complexos, o mais representativo na área, e depósitos 

sedimentares. Cada um desses domínios morfoestruturais comporta um conjunto de formas de 

relevo que representam o resultado da ação intempérica, isso é, das influências climáticas ao 

longo do tempo geológico, com intervenção dos processos tectogenéticos: região geomorfológica 

serras do leste catarinense e região geomorfológica planícies costeiras. Estas por sua vez, 

abrangem formas do relevo relativas aos modelados, que são distinguidas pelas diferenças da 

rugosidade topográfica ou do índice de dissecação do relevo, bem como pelo formato dos topos, 

vertentes e vales de cada padrão: unidade geomorfológica Serras do Tabuleiro/Itajaí e unidade 

geomorfológica Planície Colúvio-aluvionar (Santa Catarina, 1986). 

A unidade geomorfológica Serras do Tabuleiro/Itajaí se estende na direção N-S, através 

de uma seqüência de serras dispostas de forma subparalela, dentre estas a Serra de Luis Alves. A 

orientação principal dessas serras é no sentido NE-SW, o que comprova o forte controle 

estrutural dos lineamentos citados anteriormente, e que resultou em um relevo intensamente 

dissecado de maneira desigual. As encostas são íngremes e os vales profundos, separados por 

cristas bem marcadas na paisagem, favorecendo a ação de processos erosivos e movimentos de 

massa. Em muitas vertentes há anfiteatros de erosão ocasionados por movimentos de massa, na 

maioria das vezes subatuais. A unidade geomorfológica planície colúvio-aluvionar corresponde à 

superfície plana, convexizada ou suavemente rampeada, descontínua, resultante da convergência 

de leques coluviais de espraiamento, cones de dejeção ou concentração de depósitos de 

enxurradas nas partes terminais de rampas de pedimentos (Santa Catarina, 1986), e que interagem 

com os depósitos fluviais das planícies de inundação. 

Dessa forma, a microbacia do ribeirão Máximo apresenta um modelado de dissecação, 

unidade geomorfológica Serras do Tabuleiro/Itajaí, e um modelado de acumulação, unidade 

geomorfológica planície colúvio-aluvionar, com altitudes que variam de 40 m, na foz do ribeirão 

Máximo, junto ao rio Luis Alves, com predomínio dos processos de acumulação, a 720 m, nas 

nascentes do ribeirão Máximo, onde dominam os processos de dissecação. 
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O modelado de dissecação apresenta-se compartimentado em colinas
7
 (Figura 22 e 

Figura 23), morrarias
8
 (Figura 23, Figura 24 e Figura 25), e montanhas

9
 (Figura 25), variando de 

suave ondulado a fortemente ondulado. As colinas apresentam topos convexos, e encostas suaves, 

com médias e baixas declividades e setores côncavos e convexos. As morrarias apresentam topos 

convexos e encostas íngremes, com declividades médias e altas e setores côncavos e convexos. 

As montanhas apresentam topos angulosos, com encostas íngremes, altas, declivosas, setores 

côncavos, convexos e retilíneos, e vales encaixados. No modelado de dissecação os processos de 

erosão e movimentos de massa são dominantes Esses processos contribuem na formação do 

modelado de acumulação, através da disponibilização e deposição de sedimentos, e no 

desenvolvimento de feições erosivas na paisagem, como anfiteatros (hollows) (Figura 26), 

ravinas, voçorocas, rastejamentos (Figura 27) e cicatrizes de movimentos de massa (Figura 28). 

O modelado de acumulação compartimenta-se em rampas coluviais (Figura 27) e 

planície fluvial (Figura 29). As rampas coluviais caracterizam-se por relevo rampeado, 

suavemente inclinado, com declividades variando entre baixas e médias, associado aos depósitos 

coluviais, que resultam da recorrência de processos erosivos/deposicionais ao longo das encostas. 

Localizam-se ao longo de toda a área de estudo, na base das encostas e interdigitando-se e/ou 

recobrindo as planícies fluviais. As planícies fluviais caracterizam-se por relevo plano, com 

declividades praticamente nulas. Ocorrem de maneira descontínua, em pequena área na foz do 

ribeirão Máximo, onde o vale apresenta-se encaixado e o rio mais retilíneo, com maior energia de 

transporte e potencial erosivo, e em maior área na parte central da microbacia, onde o vale 

apresenta-se mais largo e o rio mais meândrico, com menor energia e menor potencial erosivo. 

No modelado de acumulação os processos de deposição e o intemperismo são dominantes. 

O ribeirão Máximo corre no sentido dominante SW-NE e apresenta um perfil 

longitudinal marcado pela presença de falhamentos. Junto as nascentes, próximas ao Morro do 

Baú, salientam-se as altas declividades e logo se intercalam com planície fluvial alçada 

interrompida pela presença de cachoeiras (Figura 30), em zona de ocorrência de falhamento L-W, 

onde o rio, a partir daí, segue um trecho onde fica encaixado entre as vertentes e logo, junto a foz, 

                                                 
7 Baixas elevações do terreno, com topos arredondados a quase planos, amplitudes entre 20 m e 60 m e declividades 

baixas (Florenzano, 2008). 
8 Médias elevações do terreno, com domínio de topos arredondados, amplitudes entre 100 m e 200 m e declividades 

altas (Florenzano, 2008). 
9 Altas elevações do terreno, com domínio de topos angulares, amplitudes acima de 200 m e declividades altas 

(Florenzano, 2008). 
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retorna a condição de baixa declividade que permite a construção da planície fluvial. O Mapa 3 

mostra a geomorfologia da área de estudo. 

Na área de estudos o preenchimento de alguns seguimentos de fundo de vale, com 

espessos depósitos clásticos, evidencia o retrabalhamento de antigos depósitos de materiais 

oriundos de movimentos de massa pretéritos (Vide Figura 16). 
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Figura 22: Dissecação em colinas, foz do ribeirão Máximo, 

junto ao rio Luis Alves. 

Foto: Maria Paula Casagrande Marimon. 

 
Figura 23: Dissecação em colinas à frente e dissecação em 

morraria ao fundo. 

Foto: Elisa Volker dos Santos. 

 
Figura 24: Dissecação em morraria no limite Sul da 

microbacia (seta) e morro do Baú, já fora da área. 

Foto: Maria Paula Casagrande Marimon. 

 
Figura 25: Dissecação em morraria (seta) e dissecação em 

montanha ao fundo. 

Foto: Maria Paula Casagrande Marimon. 

 
Figura 26: Cabeceira de drenagem em anfiteatro. 

Foto: Elisa Volker dos Santos. 

 

Figura 27: Rampa coluvial formada por depósitos 

alongados coalescentes e marcados por rastejamento. 

Foto: Elisa Volker dos Santos. 
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Figura 28: Cicatriz de movimento de massa. 

Foto: Maria Paula Casagrande Marimon. 

 
Figura 29: Planície fluvial, próxima à foz, junto ao rio Luis 

Alves. 

Foto: Elisa Volker dos Santos. 

 
Figura 30: Cachoeira no fundo de vale erosional. 

Foto: Elisa Volker dos Santos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Esta mapa é parte ingrante da dissertação de Elisa 
Volker dos Santos, intitulada "Sucetibilidade a Movimentos 
de Massa na Microbacia do Ribeirão Máximo, 
Município de Luis Alves, SC". Florianópolis, julho de 2012.
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3.2.4. Pedologia 

As litologias e formas de relevo da microbacia do ribeirão Máximo condicionaram o 

desenvolvimento de quatro tipos de solo: cambissolos, argissolos, gleissolos, de maneira 

dominante, e neossolos litólicos (Epagri, 1997). 

Os cambissolos são solos minerais, não hidromórficos, com horizonte B incipiente com 

as seguintes características: CTC maior que 13 me/100g de argila, descontada a CTC do carbono; 

relação silte/argila maior que 0,7; presença de minerais intemperizáveis no horizonte B como 

micas, feldspatos, augita, hornblenda, olivina; gradiente textural ausente ou comumente inferior a 

1,2. Normalmente tem seqüência de horizontes A, Bi, C, constatando-se variações quanto à 

profundidade dos solos, estrutura, cor e textura (Epagri, 1997) (Figura 31). 

Epagri (1997) mapeou e estudou cinco perfis de cambissolo na microbacia do ribeirão 

Máximo com variações no que tange à espessura, profundidade, suscetibilidade à erosão e 

pedregosidade. A Tabela 4 mostra as principais características desses perfis. 

 

Tabela 4: Principais características dos perfis de cambissolo mapeados na microbacia do ribeirão Máximo. 

Ponto de coleta 2 4 5 7 8 

Solo 

Cambissolo 

Distrófico Tb A 

Moderado médio 

Cambissolo 

Álico Tb A 

Moderado 

argiloso 

Cambissolo 

Distrófico 

Epieutrófico Tb 

A Moderado 

argiloso 

Cambissolo 

Distrófico Tb A 

Moderado 

argiloso 

Cambissolo 

Distrófico 

Tb A 

Moderado 

argiloso 

Material de origem 
Sedimentos de 

gnaisse 
Gnaisse 

Sedimentos de 

gnaisse 

Sedimentos de 

gnaisse 

Sedimentos 

de gnaisse 

Subpaisagem 
Fundo de Vale 

Coluvial-Aluvial 

Encosta 

Erosional 

Fundo de Vale 

Coluvial-

Aluvial 

Fundo de Vale 

Erosional 

Fundo de 

Vale 

Coluvial-

Aluvial 

Relevo dominante Plano Montanhoso Plano Plano Plano 

Declividade 2% 60% 2% 36% 3% 

Espessura +70 cm 110 cm 100 cm 60 cm +80 cm 

Profundidade efetiva Pouco profundo Raso Profundo Pouco profundo Profundo 

Suscetibilidade à 

erosão 
Nula a ligeira Muito forte Nula a ligeira Forte 

Nula a 

ligeira 

Pedregosidade Não pedregoso Pedregoso Não pedregoso Pedregoso 
Não 

pedregoso 

Gradiente textural 1.1 1.1 1.1 1.2 1.2 

Fonte: Epagri, 1997. 
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Essas oscilações nos perfis são explicadas pelo substrato geológico sobre o qual se 

desenvolveu o de solo, e, sobretudo, pelo relevo e declividade. Nas áreas de relevo montanhoso e 

altas declividades, os processos erosivos são dominantes, o que limita o desenvolvimento 

pedogenético, e favorece o afloramento da rocha à superfície. Os solos são pedregosos, rasos ou 

pouco profundos, e a suscetibilidade à erosão é forte ou muito forte. Nas áreas de relevo plano e 

declividades suaves, os processos intempéricos são dominantes, propiciando a formação de um 

manto de material espesso, e, por conseguinte, solos mais profundos. Os solos são não 

pedregosos, pouco profundos a profundos, e a suscetibilidade à erosão é nula a ligeira. 

