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“... então contemplei toda a obra de Deus, 
e vi que o homem não pode compreender a obra que se faz debaixo do sol; 

pois por mais que o homem trabalhe para a descobrir não a achará; 
embora o sábio queira conhecê-la, 
nem por isso a poderá entender.” 

 
 

Eclesiastes 8:17 
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ABSTRACT 

BORCHARDT, N. (2005). The geological and geotechnical evaluation in slope stability of 
high and middle course of the Sacred River, PR - Brazil. 147p. MSc. (Dissertation). 
Departamento de Geologia, Universidade Federal do Paraná. Curitiba, 2005. 

This work consists of method for landslides hazard in slopes, using after-rupture analysis in 

slid areas. This method allows esteem the friction angle for all soil types in a study area and, 

determine Security Factor applying of Coulomb’s Law. This factor indicates the rupture risk of 

slope. Using geo-processing tools is possible elaborate Security Factor maps and to 

visualize areas with several landslide risks, the objective is auxiliary in the environmental and 

occupational planning, and in the engineering works implantation. The study area is located 

in the medium and high basin of Sacred River, in Morretes municipality, in the littoral region 

of Paraná State, Brazil. Due to importance and the traffic intensity in the BR-277 road in the 

area, the problems unchained by several landslides have great proportions that justify the 

discerning study of causes to guide preventive measures that minimize such impacts. The 

present work involved fieldwork, soil sampling for characterization of geotechnical attributes 

in laboratory, and office work. For calculate the Security Factor was necessary delimit the 

landslides features, using aerial photos of 1980, in scale 1:25.000, and measure the land 

inclination of topographic map. This information was imported into desktop mapping program 

ESRI®ARC VIEW®, version 3.2. The specific weight values for each soil type present the 

area was extracted for literature, and was considering different depths of the level water, as 

well as the vegetation presence or absence, and considering the soil cohesion value same to 

zero, was calculated of Security Factor for the hypothetical situation. In laboratory was 

determined the real cohesion value and the friction angle. With the real information was 

calculated the security factor again, considering the same conditions of soil saturation and of 

vegetable covering used for the hypothetical situation. The results obtained for both 

situations, so much hypothetical as real, prove that the level water and the land inclination 

determines if the level instability is low or high, and the importance of vegetation presence or 

absence for landslide containment. The effectiveness of the deterministic method using 
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back-analysis is proved for the likeness of real values of geotechnical attributes with this 

attributes estimated using information obtained in laboratory. 

 

Key-words: slope, landslides stability, Security Factor, back-analysis. 
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RESUMO 

BORCHARDT, N. (2005). Diagnóstico geológico-geotécnico na estabilidade de vertentes do 
alto e médio curso da bacia do rio Sagrado, PR. 147p. Dissertação (Mestrado). 
Departamento de Geologia, Universidade Federal do Paraná. Curitiba, 2005. 

Este trabalho consiste na aplicação de um método de quantificação de risco de 

escorregamento de solos através da análise de pós-ruptura em locais em que os 

movimentos já ocorreram, e na sistematização de procedimentos para espacializar tais 

valores. O método permite estimar o ângulo de atrito interno para os solos de um local e, 

com base neste atributo, determinar o Fator de Segurança através da aplicação de fórmulas 

baseadas na Lei de Coulomb. Este índice indica o quão próximo da ruptura uma vertente se 

encontra. Através de ferramentas de geoprocessamento é possível elaborar mapas para a 

visualização das áreas de risco, o que auxilia no planejamento ocupacional do meio físico e 

na implantação de obras de engenharia. O local escolhido para aplicar este método abrange 

o alto e o médio curso da bacia hidrográfica do rio Sagrado, situado dentro dos limites do 

município de Morretes, no litoral paranaense. Dada a importância e a intensidade do tráfego 

no trecho da rodovia BR-277 que passa nesta área, os problemas desencadeados por 

escorregamentos tomam proporções que justificam o estudo criterioso das suas causas 

para, assim, orientar medidas preventivas no intuito de minimizar tais impactos. O presente 

trabalho envolveu saídas de campo, coletas de amostras de solo para ensaios de 

caracterização de atributos geotécnicos em laboratório, e trabalhos de escritório. A partir de 

fotografias aéreas, datadas de 1980, à escala 1:25.000, delimitou-se as feições de 

escorregamento, as quais foram sobrepostas à carta topográfica da região através do 

software ESRI®ARC VIEW®, versão 3.2. Desta base cartográfica digital extraiu-se a 

inclinação das vertentes que, aliada aos valores de peso específico dos solos conhecidos na 

literatura, e considerando diferentes profundidades do nível freático e a presença ou não de 

vegetação, permitiu a aplicação das fórmulas para determinar os Fatores de Segurança por 

retroanálise para uma situação hipotética, considerando a coesão do solo igual a zero. Em 

laboratório, este atributo geotécnico foi determinado, bem como o ângulo de atrito interno. 



 xx 

Com base nestes valores reais de (c) e (φ), recalculou-se o Fator de Segurança, 

considerando as mesmas condições de saturação do solo e de cobertura vegetal utilizadas 

para os cálculos hipotéticos. Os valores obtidos para as situações hipotéticas e reais 

comprovaram que a quantidade de água em um solo, aliada à inclinação do terreno, 

determina o quão instável este pode ser, e o quão significativa é a presença de vegetação 

para a contenção de um escorregamento. A eficácia do método determinístico por 

retroanálise adotado é comprovada pela semelhança entre os valores reais dos atributos 

geotécnicos obtidos em laboratório com aqueles determinados por retroanálise. 

 

Palavras-chave: vertente, escorregamento, estabilidade, Fator de Segurança, retroanálise. 

 



CAPÍTULO 1 

INTRODUÇÃO 

A região do alto e médio curso da bacia do rio Sagrado é parte integrante do 

complexo montanhoso da Serra do Mar no litoral paranaense, considerado um sistema 

altamente sensível, onde os problemas de evolução geomórfica, de recursos hídricos, de 

preservação de solos, de cobertura florística, de ocupação faunística e de ocupação 

humana estão em equilíbrio dinâmico quase-estável. São muitos os fatores que contribuem 

para a dinâmica evolutiva deste ambiente, como a taxa de soerguimento, calculada em 

0,19mm/ano (SOARES E LANDIM, 1976); o intemperismo do substrato rochoso, cujo 

processo gera, com o tempo, um aumento na espessura dos solos a ponto de colocar em 

risco a estabilidade da superfície. A coexistência de grandes elevações junto a baixos 

topográficos, através de declives acentuados, principalmente nas faces voltadas para o mar, 

configuram um cenário de forte assimetria que, aliado às condições climáticas, pedológicas, 

aos eventos de neotectônica, ao descalçamento de vertentes por ação de cursos d´água, à 

captura de rios e às atividades antrópicas, tais como desmatamentos, cortes de estrada, 

urbanização, entre outras, é propício para a deflagração de desastres naturais, como os 

movimentos coletivos de solos e rochas, genericamente chamados de escorregamentos. 

Nas últimas décadas, têm sido noticiados inúmeros eventos catastróficos de 

escorregamentos na Serra do Mar, com elevadas perdas sócio-econômicas. Na região da 

bacia do rio Sagrado, próximo à cidade de Morretes, no litoral do estado do Paraná, não tem 

sido diferente, embora em menor escala. Em função disso, um estudo adequado de 

caracterização de áreas de risco de escorregamento nesta região torna-se uma ferramenta 
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de grande auxílio para o planejamento da ocupação ordenada deste meio, contribuindo para 

que medidas sejam tomadas no intuito de minimizar ou até eliminar os impactos decorrentes 

dos mesmos, principalmente no que diz respeito à preservação de vidas humanas. 

1.1 JUSTIFICATIVA 

A rodovia federal (BR-277) atravessa a área da bacia do rio Sagrado no seu ponto 

médio e neste trecho ocorrem importantes problemas de estabilidade, não raramente 

sofrendo paralisação devido a acidentes naturais, especialmente de quedas de barreiras, 

escorregamentos e erosões em períodos de chuvas mais intensas. O fluxo do tráfego neste 

percurso é intenso e de extrema importância, pois é por onde escoa toda a safra de grãos, 

especialmente de soja, produzida no Paraná e no Paraguai, constituindo-se numa das 

principais artérias do Mercosul. Neste aspecto, a adequada identificação e avaliação das 

áreas de maior risco de escorregamento, que requerem atenção especial de órgãos como o 

atual Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes (DNIT) e o Departamento 

Nacional de Estradas de Rodagem (DNER), podem levar à redução de riscos de danos 

físicos e prejuízos no transporte de mercadoria, bem como contribuir para a tomada de 

medidas preventivas que minimizem os impactos decorrentes destes desastres naturais, 

fato que justifica a presente pesquisa. 

1.2 OBJETIVOS 

O maior desafio deste trabalho foi espacializar Fatores de Segurança (FS) de 

vertentes determinados a partir de fórmulas derivadas da Lei de Coulomb. A cartografia de 

tais índices facilita a visualização dos locais de uma área com maior risco de 

escorregamento, quando esta estiver sob determinadas condições físicas. Isso contribui 

para o adequado planejamento de futuras formas de intervenção no meio ambiente e na 

tomada de decisão de ações mitigadoras mais adequadas em áreas já antropizadas, 

passíveis a escorregamentos. 

Para atingir o objetivo descrito acima, propõe-se, nesta dissertação, um método 
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do qual fazem parte as seguintes etapas: 

��elaboração de Mapa Topográfico base; 

��elaboração de Mapa Geológico; 

��elaboração de Mapa Pedológico; 

��caracterização dos processos de escorregamentos atuantes nas vertentes; 

��elaboração de um Modelo Digital de Elevação (MDE); 

��elaboração de Mapa Clinográfico; 

��representação cartográfica de cicatrizes de escorregamentos; 

��análises laboratoriais de solos; 

��classificação geotécnica dos solos; 

��elaboração de Mapas de Fatores de Segurança; 

��conferência da confiabilidade do método determinístico aplicado através de 

comparação com valores dos atributos geotécnicos obtidos em laboratório. 

1.3 MATERIAIS 

Para a execução deste trabalho foram utilizados materiais de cartografia básica, 

produtos de sensoriamento remoto e softwares. 

Cartografia básica: 

A folha topográfica utilizada por base para a execução de cartas e mapas foi a de 

numeração SG-22-X-D-V-1-NE, escala 1:25.000, de nome RIO SAGRADO e articulação MI-

2858-1-NE, executada pelo Exército Brasileiro em 1996. 

Produtos de sensoriamento remoto: 

Utilizaram-se fotos aéreas pancromáticas, escala 1:60.000 (Figura 1), ano 1996, 

da 1a. Divisão de Levantamento do Ministério do Exército, e fotos aéreas pancromáticas, 

escala 1:25.000 (Figura 2), ano 1980, do Instituto de Terras e Cartografia do Paraná (ITC-

PR). Todas foram gentilmente cedidas pela Secretaria Estadual do Meio Ambiente (SEMA). 
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Figura 1. Mosaico com fotos em escala 1:60.000. 
Numeração: Faixa 07(285, 286, 287, 288, 289); Faixa 08(324, 325, 326, 327); e Faixa 09(362, 363, 364, 365) 

(Fonte: 1a. Divisão de Levantamento do Ministério do Exército, 1996) 
 

 
Figura 2. Mosaico com fotos em escala 1:25.000. 

Numeração: 51423, 51424, 51425, 51426, 51402, 51403, 51404, 51405, 51406, 51407 e 51408 
(Fonte: ITC-PR, 1980) 
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Softwares: 

Os programas utilizados foram os seguintes: 

 

��Esri® Arc View®, versão 3.2; 

��PanaVue ImageAssembler, versão 2.05; 

��AutoCad Map R2; 

��Microsoft®Excel2000; 

��MicrosoftWord2000; 

��Aldus FreeHand, versão 9.0. 

 

1.4 MÉTODOS E OPERAÇÕES 

Os métodos e operações envolvidos neste trabalho estiveram atrelados a etapas 

específicas, segundo a seguinte divisão: 

��1a. Etapa: atividades de escritório (fase inicial); 

��2a. Etapa: atividades de campo; 

��3a. Etapa: atividades de laboratório; 

��4a. Etapa: atividades de escritório (fase final). 

1.4.1 PRIMEIRA ETAPA: ATIVIDADES DE ESCRITÓRIO (FASE INICIAL) 

Em escritório, a primeira etapa consistiu na elaboração de uma revisão 

bibliográfica acerca dos aspectos naturais do alto e médio curso da bacia do rio Sagrado e 

dos problemas geotécnicos que envolvem vertentes, o que contribuiu tanto para a 

caracterização fisiográfica da área de estudo como para compreender e redigir os tópicos 

relacionados a escorregamentos. Além disso, juntou-se o material necessário para gerar 

uma base cartográfica em meio digital e fotointerpretar fraturas e feições de 

escorregamentos. 
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1.4.2 SEGUNDA ETAPA: ATIVIDADES DE CAMPO 

As atividades de campo envolveram três viagens ao local de estudo com 

diferentes propósitos. Na primeira viagem, reconheceram-se os aspectos gerais da área; na 

segunda, avaliaram-se os escorregamentos existentes; e, na terceira, coletaram-se 

amostras de solo, deformadas e indeformadas, para a posterior determinação de 

parâmetros geotécnicos em laboratório. 

1.4.3 TERCEIRA ETAPA: ATIVIDADES DE LABORATÓRIO 

Nesta etapa, utilizou-se o Laboratório de Materiais e Estruturas – LAME/LACTEC, 

sediado no Centro Politécnico da Universidade Federal do Paraná (UFPR), para fazer os 

ensaios de determinação de parâmetros geotécnicos dos solos, como coesão (c), ângulo de 

atrito interno (φ), Limites de Atterberg (Limite de Liquidez – LL, e Limite de Plasticidade - 

LP), peso específico natural (γnat), coeficiente de permeabilidade (K), teor de umidade (h); e 

análise granulométrica. Tal instituição possui um sistema de qualidade de ensaios 

geotécnicos credenciados pelo Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade 

Industrial (INMETRO), bem como a certificação ISO 9002/94. 

1.4.4 QUARTA ETAPA: ATIVIDADES DE ESCRITÓRIO (FASE FINAL) 

Esta etapa do trabalho compreendeu na determinação da coesão e do ângulo de 

atrito interno por meio de retroanálise, que vem a ser um método determinístico aplicado a 

locais onde os escorregamentos já aconteceram. Considerou-se, para estas áreas, Fator de 

Segurança igual à unidade (FS = 1) e assim ajustou-se os parâmetros de resistência (c e φ) 

à tal condição. Uma vez determinados estes atributos, calculou-se o Fator de Segurança 

pelo emprego de equações derivadas da Lei de Coulomb, extraídas de FIORI e 

CARMIGNANI (2001), que consideram o tipo de solo e seu peso específico, a profundidade 

do mesmo, a altura do nível freático e a inclinação das vertentes. 

Gerou-se um banco de dados com os atributos geotécnicos determinados tanto 
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em laboratório como por retroanálise, e fez-se uma comparação entre os mesmos. 

Elaboraram-se mapas de Fator de Segurança para diferentes alturas de nível freático, 

considerando tanto os parâmetros geotécnicos reais quanto os hipotéticos calculados. 

Por fim, os resultados foram discutidos e concluídos. 

 



CAPÍTULO 2 

ASPECTOS GERAIS 

2.1 LOCALIZAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO 

A área, de 67,984km2, compreende o alto e o médio curso da bacia do rio 

Sagrado e localiza-se conforme ilustrado na Figura 3. Está inserida na Serra do Mar do 

litoral paranaense, dentro dos limites da cidade de Morretes, a cerca de 67km de Curitiba. 

 

Figura 3. Localização da área de estudo. 
(Imagem de satélite Landsat7-TM+, composição colorida (RGB) das bandas 3, 4 e 5, cena 220-77, ano 2002) 
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Ao sul, a poligonal faz limite com a Área de Proteção Ambiental (APA) de 

Guaratuba através das serras das Canavieiras e Serrinha; e, ao norte, com a bacia do rio 

Nhundiaquara. 