Os argissolos são solos minerais, não hidromórficos, com horizonte B textural e nítida 

diferenciação entre horizontes, com seqüência A, Bt, C. Apresentam profundidade e cores 

bastante variáveis, sendo a identificação dos horizontes relativamente fácil, pois possuem 

características morfológicas heterogêneas, tais como: diferença de cor, textura e estrutura, entre 

os horizontes, dentro do mesmo perfil. O horizonte A normalmente é moderado, porém, pode 

ocorrer também do tipo proeminente; a estrutura comumente é moderada pequena a média 

granular. O horizonte B é do tipo textural, apresentando estrutura em blocos subangulares e 

angulares moderadamente desenvolvida. Quando a textura é argilosa normalmente apresentam 

cerosidade moderada e comum. Estes solos apresentam textura argilosa e média/argilosa e, em 

muitos casos com cascalhos ou cascalhenta, normalmente com argila de atividade baixa. Situam-

se em relevo ondulado e forte ondulado (Epagri, 1997). 

Durante as incursões à campo foi identificado um perfil de argissolo (Figura 32) que foi 

estudado em detalhe, principalmente no que tange à suscetibilidade à erosão, cujos resultados 

serão apresentados no capítulo resultados. Epagri (1997) mapeou e estudou três perfis de 

argissolo na microbacia do ribeirão Máximo, com características semelhantes e variações nos 

aspectos suscetibilidade à erosão e pedregosidade. A Tabela 5 mostra as principais características 

desses perfis. 

 

Tabela 5: Principais características dos perfis de argissolo mapeados na microbacia do ribeirão Máximo. 

Ponto de coleta 1 3 6 

Solo 

Argissolo Vermelho - 

Amarelo Álico Tb A 

Moderado argiloso/muito 

argiloso 

Argissolo Vermelho- 

Amarelo Álico Tb A 

Moderado argiloso 

Argissolo Vermelho- 

Amarelo Álico Tb A 

Moderado 

argiloso/muito argiloso 

Material de origem Gnaisse Gnaisse Gnaisse 

Subpaisagem Encosta Erosional e Encosta Erosional Encosta Erosional e 
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Coluvial Coluvial 

Relevo dominante Forte ondulado Forte ondulado Forte ondulado 

Declividade 25% 43% 30% 

Espessura 100 cm 140 cm 140 cm 

Profundidade efetiva Profundo Profundo Profundo 

Suscetibilidade à erosão Forte Muito forte Forte 

Pedregosidade Não pedregoso 
Moderadamente 

pedregoso 

Moderadamente 

pedregoso 

Gradiente textural 1.5 1.5 1.7 

Fonte: Epagri, 1997. 

 

As mudanças nos aspectos da suscetibilidade à erosão e pedregosidade são explicadas 

pela declividade. Nas áreas onde as declividades são maiores há uma atuação maior dos 

processos erosivos, dessa forma, a suscetibilidade à erosão é maior, o que favorece o afloramento 

da rocha à superfície, tornando o solo pedregoso. Nos locais onde as declividades são mais 

suaves, os processos intempéricos tem uma atuação maior, com atenuação da suscetibilidade à 

erosão e maior alteração da rocha, formando solos menos pedregosos. 

Os gleissolos são solos hidromórficos, desenvolvidos em áreas mal drenadas, com cores 

de redução a partir dos primeiros 60 cm da superfície, rasos e com seqüência de horizontes A, Cg 

normalmente, podendo ou não haver presença de um horizonte Bg. Podem apresentar argila de 

atividade tanto alta como baixa. A principal limitação ao seu uso é a má drenagem, já que 

normalmente possuem média a boa fertilidade. Ocorrem em relevo praticamente plano 

margeando rios, ou em locais de depressão, sujeitos a inundações (Epagri, 1997). 

Na microbacia do ribeirão Máximo, os gleissolos foram identificados na subpaisagem 

fundo de vale plano coluvial-aluvial, onde há a ocorrência de solos desenvolvidos em presença de 

excesso de água, na medida em que, o lençol freático se encontra muito próximo à superfície (< 

60 cm) e condiciona a formação de solos hidromórficos em regime de redução quase permanente. 

Os solos são mal drenados e rasos, o que aliado à profundidade efetiva, são fatores de maiores 

limitações para o uso com culturas anuais, exceto o cultivo do arroz irrigado (Epagri, 1997). 

Os neossolos litólicos compreendem solos minerais, não hidromórficos, bem a 

moderadamente drenados, muito pouco desenvolvidos, rasos, com espessura em geral inferior a 

40 cm, com o horizonte A assentado diretamente sobre a rocha consolidada, ou apresentando um 

horizonte C pouco espesso entre o A e o R. Possuem seqüência de horizontes AR, AC ou ACR. 

São formandos a partir de diferentes materiais de origem, isso implica em variações do horizonte 

A, principalmente no que se refere a cor, textura, espessura e fertilidade. É comum encontrar-se 
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fragmentos de blocos e matacões na superfície desses solos, assim como cascalhos e calhaus no 

corpo dos mesmos, e material de rocha semi-alterado em mistura com o solo sob o horizonte A, 

por onde as raízes podem penetrar, concorrendo para que a profundidade efetiva aumente. Alguns 

destes solos têm horizonte subsuperficial em início de formação, mas insuficiente para ser 

caracterizado como qualquer tipo de horizonte B diagnóstico. Por serem solos que se encontram 

em contínuo processo de rejuvenescimento e devido à proximidade do material de origem, 

possuem uma elevada percentagem de minerais pouco resistentes ao intemperismo, pequenos 

fragmentos de rocha, assim como relação Ki elevada. Por serem solos que ocorrem em sua 

maioria em locais de topografia acidentada, normalmente em relevo forte ondulado, montanhoso 

e ondulado, e devido à pequena espessura dos perfis, são muito suscetíveis à erosão (Embrapa, 

2004). 

Na microbacia do ribeirão Máximo os neossolos litólicos foram identificados em 

associação com cambissolos, na subpaisagem Encostas Erosionais, com relevo montanhoso e 

altas declividades, onde a ação de processos erosivos é dominante, a alteração da rocha é 

incipiente, o que condicionou solos pouco desenvolvidos, com presença constante de afloramento 

de rochas e pedregosidade abundante (Epagri, 1997). 
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Figura 31: Perfil de cambissolo. 

Foto: Maria Paula Casagrande Marimon. 

 

Figura 32: Perfil de argissolo. 

Foto: Maria Paula Casagrande Marimon. 

3.2.5. Ocupação e uso da terra 

A ocupação humana da região do vale do Itajaí remonta a presença dos índios Xokleng, 

da tribo dos Botocudos, que viviam como nômades circulando entre os Estado do Rio Grande do 

Sul, Santa Catarina e Paraná, e se ocupavam da pesca e da caça (Schieffelbein, 2012). 

No século XVII o litoral catarinense torna-se alvo da política expansionista portuguesa 

para o Sul do Brasil, com a fundação, por vicentistas, de vários núcleos de povoamento, que 

ofereciam apoio e municiamento para essa expansão rumo ao estuário do rio da Prata: São 

Francisco do Sul (1658), Nossa Senhora do Desterro - atual Florianópolis (1673) e Laguna (1676) 

(Amaral, 2003). Essa população vivia basicamente da pesca e do plantio de mandioca, praticando 

uma agricultura de subsistência (Lalane, 2011). 

Até a segunda metade do século XVIII, o litoral do estado continuava basicamente como 

ponto estratégico de defesa do território. A partir desse momento, os portugueses organizaram o 

povoamento e iniciaram a ocupação efetiva do litoral, a partir da vinda de casais provenientes do 

arquipélago dos Açores (Amaral, 2003). Os açorianos praticavam uma agricultura de 
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subsistência, alicerçada na pequena propriedade familiar, baseada no cultivo da mandioca para a 

fabricação de farinha e polvilho, da cana-de-açúcar para fabricar aguardente e melado, do arroz, 

do café, além da pesca artesanal e do artesanato (Goularti Filho, 2002; Amaral, 2003; Ruon, 

2005). Itajaí é fundada em 1820, na foz do rio Itajaí-Açu, por açorianos (Goularti Filho, 2008). 

No século XIX, com o início da fase do Brasil independente, os numerosos vales fluviais 

e as imensas áreas florestais permaneciam praticamente virgens. Abre-se um novo ciclo 

povoador, com uma sucessão de várias correntes de imigrantes europeus, principalmente alemães 

e italianos (Amaral, 2003), repelidos de suas terras pelas mudanças advindas da Revolução 

Industrial e consequente expansão do sistema capitalista, e incentivados pelo governo brasileiro, 

que necessitava ocupar as terras inabitadas do Sul, a fim de protegê-las contra as invasões dos 

espanhóis (Ruon, 2005). 

A ocupação das terras de Santa Catarina por imigrantes europeus foi promovida 

especialmente para o povoamento, garantindo a unidade do território brasileiro, sem fins de 

exploração da força de trabalho humana, como aconteceu em São Paulo, que necessitava de mão 

de obra para trabalhar nas lavouras de café em expansão, após o fim da escravidão (Ruon, 2005). 

Neste contexto, em fins do século XIX, inicia-se a ocupação efetiva do vale do Itajaí, em 

especial do território do município de Luis Alves, com a vinda de imigrantes europeus, italianos 

em maior número, alemães, segundo maior em número, austríacos, belgas, poloneses e franceses 

(Oliveira, 1997; Ruon, 2005). A “Colônia Luis Alves” é fundada no ano de 1877, às margens do 

rio que recebeu o mesmo nome, Luis Alves, atribuído a um morador da barra do Itajaí-açu (Bohn, 

2007). 

As terras distribuídas aos imigrantes eram aquelas denominadas devolutas pela Lei 

601/1850 e pelo Decreto 528/1890, e que poderiam ser pagas pelos colonos em dinheiro ou 

serviços prestados ao governo, trabalhando na abertura de estradas e na construção de ferrovias, 

pontes ou prédios públicos. A divisão dos lotes foi realizada em terras com a dimensão que 

variava em torno de 25 a 30 hectares, o que contribuiu para uma sociedade mais igualitária, 

impedindo a formação de grandes propriedades agrárias. Os lotes ocupavam a planície fluvial e 

parcialmente as encostas (Ruon, 2005), tendo o rio como estratégia inicial de acesso. 