Compreende as coordenadas geográficas 25o30’00” e 25o30’37” de latitude sul, e 

48o52’30” e 48o45’00” de longitude oeste, contidas na Folha Topográfica SG-22-X-D-V-1-NE 

de nome RIO SAGRADO, escala 1:25.000, articulação MI-2858-1-NE, confeccionada pelo 

Exército Brasileiro (2002). Em UTM, tem-se a área inserida entre as coordenadas 

7.164.182.72 e 7.174.151.28N, e 714.077.33 e 802.903.61E. 

O acesso à área pode ser feito pela rodovia BR-277 que a divide em duas 

porções: sul e norte. A primeira é alcançada por uma estrada vicinal não pavimentada 

chamada Estrada Canavieiras, a qual é tomada após percorrer 200 metros do Posto 

Florestal, a sul da BR-277, e atravessa o bairro Sagrado onde quase a totalidade da bacia 

está inserida. A porção norte é alcançada tomando-se a rodovia no sentido do litoral para 

Curitiba, embrenhando-se por estradas secundárias que a margeiam neste trecho. 

2.2 CARACTERIZAÇÃO FISIOGRÁFICA REGIONAL 

Este tópico resulta de observações feitas em campo somado à compilação de 

dados bibliográficos. Considerou-se a forma de relevo com base em sua origem, estrutura, 

natureza das rochas, o clima da região e as diferentes forças endógenas e exógenas que, 

de modo geral, atuam como fatores construtores e destruidores do relevo terrestre, segundo 

proposta de GUERRA e GUERRA (1997). Neste critério incluem-se itens referentes à 

hidrografia, clima, geomorfologia, geologia e solos. 

2.2.1 BACIA HIDROGRÁFICA 

A expressão bacia hidrográfica, segundo GUERRA e GUERRA op. cit., refere-se 

a um conjunto de terras drenadas por um rio principal e seus afluentes, com uma 

hierarquização na rede e um escoamento de água que flui dos pontos mais altos para os 

mais baixos. O termo denota um dinamismo devido às modificações que ocorrem nas linhas 



CAPÍTULO 2 – ASPECTOS GERAIS 

 10 

divisoras de água sob efeito de agentes erosivos que alargam ou diminuem a área da bacia. 

A área pertence à bacia hidrográfica do rio Sagrado, a qual é sub-bacia do rio 

Nhundiaquara. As porções norte e leste são balizadas pelo rio dos Patos, o qual é um 

afluente direto, pela margem direita, do rio dos Neves. Este deságua na margem direita do 

rio Nhundiaquara. 

O leito do rio Sagrado tem largura média de 10m, preenchido por uma lâmina 

d’água límpida cuja espessura varia de poucos centímetros até cerca de 2m. Em alguns 

locais verificou-se matacões rolados de granito e diabásio e, em outros, a deposição 

marginal de seixos (Figura 4). A direção preferencial deste rio é NNE-SSW, porém há uma 

inflexão para N60E na altura média do curso, acompanhando uma grande falha. 
 

Figura 4. (A) Ocorrência de seixos e matacões arredondados no leito do rio Sagrado. (B) Lâmina 
d´água límpida e rasa com deposição marginal de seixos. 

(Fotos: Simone Kozciak, 2003) 

 

O padrão de drenagem predominante é do tipo subparalelo (Figura 5), conforme 

conceito formulado por CHRISTOFOLETTI (1974), e reflete dois controles estruturais. 

Destes, um está direcionado a NW-SE, concordante com os diques de diabásio, e o outro a 

NNE-SSW, conforme a maioria das fraturas presentes. O padrão secundário é dendrítico. 

Os diques balizam os afluentes do rio Sagrado que se encontram na porção N da 

área. Na porção S, os principais afluentes da margem W são os rios Candonga e 

Canhemborá, ambos encaixados em fraturas, e da margem E são os ribeirões Fundo e 

Grande, os quais acompanham fraturas direcionadas a NW, e o rio Bom Jardim, cuja 

nascente está perfeitamente encaixada em uma fratura de direção NNW. 

A B 
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Figura 5. Mapa Hidrográfico do alto e médio curso da bacia do rio Sagrado. 
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2.2.2 CLIMA 

Segundo a classificação de Köppen, a região é influenciada por dois tipos 

climáticos: Af (clima tropical superúmido) e Cfa (clima subtropical úmido mesotérmico). 

CIGOLINI et al. (1998) afirmam que os tipos climáticos são determinados pela 

localização geográfica, temperaturas e ciclos de chuva atuantes, e caracterizam-se por 

apresentarem verões quentes sem estação seca, com pouca ou nenhuma geada. 

A média das temperaturas do mês mais quente é superior a 22oC, e a do mês 

mais frio é próxima a 18oC. 

O índice de umidade da região é alto. MAACK (1967) afirma que isto se deve à 

ação conjunta dos domínios climáticos influenciados pelo Oceano Atlântico com a corrente 

brasileira quente. Para LEITE e KLEIN (1977, apud SARAIVA, 2000), o índice de umidade 

resulta da combinação das elevações costeiras com as massas de ar úmidas vindas do 

oceano, o que configuraria na ausência de períodos secos. 

2.2.2.1 Pluviometria 

A estação pluviométrica mais próxima da área é a Morretes, de código ANEEL 

02548000, a qual foi instalada em 01/08/1938 no ponto de coordenadas geográficas 

25º28'00” e 48º49'59", 8m acima do nível do mar. A média de precipitação anual medida 

nesta estação para o período de 1940 a 2004 é de 1.978,303mm/ano, segundo dados 

pluviométricos fornecidos pela SUDERHSA. 

Os gráficos representados no GRÁFICO 1 mostram os índices pluviométricos 

multianuais médios para três períodos distintos: de 1940 a 1960; de 1961 a 1980; e de 1981 

a 2004. O mês mais chuvoso para as décadas de 40 a 80 foi fevereiro, e para o período de 

1981 a 2004 foi janeiro. Os meses com menores índices pluviométricos para todo o período 

considerado foram julho e agosto. 

As variações climáticas da última década no sul do Brasil decorrem do fenômeno 

El Niño, o qual tem provocado dias de intensa pluviosidade fora da época esperada. 
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GRÁFICO 1. ÍNDICES PLUVIOMÉTRICOS MULTIANUAIS MÉDIOS PARA TRÊS PERÍODOS DIFERENTES. 

(Fonte: Gráficos elaborados a partir de dados fornecidos do período de 1940 a 2004 pela SUDERHSA) 
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2.2.3 GEOMORFOLOGIA 

Em trabalhos de mapeamento geomorfológico no litoral paranaense, à escala 

1:50.000, OKA-FIORI e CANALI (1987) identificam três grandes compartimentos: 

Compartimento das Serras e Morros, Compartimento das Planícies e Compartimento dos 

Mangues. Destes, os dois primeiros ocorrem na área tendo a Serra do Mar como a feição 

mais sobressalente, a qual limita o Primeiro Planalto da Planície Costeira. 

O Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econômico e Social (IPARDES), em 

1989 classificou a área em duas sub-regiões do ponto de vista morfológico: Planície 

Litorânea e Montanhosa Litorânea. Esta é representada pelas Unidades Ambientais Naturais 

(UAN) definidas como de Serra e de Áreas Coluviais; e a outra pelas UAN chamadas de 

Morros e Planícies Aluviais, conforme relacionado na Tabela 1 e visualizado na Figura 6. 
 

Tabela 1. Sub-regiões e Unidades Ambientais Naturais da área de estudo. 

Sub-região Unidade Ambiental Natural 
(UAN) 

1 Montanhosa Litorânea 
Serras 

Áreas Coluviais 

2 Planície Litorânea 
Morros 

Planícies Aluviais 
                                                                 (Fonte: Modificado de IPARDES, 1989) 

 

Figura 6. Sub-regiões geomorfológicas: (1) Montanhosa Litorânea e (2) Planície Litorânea. 
(Foto: Nicole Borchardt, 2004) 

2.2.3.1 Sub-região Montanhosa Litorânea 

OKA-FIORI e CANALI op. cit. afirmam ser esta uma área de grande instabilidade 

natural por apresentar várias características favoráveis a movimentos de massa, as quais 

são: altas precipitações, vertentes com declives acentuados, presença de afloramentos 

rochosos e densa rede de drenagem densa; tudo isso aliado à intervenção antrópica. 

1 

2 
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a) Unidades Ambientais Naturais de Serra 

Figura 7. Aspecto das cristas angulosas e alongadas das serras ao fundo. 
(Foto: Nicole Borchardt, 2004) 

 

Esta UAN corresponde à área de maciços rochosos da Serra do Mar 

representada pelas serras Canavieiras e Serrinha (Figura 7). Na primeira há cristas 

angulosas orientadas a NW-SE e NE-SW. Na Serrinha, as cristas angulosas orientam-se a 

N-NE e N-NW. 

O relevo é bastante acidentado, com declividades superiores a 30% e amplitude 

altimétrica elevada, variando desde 300m até 1.370m. Os tipos de rochas e solos variam à 

medida que aumenta a declividade e a altitude. Na porção basal há migmatitos 

indiferenciados e depósitos de tálus, e no topo granito intrusivo subalcalino. O tipo de solo 

da base é cambissolo álico, distrófico e podzólico, e do topo litólico álico, onde ocorrem 

feições naturais de escorregamento. 

Nascentes do rio Sagrado, preferencialmente de primeira, segunda e terceira 

ordem, acompanham a direção NE de fraturas da Serra das Canavieiras e NNW da 

Serrinha. O padrão de drenagem é do tipo dendrítico e subparalelo, estando, a maioria 

deles, encaixada em vales em forma de “V”. As vertentes das serras são côncavas, 

retilíneas e convexas, com predomínio desta. 

b) Unidades Ambientais Naturais de Áreas Coluviais 

Esta UAN ocorre em meia encosta e nos sopés de serras. São depósitos de tálus 

os quais compõe-se de pedaços de rocha de tamanhos variados e formas arredondadas a 

sub angulosas, os quais estão envoltos por matriz silto-argilosa não saturada (Figura 8). 

Serra das Canavieiras Serrinha 
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A B 

Os terrenos têm declividades geralmente baixas, embora em alguns locais há 

inclinações de 53o. 

Movimento de massa do tipo rastejo é verificado de forma indireta através da 

inclinação de árvores (Figura 9A-B). 
 

Figura 8. Tálus: matacão de granito e matriz silto-argilosa. 
 
 

Figura 9. (A e B) Depósitos de tálus com árvores inclinadas. 
(Fotos: Nicole Borchardt, 2004) 

2.2.3.2 Sub-região Planície Litorânea 

Esta sub-região, segundo OKA-FIORI e CANALI op. cit., é extremamente frágil do 

ponto de vista de ocupação devido à ocorrência periódica de enchentes e à inconsistência 

do material, o que dificulta a implantação de edificações. 
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a) Unidades Ambientais Naturais de Morros 

Nesta UAN ocorrem elevações sustentadas pelo embasamento cristalino que se 

sobressaem nas planícies. Apresentam topos arredondados e declividades médias de 20o. 

Quanto ao tipo de solo, a área é representada por cambissolos de horizonte B 

álico a distrófico, dependendo do material de origem. 

A cobertura vegetal é de árvores de médio a grande porte. 

Em alguns locais ocorrem feições de escorregamento que foram estabilizadas por 

método de retaludamento, como mostra a Figura 10. 
 

Figura 10. Aspecto de morros: (A) Topos arredondados, (B) inclinação das vertentes de cerca de 
20o, (C) retaludamento e (D) cobertura vegetal de grande porte. 

(Foto: Simone Kozciak, 2003) 

b) Unidades Ambientais Naturais de Planícies Aluviais 

Segundo BIGARELLA (1978), as planícies aluviais (Figura 11) originam-se de 

depósitos de sedimentos que os rios eram obrigados a abandonar, dando novo nível de 

base, durante o período de mar baixo, quando grande parte da plataforma continental ficava 

emersa, sendo sulcadas por esses rios. 

Figura 11. Planície aluvial ocupada por rodovia federal (BR-277). 
(Foto: Nicole Borchardt, 2004) 

A 

C 

D 

B 
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A planície de inundação do rio Sagrado representa esta unidade ambiental. Ela 

alinha-se a N-S. É coberta por sedimentos recentes do Quaternário e composta por diversas 

formas fluviais, tais como terraços, planícies de inundação e rampas de colúvio. Tem relevo 

plano e suave ondulado, com declividades menores que 10o e altitudes que variam de 20m a 

40m. As maiores cotas ocorrem em topos isolados de morros, cujas formas são alongadas e 

arredondadas, com quedas d'água no curso do leito do rio. 

Quanto aos solos, predomina o tipo Cambissolo Distrófico. 

2.2.4 GEOLOGIA 

A partir de mapas elaborados por GEOPLANEJAMENTO (2002), MINEROPAR 

(2002) e NUNES (2002), fez-se um Mapa Geológico que serviu de base para os demais 

trabalhos, o qual está representado na Figura 12. Observa-se a ocorrência de seis unidades 

geológicas, de idades que abrangem desde o Arqueano até o Quaternário. 

GEOPLANEJAMENTO op. cit. descreveu de forma bastante sintética sobre a 

evolução do conhecimento geológico acerca da Serra do Mar paranaense, a qual segue 

abaixo. 

Os trabalhos pioneiros feitos na região caracterizaram-na como constituída, 

genericamente, por gnaisses de idade arqueana. OLIVEIRA (1925, 1927) relata que apenas 

as rochas cristalinas enquadram-se na referida Era geológica, enquanto os granitos e as 

rochas eruptivas afins são considerados mais jovens. OLIVEIRA e LEONARDOS (1943) 

observam a ocorrência de quartzitos com magnetita na região de Antonina, PR. 

MAACK (1947) diferencia duas etapas de dobramentos e intrusões graníticas que 

afetaram as rochas do Complexo Cristalino. Ele publicou no Mapa Geológico do Estado do 

Paraná, em 1953, a existência de duas faixas gnáissicas com idades distintas e 

pertencentes àquele complexo. Em 1961, o referido autor descreveu os granitos alcalinos da 

Serra do Mar correlacionando-os com o final da segunda fase de dobramentos da Série 

Açungui. 



 

 

Figura 12. Mapa Geológico. 
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O mapa resultante dos levantamentos geológicos sistemáticos realizados pela 

Comissão da Carta Geológica do Paraná, sintetizado por BIGARELLA et al. (1967) e FUCK 

et al. (1969), define as grandes unidades que compõem a geologia desta porção do estado, 

as quais correspondem ao seguinte: 

 

� bacia vulcano-sedimentar pouco deformada e não 
metamorfizada, classificada como Formação 
Guaratubinha (FUCK et al., 1967a), com vulcanismo 
ácido-intermediário e diques ácidos associados; 

� seqüência de rochas metamórficas com estrutura 
gnáissica predominante e ocorrência subordinada de 
quartzitos, anfibolitos, xistos e ultrabásicas (FUCK et 
al., 1967b); 

� rochas granitóides na forma de stocks, e batólitos 
constituídos por granitos de anatexia e por rochas 
granitóides alcalinas (FUCK et al., 1967c); 

� diques básicos de idade mesozóica, que ocorrem 
discordantes da estrutura regional, orientados a NW; 

� depósitos de tálus e colúvio-aluvionares continentais 
de idades recentes; 

� depósitos quaternários de argilo-arenosos 
essencialmente marinhos. 

 

2.2.4.1 Unidades Geológicas 

As unidades geológicas foram descritas com base em estudos realizados pela 

MINEROPAR op. cit. e através de observações feitas em campo pela autora. 

A Tabela 2 resume a relação entre as Unidades Geológicas que compõem a área 

com os eventos ocorridos e com os Períodos e as Eras aos quais estiveram relacionadas no 

passado. 

O intuito da Tabela 2 é auxiliar o entendimento da evolução dos processos 

geológicos aos quais a área esteve submetida desde os tempos mais remotos de sua 

existência até o presente. 
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Tabela 2. Unidades e eventos geológicos que ocorreram na área, aplicados à escala temporal 
(modificado de ELSEVIER, 1987, apud MINEROPAR, 2002). 

 

ERA PERÍODO UNIDADES EVENTOS GEOLÓGICOS 

QUATERNÁRIO Depósitos recentes 

Depósitos recentes (aluviais, coluviais e 
marinhos), modelação da paisagem por 
ação climática (clima atual/úmido e 
paleoclimas/semi-árido), instalação da 
atual rede de drenagem, taxa de 
soerguimento e possível neotectônica. CENOZÓICO 

TERCIÁRIO  

Período em que houve reativação de 
antigas falhas pela rotação da placa Sul-
Americana para oeste; subsidência, 
soerguimento e basculamento de blocos e 
bacias, gerando anomalias de drenagem. 

CRETÁCEO Formação Serra Geral 
JURÁSSICO  

MESOZÓICO 
TRIÁSSICO  

Rifteamento do Oceano Atlântico 
separando a plataforma Sul Americana da 
Africana, concomitante ao 
desenvolvimento do Arco de Ponta que 
teve início no Devoniano e pronunciou-se 
mais nesta Era. Houve intenso 
magmatismo, com intrusão de diques 
associados à Formação Serra Geral, e 
reativação de falhas. 

PERMIANO   
CARBONÍFERO   

DEVONIANO  
Início do desenvolvimento do Arco de 
Ponta Grossa com intrusões básicas. 

SILURIANO   

ORDOVICIANO Formação Guaratubinha 

Geração da Formação Guaratubinha, uma 
seqüência vulcânica ácida que repousa 
diretamente sobre os granitos, gnaisses e 
migmatitos. 

PALEOZÓICO 

CAMBRIANO  

SUPERIOR 
Suíte Álcali-Granitos 

(Granito Serra da Igreja) 

Houve extenso magmatismo granítico 
neste período que resultou na Suíte Álcali-
Granitos, composta por 42 corpos de 
granitos ou granitóides de dimensões 
variadas, nos quais se inclui o Granito 
Serra da Igreja, formador da Serra das 
Canavieiras. 

MÉDIO  

Período caracterizado por sucessivas 
aberturas e fechamentos de oceanos, 
envolvendo processos tectônicos 
complexos com formação e colisão de 
continentes (colagem de placas), 
originando estruturas complexas, dobras 
(Domínio Dom Feliciano) e falhas. 

PROTEROZÓICO 

INFERIOR  

ARQUEANO - 

Complexo Granítico-
Gnáissico (Granito Serra 

das Canavieiras) 
Complexo Gnáissico-

Migmatítico (Migmatitos 
indiferenciados) 

Neste período, houve diversos eventos 
tectônicos e magmáticos que compuseram 
um segmento continental com bacias 
marinhas ao seu redor, gerando o 
Complexo Granítico-Gnáissico, 
representado pelo Granito Serra das 
Canavieiras, e o Complexo Gnáissico-
Migmatítico; ambos inseridos no Domínio 
Luis Alves. Houve intensa reativação de 
falhas. 
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1.1.1.1.1.1.1.1 COMPLEXOS PROTEROZÓICO INFERIOR 

a) Complexo Granítico-Gnáissico 

O Complexo Granítico-Gnáissico é representado na área pelo monzogranito 

fanerítico equigranular médio a grosso (Figura 13A) que compõe o Granito Serra das 

Canavieiras, localizado a SE da bacia do rio Sagrado e formador da Serrinha. Esta rocha 

tem quartzo, plagioclásio, microclíneo, biotita e/ou hornblenda; e os principais minerais 

acessórios são opacos, zircão, apatita e titanita. Aflora como matacão facetado de até 3m 

no maior eixo (Figura 13B), o qual denota pouco transporte desde o local de origem. 
 

Figura 13. (A) Granito rosa, equigranular médio. (B) Matacão de granito com 3m. 
(Fotos: (A) Nicole Borchardt, 2004 e (B) Simone Kozciak, 2003) 

 

Estruturalmente, estes granitos mostram-se heterogeneamente deformados com 

megacristais, principalmente de K-feldspato, na forma de augen. Em certos locais observa-

se uma fina clivagem subordinada às feições ígneas, de fluxo magmático. Faixas miloníticas 

desenvolvidas em zonas de cisalhamento são freqüentes e estão relacionadas às falhas 

transcorrentes ou de cavalgamento, com sentido de transporte para N e W. 

b) Complexo Gnáissico-Migmatítico 

Este complexo é representado pelo migmatito indiferenciado oftálmico, com 

paleossoma de biotita-gnaisse, biotita-hornblenda-gnaisse e hornblenda-gnaisse, com 

ocorrência de quartzito em alguns locais, o qual aflora na borda NW da área intercalado com 

A B 
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B: N35E 

A: N25E 

C: N10W 

solo vermelho espesso derivado do intemperismo de diques de diabásios juro-cretáceo. Na 

porção central da área, aflora no leito do rio Sagrado, onde mediu-se fraturas verticais de 

direção N25E, N35E e N10W (Figura 14A). Há fraturas com espaçamentos centimétricos a 

decimétricos, conforme Figura 14B, e cujas aberturas milimétricas a centimétricas não estão 

preenchidas. 
 

 
 

Figura 14. (A) Afloramento de migmatito fraturado no 
leito do rio Sagrado. (B) Ocorrência de 
quartzito com fraturas não preenchidas. 

(Fotos:(A) Simone Kozciak, 2003 e (B) Nicole Borchardt, 2004) 

 

1.1.1.1.1.1.1.2 GRANITOS DO PROTEROZÓICO SUPERIOR/PALEOZÓICO 

a) Suíte Álcali-Granitos 

Trata-se de diversos corpos graníticos do setor SE do Paraná e NE de Santa 

Catarina que resultaram de um magmatismo em regime extensional pós-orogênico. Tais 

corpos foram individualizados principalmente em projetos realizados na década de 1960 

pela Comissão da Carta Geológica do Paraná e por MAACK (1967) e, na década de 1970, 

pela CPRM. 

O corpo de granito pertencente a esta suíte compõe o Granito Serra da Igreja e 

forma a Serra das Canavieiras. Ele localiza-se a SW da área e apresenta, localmente, 

A 

B 
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decomposição esferoidal (Figura 15A). Em afloramento (Figura 15B), mediu-se duas famílias 

de fraturas, F1 = N74E/88SE e F2 = EW/82S, com aberturas menores que 1cm, preenchidas 

com material argiloso e espaçadas em distâncias centimétricas. 
 

Figura 15. (A) Textura do álcali-granito e decomposição esferoidal. (B) Intenso fraturamento 
subvertical em pedreira desativada. 

(Fotos: (A) Roberta Bomfim Boszczowski, 2004 e (B) Nicole Borchardt, 2004) 

 

O granito é cinza-claro e fanerítico equigranular fino. A biotita representa 10% da 

composição mineralógica e compõe-se de cristais lamelares submilimétricos a milimétricos, 

orientados. O quartzo ocorre em cerca de 50% da rocha, é anédrico e tem dimensão 

milimétrica. O plagioclásio totaliza 40% da composição, com tamanho menor que 1cm. A 

orientação da biotita, juntamente com o quartzo e o plagioclásio, evidencia uma foliação Sn. 

Os contatos com as rochas encaixantes ocorrem por falhas definidas. 

1.1.1.1.1.1.1.3 ROCHAS VULCANO-SEDIMENTARES E GRANITÓIDES EO-
PALEOZÓICAS 

a) Formação Guaratubinha 

A formação Guaratubinha foi reconhecida originalmente durante os trabalhos da 

Comissão da Carta Geológica do Paraná, por FUCK et al. (1969), os quais a descreveram 

como sendo uma associação de rochas sedimentares e vulcânicas, ácidas e intermediárias, 

assentadas em discordância angular sobre migmatitos, granulitos e granitos do 

embasamento, sendo representadas por riolitos, tufos e brechas. 

A B 
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1.1.1.1.1.1.1.4 INTRUSIVAS BÁSICAS (JURÁSSICO-CRETÁCEO) 

a) Intrusivas básicas – Formação Serra Geral 

Estas rochas relacionam-se ao rifteamento do Atlântico e ao vulcanismo basáltico 

da Bacia do Paraná. Constituem-se de diques básicos, incluindo diabásio e diorito, 

compostos basicamente por plagioclásios e piroxênios, com ocorrência, em menor escala, 

de hornblenda, biotita, epidoto, opacos, quartzo, feldspato potássico, apatita e nontronita. 

Devido à maior resistência intempérica destas rochas em relação às suas 

encaixantes, suas formas ressaltam na topografia como corpos alongados de direção 

preferencial N70W, com mergulhos subverticais a verticais. A espessura dos diques varia de 

20m a 50m, e chega à ordem de grandeza de 100m, segundo CORDANI e GIRARDI (1967). 

Os solos derivados destas rochas são vermelhos e argilosos. 

1.1.1.1.1.1.1.5 SEDIMENTOS TERCIÁRIOS – QUATERNÁRIOS (RECENTES) 

a) Aluviões 

Os aluviões cobrem as planícies marginais dos rios Sagrado, Canhemborá e Bom 

Jardim. Constituem-se de sedimentos de deposição fluvial, com predomínio de termos 

arenosos. Associam-se aos depósitos de várzea, os quais compõe-se de pequenos 

sedimentos inconsolidados constituídos de siltes e argilas, em parte turfosos e com areias 

de diversas granulações. Também ocorrem em leitos de cascalho, onde predominam seixos 

de quartzo e quartzito bem selecionados e arredondados, indicando transporte efetivo. 

b) Colúvios 

Os depósitos coluviais ocorrem nos sopés das vertentes da Serra do Mar. 

Compõe-se de sedimentos inconsolidados de origem predominantemente terrígena, como 

siltes e argilas, sem estrutura sedimentar, e cuja origem se deve ao transporte gravitacional 

daqueles materiais por meio de movimentação de massa. 
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c) Depósito de Tálus 

Os depósitos de tálus aparecem em encostas de forte inclinação, sem influência 

deposicional fluvial, porém decorrem de processos gravitacionais, como quedas de detritos 

e escorregamentos. Não apresentam estruturas sedimentares. 

Eles são compostos por sedimentos das mais variadas dimensões, havendo 

seixos facetados e matacões de diversas rochas envoltos por uma matriz siltosa e/ou 

argilosa. 

Sua ocorrência se dá em zonas escarpadas da Serra do Mar, e ocorre, 

localmente, na porção centro-sul da área, em locais com inclinações iguais ou superiores a 

15o. 

2.2.4.2 Geologia Estrutural 

Com base em fotointerpretação, estereogramas e trabalhos já realizados, 

identificou-se, em diversas escalas, direções preferenciais de fraturas geradas por uma 

tectônica rúptil orientadas a NE-SW, ENE-WSW e N-S; e outra a NNW/NW-SE, a qual é 

responsável pela intrusão dos diques. 

Em escala 1:60.000, as descontinuidades identificadas nas rochas da Suíte Álcali-

Granitos evidenciam um padrão de orientação a N85E e N60W. 

No Complexo Granítico-Gnáissico, há um padrão de descontinuidades orientado 

preferencialmente a N20E e secundariamente a N65W. 

Para o Complexo Gnáissico-Migmatítico, o padrão ocorre a N20W. 

Os diagramas de rosetas elaborados para as descontinuidades observadas em 

fotos aéreas em escala 1:60.000 estão na Figura 16. 

O rio Sagrado e seus principais afluentes acompanham o padrão estabelecido 

pelas fraturas observadas em qualquer escala. 

A GEOPLANEJAMENTO (2002) elaborou um estereograma de fraturas e falhas 

medidas na bacia do rio Sagrado que evidencia os planos estatísticos visualizados na Figura 

17. 
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Figura 16. Diagramas de rosetas das descontinuidades observadas em fotos aéreas, escala 
1:60.000. 

 

 
Figura 17. Estereograma das direções preferenciais de fraturas. 

(Fonte: GEOPLANEJAMENTO, 2002, fig.7) 

   N                                                       N                                                      N 

W                                                                                                                                                                              E 
              1.Suíte Álcali-Granitos              2.Complexo Granítico-Gnáissico      3.Complexo Gnáissico-Migmatítico 

85o 

20o 20o 

65o 
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A interpretação do estereograma resulta nos seguintes dados estruturais: 

 

• sistema de fraturas com direções entre N33-39W, 
com mergulhos subhorizontais tanto para SW quanto 
para NE; 

• um plano orientado a N60W/78SW, 
provavelmente associado à direção de intrusão dos 
diques de rochas básicas mesozóicas; 

• três sistemas NE, orientados segundo as 
direções estatísticas N75E, N35E e N28E. O sistema 
N35 associa-se à orientação geral das rochas da 
região, e os outros dois representam planos de 
fraturas/falhas regionais. 

 

2.2.5 SOLOS 

O Mapa Pedológico (Figura 18) foi gerado com base em SANTOS (2003) e SEMA 

(2001), e sua nomenclatura definida segundo critérios estabelecidos pela EMBRAPA-CNPS 

(1999), resultando nos seguintes tipos: 

 

• Cambissolo Álico (Ca); 

• Cambissolo Distrófico (Cd); 

• Podzólico Vermelho-Amarelo (PVa); 

• Litólicos Álicos (Ra); 

• associação de solos Litólicos Álicos + Afloramentos 
de Rocha (granito) (Af). 

 



 

 
Figura 18. Mapa-Pedológico.
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2.2.5.1 Cambissolo 

Como cambissolo, LEVIS (1998) considera os solos minerais não hidromórficos; 

com horizontes A, B e C bem definidos; horizonte B câmbico; geralmente rasos. 

A drenagem é considerada moderada a alta, e o potencial agrícola dependente 

das condições ambientais, especialmente da natureza do substrato e do regime hídrico. 

Estes solos são bastante suscetíveis a problemas geotécnicos. 

Em cortes e vertentes, freqüentemente apresentam sulcos, ravinas e 

solapamentos. 

Na área, os cambissolos Álico e Distrófico ocupam cerca de 80% da superfície 

total, e estão associados a um substrato de migmatito. 

Os perfis de solos observados em campo atingem no máximo a espessura de 4m. 

a) Cambissolo Álico (Ca) 

Conforme SANTOS op. cit., este solo é extremamente ácido, com alto teor de 

alumínio trocável e baixa reserva de nutrientes para plantas. 

Ocorre em relevo montanhoso de vertentes íngremes, com declividades 

superiores a 10o, as quais estão sujeitas à erosão. 

Na área, este solo está associado à decomposição de migmatito e granito, e é 

influenciado por material retrabalhado. 

A cor dos solos varia de laranja a vermelha. 

Há seixos angulosos de quartzo/quartzito em meio à matriz argilosa na forma 

isolada ou em extensos filões. 

As vertentes estão cobertas com culturas de bananas. 

Apresenta alta plasticidade devido ao índice de argilominerais (Figura 19A). 

Ocorre matacões a 2m abaixo da superfície (Figura 19B). 

A cobertura vegetal é basicamente do tipo campo subtropical e está mais 

preservada nos topos de morros (Figura 20). 
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Figura 19. (A) Solo argiloso, homogêneo e com textura plástica (aspecto de estratificação se deve 
ao corte do barranco e não ao solo). (B) Matacão de diabásio em meio ao solo. 

(Fotos: Nicole Borchardt, 2004) 

 
 

Figura 20. Aspecto de cobertura vegetal em cambissolo álico. 
(Foto: Nicole Borchardt, 2004) 

b) Cambissolo Distrófico (Cd) 

Este solo provém do intemperismo de sedimentos recentes do Quaternário. 

Desenvolve-se em relevo suavemente ondulado, margeando rios e ocupando tanto a área 

da base como de meia encosta. A espessura é rasa e sua cor varia desde amarelo a laranja. 