Os colonos italianos e austríacos ocuparam os primeiros 52 lotes, sendo 28 à margem do 

rio Luis Alves e 24 às margens do Braço do Norte. Os colonos alemães ocuparam 11 lotes à 

margem do ribeirão Máximo, e os colonos nacionais tiveram 30 lotes às margens dos ribeirões 
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Serafim e Braço Seco (Piazza, 1994). A região do ribeirão Máximo foi fundada por Maximiliano 

Spig, justificando a designação do ribeirão Máximo (Oliveira, 1997). 

A distribuição das terras entre os imigrantes foi marcada por diferenças, com privilégios 

para alemães e deixando os italianos com lotes de terra menos adequados à prática da agricultura. 

As dificuldades ocorriam ainda por falta de trabalho para os colonos (Ruon, 2005). Além disso, 

“a terrível enchente de 1880”, como ficou conhecida, afetou a colônia em setembro daquele ano, 

causando a morte de 25 pessoas (Oliveira, 1997; Ruon, 2005). Além da enchente de 1880, outras 

se seguiram, em 1911, 1927, 1948, 1970 e 1998, que causaram a destruição de muitas plantações 

próximas aos rios (Ruon, 2005). 

Há uma diversidade entre as cidades de colonização alemã e italiana oriunda desde o 

início da formação das colônias, quando as comunidades de imigração italiana foram se 

diferenciando cada vez mais das de origem alemã, expressando uma realidade rural, enquanto as 

comunidades alemãs iam manifestando características de uma realidade urbana. Dessa forma, não 

houve no início da colonização de Luis Alves, assim como nas demais áreas de imigração 

italiana, o que atualmente se chama de indústria, mas surgiram várias formas de processamento 

de produtos coloniais, como engenhos de beneficiamento de arroz, atafonas, fecularias, olarias, 

alambiques, ferrarias, serrarias, marcenarias, estufas de fumo, entre outras (Ruon, 2005). 

Os imigrantes italianos incrementaram a produção agrícola, antes apenas ligada às 

atividades desenvolvidas pelos açorianos (Ruon, 2005), passando a produzir novos produtos 

alimentícios, como banha, manteiga, queijo e salame, devido à tradição camponesa trazida da 

Itália (Goularti Filho, 2002), e iniciando uma diversificada pequena produção mercantil (Amaral, 

2003). Na região do ribeirão Máximo, a principal fonte renda vinha dos alambiques, onde 

fabricavam a cachaça (Oliveira, 1997). 

Apoiados na visão judaico-cristã, de que o mundo não-humano foi criado para beneficiar 

o homem, a natureza, florestas, animais e água, eram vistos pelos imigrantes como um empecilho 

à prática da agricultura, que exigia o desmatamento. Dessa forma cortavam e vendiam as 

madeiras nobres em grandes quantidades, e derrubavam e queimavam os restos que não eram 

vendidos, adotando a técnica da coivara e fazendo aceiros para delimitar a área, o que trouxe a 

devastação das florestas. Além disso, a extensão da terra adquirida/recebida pelos primeiros 

imigrantes, 25 hectares, foi tornando-se pequena e pouco produtiva, resultando no esgotamento 

rápido do solo (Ruon, 2005). 
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O século XX é acompanhado de mudanças na organização do espaço em Luis Alves. A 

aceleração do processo de industrialização brasileiro, a partir da década de 1930, consolida o 

desenvolvimento industrial e comercial das áreas de colonização européia (Amaral, 2003), e 

provoca êxodo, principalmente em direção à Jaraguá do Sul e Blumenau, cidades que estavam em 

processo de industrialização mais avançado e absorviam grande quantidade de trabalhadores 

(Ruon, 2005). Este êxodo é intensificado a partir da década de 1970, em virtude da pouca 

eficiência econômica nas áreas rurais e pela atração que as áreas urbanas exerciam, em função 

das atividades industriais e comerciais notadamente nos centros de maior importância econômica 

(Epagri, 1997; Ruon, 2005). Tais movimentos econômicos e migratórios são percebidos ainda 

nos dias atuais (Epagri, 1997). 

Atualmente, o município de Luis Alves caracteriza-se por ser essencialmente rural 

(Epagri, 1997; Ruon, 2005; Rossi, 2006). Os principais cultivos são de banana, arroz irrigado, 

palmeira real, cana de açúcar e pinus/eucalipto. São cultivados também hortaliças, milho, 

mandioca e fumo (Epagri, 1997; Rossi, 2006). O cultivo de hortaliças é realizado na microbacia 

do ribeirão Máximo (Rossi, 2006) (Figura 35). O setor industrial é embrionário, apresentando 

uma linha de produtos pouco diversificada e com diferenciados padrões de qualidade. As 

indústrias mais representativas em número são: bebidas (cachaça), com 38%; produtos 

alimentares, com 16 %; madeira, 15 % e transformação de mineral não metálico, 15%, entre 

outras (Epagri, 1997). 

Na microbacia do ribeirão Máximo as áreas de cobertura florestal são dominantes 

(Figura 33, Figura 34 e Figura 35), ocupando 54,93% da área, no entanto, esta se encontra 

bastante descaracterizada pela ação antrópica. As áreas ocupadas por silvicultura (Figura 36, 

Figura 37 e Figura 38) e banana/palmeira (Figura 38, Figura 39 e Figura 40) merecem destaque, 

ocupando 15,34% e 11,13% da área respectivamente. São seguidas das áreas ocupadas por 

pastagens, intensamente pisoteadas pelo gado, o que favorece um alto potencial de ocorrência de 

erosão, (Figura 34 e Figura 41), com 7,93% da área; culturas anuais (hortaliças e arroz) (Figura 

35), com 5,78%; áreas edificadas (Figura 42), com 4,41%; cana de açúcar (Figura 37, Figura 38 e 

Figura 43), com 0,44%; e mineração (Figura 44), com 0,04%. O Mapa 4 mostra o uso e ocupação 

da terra da microbacia. 
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Figura 33: Remanescente florestal. 

Foto: Maria Paula Casagrande Marimon. 

 
Figura 34: Remanescente florestal e pastagem. 

Foto: Elisa Volker dos Santos. 

 

Figura 35: Remanescente florestal e cultivo de hortaliças. 

Foto: Maria Paula Casagrande Marimon. 

 
Figura 36: Silvicultura de eucalipto. 

Foto: Elisa Volker dos Santos 

 

Figura 37: Silvicultura de eucalipto e cana de açúcar. 

Foto: Maria Paula Casagrande Marimon. 

 
Figura 38: Silvicultura de eucalipto, banana e cana de 

açúcar. 

Foto: Elisa Volker dos Santos. 
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Figura 39: Cultivo de banana. 

Foto: Elisa Volker dos Santos. 

 
Figura 40: Palmeira. 

Foto: Elisa Volker dos Santos. 

 
Figura 41: Pastagem. 

Foto: Elisa Volker dos Santos. 

 
Figura 42: Área edificada. 

Foto: Maria Paula Casagrande Marimon. 

 
Figura 43: Cana de açúcar. 

Foto: Elisa Volker dos Santos. 

 
Figura 44: Mineração de saibro. 

Foto: Elisa Volker dos Santos. 

 

 

 

 

 

 



Esta mapa é parte ingrante da dissertação de Elisa 
Volker dos Santos, intitulada "Suscetibilidade a Movimentos 
de Massa na Microbacia do Ribeirão Máximo, 
Município de Luis Alves, SC". Florianópolis, julho de 2012.

!(

702000

702000

705000

705000

708000

708000

711000

711000

70
36

00
0

70
36

00
0

70
39

00
0

70
39

00
0

70
42

00
0

70
42

00
0

Projeção Universal Transversa de Mercator - UTM
Origem da quilometragem: Equador e Meridiano 51°W Gr.,

acrescidas as constantes de 10.000 km e 500 km,
respectivamente.

Datum Horizontal: South America Datum 1969 - SAD69.
Datum vertical: Marégrafo de Imbituba - SC.

Fonte: Cartas topográficas Luis Alves (SG-22-Z-B-V-I) e 
Gaspar (SG-22-Z-B-V-3) - IBGE, 1978, E=1:50.000.

Imagem CBERS-2B E=1:25.000 e resolução espacial 2,5 m.
Imagens Google Earth.

0 500 1.000 1.500 2.000250
Metros

Legenda

Ü
Escala: 1:50.000

Universidade do Estado de Santa Catarina - UDESC
Mestrado Profissional em Planejamento 

Territorial e Desenvolvimento Sociambiental - MPPT

Mapa de Uso e Ocupação da Terra

 

La
bo

ra
tó

rio
 de

 Geologia - FAED/UDESC

MAPA 3: USO E OCUPAÇÃO DA TERRA

Localização da área de estudo no Estado

Classes de uso e ocupação da terra

Microbacia do Ribeirão Máximo

Hidrografia

na bacia hidrográfica do rio Itajaí

Cicatrizes de movimentos de massa

Culturas anuais: hortaliças e arroz

Áreas edificadas

Culturas semi-perenes: banana e palmeira

Culturas semi-perenes: cana de açúcar

Mineração

Pastagens
Culturas semi-perenes: silvicultura - pinus e eucalipto

Floresta em diferentes estágios de regeneração

67

!( Estudo de detalhe

Perfil de soloPS

PS



68 

CAPÍTULO IV 

4. ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

4.1. ANÁLISE DOS CONDICIONANTES DOS MOVIMENTOS DE MASSA NA 

MICROBACIA DO RIBEIRÃO MÁXIMO 

A análise das feições de movimentos gravitacionais resultantes do desastre ambiental 

ocorrido em 2008, 18 no total, juntamente com as especificidades ambientais, geologia, 

geomorfologia, pedologia, e uso e ocupação da terra, permitiu levantar os principais fatores 

condicionantes envolvidos nas ocorrências de movimentos de massa na microbacia do ribeirão 

Máximo. Esses fatores são a declividade, os lineamentos estruturais, as feições geomorfológicas; 

e o uso e ocupação da terra. 

A litologia, considerada na análise, não foi apontada como um dos condicionantes das 

ocorrências de movimentos de massa na microbacia do ribeirão Máximo, em virtude, da 

homogeneidade litológica da região, ocupada predominantemente pelo Complexo Granulítico de 

Santa Catarina, bem como, pela possibilidade de ser compreendida através da geomorfologia, que 

responde às características geológicas da microbacia. 