Apresenta muitos seixos centimétricos em meio a uma matriz silto-argilosa, o que dificulta a 

retirada de amostras (Figura 21). Tem baixa fertilidade, porém, é o solo mais usado 

localmente para as culturas de ciclo curto. 

A B 
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O horizonte A é moderadamente desenvolvido, com textura fina, e resulta de um 

processo pedogenético favorável à formação de horizonte B câmbico. 
 

Figura 21. Aspecto de cambissolo distrófico. (A) Presença de sulcos. (B) Cor alaranjada, textura 
siltosa. 

(Fotos: Nicole Borchardt, 2004) 

2.2.5.2 Podzólico Vermelho-Amarelo (PVa) 

Esta classe é representada por solo mineral não hidromórfico, originado de 

materiais provenientes da meteorização de migmatitos, granitos e outras rochas do 

Complexo Cristalino. Na área de estudo, ocorre na porção N. 

A profundidade de PVa varia de 1m a 2m, com horizontes A, E, Bt e C facilmente 

identificáveis. SANTOS op. cit. afirma que as intensas chuvas ocasionam a penetração 

rápida de água nos horizontes de superfície, e mais lenta em B. Isso provoca acúmulo de 

água no topo deste, que em parte escoa devido à declividade, e por fim causa erosão. 

O solo podzólico é caracterizado na área pelas cores castanho-acinzentada e 

castanho-alaranjada. Possui matéria orgânica e matriz argilosa (Figura 22A). 

Em alguns locais, a alta presença de seixos milimétricos a centimétricos dificulta a 

escavação do mesmo. 

Ao tato, o solo se esfarela em forma de concha. 

A cobertura vegetal predominante sobre este solo é de árvores de médio porte 

distribuídas esparsamente sobre gramíneas (Figura 22B). O relevo varia de ondulado suave 

a forte. 

B A B 

a) 
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Figura 22. Aspecto do solo podzólico. (A) Horizonte "A" de cor casatanho-acinzentado composto 
por matéria orgânica e argila. (B) Vegetação esparsa, composta de gramíneas e árvores 
de médio porte sobre relevo de declive suave. 

(Fotos: Nicole Borchardt, 2004) 

2.2.5.3 Litólico Álico (Ra) 

O solo litólico e os afloramentos de rocha ocupam uma pequena faixa no extremo 

SW e SE da área, nos topos das serras, onde as altitudes médias são de 1100m. O 

substrato é constituído por granitos (Granito Serra da Igreja e das Canavieiras). 

São solos rasos com alta erodibilidade, pois as chuvas, aliadas à alta declividade 

dos terrenos, provocam o carreamento do mesmo e impedem o desenvolvimento de 

cobertura vegetal. 

2.2.5.4 Litólico Álico + afloramento de rocha (Af) 

Estes solos associados ocorrem nas partes mais elevadas e com relevo mais 

acidentado que estão sobre embasamento de granito, na porção SW da área, com cobertura 

vegetal do tipo Floreta Ombrófila Densa Alto-Montana. 

Originam um solo raso, pouco evoluído, composto por material detrítico grosso. 

Em certos locais, a rocha está exposta. 

Devido às características supra-citadas, este tipo de solo está sujeito a quedas de 

blocos e erosão, cujo processo impede o acúmulo de sedimentos em superfície, exigindo o 

cuidado de restringir a área apenas à preservação da vegetação natural. 

B A 
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2.2.6 SOLOS ASSOCIADOS A ROCHAS 

A rocha de origem das classes de solo consideradas está na Tabela 3. 

Tabela 3. Classes de solo relacionadas à rocha de origem. 

Símbolo do solo Classe Rocha de origem 

Ca Cambissolo Álico Decomposição de Migmatito 

Cd Cambissolo Distrófico Aluviões recentes, sedimentos 
arenosos, siltosos e argilosos 

PVa Podzólico Decomposição de Migmatito, 
Granito e aluviões recentes 

Ra/Ar 
Litólico Álico 

+ 
afloramento de rocha 

Granito e Migmatito 

2.3 CONTEXTO SÓCIO-ECONÔMICO DA REGIÃO 

De acordo com a SETUR (2001), a população local, constituída basicamente de 

pequenos agricultores, tem sua economia baseada na olericultura e na fruticultura, com 

destaque para o plantio de cana-de-açúcar, banana, palmito, gengibre, mandioca, plantas 

ornamentais e maracujá; além da produção de artesanato que é vendido, principalmente, 

em pequenos comércios ao longo da rodovia BR-277 (Figura 23) e distribuído para todo o 

litoral paranaense, como é o caso da cachaça caseira. No trecho que esta rodovia passa 

pela área de estudo, além de lanchonetes, restaurantes e borracharias, há um posto de 

abastecimento (Auto Posto Moreira Ltda.) e um posto florestal. 

Figura 23. (A e B) Estabelecimentos de comércio ao longo da BR-277, no trecho que atravessa o 
médio curso do rio Sagrado. 

(Fotos: Nicole Borchardt, 2004) 

B A 
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B 

Ao longo do trecho da Estrada Canavieiras, o bairro Sagrado conta com uma 

escola municipal, um Posto de Atendimento (PA), lanchonetes, restaurante e serviço 

telefônico através de telefones públicos. O suprimento de energia elétrica é garantido por 

uma linha de transmissão pertencente à COPEL. Atualmente, dadas as belezas naturais 

desta região, como cachoeiras e trilhas para trekking e motocross, há investimentos em 

ecoturismo, como bem justifica o acréscimo de pousadas (Figura 24A). Além da população 

nativa, a região é ocupada por chácaras de lazer (Figura 24B). 
 
 

 
Figura 24. (A) Pousada dos Anjos, na localidade 

do Sagrado. (B) Chácara de lazer em 
morro. 

 
 

 
(Fotos: Nicole Borchardt, 2004) 

2.4 BREVE HISTÓRICO DOS ESCORREGAMENTOS DA REGIÃO 

A região estudada já foi palco de muitos eventos naturais que deflagraram 

acidentes de cunho geotécnico, onde grandes escorregamentos sempre estiveram atrelados 

a episódios de chuvas que culminaram em inundações, sendo, inclusive, noticiados tanto 

em jornais locais (Figura 25A) como em rede nacional. 

Dentre os prejuízos materiais decorrentes destes eventos, inclui-se a destruição 

de casas, que acarreta sempre em um sem número de desabrigados; perda total ou parcial 

A 
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de ruas, pontes, e de plantações de frutas e hortaliças. Os danos físicos incluem desde 

pequenos ferimentos e algumas doenças advindas da condição insalubre ocasionada pelas 

enchentes, até vítimas fatais. 

Um exemplo deste fenômeno foi registrado na madrugada do dia 27/01/03. 

Devido a intensas precipitações no litoral do Paraná, ocorreu uma série de deslizamentos 

próximos ao bairro Sagrado (Figura 25B) e cujos danos foram avaliados pela equipe do 

CENACID (2003), em apoio à Defesa Civil Estadual e à Prefeitura Municipal de Morretes. 

Pelo diagnóstico preliminar, feito em dois locais no dia seguinte ao episódio da 

enxurrada e cujas coordenadas geográficas revelaram a proximidade com a borda oeste da 

área do presente estudo, a equipe concluiu que os deslizamentos estiveram basicamente 

restritos à área das rodovias, não alcançando as vertentes da Serra do Mar. A maioria dos 

movimentos teve caráter translacional, atingindo os níveis superficiais de solo e, em alguns 

casos, a rocha alterada. De acordo com as informações obtidas, estes processos geraram 

deposição de volumes consideráveis de material sobre meia pista. 

No mesmo período do ano seguinte, na mesma região, a equipe do CENACID 

registrou outros eventos de escorregamentos, desencadeados por chuvas intensas e 

contínuas, fato que comprova a relação direta dos episódios com o clima chuvoso. 
 

 
Figura 25. (A) Manchete de enxurrada de janeiro de 2002 em Morretes, a qual provocou inundação 

(A1) e escorregamento (A2 e B) no km43 da rodovia BR-277. 
(Fonte: (A) Jornal do Estado, 2002 e Foto: (B) Renato Eugênio de Lima, 2003)

A1 A2 
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CAPÍTULO 3 

ESCORREGAMENTOS DE VERTENTES EM 
MACIÇOS TERROSOS 

Como maciço terroso considera-se aqui toda massa de solo, ou composto de solo 

e rocha, de gênese natural, que tenha dimensões sobressalentes na natureza; e cujo 

comportamento geotécnico, em termos teóricos, é considerado equivalente em qualquer 

ponto do mesmo. 

Como vertente entende-se toda superfície inclinada de maciço terroso, rochoso ou 

que possua a mistura de ambos, originada por processos naturais de cunho geológico e 

geomorfológico diverso, ou artificial, construído pelo homem (ver croqui). Uma vertente 

também é chamada de encosta ou talude. 

As vertentes de maciços terrosos, derivadas de gênese natural, que compõe o 

alto e o médio curso do rio Sagrado são o objeto específico de estudo deste trabalho; e os 

escorregamentos deflagrados nestes locais são os fenômenos tratados com peculiaridade. 

Neste capítulo, são elucidados alguns conceitos básicos 

relacionados a estes eventos naturais e o método 

utilizado para analisá-los. 

A importância do estudo é grande tendo em 

vista os problemas de escorregamentos que remontam 

desde a Antigüidade, e que resultam em grandes 

prejuízos, tanto materiais como de vidas humanas. Um 

exemplo disto é relatado por AUGUSTO FILHO (1994). Segundo este autor, em um único 
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evento de escorregamento ocorrido em janeiro de 1967 na Serra das Araras, RJ, houve 

1.200 mortes. Além deste, outros tantos vêm sendo deflagrados ao longo dos anos, dos 

quais a região litorânea do Paraná também tem sido palco, conforme ilustrado na Figura 26. 

Figura 26. Exemplos de escorregamentos ao longo da BR-277, em trecho da área. 
(Fotos:Nicole Borchardt, 2004) 

3.1 CLASSIFICAÇÃO DE MOVIMENTOS DE MASSA GRAVITACIONAIS 

Na tentativa de unificar a linguagem relacionada a movimentos de massa, 

CRUDEN et al. (1994) elaboraram um glossário chamado Multilingual Landslide Glossary, 

onde definiram escorregamento como sendo todo o deslocamento de rocha, solo e detritos, 

direcionado encosta abaixo. 

Dentre as várias terminologias e conceituações utilizadas para definir estes 

movimentos de massa, tem-se a proposta por VARNES (1978), adotada neste trabalho, 

cujos critérios incluem: velocidade, direção e recorrência dos deslocamentos; natureza do 

material instabilizado; textura, estrutura e conteúdo d'água dos depósitos; geometria das 

massas movimentadas e a modalidade de deformação do movimento. 

A classificação de VARNES op. cit., embora antiga e bastante simplificada, porém 

muito clara quanto às suas definições, é uma das mais usadas no meio científico, servindo, 

inclusive, como base para outras classificações. Para o referido autor, existem seis 

diferentes tipos de movimentos de massa, dos quais os escorregamentos são um item que 

engloba outras subdivisões, de acordo com a geometria da superfície de ruptura, podendo 

ser rotacional ou translacional, conforme descrito na Tabela 4. 
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Tabela 4. Classificação simplificada dos movimentos de encosta segundo VARNES (1978). 
TIPO DE MATERIAL 

Solos (para engenharia civil) TIPO DE MOVIMENTO Rocha Grossos Finos 
QUEDAS   

TOMBAMENTOS  
De rocha De detritos De solo 

ROTACIONAL 
OU CIRCULAR 

Poucas 
unidades 

Abatimento de 
rocha 

Abatimento de 
detritos 

Abatimento de 
solo 

Poucas 
unidades 

De blocos 
rochosos 

De blocos de 
detrito 

De blocos de 
solo 

E 
S 
C 
O 
R 
R 
E 
G 
A 
M 
E 
N 
T 
O 
S 

TRANSLACIONAL 
OU PLANAR 

Muitas 
unidades De rocha De detritos De solo 

EXPANSÕES LATERAIS -  
ESCOAMENTOS/CORRIDAS - 

De rocha De detritos De solo 

RASTEJOS Profundo Raso 
COMPLEXOS: Combinação de 2 ou mais dos principais tipos de movimentos. 

 

Pela classificação de VARNES op. cit., os movimentos de massa que ocorrem na 

área de estudo são rastejos rasos, quedas de solo de pequena dimensão e 

escorregamentos, tanto rotacionais quanto translacionais, sendo este último o mais 

expressivo. 

3.1.1 TIPOS DE MOVIMENTOS GRAVITACIONAIS DE MASSA 

3.1.1.1 Rastejo 

GUIMARÃES e SPADA (1997) definem o rastejo como um movimento 

descendente, lento e contínuo, desencadeado por uma tensão constante aplicada durante 

longos períodos de tempo sobre a massa de solo de um talude. É uma deformação de 

caráter plástico, com geometria pouco definida e que não apresenta uma superfície de 

ruptura nítida. Caso um rastejo não estabilize, ele pode desencadear um escorregamento. 

O rastejo é diferenciado em três categorias: superficial, pré-ruptura e pós-ruptura; 

de acordo com a porção do terreno atingida e com o momento deflagrado relativo à ruptura. 

Na área de estudo, os rastejos ocorrem em horizontes superficiais de solos 

coluvionares. São predominantemente sazonais e ocasionados pelas modificações de 

volume nas superfícies do terreno devido à modificação de umidade e temperatura, tendo 
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sua velocidade diminuída com a profundidade. Os indícios destes movimentos são diretos, 

pela ocorrência de um escalonamento do solo no chão; e indiretos, através da inclinação de 

algumas árvores (Figura 27A, B, C e D), como pela curvatura de outras (Figura 27E). As 

inclinações variam entre 73o a 85o, pendendo tanto a favor das vertentes quanto contra. 
 

Figura 27. Árvores inclinadas, com mergulhos de: (A) 85o, (B) 73o, (C) 80o e (D) 78o. (E) Curvatura 
do tronco a favor da inclinação do terreno. 

(Fotos:Nicole Borchardt, 2004) 

3.1.1.2 Queda de solo 

Este tipo de movimento envolve massas de solo de qualquer proporção, e ocorre 

principalmente por queda livre, rolamento ou salto do material ao longo de superfícies com 

pouco ou nenhum deslocamento cisalhante. A velocidade do movimento varia de rápida a 

extremamente rápida. 

Na área, as cicatrizes de quedas são pequenas, não visualizadas em fotografias 

aéreas, e, por isso, desconsideradas na aplicação do método (Figura 28C-C'). 

3.1.1.3 Escorregamento 

Segundo AUGUSTO FILHO op. cit., os escorregamentos consistem em 

movimentos rápidos de massas de solo ou rocha, geralmente bem definidos quanto à sua 

forma, cujo centro da gravidade se desloca para baixo e para fora de um talude natural ou 

artificial. As principais características deste tipo de movimento de massa são as seguintes: 

existência de poucos planos de deslocamento; velocidades médias (m/h) a altas (m/s); 

pequenos a grandes volumes de material deslocado; geometria planar, circular ou em 

cunha; e composição de materiais variados. Dependendo do tipo e da forma do material 

A 

B C D 

E 
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instabilizado, o autor difere os escorregamento em planar ou translacional; rotacional ou 

circular; e em cunha. 

AHRENDT (2005) define os escorregamentos como uma conseqüência da 

deformação cisalhante que pode ocorrer ao longo de uma ou mais superfícies, podendo 

abranger materiais rochosos ou solo. Para esta autora, as superfícies de deslizamento 

podem ser visíveis ou razoavelmente inferidas, e os movimentos progressivos, ou seja, o 

cisalhamento pode se propagar a partir de uma ruptura localizada de pequena extensão, 

como uma fenda de tração, por exemplo. 
 

Escorregamento Planar ou Translacional 

Nestes escorregamentos, a massa de solo apresenta grande deformação e é 

rompida por cisalhamento. Progride indefinidamente sobre uma superfície plana enquanto a 

inclinação desta permitir ou ainda enquanto a resistência ao cisalhamento permanecer 

menor do que as forças atuantes. Geralmente este tipo de escorregamento é controlado por 

descontinuidades, ou seja, superfícies de fraqueza que são geradas por falhas, juntas, 

planos de acamamento com variação de resistência ao cisalhamento entre as camadas, ou 

ainda pelo contato solo/rocha. A Figura 28A-A' ilustra este tipo de escorregamento. 
 

Escorregamento Circular ou Rotacional 

Estes escorregamentos ocorrem preferencialmente ao longo de superfícies 

internas de deslizamento; envolvem apenas uma ou poucas unidades lito/pedológicas e 

geram uma superfície curva com concavidade voltada para cima. A massa deslocada tende 

a restaurar seu equilíbrio após algum tempo de movimentação. O material escorregado 

apresenta fendas superficiais após a movimentação, como mostra a Figura 28B-B'. A porção 

superior da cicatriz de escorregamento e as laterais apresentam inclinação mais acentuada, 

tornam-se locais suscetíveis a novos deslizamentos. Como este tipo de escorregamento 

ocorre preferencialmente em materiais homogêneos, sua incidência é comum em barragens 

de terra e aterros em geral do que em taludes naturais, onde a heterogeneidade do solo 

envolvido proporciona deslizamentos de formas mais complexas. 
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Figura 28. Esboços dos tipos de escorregamento (modificado de AUGUSTO FILHO, 1994, apud 

ABGE, 1998; pg.138), e fotos de ocorrência destes movimentos na área de estudo. (A-A') 
planar; (B-B') circular e (C-C') queda de solo. 
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3.2 MÉTODOS DE ANÁLISE DE ESTABILIDADE DE VERTENTES 

Há mais de três décadas vêm se desenvolvendo no Brasil trabalhos referentes à 

estabilidade de vertentes. No início, as técnicas de investigação estiveram atreladas a 

problemas particulares, o que gerou modelos determinísticos e probabilísticos aplicáveis a 

lugares considerados de comportamento homogêneo. No entanto, devido à 

heterogeneidade do ambiente natural em escala regional e à grande variabilidade das 

propriedades geotécnicas de cada terreno, houve necessidade de formular-se métodos que 

considerassem essas diferenças. Deste esforço, resultaram modelos de custo bastante 

elevado, o que torna sua aplicação praticamente inviável em áreas muito grandes. No intuito 

de resolver este problema, têm-se desenvolvido muitos tipos de análise de estabilidade de 

vertente, os quais conduzem à identificação do evento perigoso e dos possíveis 

mecanismos que possam gerar instabilidades, além de analisar os parâmetros 

possivelmente envolvidos nestes processos. 

Indiferente do método escolhido pelo pesquisador, MORGENSTERN (1995) 

sugere a observação de algumas informações, as quais considera imprescindíveis em 

qualquer análise de estabilidade, e que são as seguintes: 

 

• caracterização de campo: consiste na determinação 
das condições geológicas e hidrogeológicas 
atuantes, e na distribuição dos materiais em campo; 

• identificação dos tipos de materiais inconsolidados 
ou rochas: pode ser feito através de ensaios de 
caracterização de material em campo ou em 
laboratório; 

• verificação das condições de drenagem: inclui a 
observação de possíveis poro-pressões que possam 
ser geradas a curto e longo prazo, caracterizando a 
utilização de tensões efetivas ou totais; 

• características geométricas do talude: tentativa de 
identificação da localização, orientação e forma de 
ruptura potencial ou existente, principalmente 
quando é observada a existência de 
descontinuidades. 
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A escolha do método que melhor se aplica a uma determinada situação depende 

muito do tamanho da área em questão, do tempo para efetuar o estudo, da disponibilidade 

de dados existentes e dos recursos financeiros disponíveis. Observando estes itens para a 

área da bacia do rio Sagrado, optou-se ela análise por método determinístico. 

3.2.1 MÉTODOS DETERMINÍSTICOS 

Estes métodos têm por objetivo diagnosticar quantitativamente o quão próximo da 

ruptura um talude se encontra. Para isso, consideram a existência de uma condição de 

equilíbrio ótima com a qual é possível comparar o estado no qual o talude em estudo se 

encontra. Esta condição é chamada de “equilíbrio-limite”, e o valor comparativo é um 

coeficiente chamado Fator de Segurança (FS), ambos os conceitos explicados mais adiante. 

Embora bastante criticados, continuam sendo os métodos mais utilizados por profissionais 

da área de geotecnia. A grande vantagem atribuída por MOSTYN e SMALL (1987) a este 

método é a simplicidade e a facilidade de aplicação. Em contrapartida, a simplificação dos 

mesmos pode comprometer os resultados, segundo afirma AHRENDT op. cit. 

Para conferir maior credibilidade ao método faz-se uso de informações 

geotécnicas reais com as quais compara-se e avalia-se o resultado alcançado. 

A manipulação dos dados em ambiente GIS (Geographic Information System) é 

outro grande aliado na aplicação de métodos determinísticos, pois permite lidar com uma 

gama de informações muito grande e processá-las a fim de gerar mapas que auxiliem na 

visualização de áreas mais ou menos instáveis. 
 

Fator de Segurança (FS) 

O Fator de Segurança indica o grau de estabilidade de uma vertente, e ainda a 

superfície de ruptura crítica, quando este for mínimo. Trata-se de um valor adimensional que 

resulta da razão entre as forças resistentes ao movimento e as solicitantes do mesmo, 

conforme a relação abaixo: 
 

forças resistentes FS = forças solicitantes 
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Por esta definição clássica, observa-se que, quando as forças forem de igual 

valor, tem-se um Fator de Segurança unitário, representando a situação limite de equilíbrio, 

onde se igualam as forças resistentes e as solicitantes do movimento. Quando FS < 1, 

significa que as forças solicitantes excederam às de resistência, e nesta situação a vertente 

é considerada instável. Do contrário, quando o numerador for maior que o denominador, o 

FS será maior que 1, denotando haver estabilidade no sistema (Tabela 5). 
 

Tabela 5. Relação de estabilidade do talude em relação ao Fator de Segurança. 
FS ESTABILIDADE DO TALUDE 
= 1 Estabilidade limite 
< 1 Instável 
> 1 Estável 

 

Por convenção, neste trabalho considerou-se estável toda encosta cujo Fator de 

Segurança determinado resultou em um valor maior que 1,5, conforme estipulado pelo 

DNER (1996) para taludes em estradas brasileiras. 
 

Teoria do equilíbrio-limite 

A teoria do equilíbrio-limite baseia-se na hipótese de haver equilíbrio numa massa 

de solo, considerada como um corpo rígido-plástico, estando a mesma na iminência de 

entrar em processo de escorregamento (MASSAD, 2003). Os métodos de análise que se 

baseiam nesta teoria partem do conhecimento das forças atuantes num solo e determinam 

as tensões de cisalhamento induzidas para, através de equações de equilíbrio, compará-las 

com a resistência ao cisalhamento. Normalmente são aplicadas em vertentes naturais. 

Para que um talude esteja em perfeito estado de equilíbrio-limite, é necessário 

apresentar as seguintes características: 
 

• solo com comportamento rígido-plástico, isto é, que 
se rompe bruscamente, sem deformar-se; 

• equações de equilíbrio-estático válidas até a 
iminência da ruptura, quando, na realidade, o 
processo é dinâmico; 

• coeficiente de segurança (FS) constante ao longo da 
linha de ruptura, ignorando-se eventuais fenômenos 
de ruptura progressiva. 
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3.2.1.1 Método Determinístico por Retroanálise 

Por retroanálise entende-se toda a análise feita em taludes após a ruptura ter 

ocorrido no intuito de obter os parâmetros físicos de resistência que atuavam no momento 

exato antes do escorregamento ter acontecido, e, através destes, poder prever o 

comportamento e o Fator de Segurança de outras vertentes que possuam características 

geológicas semelhantes e se encontram em situações parecidas com aquelas analisadas. 

Uma das grandes finalidades deste tipo de estudo é auxiliar em projetos de contenção de 

encostas. 

As fórmulas utilizadas foram extraídas de FIORI e CARMIGNANI op. cit., as quais 

resultam de derivações feitas a partir da Lei de Coulomb. Estes autores propõem o ajuste 

das variáveis de resistência de um solo à situação de equilíbrio-limite nas encostas em que 

os movimentos já ocorreram. 

Os parâmetros físicos considerados são a coesão (c) e o ângulo de atrito interno 

(φ), explicados adiante. Salienta-se que estes parâmetros correspondem à resistência média 

da vertente ou da encosta como um todo, havendo dispersões pontuais. A partir da definição 

dos índices físicos (c) e (φ), determina-se FS para vertentes que ainda não romperam e que 

possuem algumas características semelhantes àquelas rompidas, considerando alturas 

variadas do nível freático (h2), ou seja, para várias espessuras de solo saturado. 

Os cálculos utilizados consideram relevantes as seguintes características comuns 

entre as vertentes: as condições geométricas, geotécnicas e hidrogeológicas durante a 

ruptura. 

3.2.1.1.1 Parâmetros físicos de resistência ao escorregamento 

Cada solo apresenta um valor de coesão e ângulo de atrito interno característico 

que denota seu comportamento de resistência frente à aplicação de uma tensão cisalhante. 

A coesão e o atrito interno são grandezas inversamente proporcionais. Quanto 

maior um menor o outro, e vice-versa. 
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Coesão (c) 

É uma força exercida entre as partículas que resulta das atrações 

intermoleculares (forças de Van Der Waals) que agem nos pontos de mais próximo contato, 

e das repulsões eletrostáticas dos íons dispersos na dupla camada que envolve as 

partículas coloidais. A água absorvida, apesar de sua elevada viscosidade, não aumenta a 

coesão, pelo contrário, tende a reduzi-la. 

Os solos mais coesivos possuem, geralmente, maior concentração de argila. Isto 

se deve à forma lamelar destas partículas e à carga elétrica negativa formada em sua 

superfície (FeO2; MgO2), favorecendo a atuação da adesão molecular entre as partículas 

sólidas e a água, conforme Figura 29. 

Figura 29. Partículas de argila: forma lamelar resulta em maior coesão. 
 

Ângulo de atrito interno (φφφφ) 

É o ângulo máximo que um determinado material pode assumir sem que haja 

rompimento de seu estado inercial. 

Os solos com maior ângulo de atrito interno possuem maior concentração de 

partículas da fração areia. A superfície específica das areias é maior que a das argilas 

devido à forma poligonal. Esta irregularidade na forma proporciona um atrito interno mais 

elevado (Figura 30). 

Figura 30. Partículas de areia: forma poligonal resulta em maior atrito interno. 
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3.3 FATORES CONDICIONANTES DE ESCORREGAMENTO 

Para que um talude irrompa em escorregamento é necessário que sejam 

rompidas as forças que o mantém em equilíbrio. GUIDICINI e NIEBLE (1976) tratam por 

agentes predisponentes e efetivos as condicionantes que podem desencadear uma 

movimentação de massa. Como agentes predisponentes, os autores consideram um 

conjunto de características naturais intrínsecas dos terrenos onde os eventos podem 

ocorrer. Por agentes efetivos, eles tratam dos fatores diretamente responsáveis pelo 

desencadeamento de instabilizações em vertentes, incluindo a ação antrópica. 

VARNES op. cit. considera os fatores que aumentam as solicitações e os que 

diminuem a resistência dos terrenos relacionando-os com os respectivos fenômenos 

naturais e antrópicos aos quais se associam. 

Em ABGE (1998) encontra-se um registro dos principais condicionantes de 

escorregamentos e processos correlatos na dinâmica ambiental brasileira tratados na 

literatura técnico-científica específica, os quais estão resumidos a seguir: 
 

• características climáticas, com destaque para o 
regime pluviométrico; 

• características e distribuição dos materiais que 
compõem o substrato das vertentes/encostas, 
abrangendo solos, rochas, depósitos e estruturas 
geológicas (xistosidade, fraturas, etc.); 

• características geomorfológicas, com destaque para 
inclinação, amplitude e forma do perfil das vertentes 
(retilíneo, convexo e côncavo); 

• regime das águas de superfície e subsuperfície; 

• características de uso e ocupação, incluindo 
cobertura vegetal e as diferentes formas de 
intervenção antrópica das encostas, aterros, 
concentração de água pluvial e servida, etc. 

Entre os fatores extrínsecos que influenciam na resistência de uma vertente, o 

DNER (1994) considera como principais a velocidade de aplicação dos esforços e a maior 

ou menor facilidade de escoamento do fluido contido nos poros. Os fatores intrínsecos são 
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classificados em físicos e físico-químicos. 

Os fatores físicos dependem da pressão normal efetiva (σne) que atua 

perpendicularmente ao plano de ruptura, sendo mais significativos em partículas arenosas. 

Compreendem o atrito ou fricção entre as partículas e o entrosamento entre as mesmas. 

Os fatores físico-químicos da resistência ao cisalhamento são os que se 

manifestam na coesão, cuja maior importância se dá em argilas, pois é nas frações coloidais 

que as forças intergranulares são significativas em relação às massas das partículas. 

Em relação à área estudada, historicamente pode-se dizer que os fatores físicos 

mais influentes sobre os escorregamentos estão relacionados às chuvas e à ocupação 

antrópica, seja esta dada por urbanização ou pelo desmatamento de cunho agrícola. 

3.3.1 MECANISMOS DE RUPTURA DE ESCORREGAMENTO 

Os escorregamentos, tanto planares como circulares, estão relacionados à 

infiltração de água. Para muitos autores, não é apenas o fluxo vertical descendente 

provocado pela infiltração da água da chuva que promove os mecanismos de ruptura, mas 

também aqueles que ocorrem em outras direções, como os que ascendem de fraturas de 

maciços rochosos que compõem o substrato, devido ao armazenamento de água 

subterrânea. 

Para um talude composto por material homogêneo ou pouco variado, com 

espessura bastante expressiva, a perda da estabilidade decorre da infiltração constante de 

água, a qual modifica as condições iniciais do solo mediante a geração de pressão neutra, e 

altera a resistência ao cisalhamento. 

Em um talude composto por material heterogêneo, a ruptura pode ocorrer pelo 

mesmo processo dos solos homogêneos, porém a superfície sobre a qual o escorregamento 

se desencadeia estará condicionada às descontinuidades presentes. Os processos, nestes 

casos, podem ser mais lentos, dependendo da resistência apresentada pelos materiais que 

preenchem tais feições de fraqueza frente à ação da água percolada. A diminuição desta 

resistência implica em perda da sustentação do maciço terroso e conseqüente movimento. 
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Especialmente na Serra do Mar, os escorregamentos estão associados a 

períodos de intensa pluviosidade, o que faz com que os riscos geotécnicos aumentem no 

verão, época em que as chuvas tropicais se intensificam. Por ser a água o agente direto 

deste fenômeno, sua presença no solo, analisada através da espessura de solo saturado, é 

o principal enfoque deste estudo. 

Através do mecanismo chamado de saturação pela base, AHRENDT op. cit. 

demonstra de que maneira a ação da água é percebida provocando o aumento da pressão 

neutra ou de poro-pressão (µ), a qual age reduzindo a componente normal do peso do solo 

e instabiliza as vertentes. Esta redução pode chegar a ponto das forças cisalhantes, ou 

favoráveis ao movimento, superarem as de resistência, provocando um escorregamento. O 

solo não precisará estar, necessariamente, saturado em toda sua espessura para que este 

fenômeno ocorra. 

Outro mecanismo que pode provocar o escorregamento, segundo FIORI e 

CARMIGNANI op. cit., é a perda da sucção, desencadeado pelo mecanismo chamado de 

saturação pelo topo. Este mecanismo está relacionado ao aumento da umidade do solo pelo 

avanço da frente de saturação, e a ruptura ocorre sem que a condição de saturação seja 

alcançada. 