Assim como a geologia, a pedologia não foi apontada como um dos condicionantes das 

ocorrências de movimentos de massa, em função, da escala do mapeamento pedológico 

disponível, E=1:250.000 (EMBRAPA, 1998), onde consta apenas um tipo de solo, Argissolo, o 

que não caracterizaria o conjunto de unidades de solos que ocorrem na área à escala da 

microbacia. No entanto, é reconhecida e destacada a importância deste elemento nos processos 

envolvidos na desestabilização das encostas através da bibliografia (p. ex.: Guidicini & Nieble, 

1983; Mafra, 1984; Guerra, 1994; Coelho Netto, 1994; Christopherson, 1998; Mafra, 1999; 

Fernandes et al, 2001; Dias & Herrmann, 2002; Bigarella, 2003; Luiz, 2003; Morgan, 2005; 

Herrmann, Pellerin & Saito, 2006; Guimarães et al, 2008; Cunha & Guerra, 2009; Santos, 2009; 

dentre outros). Dessa forma, a pedologia foi estudada de maneira pontual, através das 

investigações realizadas em um perfil de solo representativo da área de estudo, localizado em 

uma das paredes de ruptura do maior deslizamento mapeado. Estes resultados são apresentados 

no estudo de detalhe (p. 82). 
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A atuação da declividade nas ocorrências de movimentos de massa pode ser explicada 

através do fator de segurança, na medida em que, quanto maior a inclinação do talude, maiores 

são as forças atuantes para mobilizar os materiais da encosta. A declividade é considerada, em 

muitos estudos sobre movimentos de massa, como o aspecto mais relevante a ser analisado 

(Cristo, 2002; Saito, 2004) ao se julgar que nas declividades mais elevadas é maior a 

probabilidade de ocorrência desses fenômenos. Ogura, Silva & Vieira (2004) destacam que os 

locais onde ocorrem os acidentes mais graves constituem as porções de encosta nas quais 

predominam declividades superiores a 30°. Todavia, ressalta-se que nas áreas de baixa 

declividade também ocorrem movimentos de massa, visto que podem ser áreas de rampas 

coluviais (Saito, 2004). As declividades da microbacia do ribeirão Máximo foram hierarquizadas 

em seis classes, a partir de IPT (2002), como mostra o Mapa 5. A Tabela 6 apresenta a 

distribuição de áreas e feições de movimentos gravitacionais em cada classe de declividade na 

microbacia do ribeirão Máximo. 

 

Tabela 6: Distribuição das feições de movimentos gravitacionais nas classes de declividade. 

Classes de declividade Área (km²) Área (%) Feições de movimentos gravitacionais 

0-6° 3,95 20,32 - 

6°-12° 3,83 19,70 - 

12°-20° 6,78 34,88 3 

20°-30° 4,02 20,68 9 

30°-45° 0,85 4,37 5 

45°-90° 0,01 0,05 1 

Total 19,44 100,00 18 
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As cicatrizes mapeadas concentraram-se nas classes 20°-30º, nove cicatrizes, dentre 

estas, a maior cicatriz (estudo de detalhe, p. 82). Cinco cicatrizes localizam-se na classe 30°-45º; 

três cicatrizes na classe 12°-20; e uma cicatriz na classe 45°-90. Dessa forma, pode-se afirmar 

que os movimentos de massa na microbacia do ribeirão Máximo são mais freqüentes em encostas 

com mais de 20° de declividade, 15 cicatrizes, o que confirma o importante papel desempenhado 

pela declividade na ocorrência de movimentos de massa. 

Por estar localizada na região do Complexo Granulítico de Santa Catarina, a microbacia 

do ribeirão Máximo apresenta muitos lineamentos estruturais, resultantes de dobramentos, 

fraturamentos e falhamentos (Figura 45 e Figura 46), conforme descrito no Capítulo III. Foram 

mapeados 72 lineamentos estruturais na microbacia do ribeirão Máximo, com direção N-S, ou 

mais especificamente, NE-SW, NW-SE, e, em menor número, lineamentos com direção E-W. 

Este mapeamento foi realizado através da interpretação da rede drenagem, predominantemente 

paralela, e do relevo, com cristas bem marcadas, ambos controlados estruturalmente. Deve ser 

destacado que o número de lineamentos estruturais na microbacia do ribeirão Máximo pode ser 

maior, em virtude de estes ocorrerem em conjuntos. Os lineamentos estruturais atuam como 

descontinuidades hidráulicas e mecânicas, abrindo caminhos preferenciais para a água. Esta por 

sua vez reduz a resistência dos materiais ao cisalhamento. A Tabela 7 apresenta a distribuição das 

feições de movimentos gravitacionais em cada classe de lineamentos estruturais na microbacia do 

ribeirão Máximo. 

 

Tabela 7: Distribuição das feições de movimentos gravitacionais nas classes de lineamentos estruturais. 

Classes de lineamentos estruturais Feições de movimentos gravitacionais 

Sem lineamentos 6 

Um lineamento 10 

Cruzamento de dois ou mais lineamentos 2 

Total 18 

 

Do total de cicatrizes de movimentos de massa mapeadas na microbacia do ribeirão 

Máximo, dez localizam-se em encostas com pelo menos um lineamento, e duas em áreas com 

cruzamentos de dois ou mais lineamentos. Dessa forma, os movimentos de massa na área de 

estudo são mais freqüentes em encostas com algum tipo de controle estrutural. 

O forte controle estrutural do Complexo Granulítico de Santa Catarina atua também na 

conformação geomorfológica da microbacia do ribeirão Máximo, com cristas bem marcadas na 
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paisagem, encostas com dissecação desigual, desde formas colinosas a montanhas íngremes, 

locais com vales encaixados e erosionais, outros com planícies fluviais, e declividades que vão de 

baixas a muito altas. O papel desempenhado pelas feições geomorfológicas na ocorrência de 

movimentos de massa é explicado através das relações entre a morfologia e a hidrologia da 

encosta (superficial e subsuperficial). A Tabela 8 apresenta as áreas e quantidade de feições de 

movimentos gravitacionais em cada classe de feição geomorfológica na microbacia do ribeirão 

Máximo. 

 

Tabela 8: Distribuição das feições de movimentos gravitacionais nas classes de feições geomorfológicas. 

Feições geomorfológicas Área (km²) Área (%) Feições de movimentos gravitacionais 

Planície fluvial 1,99 10,23 - 

Fundo de vale erosional 0,27 1,40 1 

Dissecação em colinas 0,28 1,42 - 

Rampa coluvial 4,01 20,61 2 

Dissecação em morraria 1,52 7,80 - 

Dissecação em montanha 9,68 49,78 6 

Cabeceiras de drenagem em anfiteatro 1,57 8,10 10 

Depressões de topo 0,13 0,65 1 

Total 19,44 100,00 20 

 

Nota-se que na Tabela 8 o somatório de cicatrizes totaliza 20. Isso se deve ao fato de que 

a maior cicatriz mapeada (estudo de detalhe, p. 82) está inserida em três feições geomorfológicas: 

cabeceira de drenagem em anfiteatro, depressão de topo e dissecação em montanha. Dentre o 

total de cicatrizes mapeadas, mais da metade localizam-se nas cabeceiras de drenagem em 

anfiteatro, dez cicatrizes. A origem das cabeceiras de drenagem em anfiteatro está relacionada 

com o recuo diferencial das encostas por processos erosivos. Sua forma côncava (hollow) 

condiciona fortemente a hidrologia da encosta, através da concentração de fluxos d’água 

subsuperficiais, favorecendo o aumento da poro-pressão e a geração de fluxos superficiais 

saturados na sua porção inferior, que, quando intensificados durante períodos de elevada 

pluviosidade, podem produzir rupturas nestas áreas. As cabeceiras de drenagem em anfiteatro 

também atuam no transporte de sedimentos, através da convergência do material intemperizado e 

pedogenizado das encostas, removido para jusante por diferentes processos, rastejamento, erosão 

superficial hídrica, em lençol e em sulcos, tendendo a desenvolver um espesso pacote 

deposicional (Moura e Silva, 1998; Fernandes et al, 2001; Luiz, 2003; Fernandes & Amaral, 
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2009). Foram mapeadas 131 cabeceiras de drenagem na microbacia do ribeirão Máximo (Figura 

47, Figura 48, Figura 49, Figura 50 e Figura 56). 

A dinâmica erosiva das cabeceiras de drenagem em anfiteatro pode ser associada à 

evolução dos complexos de rampas de colúvio, através da deposição do material erodido na base 

das encostas (Moura & Silva, 1998). As rampas coluviais são formadas por materiais 

inconsolidados, de composição bastante heterogênea, com baixa coesão, e descontinuidades 

internas e com a superfície sobre a qual se encontram, podendo ser facilmente instabilizadas pela 

atuação de processos erosivos (Luiz, 2003; Fernandes & Amaral, 2009). Na microbacia do 

ribeirão Máximo sua ocorrência é bastante representativa, dispondo-se ao longo de toda a área 

(Figura 49, Figura 50 e Figura 51). Dentre as cicatrizes mapeadas, duas localizam-se nas rampas 

coluviais. 

Em áreas de determinados topos ocorrem depressões que estariam associadas à 

dissolução geoquímica da rocha e abatimentos com acumulação hídrica nos pouco espessos 

mantos de alteração. Esta circunstância, que envolveria a circulação de água desequilibrada ao 

longo do talude, poderia estar condicionando a instabilização do maciço com vistas ao processo 

inicial de desencadeamento de episódios de movimentos de massa. Foram mapeadas nove 

depressões de topo na microbacia do ribeirão Máximo, com uma cicatriz de movimento de massa 

(estudo de detalhe, p. 82). 

Os fundos de vale erosionais constituem vales encaixados, com rios retilíneos e 

comportamento tipicamente erosional, onde não há desenvolvimento da planície fluvial. São 

áreas onde o rio possui grande energia de transporte e alto potencial erosivo, podendo instabilizar 

a base das encostas e provocar movimentos de massa. Foram mapeados quatro trechos do ribeirão 

Máximo com características tipicamente erosionais (Figura 52), e em um deles foi mapeada uma 

cicatriz de movimento de massa. 

Seis cicatrizes de movimentos de massa mapeadas na microbacia do ribeirão Máximo 

localizam-se no setor de dissecação em montanha. O modelado de dissecação em montanha 

caracteriza-se por apresentar vales bem encaixados, cristas convexo-côncavas bem marcadas na 

paisagem e vertentes com declividades elevadas e amplitudes altimétricas superiores a 200 m. 

Essas características, principalmente as altas declividades, favorecem a ocorrência de 

movimentos de massa neste setor do relevo (Figura 50). 
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A atuação antrópica, através do uso e ocupação da terra, pode ser decisiva na 

deflagração de movimentos de massa. A Tabela 9 apresenta as áreas e quantidade de feições de 

movimentos gravitacionais em cada classe de uso e ocupação da terra na microbacia do ribeirão 

Máximo. 

 

Tabela 9: Distribuição das feições de movimentos gravitacionais nas classes de uso e ocupação da terra. 

Classes de uso e ocupação da terra 
Área 

(km²) 

Área 

(%) 

Feições de movimentos 

gravitacionais 

Floresta 10,68 54,93 11 

Culturas anuais: hortaliças e arroz 1,12 5,78 - 

Culturas semi-perenes: cana de açúcar 0,09 0,44 - 

Culturas semi-perenes: silvicultura – pinus e 

eucalipto 
2,98 15,34 

3 

Pastagem 1,54 7,93 1 

Culturas semi-perenes: banana e palmeira 2,16 11,13 1 

Área edificada 0,86 4,41 1 

Mineração 0,01 0,04 1 

Total 19,44 100,00 18 

 

Dentre as cicatrizes mapeadas na microbacia do ribeirão Máximo, mais da metade 

concentraram-se nas áreas ocupadas por florestas nos diferentes estágios de regeneração, 11 

cicatrizes. O que não significa que essas áreas não sofreram algum tipo de intervenção antrópica 

no passado, já que a regeneração da vegetação não permite ver as alterações realizadas em outras 

épocas. A cobertura vegetal original da região foi, na sua maior parte, descaracterizada pela ação 

antrópica, que vem sendo realizada desde a colonização, principalmente, através de exploração 

das florestas para a extração de madeiras, bem como pela implantação de culturas anuais, além da 

formação de pastagens “naturalizadas” para a criação extensiva do gado bovino (Ruon, 2005). 

As áreas de pastagem apresentam-se intensamente pisoteadas pelo gado, com feições de 

rastejamento em grande parte delas, o que pode favorecer a ação dos processos erosivos e a 

deflagração de escorregamentos (Figura 51). Nestas áreas foi mapeada uma cicatriz de 

movimento de massa. 

Nas áreas edificadas as ocorrências de movimentos de massa estão relacionadas aos 

cortes de talude para a construção de residências e infraestrutura (Figura 53 e Figura 54). O ideal 

de construção em locais planos faz com que os cortes nas encostas sejam realizados sem levar em 

consideração a declividade (Saito, 2004). Nestas áreas foi mapeada uma cicatriz de movimento 
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de massa, possivelmente relacionada com corte de talude para a construção de residência e 

estrada. 

Nas áreas de culturas semi-perenes foram mapeadas quatro cicatrizes, uma em 

banana/palmeira, e três em pinus/eucalipto. Dentre estas culturas, considera-se a de banana a 

mais suscetível à ocorrência de movimentos de massa, na medida em que, seu tronco e, 

principalmente, suas raízes concentram grande quantidade de umidade, umedecendo o manto de 

alteração, o que pode favorecer a redução da resistência dos materiais ao cisalhamento (Figura 55 

e Figura 56). Além disso, o manejo das plantações, que requer abertura mais densa de acessos, 

constitui frente aos processos erosivos superficiais, o que altera a hidrologia da encosta e pode 

contribuir para desestabilizações dos taludes e ocorrências de movimentos de massa. 
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Figura 45: Lineamento estrutural em rocha enderbítica, 

evidenciado pelo deslocamento do bandamento félsico. 

Foto: Maria Paula Casagrande Marimon. 

 
Figura 46: Denso padrão de lineamentos estruturais em 

rocha enderbítica. 

Foto: Maria Paula Casagrande Marimon. 

 
Figura 47: Cabeceira de drenagem em anfiteatro. 

Foto: Maria Paula Casagrande Marimon. 

 
Figura 48: Cabeceira de drenagem em anfiteatro. 

Foto: Maria Paula Casagrande Marimon. 

 
Figura 49: Rampa coluvial com cabeceira de drenagem em 

anfiteatros (seta) e dissecação em montanha ao fundo. 

Foto: Elisa Volker dos Santos. 

 
Figura 50: Rampa coluvial à frente e cabeceira de 

drenagem em anfiteatros em dissecação em montanha (seta 

à esquerda), com cicatriz de movimentos de massa (seta à 

direita). 

Foto: Elisa Volker dos Santos. 
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Figura 51: Pastagem em rampa coluvial, com depressão de 

topo e rastejamento. 

Foto: Maria Paula Casagrande Marimon.  
Figura 52: Fundo de vale erosional. 

Foto: Maria Paula Casagrande Marimon. 

 
Figura 53: Atuação antrópica através de corte na encosta 

para construção de residência e estrada. 

Foto: Maria Paula Casagrande Marimon. 

 
Figura 54: Atuação antrópica através de corte na encosta 

para construção de residência e estrada. 

Foto: Maria Paula Casagrande Marimon. 

 
Figura 55: Rede de drenagem junto à cultura de banana – 

concentração de umidade no manto de alteração. 

Foto: Maria Paula Casagrande Marimon. 

 
Figura 56: Cabeceira de drenagem em anfiteatro em 

plantação de banana. 

Foto: Maria Paula Casagrande Marimon. 
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4.2. ANÁLISE DA SUSCETIBILIDADE A MOVIMENTOS DE MASSA NA MICROBACIA 

DO RIBEIRÃO MÁXIMO 

O mapa de suscetibilidade a movimentos de massa, gerado na escala 1:50.000, 

representa a síntese cartográfica da integração dos principais condicionantes apontados para as 

feições de movimentos de massa mapeadas na microbacia do ribeirão Máximo: declividade, 

lineamentos estruturais, feições geomorfológicas, e uso e ocupação da terra. A área da microbacia 

foi hierarquizada em cinco classes de suscetibilidade a movimentos de massa: Muito baixa (1), 

baixa (2), média (3), alta (4) e muito alta (5), como mostra o Mapa 6. A Tabela 10 apresenta as 

áreas e quantidade de feições de movimentos gravitacionais em cada classe de suscetibilidade a 

movimentos de massa na microbacia do ribeirão Máximo. 

 

Tabela 10: Distribuição das feições de movimentos gravitacionais nas classes de suscetibilidade a movimentos de 

massa. 

Classes de suscetibilidade Área (Km²) Área (%) Feições de movimentos gravitacionais 

Muito baixa 2,29 11,77 - 

Baixa 4,53 23,34 1 

Média 5,25 27,05 2 

Alta 6,39 32,94 5 

Muito alta 0,96 4,90 10 

Total 19,44 100,00 18 

 

As áreas com suscetibilidade muito baixa a movimentos de massa ocupam 2,29 km², o 

que representa 11,77% da área da microbacia do ribeirão Máximo. Essas áreas localizam-se 

principalmente em declividades nulas ou baixas, entre 0° e 6°, sem lineamentos estruturais, em 

planícies fluviais, ocupadas por culturas anuais de planície (hortaliças e arroz). Suas 

características não potencializam a ocorrência de movimentos de massa. 

As áreas que apresentam suscetibilidade baixa a movimentos de massa ocupam 4,53 

km², 23,34% da área da microbacia do ribeirão Máximo. Essas áreas concentram-se 

principalmente em declividades de 6º a 12º, com até um lineamento estrutural, em rampas 

coluviais, ocupadas por florestas nos diferentes estágios de regeneração. 

As áreas com suscetibilidade média a movimentos de massa ocupam 5,25 km², o que 

corresponde a 27,05% da área da microbacia do ribeirão Máximo. Essas áreas localizam-se 
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principalmente em declividades de 12º a 20°, com até um lineamento estrutural, em áreas de 

dissecação em morraria e montanha, ocupadas por florestas nos diferentes estágios de 

regeneração e silvicultura de pinus e eucalipto. 

As áreas com suscetibilidade alta a movimentos de massa são predominantes na área de 

estudo. Ocupam 6,39 km², o que corresponde a 32,94% da área da microbacia do ribeirão 

Máximo. Essas áreas concentram-se principalmente em declividades de 20º a 30º, com até um 

lineamento estrutural, em áreas de dissecação em montanha, ocupadas por áreas de florestas nos 

diferentes estágios de regeneração, silvicultura de pinus e eucalipto e culturas de banana e 

palmeira. 

As áreas com suscetibilidade muito alta a movimentos de massa ocupam 0,96 km², o que 

corresponde a 4,90% da área da microbacia do ribeirão Máximo. Essas áreas localizam-se 

principalmente em declividades de 30º a 90º, com cruzamento de lineamentos estruturais, em 

dissecação em montanha, anfiteatros e depressões de topo, ocupadas por áreas de florestas nos 

diferentes estágios de regeneração, silvicultura de pinus e eucalipto e culturas de banana e 

palmeira. 

As áreas de suscetibilidade muito alta, apesar de menos expressivas, concentraram a 

maioria das feições de movimentos gravitacionais mapeadas, dez no total das 18 levantadas. 

Estas são as áreas que merecem a maior atenção, pois, apresentam maior potencial para novas 

ocorrências de movimentos de massa, em virtude, das declividades muito elevadas; cruzamentos 

de lineamentos estruturais; feições geomorfológicas de dissecação em montanha, anfiteatros e 

depressões de topo, e; culturas de banana e palmeira. 

As áreas de suscetibilidade alta são as de maior abrangência na área de estudo, 

apresentando cinco feições de movimentos gravitacionais. Estas áreas também merecem atenção 

e critério quando ocupadas pelo alto potencial para novas ocorrências de movimentos de massa, 

em virtude, das declividades elevadas; lineamentos estruturais; feições geomorfológicas de 

dissecação em montanha, e; culturas de banana e palmeira. 

Nas áreas de suscetibilidade média foram mapeadas duas feições de movimentos 

gravitacionais. Estas áreas apresentam menor potencial para novas ocorrências de movimentos de 

massa, que, no entanto, não deve ser desprezado, em virtude das médias declividades; 

lineamentos estruturais, e; feições geomorfológicas de dissecação em morraria e montanha. 
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Nas áreas de suscetibilidade baixa foi mapeada apenas uma feição de movimento 

gravitacional, no entanto, estas áreas apresentam pequeno potencial para novas ocorrências de 

movimentos de massa, em virtude, das baixas declividades. 

Estes resultados validam os condicionantes levantados e o método utilizado para analisar 

a suscetibilidade a movimentos de massa na microbacia do ribeirão Máximo. A Tabela 11 

sintetiza as feições de movimento gravitacionais mapeadas com os respectivos condicionantes e 

classe de suscetibilidade. 

 

Tabela 11: Síntese das feições de movimentos gravitacionais com os respectivos condicionantes e classe de 

suscetibilidade a movimentos de massa. 