Considerando unicamente a infiltração da água da chuva como agente promotor 

dos escorregamentos, os mecanismos de ruptura relacionados e as propriedades físicas dos 

solos envolvidas são os seguintes (Tabela 6): 
 

Tabela 6. Agente provocador dos mecanismos de ruptura de escorregamentos e as propriedades 
físicas envolvidas. 

Agente Mecanismos de ruptura Propriedades físicas 
Saturação pela base ou ascendente Aumento da pressão neutra 

Água da chuva 
Saturação pelo topo ou descendente Perda da sucção/coesão aparente 

3.3.1.1 Saturação pela base ou ascendente 

A sobreposição de materiais de propriedades hidrogeológicas distintas gera uma 

barreira que impede a migração do fluxo de água para regiões mais profundas do maciço. 

Em se tratando de solo, isto pode ocorrer no contato entre tipos com permeabilidades 
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diferentes, ou mesmo no contato solo/rocha, quando próximo à superfície. Após algum 

tempo de chuva, esta barreira natural acaba por provocar o aumento do nível de água no 

solo, causando um acréscimo na pressão neutra. Esta pressão, conforme FIORI e 

CARMIGNANI op. cit., atua em sentido contrário à tensão normal (σn) em um plano potencial 

de escorregamento e, assim, a resistência ao cisalhamento sofre uma diminuição devido à 

redução de (σn), como evidenciado na equação da Lei de Coulomb (Eq.3-1): 
 

Eq.3-1                                                    τ=c+(σn-µ)tgφ 
 

Pela equação acima entende-se que o aumento da pressão neutra (µ) reduz (σn). 

Se o nível freático elevar-se a ponto da pressão neutra igualar-se à pressão normal exercida 

pelo próprio peso da vertente, anula-se a expressão (σn-µ)tgφ  da equação e a resistência 

fica em função exclusiva da coesão. No caso de haver descontinuidades no solo, nestes 

locais a coesão é praticamente zero. Assim, para um talude que tenha descontinuidades e 

no qual (σn) foi anulada por (µ), a resistência ao cisalhamento é praticamente nula e o 

escorregamento torna-se iminente. A ruptura do maciço terroso se deve, portanto, à 

elevação da pressão neutra, o que pode ocorrer até mesmo depois da chuva ter cessado. 

A seqüência sistemática deste mecanismo engloba três processos, como bem 

definem ENOKI et al. (1999), e cuja representação está na Figura 31: 
 

• infiltração de água na superfície e conseqüente 
descida da frente de saturação; 

• chegada da frente de saturação a uma superfície de 
descontinuidade, e posterior formação de uma 
superfície freática que ascende continuamente 
enquanto houver uma fonte de água; 

• elevação da superfície freática criada até um ponto 
em que ocorre a perda de resistência ao 
cisalhamento do solo, provocando a ruptura. 

3.3.1.2 Saturação pelo topo ou descendente 

A infiltração contínua da água eleva a umidade do solo até a diminuição 

significativa da sucção, que pode ocorrer antes mesmo da saturação total do maciço em 
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uma profundidade qualquer, dependendo das características de capacidade de retenção do 

solo. Esta perda de sucção é que diminui a resistência ao cisalhamento em solos não 

saturados e provoca o escorregamento. A superfície de ruptura se dará ao longo do 

horizonte em que a perda da sucção ocorreu (Figura 32). Os escorregamentos resultantes 

deste tipo de mecanismo associam-se a vertentes muito íngremes, onde a estabilidade 

depende muito da coesão do solo incrementado pelas forças de sucção, e também podem 

ser observados durante ou logo após uma seqüência de eventos de chuvas. 

Figura 31. Mecanismo de ruptura por saturação pela base. 
(Fonte: AHRENDT, 2005, pg.17) 

Figura 32. Mecanismo de ruptura por saturação pelo topo. 
(Fonte: AHRENDT, 2005, pg.18) 
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3.4 ANÁLISE DE ESTABILIDADE DE VERTENTES 

3.4.1 FORÇAS ATUANTES EM UMA VERTENTE 

Em teoria, uma vertente está submetida basicamente a três campos de forças 

distintos, as quais são: forças devidas ao próprio peso (P), forças devidas ao escoamento de 

água (Fp) e outras decorrentes da resistência ao cisalhamento (R). Sua estabilidade 

dependerá do equilíbrio entre estas forças, enquanto sua instabilidade ocorrerá quando a 

soma das duas primeiras sobressair à última. Decompondo estas forças, conforme 

exemplificado com um bloco apoiado em uma superfície inclinada de ângulo (i), na Figura 

33, identificam-se os vetores daquelas que atuam em prol do movimento, os quais são Pseni 

e Pcosi, e a direção do vetor da força resistente (R), sendo esta dada pela equação R = τA, 

onde (τ) é a resistência ao cisalhamento no contato bloco-plano inclinado definido pela Lei 

de Coulomb, e (A) é a área do bloco. Por esta lei, entende-se que a força de resistência 

dependerá diretamente dos parâmetros geotécnicos (c e φ) envolvidos no sistema. 

 

Figura 33. Decomposição da força (P) em suas componentes tangencial (Pseni) e normal (Pcosi), e 
da força de resistência (R). 

(Fonte: FIORI e CARMIGNANI, 2001, pg.168) 

3.4.1.1 Determinação das forças atuantes em uma vertente de extensão ilimitada, 

com percolação de água paralela à declividade do terreno 

As vertentes da área de estudo enquadram-se nos termos do título deste tópico. 

São consideradas infinitas; compostas por solos homogêneos e com fluxo de água 

subsuperficial paralelo à superfície do terreno, com linhas equipotenciais perpendiculares ao 

i

P
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mesmo. Admite-se que tanto a espessura do solo como a condutividade hidráulica do 

mesmo determina a capacidade deste em conduzir a água à jusante através da vertente. A 

rede hidrográfica não precisa, necessariamente, ocupar toda a profundidade do solo, mas a 

porção que atravessa é considerada saturada (Figura 34). 

A água que precipita sobre o setor da bacia de drenagem considerado infiltra no 

solo e, quando este satura completamente, inicia-se o processo de escoamento superficial. 

Desta forma, o fluxo em uma vertente divide-se em dois componentes: superficial e 

subsuperficial. 

 

Figura 34. Fluxo de água subterrânea paralelo à superfície do talude natural. 
(Fonte: FIORI e CARMIGNANI, 2001, pg.174) 

 

VERTENTE SEM VEGETAÇÃO 

A ausência de vegetação implica numa situação de máximo potencial de 

instabilidade devido à exposição direta e total do solo às chuvas. Neste caso, a vertente está 

submetida apenas ao próprio peso. 

A Figura 35 representa a decomposição das forças atuantes sobre um talude 

desta categoria, com espessura (Z), inclinação (i), e rede de fluxo de água saturando toda 

sua profundidade. Por este esquema, identificam-se as forças indutivas de movimento, as 

quais são: tensão cisalhante (σs), derivada da decomposição da tensão vertical (σv) exercida 

pelo peso do solo; e a pressão de percolação (σp). A tensão normal (σn) é anulada por uma 

força de sentido contrário e igual intensidade, conforme enunciado pela 3a. Lei de Newton. A 

força que se opõe ao movimento, definida por Coulomb como (τ), é resultante da força de 

atrito (Fa). 

NA
Solo

Rocha
Rio

Fluxo de água subterrânea

+ + + + + + + + + + +
+

+
+ +

+
+

+
+



CAPÍTULO 3 – ESCORREGAMENTOS DE VERTENTES EM MACIÇOS TERROSOS 

 55 

Figura 35. Forças atuantes em vertente com fluxo de água subsuperfial, sem cobertura vegetal. 
(Fonte: FIORI e CARMIGNANI, 2001, pg.177) 

 

Em se tratando de um sistema com presença de água, é necessário ajustar os 

valores das tensões atuantes eliminando de cada uma delas a força exercida pela pressão 

neutra (µ). Assim, a força (P) é reduzida a um valor efetivo (Pe) quando eliminado dela o 

peso exercido pela coluna de água, como rege o Empuxo de Arquimedes. Uma vez que a 

força (P) determina as tensões (σv) e (σn), estas também são modificadas pela ação da 

água, assumindo valores efetivos (σve e σne), e, conseqüentemente, a tensão cisalhante 

também se torna efetiva (σse). 

A força de percolação exercida pela rede de fluxo de água (Fp) considera a 

inclinação da vertente, o volume de solo percolado e o peso específico da água (γa). A 

pressão de percolação (σp) resulta da distribuição daquela força pela área (Fp/A), e se torna 

efetiva (σve) quando considerado o efeito da poro-pressão. Uma vez que esta pressão está 

diretamente relacionada à altura do nível de água no solo, seu valor máximo será atingido 

geralmente no final de períodos chuvosos, quando do acúmulo de infiltração de várias 

chuvas, e seu valor mínimo será estabelecido ao final de períodos secos, quando o nível 

freático alcança seus menores valores. 

Por estas definições, e conhecendo que o Fator de Segurança é dado pela razão 

entre as tensões que atuam no sentido de impedir o movimento e as que são favoráveis a 

ele, pode-se reajustar a relação para a seguinte equação (Eq.3-2): 

Eq.3-2                                                   
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Caso o nível freático se encontre a uma profundidade menor que a espessura 

total do solo, conforme visto na Figura 36, considera-se o cálculo das tensões efetivas 

apenas para a porção saturada, onde a pressão neutra atua. 
 

Figura 36. Parâmetros envolvidos na análise de uma vertente infinita sem cobertura vegetal, com 
altura do nível freático (h2), e fluxo subsuperficial paralelo à declividade do terreno. 

(Fonte: FIORI e CARMIGNANI, 2001, pg.179) 

 

Para um ponto qualquer situado em um prisma da vertente com as características 

aqui consideradas, admitindo o valor do peso específico natural do solo (γnat) igual ao 

saturado (γsat), conforme proposto por CHOWDHURY (1978), as forças solicitantes de 

movimento resultarão da soma das tensões atuantes na região sem água com as tensões 

calculadas para a porção saturada, fazendo com que a equação se resuma a (Eq.3-3): 
 

Eq.3-3                                   
iseniZ
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Onde: 
c = coesão; 
γsat = peso específico do solo saturado; 
h2 = espessura do solo saturado; 
Z = espessura total do solo; 
γa = peso específico da água; 
i = ângulo de inclinação da vertente; 
φ = ângulo de atrito interno do solo. 
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VERTENTE COM VEGETAÇÃO 

A presença de cobertura vegetal soma outras forças àquelas consideradas 

anteriormente para vertentes sem vegetação, conforme demonstrado na Figura 37, as quais 

são as seguintes: força exercida pelo peso das árvores no solo (Fa), força do vento sobre a 

copa das árvores (Fvento) e a contribuição da raiz na coesão do solo (Sr). 

Figura 37. Elementos geométricos de uma vertente com vegetação e decomposição das forças 
atuantes. 

(Fonte: FIORI e CARMIGNANI, 2001, pg.308) 

c) Peso das árvores (Pa) 

A pressão que a cobertura vegetal exerce sobre uma vertente deriva do seu peso 

(Pa) dividido pela área de abrangência das respectivas raízes, e só tem expressão em se 

tratando de árvores, uma vez que o efeito das gramíneas e arbustos é comparativamente 

insignificante. A definição do peso das árvores resulta da pressão dividida pelo cosseno do 
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ângulo de inclinação da vertente, conforme Eq.3-4: 
 

Eq.3-4:                                                      
i

P a
a cos

σ
=  

 

Para a região da Serra do Mar brasileira, WOLLE e PEDROSA (1981) determinam 

os valores da pressão (σa) em torno de 3,0kPa. 

d) Força do vento (Fvento) 

Outra força que é acrescida quando considerada a presença de vegetação em 

uma encosta deriva da pressão (σvento) que o vento exerce sobre a copa das árvores, sendo 

relevante apenas quando a velocidade dos ventos de uma localidade excede a 40km/h, 

conforme estimado por STYCZEN e MORGAN (1995). Esta força (Fvento) é transmitida ao 

solo e favorece o movimento da encosta quando o vento sopra no mesmo sentido da sua 

inclinação. 

O cálculo que define a força do vento está relacionado à inclinação da vertente, e 

é definido conforme a Equação 3-5: 
 

Eq.3-5                                                      
i

F vento
vento cos

σ
=  

 

Através de medições de velocidades de ventos feitos na estação climatológica de 

Morretes, FENDRICH e FERREIRA (1995) estipulam uma média de 50,4km/h; sendo 

freqüentes picos de 90km/h. Com base nesses dados, NUNES op. cit., cujo trabalho 

realizou-se no município de Morretes, determina (σvento) igual a 1kPa como o valor da 

pressão exercida pelo vento sobre as árvores na situação mais crítica. Este valor foi tomado 

como base para os cálculos deste trabalho. 

e) Contribuição da raiz (Sr) 

Em oposição à pressão do vento na copa das árvores, a coesão do solo é 

aumentada na região do contato solo-raiz, reforçando a resistência ao cisalhamento num 
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valor equivalente à variável definida como (Sr). Este valor, para efeito de cálculos, é 

considerado igual a 5,9kPa para a área de estudo, segundo definido por NUNES op. cit., 

com base nas relações trigonométricas descritas por FIORI e BORCHARDT (1997). 

Uma vez determinados todos os parâmetros acrescidos no caso de haver 

cobertura vegetal de porte considerado e velocidades de ventos concordantes com o 

considerado pela literatura, a equação para determinar Fator de Segurança pode ser 

expressa pela equação 3-6: 
 

Eq.3-6 
 

Onde: 
c = coesão; 
Sr = contribuição da raiz para a coesão do solo; 
h1 = espessura do solo não saturado; 
γnat = peso específico natural do solo; 
h2 = espessura do solo saturado; 
γsub = peso específico de solo submerso; 
Pa =peso das árvores sobre o solo; 
γa = peso específico da água; 
i = ângulo de inclinação da vertente; 
Fvento = força exercida pelo vento nas árvores; 
φ = ângulo de atrito interno do solo. 

 

Considerando (γnat) = (γsat), conforme proposta de CHOWDHURY op. cit., e sendo 

(γsub) = (γsat) – (γa), para (γa) = 10kN/m3, tem-se (γsub) = (γnat) - 10kN/m3. 

Substituindo (γsub) na Eq.3-6, e, havendo saturação total do solo, ou seja, h1 = 0 

(zero) e h2 = (Z), então a equação pode ser reescrita da seguinte maneira (Eq.3-7): 

 

Eq.3-7 

 

As fórmulas 3-6 e 3-7 são aplicadas no presente estudo, cujo detalhamento e 

resultados estão no Capítulo 5. 
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CAPÍTULO 4 

CARACTERIZAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO 
GEOTÉCNICA DOS SOLOS 

Para determinar a categoria de comportamento geotécnico a qual cada tipo de 

solo da área de estudo pertence fez-se uma descrição táctil-visual in situ e ensaios de 

laboratório com amostras de solos que incluíram ensaios de caracterização (análise 

granulométrica, teor de umidade, e Limites de Atterberg: Limite de Liquidez e Limite de 

Plasticidade), ensaios de cisalhamento direto (para obter peso específico aparente, coesão 

e ângulo de atrito interno) e de permeabilidade, de maneira a se poder distinguir uns dos 

outros não mais pela definição pedológica sugerida pela EMBRAPA (1999), mas segundo 

critérios geotécnicos que visam prever o comportamento dos mesmos mediante intervenção 

de obras de engenharia, como estradas, edifícios, etc. 

O parâmetro adotado para comparar os resultados dos ensaios foi o Sistema 

Unificado de Classificação de Solos (SUCS) que, embora desenvolvido inicialmente para 

solos de clima temperado, adequou-se para os solos da região considerando algumas 

ressalvas, como o comportamento heterogêneo dos mesmos, fato que fez com que os 

diagnósticos fossem estabelecidos apenas pontualmente. O fator determinante para a 

escolha desta classificação foi a viabilidade dos ensaios necessários para realizá-la. 