Cicatrizes 
Lineamentos 

estruturais 
Geomorfologia Declividade 

Uso e ocupação da 

terra 
Suscetibilidade 

1 Um Rampa coluvial 20°-30° Área edificada Alta 

2 - 

Cabeceira de drenagem em 

anfiteatro 12°-20° Floresta Média 

3 - Dissecação em montanha 20°-30° Silvicultura Alta 

4 

Cruzamento de 

dois lineamentos 

Cabeceira de drenagem em 

anfiteatro 30°-45° Floresta Muito alta 

5 - Rampa coluvial 12°-20° Floresta Baixa 

6 - 

Cabeceira de drenagem em 

anfiteatro 20°-30° Floresta Alta 

7 Um Fundo de vale erosional 30°-45° Mineração Muito alta 

8 Um 

Cabeceira de drenagem em 

anfiteatro 45°-90° Silvicultura Muito alta 

9 - 

Cabeceira de drenagem em 

anfiteatro 20°-30° Floresta Alta 

10 Um 

Cabeceira de drenagem em 

anfiteatro 30°-45° Silvicultura Muito alta 

11 Um Dissecação em montanha 30°-45° Pastagem Muito alta 

12 

Cruzamento de três 

lineamentos 

Cabeceira de drenagem em 

anfiteatro, depressão de topo, 

dissecação em montanha 20°-30° Floresta Muito alta 

13 Um Dissecação em montanha 30°-45° Floresta Muito alta 

14 Um Dissecação em montanha 12°-20° Floresta Média 

15 Um 

Cabeceira de drenagem em 

anfiteatro 20°-30° Floresta Muito alta 

16 Um 

Cabeceira de drenagem em 

anfiteatro 20°-30° Floresta Muito alta 

17 Um 

Cabeceira de drenagem em 

anfiteatro 20°-30° Floresta Muito alta 

18 - Dissecação em montanha 20°-30° Banana/palmeira Alta 

 



Esta mapa é parte ingrante da dissertação de Elisa 
Volker dos Santos, intitulada "Suscetibilidade a Movimentos 
de Massa na Microbacia do Ribeirão Máximo, 
Município de Luis Alves, SC". Florianópolis, julho de 2012.
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4.3. ESTUDO DE DETALHE 

A microbacia do ribeirão Máximo foi relativamente pouco atingida no evento de 2008, 

se comparadas com outras áreas no entorno do Morro do Baú, como as do ribeirão Braço do Baú, 

entre outras, no município de Ilhota. Dentre as 18 cicatrizes de movimentos de massa mapeadas 

na microbacia em estudo, a mais significativa foi escolhida, buscando entender, através do 

detalhamento, a tipologia dos processos, os agentes envolvidos na deflagração destes, e o papel 

desempenhado por cada um deles. Esta escolha é justificada pela magnitude da cicatriz e 

variedade e complexidade de condicionantes atuantes. 

A cicatriz localiza-se no alto da microbacia do ribeirão Máximo, conhecido como Alto 

Máximo, e ocupa uma área de 14,8 ha, ou 0,15 km², o que representa 0,76% da área da 

microbacia (Figura 59). Sua ocorrência, assim como todas as outras cicatrizes mapeadas na 

microbacia do ribeirão Máximo, está associada precipitações intensas ocorridas em 2008. Para 

entender como ocorreu esta ruptura, construiu-se um cenário das características ambientais 

anteriores à deflagração do processo, a partir do estudo do material cartográfico disponível, do 

mapeamento temático gerado e dos trabalhos de campo. Observa-se que não há registro de canal 

fluvial neste local na base cartográfica atualmente disponível (IBGE, 1981), e nem mesmo pela 

análise das fotografias aéreas (1978) há indicações de canal digno de registro no local. Este 

movimento de massa ocorreu na alta encosta, no compartimento geomorfológico de montanha, 

com encosta de forma predominantemente convexa, declividade acima de 20°, um canal, pouco 

encaixado, uma cabeceira de drenagem em anfiteatro, vales suaves na paisagem, e duas áreas de 

depressão de topo, uma a montante do início da cicatriz, nas maiores altitudes da bacia, e outra na 

margem esquerda. Estas depressões foram apontadas como possíveis agentes deflagradores do 

processo, em virtude da forma côncava e declividades baixas ou nulas e homogêneas, que 

favorecem o acúmulo de água e a saturação do solo, o que foi constatado em campo na depressão 

da margem esquerda (Figura 62). Com as precipitações intensas ocorridas no ano de 2008, 

concentradas principalmente no mês de novembro, mais de 700 mm, estas áreas acumularam 

muita água, levando à saturação e redução da resistência dos materiais ao cisalhamento, aumento 

da poro-pressão, e propiciando o início da ruptura. A alta umidade dos materiais aliada à alta 

declividade deu origem a um fluxo de detritos, que se desenvolveu ao longo da linha de 
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drenagem (Figura 60 e Figura 61), descalçando as margens e carreando enorme quantidade de 

material, que foi depositado ao longo de todo o trajeto, principalmente no trecho da base das 

encostas (Figura 63), e no compartimento da planície fluvial, inclusive rompendo as pontes que 

cruzam a estrada geral da microbacia e invadindo casas na comunidade do Alto Máximo, a 4 km 

do local do evento, com o acúmulo de até um metro de lama em seus interiores. 

Passados quase quatro anos após a ocorrência, os processos geomorfológicos continuam 

atuando, na busca do seu equilíbrio. A Figura 71 busca elucidar alguns destes processos, em um 

mosaico de fotografias registradas através de sobrevôo de helicóptero com a Polícia Militar de 

Santa Catarina, em abril de 2011. Na margem direita da cicatriz (esquerda da foto), continuam 

ocorrendo movimentações translacionais (4) e rotacionais (3), com deposição de material no 

centro da cicatriz, próximo ao canal permanente do ribeirão (2). Ao longo da estrada de acesso 

estão ocorrendo rupturas (6), evidenciando a instabilidade do maciço de solos e blocos 

depositados no local (Figura 64). A partir da estrada a jusante os processos tornam-se 

predominantemente erosionais (7), até a deposição de sedimentos na base da cicatriz, quando o 

ribeirão perde declividade ao entrar na planície fluvial. Merecem destaque as características 

coluviais dos solos ao longo da cicatriz (presença de blocos frequentes inseridos na massa silto-

argilosa) (Figura 65). Estes apresentam maiores espessuras na margem direita da cicatriz, do que 

na margem esquerda, onde o perfil de solos é menos espesso (até 1,5 metros) expondo a rocha 

fonte, na base do perfil, com frequência. Assim como, merece destaque a constatação das 

descontinuidades litológicas ao longo dos perfis de solos, constituídas pelo contato solo 

coluvial/linhas de pedras/saprolito da rocha. Estas circunstancias estariam determinando uma 

dinâmica hidrológica que poderia estar contribuindo com a desestabilização dos taludes. 

Para identificar e detalhar as características dos materiais da cobertura superficial e do 

manto de alteração e a resposta destes frente à hidrologia da encosta foi selecionado um perfil de 

solo representativo das condições em que ocorreu o movimento de massa, localizado próximo a 

uma das paredes de ruptura (1) (Figura 66 e Figura 67). Junto à isso, foram levantados alguns 

parâmetros pedológicos e geotécnicos para a realização de ensaios. Para os ensaios pedológicos, 

morfológicos (cor, estrutura, consistência, porosidade) e granulométricos, a amostragem do perfil 

seguiu as características naturais distintivas (cor e estrutura), segmentando-o em cinco horizontes, 

Ap, AB, Bt1, Bt2 e C. Foram coletadas amostras deformadas de cada um dos horizontes. A seguir 

é apresentada a descrição do perfil: 
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 Coordenada UTM: 7036078 N, 703495 W 

 Classificação: Argissolo Vermelho Amarelo. 

 Localização: Alto Máximo. 

 Altitude: 521 m 

 Formação Geológica: Complexo Granulítico de Santa Catarina. 

 Litologia: Rochas enderbíticas. 

 Material originário: depósitos coluvias. 

 Relevo local: forte ondulado. 

 Relevo regional: forte ondulado a montanhoso. 

 Erosão: laminar forte. 

 Vegetação primária: Floresta Ombrófila Densa. 

 Uso atual: silvicultura e palmeira. 

 Clima: Subtropical úmido. 

 Descrito e coletado por: Profª. Neusa M. C. Mafra, Profª. Maria Paula C. Marimon, Elisa 

Volker dos Santos, Daniel A. Heberle, Pedro Savas Senna e Francisco Ventura Ull. 

 

Após proceder aos ensaios morfológicos e granulométricos (Figura 70) das quatro 

amostras dos horizontes do perfil de Argissolo Vermelho-Amarelo (Ap, AB, Bt1 e Bt2) e da 

amostra correspondente ao material saprolítico subjacente ao perfil (C), de gênese não 

relacionada ao desenvolvimento do perfil suprajacente, os resultados são apresentados na Tabela 

12, com objetivo de relacionar as características morfológicas e texturais com os processos de 

formação e, sobretudo com a erodibilidade dos materiais. 

Quanto às características morfológicas, dois parâmetros estiveram mais relacionados à 

esta erodibilidade em função de sua relação com o fator descontinuidade ao longo do perfil de 

solo: estrutura e cerosidade. Nota-se o contraste da estrutura granular dos horizontes superficiais 

com a estrutura em blocos dos horizontes subsuperficiais. Uma característica agravante para a 

erodibilidade seria a presença de cerosidade importante no horizonte Bt1, o que conferiria uma 

condição limitante na velocidade de infiltração de água em direção aos horizontes subjacentes. 

Com relação aos resultados dos ensaios de granulometria, os valores de argila são 

bastante superiores aos de silte e areia nos horizontes Ap, AB Bt1. Estes valores elevados de 

argila nestes horizontes podem ser explicados pela relação com as litologias fonte, de composição 
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enderbítica, que apresentam elevada presença de plagioclásio, cerca de 50% (Fornari, 1998), que 

ao intemperizar se transformam em argilo minerais. O crescente aumento nos valores de argila do 

Ap em direção aos horizontes AB e Bt1 está relacionado à migração de argilas para estes 

horizontes, o que origina um gradiente textural de 1,23. No que diz respeito ao Bt2, a diminuição 

no valor de argila e aumento do valor de silte possivelmente se deve à interferência desta área de 

descontinuidade entre linha de pedra e saprolito, imediatamente subjacente. Quanto aos 

percentuais de areia, estes decrescem dos horizontes superficiais em direção aos subsuperficiais. 

No que tange a importância à resistência ao cisalhamento, devem ser destacados os valores 

elevados da fração areia fina nos horizontes Bt1 e Bt2. 

Com relação ao horizonte C, saprolítico, este apresenta características bastante distintas 

dos horizontes sobrejacentes, com redução no valor da fração argila e crescimento nos valores 

das frações silte e areias. Este horizonte C, conforme acentuado anteriormente, não diz respeito 

ao material de origem deste perfil de Argissolo (de origem coluvial). 
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Tabela 12: Características físicas do solo. 

Horizonte 
Profundidade 

(cm) 

Cor 

Estrutura 
Consistência 

Porosidade 

Granulometria (g/kg) 

Úmida Seca 
Argila 

natural 

Argila 

total 
Silte 

Areia Relação 

textural Seca Úmida Molhada Grossa Fina Total 

Ap 0-10 
10YR 

3/4 

10YR 

4/4 

Granular em 

grumos, 

pequeno, fraco 

Ligeiramente 

duro 
Friável 

Ligeiramente 

pegajoso, 

ligeiramente 

plástico 

Poros muito 

pequenos e 

muitos poros 

0,00 371,14 308,26 210,2 110,4 320,6 

1,23 

AB 10-25 
7.5YR 

4/4 

7.5YR 

4/4 

Blocos 

subangulares, 

pequeno, 

moderado 

Duro 
Muito 

firme 

Ligeiramente 

pegajoso, 

ligeiramente 

plástico 

Poros muito 

pequenos e 

muitos poros 

31,75 404,45 307,25 185,1 103,2 288,3 

Bt110 25-127 
5YR 

5/6 

7.5YR 

5/6 

Blocos 

subangulares, 

médio, forte 

Muito duro Firme 

Ligeiramente 

pegajoso, 

ligeiramente 

plástico 

Poros muito 

pequenos e 

comuns 

0,00 562,47 316,63 54,8 66,1 120,9 

Bt2 130-220 
2.5YR 

4/8 

5YR 

5/6 

Blocos 

subangulares, 

médio, 

moderado 

Duro Firme 
Pegajoso, 

plástico 

Poros muito 

pequenos e 

comuns 

0,00 387,97 495,93 36,1 80 116,1 

C 220 - base 
7.5YR 

5/6 

10YR 

7/4 

Blocos 

subangulares, 

pequeno, fraco 

Macio 
Muito 

friável 

Ligeiramente 

pegajoso, 

ligeiramente 

plástico 

Poros muito 

pequenos e 

muitos poros 

0,00 115,13 531,97 97 255,9 352,9  

 

                                                 
10 O horizonte Bt1 apresentou um grau de cerosidade importante. 
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Além das análises granulométricas das frações areias, silte e argila, foi realizada a 

análise mineralógica da fração cascalho das cinco amostras (horizontes Ap, AB, Bt1, Bt2 e C), 

com o objetivo averiguar sobretudo a presença de minerais micáceos e outros que poderiam 

colocar em risco a estabilidade dos materiais de solo e saprolíticos. Os resultados são 

apresentados abaixo na forma de tabelas. Esta análise revelou a ausência de minerais do grupo 

das micas e predomínio do quartzo sobre os demais minerais primários identificados, o que não 

comprometeria a estabilidade dos materiais, levando-se em conta a avaliação mineralógica 

somente desta fração. Fragmentos de minerais em adiantada intemperização, assim como de 

saprolito, encontram-se também incorporados a esta fração cascalho, mas não representariam 

riscos à resistência dos materiais, ao menos numa primeira avaliação. Não foi possível a 

realização de uma análise mineralógica das argilas, o que poderia vir a revelar condições de baixa 

resistência ao cisalhamento dos materiais. Foram observados, na área de estudos e 

especificamente na área que inclui a grande cicatriz, marcas de agretamento profundo (gretas de 

contração) no assoalho das precárias vias de circulação, assim como em terrenos adjacentes onde 

se localizavam pequenas casas rurais, o que poderia, de certa forma, ser um sinal da presença de 

minerais argílicos do tipo 2:1 na composição destes solos. A intenção em dar continuidade a esta 

pesquisa, será a forma de averiguar até que ponto a mineralogia da fração argila, poderia estar 

exercendo alguma influencia sobre a suscetibilidade aos movimentos de massa naquela área de 

estudos. 

 

Tabela 13: Mineralogia da fração cascalho horizonte Ap 

Mineral Peso (g) % 

Quartzo 2,497 0,62 

Feldspato 0,385 0,10 

Fragmentos de rocha intemperizada 0,142 0,04 

Concreções argilo-ferruginosas 1,689 0,42 

Magnetita 0,04 0,01 

Minerais muito intemperizados com núcleos de magnetita 0,699 0,17 

Concreções ferruginosas 0,006 0,00 

Manganês 0,01 0,00 

Fragmentos muito finos de minerais intemperizados 0,272 0,07 

Total 5,74 1,42 

Peso amostra bruta 405 100 
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Tabela 14: Mineralogia da fração cascalho horizonte AB 

Mineral Peso (g) % 

Quartzo 2,32 0,69 

Feldspato 0,244 0,07 

Fragmentos de rocha intemperizada 0,041 0,01 

Concreções argilo-ferruginosas e argilosas 0,433 0,13 

Magnetita 0,135 0,04 

Minerais muito intemperizados com núcleos de magnetita 0,599 0,18 

Manganês - - 

Matéria orgânica 0,018 0,01 

Pirolusita 0,084 0,03 

Fragmentos muito finos de minerais intemperizados 0,206 0,06 

Total 4,08 1,22 

Peso amostra bruta 335 100 

 

Tabela 15: Mineralogia da fração cascalho horizonte Bt1 

Mineral Peso (g) % 

Quartzo 3,348 0,60 

Feldspato 1,171 0,21 

Fragmentos de rocha intemperizada 0,635 0,11 

Concreções argilo-ferruginosas e argilosas 0,255 0,05 

Minerais muito intemperizados com núcleos de magnetita 0,487 0,09 

Manganês 0,015 0,00 

Laterita 1,788 0,32 

Agregado de quartzo microcristalino 0,099 0,02 

Fragmentos muito finos de minerais intemperizados 0,342 0,06 

Total 8,14 1,47 

Peso amostra bruta 555 100 

 

Tabela 16: Mineralogia da fração cascalho horizonte Bt2 

Mineral Peso (g) % 

Quartzo 2,137 0,40 

Feldspato 0,127 0,02 

Fragmentos de rocha intemperizada 0,017 0,00 

Concreções argilo-ferruginosas e argilosas 0,213 0,04 

Minerais muito intemperizados com núcleos de magnetita 0,178 0,03 

Manganês 0,055 0,01 

Sílica microcristalina 0,024 0,00 

Laterita 0,017 0,00 

Concreções ferruginosas 0,049 0,01 

Concreções de manganês 0,011 0,00 

Fragmentos muito finos de minerais intemperizados 0,042 0,01 

Total 2,87 0,53 

Peso amostra bruta 540 100 
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Tabela 17: Mineralogia da fração cascalho horizonte C 

Mineral Peso (g) % 

Quartzo 0,519 0,08 

Feldspato 0,855 0,13 

Fragmentos de rocha intemperizada 0,008 0,00 

Concreções argilo-ferruginosas e argilosas 0,423 0,07 

Minerais muito intemperizados com núcleos de magnetita 0,274 0,04 

Manganês 1,535 0,24 

Fragmentos de feldspatos impregnados de manganês 0,752 0,12 

Fragmentos muito finos de minerais intemperizados 0,194 0,03 

Total 4,56 0,72 

Peso amostra bruta 635 100 

 

Para os ensaios geotécnicos, Índices de Atterberg e Resistência ao Cisalhamento, foram 

coletadas amostras indeformadas em anéis (horizontes Bt2 e C) (Figura 68), e em bloco 

(horizonte C) (Figura 69). O ensaio de cisalhamento direto foi realizado somente no horizonte C, 

em virtude de ser o local preferencial de rupturas. 

Lambe e Whitman (1979 apud Luiz, 2003) comentam que os limites de Atterberg 

fornecem uma estimativa da quantidade de água que pode ser absorvida pelo solo em função do 

seu conteúdo de finos. Em virtude da grande quantidade de sedimentos finos presentes nos 

horizontes de solo ensaiados, 38,7% de argila e 49,5% de silte no horizonte Bt2, e 11,5% de 

argila e 53,1% de silte no horizonte C, os limites de plasticidade e liquidez obtidos foram 

elevados. O horizonte Bt2 apresentou um valor de limite de plasticidade de 41,9%, ou seja, com 

esta percentagem de umidade ele se torna plástico, mantendo-se neste estado até alcançar um teor 

de umidade de 73,8%, quando, então, passa para o estado líquido. Para o horizonte C, os valores 

são mais preocupantes, seu limite de plasticidade foi de 39,6%, mantendo-se assim até atingir o 

teor de umidade de 65,9%, quando se torna líquido. Portanto, é possível afirmar que estes 

horizontes conservam um comportamento plástico em um intervalo de variação de umidade de 

31,9%, e 26,3% respectivamente, seus valores de índice de plasticidade. A Tabela 18 apresenta os 

resultados dos índices de Atterberg. 

 

Tabela 18: Índices de Atterberg. 

Horizonte Limite de plasticidade (%) Limite liquidez (%) Índice de plasticidade 

Bt2 41,9 73,8 31,9 

C 39,6 65,9 26,3 
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Os resultados do ensaio de resistência ao cisalhamento do horizonte C apontam para 

uma coesão natural de 57,93 kPa. Com a inundação este horizonte perde muito sua coesão, 

passando para 16,98 kPa. Esta redução também é observada no ângulo de atrito interno, que 

passa de 30,5° para 19,7°. Estes resultados confirmam e reforçam a fragilidade do horizonte C 

frente às condições pluviométricas e ambientais extremas. A Tabela 19 apresenta os resultados de 

resistência ao cisalhamento, a Tabela 20 apresenta as tensões aplicadas à amostra e a Figura 57 e 

Figura 58 apresentam os gráficos tensão cisalhante x deformação horizontal da amostra natural e 

amostra bruta, respectivamente. 

 

Tabela 19: Resistência ao cisalhamento. 

Horizonte 
Coesão (kPa) Angulo de atrito interno (°) 

Natural Inundado Natural Inundado 

C 57,93 16,98 30,5 19,7 

 

Tabela 20: Tensões normais e cisalhantes aplicadas à amostra. 