Segue as descrições feitas em campo e os processos de coletas dos solos, sua 

posterior análise e, por fim, o diagnóstico do seu comportamento de caráter geotécnico. 
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4.1 PONTOS DESCRITOS E AMOSTRAGEM DE SOLO 

A escolha dos pontos de descrição táctil-visual e dos locais de coleta de solos foi 

limitada pelo acesso através de estradas. Tem-se uma maior concentração de amostras ao 

longo da estrada Canavieiras, enquanto há locais em débito de amostragem por dificuldade 

de acesso. Outro parâmetro considerado foi o tipo de solo, tendo por base o Mapa 

Pedológico. Procurou-se descrever e amostrar solos diferentes, mantendo certa proporção 

entre o número de amostras e o tamanho da área ocupada por cada tipo, conforme 

visualizado na Figura 38. A relação dos 41 pontos está no ANEXO I. 
 

Figura 38. Pontos de descrição e coleta de amostras. 
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4.1.1 DESCRIÇÃO DOS SOLOS 

Em alguns pontos da área os solos foram descritos in situ, considerando aspectos 

gerais do afloramento, além da cor e da textura. Alguns solos foram descritos em 

laboratório, depois de secos e destorroados. Para fins comparativos, ambas as descrições 

estão tabeladas abaixo (Tabela 7). 

Tabela 7. Descrição táctil-visual de solos feita in situ e descrição em laboratório. 

PONTO: 0 
A 1km do 

limite NE da 
área, na PR-

408. 

AMOSTRA(s): 
2.4010.04 
2.4012.04 
2.4013.04 

UTM 
& 

ALTITUDE: 

7175204 
721488 

 
23m 

TIPO DE SOLO: 
 

segundo classificação 
EMBRAPA (1999) 

Contato: 
(A) Cambissolo 

Distrófico 
& 

(B) Podzólico 

DESCRIÇÃO in situ DESCRIÇÃO EM LABORATÓRIO 
(solo seco e destorroado) 

 
 
 
 
 

SOLO A 
Amostra: 2.4013.04 

Cor: castanho claro avermelhado 
Textura: argilo-arenosa 

SOLO A: Cor amarelo-alaranjado, 
textura argilosa, apresentando 
sulcos no chão de até 2m de 

profundidade, bastante friável. 

SOLO B: Ocupa a porção basal do 
afloramento, tem cor cinza-

alaranjada e textura arenosa, com 
presença de matéria orgânica. 

SOLO B 
Amostra: 2.4010.04 

Cor: creme 
Textura: silto-arenosa 

SOLO B 
Amostra: 2.4012.0 

Cor: castanho claro acinzentado 
Textura: silto-arenosa 

Aspecto geral do ponto Ponto 0. Afloramento de solos residuais diferentes. Barranco com 6m de altura. 

B                                               A 



CAPÍTULO 4 – CARACTERIZAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO GEOTÉCNICA DOS SOLOS 

 64 

PONTO: 20 

AMOSTRA(s): 
2.4008.04 
2.4011.04 
2.4018.04 

UTM 
& 

ALTITUDE: 

7173695 
721662 

 
58m 

TIPO DE SOLO: 
segundo classificação 

EMBRAPA (1999) 
Podzólico 

DESCRIÇÃO in situ DESCRIÇÃO EM LABORATÓRIO 
(solo seco e destorroado) 

Topo de morro. Solo de cor 
castanho acinzentado, com muita 
influência de matéria orgânica e 

textura argilo-arenosa. 

Amostra: 2.4008.04 
Cor: castanho claro acinzentada. 

Textura: silto-arenosa. 

Amostra: 2.4011.04 
Cor: castanho claro acinzentada. 

Textura: argilo-arenosa, com 
matéria orgânica. 

 
 

PONTO: 21 

AMOSTRA(s): 
2.4009.04 
2.4015.04 
2.4016.04 

UTM 
& 

ALTITUDE: 
 

7169650 
719063 

 
196m 

TIPO DE SOLO: 
segundo classificação 

EMBRAPA (1999) 
Cambissolo Álico 

DESCRIÇÃO in situ DESCRIÇÃO EM LABORATÓRIO 
(solo seco e destorroado) 

 
 
 
 

Solo de cor 
alaranjada, 

bastante plástico, 
homogêneo, com 
textura argilosa. 

 
Amostra: 
2.4009.04 

Cor: castanho 
claro 

avermelhada. 
Textura: 

areno-argilosa  

 
 

PONTO: 22 

AMOSTRA(s): 
2.4007.04 
2.4014.04 
2.4017.04 

UTM 
& 

ALTITUDE: 

7167503 
719822 

 
240m 

TIPO DE SOLO: 
segundo classificação 

EMBRAPA (1999) 

Cambissolo 
Distrófico 

DESCRIÇÃO in situ 

 

Barranco de 2m de solo de cor vermelho-escuro, argiloso, muito plástico, 
homogêneo. 
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PONTO: 23 AMOSTRA(s): 
2.4038.04 

UTM 
& 

ALTITUDE: 

7167707 
720442 

 
199m 

TIPO DE SOLO: 
segundo classificação 

EMBRAPA (1999) 
Cambissolo Álico 

DESCRIÇÃO in situ 

 

Barranco com 3 a 4m de altura com 
matacos (a partir de 20cm da 

superfície) e seixos facetados, na 
base, a 3m de profundidade, em 

meio à matriz argilosa de solo de cor 
vermelho-alaranjado, plástico. 

Possível colúvio. 

 
 

PONTO: 24 
AMOSTRA(s): 

2.4032.04 
2.4041.04 

UTM 
& 

ALTITUDE: 

7166739 
720338 

 
265m 

TIPO DE SOLO: 
segundo classificação 

EMBRAPA (1999) 

Cambissolo 
Distrófico 

DESCRIÇÃO in situ DESCRIÇÃO EM LABORATÓRIO 
(solo seco e destorroado) 

 
Barranco com 4m 
de altura, ao lado 
da estrada. Solo 
argiloso de cor 

laranja, 
homogêneo, muito 

plástico, com 
deslizamento de 

terra. 

 
Amostra: 
2.4032.04 

Cor: 
castanho 

clara. 
Textura: 
argilosa, 

com grãos 
mm de 

quartzo. 
 

 
 

PONTO: 25 
AMOSTRA(s): 

2.4029.04 
2.4039.04 

UTM 
& 

ALTITUDE: 

7164487 
720719 

 
597m 

TIPO DE SOLO: 
segundo classificação 

EMBRAPA (1999) 
Cambissolo Álico 

DESCRIÇÃO in situ DESCRIÇÃO EM LABORATÓRIO 
(solo seco e destorroado) 

 
 

Ponto limite entre 
Bacia do Rio 

Sagrado e APA de 
Guaratuba. 
Barranco de 

estrada. Solo de cor 
vermelha, com 

seixos mm em meio 
à matriz argilosa. 

 
 

Amostra: 
2.4029.04 

Cor: 
vermelha. 
Textura: 
argilo-

arenosa. 
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PONTO: 26 
AMOSTRA(s): 

2.4025.04 
2.4035.04 

UTM 
& 

ALTITUDE: 

7167978 
721336 

 
232m 

TIPO DE SOLO: 
segundo classificação 

EMBRAPA (1999) 

Cambissolo 
Distrófico 

DESCRIÇÃO in situ DESCRIÇÃO EM LABORATÓRIO 
(solo seco e destorroado) 

Estrada que vai para a Chácara das Orquídeas. Solo de 
cor castanho escuro com muitos seixos centimétricos 
arredondados, o que dificultou a retirada de amostra. 

Alta plasticidade. 

Amostra: 
2.4025.04 

Cor: castanho 
claro 

avermelhada. 
Textura: 

argilo-silto-
arenosa. 

 
 
 

 
 
 

PONTO: 27 
AMOSTRA(s): 

2.4026.04 
2.4037.04 

UTM 
& 

ALTITUDE: 

7167543 
719113 

 
311m 

TIPO DE SOLO: 
segundo classificação 

EMBRAPA (1999) 

Cambissolo 
Distrófico 

DESCRIÇÃO in situ DESCRIÇÃO EM LABORATÓRIO 
(solo seco e destorroado) 

 
Solo de cor 

laranja, bastante 
friável, textura 

siltosa. Há 
matacos métricos 

com feições de 
estrias glaciais e 
faces abauladas 

sobre o solo. 

 
Amostra: 
2.4026.04 

Cor: castanho 
clara. 

Textura: 
argilo-arenosa. 

 
 
 

 
 

PONTO: 29 
AMOSTRA(s): 

2.4031.04 
2.4042.04 

UTM 
& 

ALTITUDE: 

7168698 
722764 

 
446m 

TIPO DE SOLO: 
segundo classificação 

EMBRAPA (1999) 
Cambissolo Álico 

DESCRIÇÃO in situ DESCRIÇÃO EM LABORATÓRIO 
(solo seco e destorroado) 

 
 

Solo bastante 
argiloso, plástico, 

de cor laranja 
com seixos 

angulosos de 
quartzito/quartzo 
decimétricos a 

métricos 
(matacos). Ponto 

dos blocos de 
rocha de 2m de altura. 

 
 

 
Amostra: 
2.4031.04 

Cor: castanho 
claro 

avermelhada. 
Textura: 

areno-argilosa. 
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PONTO: 28 

AMOSTRA(s): 
2.4027.04 
2.4028.04 
2.4040.04 

UTM 
& 

ALTITUDE
: 

7171930 
722488 

 
24m 

TIPO DE SOLO: 
segundo classificação 

EMBRAPA (1999) 

Cambissolo 
Distrófico 

DESCRIÇÃO in situ DESCRIÇÃO EM LABORATÓRIO 
(solo seco e destorroado) 

 
 
 

SOLO A 
Amostra: 2.4028.04 

Cor: creme. 
Textura: silto-argilosa, com grãos 

arredondados de quartzo mm. 

Contato de dois solos residuais.  

SOLO A: cor amarela, textura 
siltosa friável. 

 
 

SOLO B: cor vermelha, argilosa, 
muito plástica, homogênea, sendo 
este derivado do intemperismo de 

dique de diabásio. 

 
 
 
 

SOLO B: DIQUE DE DIABÀSIO 
Amostra: 2.4027.04 
Cor: vermelho clara. 

Textura: argilosa, com presença 
de grãos submm de areia. 

Aspecto geral do Ponto 28. Barranco de 3,5m de altura e 40m de comprimento atrás de uma casa. 
 

Detalhes do contato definido entre os solos: 

   1. Direção de contato: N30E.               2. Solo x dique de diabásio.                 3. Veio de quartzo no contato. 
*(Fotos em campo:Roberta Bomfim Boszczowski, 2004) 
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PONTO: 30 
AMOSTRA(s): 

2.4033.04 
2.4036.04 

UTM 
& 

ALTITUDE: 

7170327 
722798 

 
139m 

TIPO DE SOLO: 
segundo classificação 

EMBRAPA (1999) 
Cambissolo Álico 

DESCRIÇÃO in situ DESCRIÇÃO EM LABORATÓRIO 
(solo seco e destorroado) 

 
 
Barranco de 2m 

de altura, ao lado 
de estrada, a 

20m do leito de 
um rio. Nível 

freático a 2m de 
profundidade. 

Provável depósito 
aluvionar. Solo é 

de cor laranja 
mesclada com 

branco e rosa, e 
mistura argila 
com material 

areno-argiloso, 
sendo bastante plástico ao tato. 

 

 
Amostra: 
2.4033.04 

Cor: castanho 
claro 

avermelhada. 
Textura: 

areno-argilosa. 

 
 
 
 

PONTO: 31 AMOSTRA(s): 
UTM 

& 
ALTITUDE: 

7170867 
722679 

 
110m 

TIPO DE SOLO: 
segundo classificação 

EMBRAPA (1999) 
Cambissolo Álico 

DESCRIÇÃO in situ 

 

Solo exposto em barranco com cerca de 3m de altura, com matacos 
decimétricos delimitando horizonte (a 1m de profundidade). Matacos 
arredondados de diabásio. Solo seco de cor marrom-avermelhado. 

 
 
 
 

PONTO: 36 AMOSTRA(s) 
2.4043.04: 

UTM 
& 

ALTITUDE: 

7169888 
718722 

 
209m 

TIPO DE SOLO: 
segundo classificação 

EMBRAPA (1999) 

Cambissolo 
Distrófico 

DESCRIÇÃO in situ 

Solo se esfarela em concha, como que acompanhando a decomposição esferoidal do diabásio. Solo friável de 
cor vermelha em meia encosta, com matacos decimétricos a métricos em meio à matriz argilosa. 
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PONTO: 32 AMOSTRA(s): 
2.4030.04 

UTM 
& 

ALTITUDE: 

7171980 
719413 

 
164m 

TIPO DE SOLO: 
segundo classificação 

EMBRAPA (1999) 

Cambissolo 
Distrófico 

DESCRIÇÃO in situ DESCRIÇÃO EM LABORATÓRIO 
(solo seco e destorroado) 

Vista detrás de curva na BR-277. 
Solo duro com pedregulhos 
milimétricos a centimétricos. 

Bananas ocupando depósito de 
tálus. Solo de cor laranja, friável, 

silto-argiloso. 

 
 

Amostra: 2.4030.04 
Cor: castanho claro avermelhada. 

Textura: argilo-arenosa, com 
matéria orgânica e seixos cm. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

PONTO: 33 AMOSTRA(s): 
2.4024.04 

UTM 
& 

ALTITUDE: 

7171094 
720032 

 
70m 

TIPO DE SOLO: 
segundo classificação 

EMBRAPA (1999) 

Cambissolo 
Distrófico 

DESCRIÇÃO in situ DESCRIÇÃO EM LABORATÓRIO 
(solo seco e destorroado) 

Talude com 
escorregamento. 

No chão havia 
sulcos muito 
profundos, 

deixando o solo 
irregular e 

extremamente 
perigoso. Solo 
bastante friável 

de cor vermelha e textura siltosa, com estrutura do tipo 
“pó de café” e sem plasticidade. 

Amostra: 
2.4030.04 

Cor: castanho 
claro 

avermelhada. 
Textura: silto-

argilo-arenosa, 
com matéria 

orgânica. 

 
 
 

PONTO: 35 
AMOSTRA(s): 

2.4023.04 
2.4034.04 

UTM 
& 

ALTITUDE: 

7169366 
720101 

 
75m 

TIPO DE SOLO: 
segundo classificação 

EMBRAPA (1999) 
Cambissolo Álico 

DESCRIÇÃO in situ DESCRIÇÃO EM LABORATÓRIO 
(solo seco e destorroado) 

 
 
 
Barranco de 2m 
de solo de cor 

laranja, plástico, 
homogêneo, 

argiloso. 
 
 

Amostra: 
2.4023.04 

Cor: castanho 
claro 

avermelhada. 
Textura: 

areno-argilosa. 
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PONTO: 40 AMOSTRA(s): 
UTM 

& 
ALTITUDE: 

7165870 
720508 

 
370m 

TIPO DE SOLO: 
segundo classificação 

EMBRAPA (1999) 

Cambissolo 
Distrófico 

DESCRIÇÃO in situ 

*(Fotos em campo:Roberta Bomfim Boszczowski, 2004) 

Antiga pedreira desativada. Solo de 
cor vermelha, com seixos facetados 
de tamanhos mm a cm em meio à 

matriz argilosa muito plástica. 

 

PONTO: 41 AMOSTRA(s): 
UTM 

& 
ALTITUDE: 

7164393 
720860 

 
590m 

TIPO DE SOLO: 
segundo classificação 

EMBRAPA (1999) 
Cambissolo Álico 

DESCRIÇÃO in situ 

 

Terreno com superfície aplainada em topo de morro. Divisor de bacias 
hidrográficas. Solo de cor laranja-avermelhada, muito plástica, 

homogênea. 