Horizonte Tensão normal (kN/m²) 
Tensão cisalhante (kN/m²) 

Natural Inundada 

C 

12,5 1,11 1,39 

25 - 1,39 

50 0,56 4,17 

100 1,39 0,28 

150 - 1,39 

200 0,83 1,39 

 

 
Figura 57: Gráfico da tensão cisalhante x deformação 

horizontal – amostra natural. 

 
Figura 58: Gráfico da tensão cisalhante x deformação 

horizontal – amostra inundada.. 
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Os dados das características físicas dos solos, juntamente com os resultados dos índices 

de Atterberg e resistência ao cisalhamento, apontam para uma diferença significativa de 

comportamento dos horizontes Ap, AB, Bt1 e Bt2 em relação ao horizonte C. As observações de 

campo permitiram constatar que a gênese do perfil Ap, AB, Bt1 e Bt2 não está relacionada com o 

horizonte C. Existe uma ruptura (descontinuidade) entre as características do solo de origem 

coluvial (Argissolo Vermelho-Amarelo) e o horizonte C, como manto de alteração da rocha in 

situ, o qual não constitui material originário do solo sobrejacente. Esta composição configura-se 

como o contato onde preferencialmente ocorreram as rupturas naturais dos solos locais. A maior 

presença de silte no horizonte C e a consistência muito friável quando úmido reforçam este 

comportamento. O perfil de solo está identificado pelo símbolo PS nos mapas com compõem este 

trabalho. 
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Figura 59: Cicatriz registrada em sobrevoo de helicóptero, 

abril de 2011. 

Foto: Elisa Volker dos Santos. 

 
Figura 60: Registro pouco tempo depois da ocorrência, em 

2008, de montante para jusante. 

Foto: Cel. Adriano – PM-SC. 

 
Figura 61: Registro da ocorrência em 2008, em direção à 

base da encosta. Observam-se outros deslizamentos 

secundários 

Foto: Cel. Adriano – PM-SC. 

 
Figura 62: Depressão de topo. 

Foto: Maria Paula Casagrande Marimon. 

 
Figura 63: Deposição de material na base da cicatriz. 

Foto: Maria Paula Casagrande Marimon. 

 
Figura 64: Rupturas na estrada de acesso. 

Foto: Elisa Volker dos Santos. 

N 
N 
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Figura 65: Características coluviais dos solos. 

Foto: Elisa Volker dos Santos. 

 
Figura 66: Perfil de solo selecionado para estudar em 

detalhe. 

Foto: Elisa Volker dos Santos. 
 

Figura 67: Perfil de solo selecionado para estudar em 

detalhe. 

Foto: Elisa Volker dos Santos. 

 
Figura 68: Coleta de amostras indeformadas em anéis de 

PVC. 

Foto: Elisa Volker dos Santos. 

 
Figura 69: Coleta de bloco indeformado do horizonte C. 

Foto: Maria Paula Casagrande Marimon. 

 
Figura 70: Realização dos ensaios granulométricos. 

Foto: Francisco Ventura Ull. 
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Figura 71: Visão parcial, a montante, do fluxo de detritos do alto ribeirão Máximo. Mosaico de fotografias registradas em sobrevoo de helicóptero, abril de 2011. 

Fotos: Elisa Volker dos Santos. 
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Figura 72: Visão geral do fluxo de detritos do alto ribeirão Máximo. Registro em sobrevoo de helicóptero, abril de 2011. 

Foto: Elisa Volker dos Santos. 

 

A partir deste trecho o fluxo de detritos 

possui caráter erosional, até a deposição 

dos sedimentos na base da cicatriz. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Os movimentos de massa são fenômenos da morfodinâmica natural que vêm sendo 

muito estudados pela comunidade científica, no entanto, ainda são pouco compreendidos, em 

virtude da complexidade de interações entre os diversos fatores condicionantes, climatologia, 

hidrologia, geologia, geomorfologia, pedologia, uso e ocupação da terra; a variedade de 

mecanismos e processos envolvidos nas rupturas e as características de transporte, que são 

bastante específicos de cada local. 

O desastre ambiental ocorrido em 2008 no estado de Santa Catarina, que atingiu 

principalmente o Vale do rio Itajaí, reuniu esforços da comunidade científica (GTC, FAPESC) na 

busca da compreensão desses fenômenos que causaram tantos estragos e prejuízos nestes 

municípios. Neste contexto, o município Luis Alves foi um dos mais atingidos, motivando a 

realização desta pesquisa. Somente na microbacia do ribeirão Máximo foram mapeadas 18 

cicatrizes resultantes deste período de precipitação intensa. 

A análise criteriosa e detalhada dos aspectos e especificidades ambientais da microbacia 

do ribeirão Máximo, através do estudo das características climáticas, clima subtropical úmido, 

com índices pluviométricos bastante elevados; geológicas, litologias de alto grau metamórfico do 

Complexo Granulítico de Santa Catarina, com lineamentos estruturais bem marcados na 

paisagem; geomorfológicas, relevo de dissecação desigual, formas colinosas de declividades 

suaves a montanhas com encostas íngremes e vales profundos, cabeceiras de drenagem em 

anfiteatro, depressões de topo, rampas coluviais; pedológicas, mantos de alteração com 

características coluviais; e de uso e ocupação da terra; juntamente com as cicatrizes mapeadas, 

possibilitou o levantamento dos agentes envolvidos nas ocorrências de movimentos de massa. 

Dessa forma, os lineamentos estruturais, a geomorfologia, a declividade e o uso e ocupação da 

terra são apontados como os principais condicionantes dos movimentos de massa na microbacia 

do ribeirão Máximo. 

Os lineamentos estruturais são apontados como fator condicionante dos movimentos de 

massa na microbacia do ribeirão Máximo, em virtude, do forte controle estrutural da rede 

drenagem e do relevo, bem como pelas descontinuidades hidráulicas e mecânicas que geram, 

facilitando a passagem da água e contribuindo para a instabilização dos taludes. O cruzamento 

dos lineamentos estruturais com as cicatrizes mapeadas mostrou que a maioria destas está 
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localizada em encostas e/ou vales com controle estrutural. A geomorfologia é levantada como 

condicionante devido às diferentes respostas frente à hidrologia da encosta. O cruzamento das 

feições geomorfológicas com as cicatrizes mapeadas aponta para a predominância destas nas 

cabeceiras de drenagem em anfiteatro. A declividade é uma variável muito importante nas 

ocorrências de movimentos de massa através do papel desempenhado pela inclinação do relevo 

na instabilização das encostas. O cruzamento das classes de declividade com as cicatrizes 

mapeadas aponta que a maioria destas se concentra nas encostas com mais de 20° de declividade. 

Com relação ao uso e ocupação da terra, as cicatrizes se concentraram nas áreas ocupadas por 

florestas nos diversos estágios de regeneração, que, possivelmente, já sofreram algum tipo de 

intervenção antrópica no passado, já que a regeneração da vegetação não permite ver as 

alterações realizadas em outras épocas. Dentre as culturas, a silvicultura foi que apresentou maior 

número de cicatrizes, no entanto, a cultura de banana é a mais preocupante, em função, do avanço 

dessa cultura na microbacia, bem como, pela concentração de umidade no seu tronco e raízes, o 

que contribui para a instabilização dos materiais. 

A integração, em ambiente SIG, dos condicionantes levantados e mapeados, lineamentos 

estruturais, geomorfologia, declividade e uso e ocupação da terra, através da atribuição de pesos, 

permitiu a elaboração do mapa de suscetibilidade a movimentos de massa da microbacia do 

ribeirão Máximo. A hierarquização da área da microbacia foi realizada em cinco classes de 

suscetibilidade: muito baixa, baixa, média, alta e muito alta. O cruzamento dessas classes com as 

cicatrizes mapeadas aponta para a predominância de movimentos de massa na classe de 

suscetibilidade muito alta. Estas áreas são as que merecem maior atenção, em virtude de serem as 

áreas com maior potencial para novas ocorrências. 

Devem-se ser destacadas as dificuldades encontradas ao longo da execução do trabalho. 

A principal delas está relacionada com a carência de dados cartográficos em escala adequada para 

este tipo de estudo, em escala de microbacia hidrográfica. Isto fez com que todo o material 

cartográfico elaborado fosse adequado à base cartográfica do IBGE, E= 1:50.000, perdendo a 

riqueza de detalhes dos mapas. Esta dificuldade ressaltou a importância de uma boa base 

cartográfica para estudos desta natureza, em que processos e feições com dimensões reduzidas 

precisam ser mapeados. Espera-se superar este problema com a base cartográfica que está sendo 

elaborada pelo Estado, E=1:10.000, que permitirá o aperfeiçoamento da metodologia e dos 

produtos gerados neste estudo. 
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O estudo detalhado de uma das cicatrizes mapeadas, localizada no Alto Máximo, 

permitiu uma compreensão mais abrangente da atuação dos condicionantes envolvidos nas 

ocorrências de movimentos de massa. Esta cicatriz é resultado de um fluxo de detritos que se 

desenvolveu ao longo de uma rede incipiente de drenagem, tendo como possível agente 

deflagrador as características específicas da zona de depressão em topo, em virtude do acúmulo 

de água e consequente saturação do solo, o que aumentou a poro-pressão e reduziu a resistência 

dos materiais. O acompanhamento da cicatriz ao longo do tempo de pesquisa evidenciou a 

dinâmica dos processos, que continuam ocorrendo concomitantemente na paisagem. Os ensaios 

pedológicos e geotécnicos realizados com amostras coletadas de uma das paredes de ruptura 

desta cicatriz apontam para a baixa resistência do horizonte C, o que comprova as observações 

durante os trabalhos de campo e indicam que as rupturas ocorrem preferencialmente neste 

horizonte. As descontinuidades litológicas ao longo do regolito como um todo (contato solo 

coluvial com saprolito) também colaboraram no processo de desestabilização dos taludes. 

Ressalta-se a importância do mapeamento e identificação de cicatrizes de movimentos 

de massa recentes, ainda evidentes na paisagem, e pretéritas, na forma de cabeceiras de drenagem 

em anfiteatro, juntamente com uma análise criteriosa e detalhada das características ambientais 

locais, na busca dos condicionantes envolvidos na deflagração das rupturas e movimentação dos 

materiais ao longo das encostas. Os resultados obtidos com a pesquisa apontam a validade do 

método adotado, e os produtos gerados apresentam subsídios ao planejamento territorial, que 

podem ser incorporados pela Prefeitura Municipal em seu Plano Diretor, para a prevenção de 

ocorrências futuras que venham causar danos à população e economia local. Sugere-se que esta 

metodologia seja ampliada e testada sua validade para outras microbacias da região. 
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