(Fotos em campo: Nicole Borchardt, 2004, *exceto dos pontos 28 e 40. Laboratório: Simone Kozciak, 2005) 

Pelas descrições da Tabela 7, observa-se que a secagem dos solos suavizou a 

tonalidade de cada um e ressaltou a presença dos sedimentos das frações silte e areia que, 

com a umidade, ficam mascaradas ao tato. 

Do ponto de vista pedológico 

Percebe-se que as classificações determinadas pela EMBRAPA (1999) não têm 

relação direta com as características físicas dos solos, e por isso um solo classificado 

segundo sua gênese pode apresentar aspectos tátil-visuais distintos. 

Para o Cambissolo Álico a cor varia desde laranja até vermelha in situ, e adquire 

cor castanho-claro-avermelhada depois de seco. Quanto ao tato, este solo é mais argiloso 

em campo e areno-argiloso depois de seco. 
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O Cambissolo Distrófico, em campo, apresenta cor amarela a laranja e textura 

argilosa bastante friável, enquanto que, depois de seco, adquire cor creme ou castanho-

claro ou castanho-claro-avermelhada e textura areno-argilosa. 

O Podzólico é o solo que apresenta aspecto em campo bem similar ao adquirido 

depois de seco. Sua maior característica é a presença de matéria orgânica. In situ, a cor é 

cinza ou castanho-acinzentada, e depois de seca adquire cor castanho-claro-acinzentada. 

Quanto à textura, em campo pode apresentar-se arenosa ou argilo-arenosa, e depois de 

seca a primeira passa a ser silto-arenosa e a segunda permanece igual. 

Do ponto de vista geotécnico 

Relacionando as características táctil-visuais descritas na Tabela 7 com o Mapa 

Geológico, Mapa Hidrográfico, Mapa Clinográfico e com as cicatrizes de escorregamento 

identificadas na área, percebe-se que, do ponto de vista geotécnico, os solos que 

apresentam cor variando desde laranja a vermelho escuro, e têm seixos e matacos em meio 

a uma matriz argilosa, estão relacionados à decomposição dos diques de diabásio, ou 

referem-se a colúvios que estão assentados sobre migmatitos indiferenciados. Estes solos 

apresentam várias cicatrizes de escorregamentos e outros movimentos de encosta. 

Os solos de cor laranja, textura siltosa e com baixa plasticidade ao tato 

encontram-se próximos a drenagens, em relevo com alta declividade (acima de 25o), e são 

colúvios que estão sobre migmatitos indiferenciados. Nos locais em que este solo ocorre 

está concentrado o maior número de escorregamentos da região. 

Os solos de cor amarela com textura siltosa são residuais e derivam diretamente 

do migmatito indiferenciado. Não foram observados movimentos de massa nestes solos. 

O solo de cor castanho-acinzentada, com presença de matéria orgânica e textura 

argilosa, é um solo residual que está longe da influência de drenagem. Não foram 

observadas feições de escorregamento em fotografias aéreas e, em campo, também não se 

evidenciaram quaisquer estruturas de movimentação de solo. 

Em resumo, as feições de escorregamento só foram evidenciadas em solos 

coluviais e naqueles derivados da decomposição de diques de diabásio. 
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4.1.2 COLETA DE AMOSTRAS INDEFORMADAS DE SOLO 

O procedimento de coleta de amostras indeformadas de solos obedeceu à norma 

002/1994 do DNER (1994). A presença de seixos e raízes em meio a alguns solos dificultou 

a coleta por conferir maior resistência à extração e exigir cuidado dobrado para que as 

amostras não deformassem. 

4.1.2.1 Amostras para Ensaio de Cisalhamento Direto 

Para este ensaio foram coletadas amostras em três pontos distintos, cada um 

representando um solo de diferente classificação pedológica: Cambissolo Distrófico, 

Cambissolo Álico e Podzólico. As coletas foram feitas a 1,5m de profundidade nos 

Cambissolos, e a 0,5m no Podzólico. Este último foi menos profundo devido à dificuldade de 

escavação decorrente da dureza do solo. Para cada ponto coletaram-se 2 amostras em 

cilindro de pvc de diâmetro igual a 14cm e comprimento igual a 10cm, num mesmo nível 

planimétrico, no caso de haver necessidade de repetição do ensaio (ver Tabela 8). A 

amostragem em Cambissolo Distrófico foi feita com os cilindros na horizontal, conforme visto 

na Figura 39A, enquanto para os demais solos os cilindros foram mantidos na vertical 

(Figura 39B). Para que o solo mantivesse seu teor de umidade natural, as amostras foram 

impermeabilizadas com parafina até chegarem à câmera úmida para aguardar os ensaios. 

Os detalhes da coleta estão na Figura 40(A, B e C). 

 

Tabela 8. Profundidade de coleta das amostras para cisalhamento direto e dimensões dos 
coletores. 

Amostra Classe de solo Símbolo Profundidade de 
coleta 

Coletores de 
amostras 

2.4018.04 Podzólico PVa 0,5m 
2.4015.04 
2.4016.04 

Cambissolo Álico Ca 

2.4014.04 
2.4017.04 

Cambissolo 
Distrófico Cd 

1,5m 

Cilindros de pvc: 
-diâmetro: 14cm 

-comprimento: 10cm 
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Figura 39. Posição de coleta: (A) horizontal e (B) vertical. 

Figura 40. Detalhes de coleta de amostras indeformadas para ensaio de cisalhamento direto. 
(A) Moldagem horizontal das amostras. (B) Nivelamento e retirada de cilindro coletor. 
(C) Vedação da amostra com parafina. 

4.1.2.2 Amostra para Ensaio de Permeabilidade 

Confeccionaram-se cilindros de pvc de 2,5cm de diâmetro e 5cm de comprimento. 

A coleta foi feita a 1,5m da superfície, segundo norma do DNER-002/1994 (Figura 41). 

Figura 41. Detalhes de coleta de amostra indeformada para ensaio de permeabilidade. 
(A) Preparação e (B) moldagem do tubo de pvc no solo. 
(C) Vedação da amostra com parafina. 

(Fotos: Todas desta página são de Nicole Borchardt, 2004) 

A B C 

A B 

A C B 
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4.1.3 COLETA DE AMOSTRAS DEFORMADAS DE SOLO 

Coletaram-se 18 amostras deformadas de solo, de aproximadamente 1kg cada, 

representantes do horizonte A dos solos, a cerca de 1m abaixo da superfície, segundo as 

normas NBR 6457, ABNT (1986), para fazer os ensaios de caracterização. 

4.2 ENSAIOS DE LABORATÓRIO 

As atividades de laboratório consistiram na caracterização dos solos através de 

ensaios de parâmetros geotécnicos para, enfim, classificá-los em uma categoria de 

comportamento. Os ensaios foram: 

��Ensaios de Caracterização: 

• Análise Granulométrica; 

• Teor de umidade (h); 

• Limite de Liquidez (LL); 

• Limite de Plasticidade (LP). 

��Ensaio de Cisalhamento Direto: 

• Coesão (c); 

• Ângulo de atrito interno (φ); 

• Massa específica natural dos solos (ρnat). 

��Ensaio de Permeabilidade (K). 

4.2.1 ENSAIOS DE CARACTERIZAÇÃO 

Os ensaios de caracterização obedeceram às normas da Associação Brasileira de 

Normas Técnicas (ABNT), descritas na Tabela 9, e os resultados encontram-se na Tabela 

10. 
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Tabela 9. Normatização dos ensaios efetuados. 
ENSAIO NORMA 

Análise granulométrica NBR 7181 (ABNT, 1984a) 
Sedimentação NBR 7184 (ABNT, 1984b) 

Teor de umidade (h) NBR 6457   (ABNT, 1986) 
Limite de liquidez (LL) NBR 6459 (ABNT, 1984c) 

Limite de plasticidade (LP) NBR 7180 (ABNT, 1984d) 

Tabela 10. Resultado dos ensaios de caracterização das amostras de solo. 
Granulometria 

Amostra Solo* Argila 
%<2µµµµm 

SIlte 
2µµµµm<%<0,06mm 

Areia 
(fina a média) 

0,06mm<%<2mm 

h 
(%) 

LL 
(%) 

LP 
(%) 

IP 
(%) 

2.4007.04 Cd 62,1 27,5 10,4 57.9 81 57 24 
2.4008.04 PVa 14,2 46,5 39,3 29.5 43 32 11 
2.4009.04 Ca 52,3 31,7 16 36.4 74 42 32 
2.4010.04 Ca 17,9 63,2 18,9 31.1 42 33 9 
2.4011.04 PVa 38,3 23,7 38 33 54 35 19 
2.4012.04 Ca 24 49 27 19.5 44 28 16 
2.4013.04 Ca - - - 25.4 45 28 17 
2.4023.04 Ca - - - 37.9 61 48 13 
2.4024.04 Cd - - - 34.3 65 44 21 
2.4025.04 Cd - - - 39.7 - - - 
2.4026.04 Cd - - - 34.5 83 56 27 
2.4027.04 Ca - - - 50 69 54 15 
2.4028.04 Ca - - - 27.2 - - - 
2.4029.04 Ca - - - 33.1 47 29 18 
2.4030.04 Cd - - - 34.7 99 56 43 
2.4031.04 Ca - - - 50 97 58 39 
2.4032.04 Cd - - - 45.6 75 62 13 
2.4033.04 Ca - - - 45.7 67 43 24 

*Classificação pedológica EMBRAPA (1999):  Ca: Cambissolo Álico; 
                                                                          Cd: Cambissolo Distrófico; 
                                                                          Pva: Podzólico. 

Análise granulométrica 

A análise granulométrica revela a porcentagem dos diferentes tamanhos das 

partículas que compõe um solo. 

Comparando os resultados da análise com a escala granulométrica utilizada pelo 

SUCS, os solos são finos, compostos basicamente por argila e silte, com porcentagem de 

grãos com tamanho igual ou inferior a 0,06mm maior que 50%. 

Os ensaios feitos com os solos Podzólicos revelaram fração de areia mais 

proeminente que as demais, chegando a quase 40%. 

As amostras de Cambissolo Álico resultaram em fração argila e silte bastante 

variável, ora prevalecendo um ora outro. É o solo com menor porcentagem de fração areia. 
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O Cambissolo Distrófico é o solo com maior porcentagem de sedimentos na 

fração argila. 

Teor de umidade (h) 

O teor de umidade é a razão entre o peso da água contida em uma massa de solo 

e o peso dos sólidos que a compõe, expresso em porcentagem. 

A maioria das amostras apresentou alto teor de umidade (h), em torno de 30%. 

Apenas a amostra 2.4012.04 apresentou (h) baixo, igual a 19,5%, e a amostra 2.4007.04 

apresentou este índice mais elevado que os demais, com 57,9%. Pela localização das 

amostras, percebe-se que estes teores não estão relacionados diretamente com a 

proximidade da rede de drenagem, pois o mais elevado valor pertence a uma amostra 

retirada em local com alta declividade e afastado da influência de vertentes. De maneira 

geral, os teores de umidade medidos revelam solos úmidos e coesivos. 

Limite de Liquidez (LL) 

O Limite de Liquidez define o teor de umidade acima do qual o solo deixa de ter 

comportamento plástico e passa ao estado líquido. 

Os solos da área toleram alto teor de umidade sem liquefazerem-se. 

Limite de Plasticidade (LP) 

O Limite de Plasticidade define o teor de umidade acima do qual o solo deixa de 

ter comportamento semi-sólido e passa a ter comportamento plástico. 

Comparando (LP) com (h) identificam-se duas amostras com comportamento 

plástico (2.4007.04 e 2.4029.04), e as demais em estado semi-sólido. 

Índice de Plasticidade (IP) 

A diferença entre o Limite de Liquidez (LL) e o Limite de Plasticidade (LP) resulta 

no Índice de Plasticidade (IP), cujo valor fornece informações acerca da amplitude da faixa 

da plasticidade de um solo. Quanto maior for o (IP), maior será a plasticidade do solo e 

maiores os problemas relacionados ao uso do solo como material de engenharia. 
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O IAEG (1979) propôs uma classificação geotécnica baseada no (IP). Por esta 

classificação, os solos da área se enquadram em moderadamente plásticos, altamente 

plásticos e extremamente plásticos, conforme Tabela 11. 
 

Tabela 11. Classificação geotécnica dos solos segundo Índice de Plasticidade (IAEG, 1979). 
Índice de Plasticidade Amostra Denominação 

7<IP<17 
2.4008.04 - 2.4010.04 - 2.4012.04 
2.4013.04 - 2.4023.04 - 2.4027.04 

2.4032.04 
Moderadamente plástico 

17<IP<35 
2.4007.04 - 2.4009.04 - 2.4011.04 
2.4024.04 - 2.4026.04 - 2.4029.04 

2.4033.04 
Altamente plástico 

IP>35 2.4030.04 - 2.4031.04 Extremamente plástico 

4.2.2 ENSAIOS DE CISALHAMENTO DIRETO 

Os ensaios de cisalhamento direto foram efetuados no intuito de obter os valores 

de coesão (c) e ângulo de atrito interno (φ) por método direto para comparação com os 

valores determinados por retroanálise, e respeitou a norma 1110-2-1906/70 (Drained Direct 

Shear Test). Também foram medidas as massas específicas dos solos (ρnat), expressas em 

g/cm3, que, multiplicadas pela aceleração da gravidade (9,8m/s2), resultaram nos pesos 

específicos (γnat), expressos em kN/m3. As amostras ensaiadas e os valores médios dos 

atributos geotécnicos determinados estão na Tabela 12. 
 

Tabela 12. Valores de (ρnat), (γnat), (c) e (φ) determinados por ensaios de cisalhamento direto. 

Amostra 
Tipo de solo 

(EMBRAPA, 1999) 
c (kPa) φφφφ (o)    

Massa 
específica 
ρρρρnat(g/cm3) 

Peso 
específico 
γγγγnat (kN/m3) 

Massa e Peso específico 
segundo PINTO et al. (1993) 

2.4018.04 Podzólico 5,84 30,51 1,76 17,25 1,84g/cm3 18kN/m3 
2.4015.04 
2.4016.04 
2.4034.04 

Cambissolo Álico 7,185 24,56 1,65 16,17 1,79g/cm3 17,6kN/m3 

2.4014.04 
2.4017.04 

Cambissolo 
Distrófico 

0 33,11 1,42 13,92 1,84g/cm3 18kN/m3 

 

Peso específico natural dos solos (γγγγnat) 

O peso específico natural de um solo é definido como a razão entre o peso da 

amostra de solo coletada em campo, conservando as características de umidade natural, 

pelo volume da mesma. Isto denota um certo conteúdo de água, armazenada entre as 
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partículas sólidas. Os valores determinados para as amostras coletadas em campo são 

típicos de solos orgânicos, conforme OLIVEIRA e ESPINOSA (1990) constataram em 

periódicos da EMBRAPA, e semelhantes aos valores determinados por PINTO et al. (1993), 

salvo para o Cambissolo Distrófico, conforme Tabela 12. 

Coesão (c) e ângulo de atrito interno (φφφφ) 

Comparando os valores de (c) e (φ)� de cada tipo de solo comprova-se que, quanto 

maior o ângulo de atrito interno menor a coesão, e vice-versa. 

O resultado dos ensaios está representado por gráficos de tensão cisalhante 

versus deslocamento, na forma de envoltórias de resistência. 

A amostra 2.4018.04, representante de solo Podzólico, apresenta coesão igual a 

5,84kPa e ângulo de atrito interno de 30,51o, com pequena dispersão (R2 = 0,9776), 

conforme ilustrado na Figura 42. O baixo valor da coesão determinado por este método 

revela a alta concentração de areia no solo, o que é concordante com a granulometria. 

As amostras 2.4015.04 e 2.4016.04, representativas do Cambissolo Álico, 

apresentam coesão de 7,185kPa e ângulo de atrito interno de 24,56o, como bem observado 

na Figura 43. Os pontos mostram um coeficiente de dispersão R2 de 0,9323. O valor da 

coesão é maior que o dos outros solos e isto é compatível com a porcentagem de material 

fino presente neste solo determinada pela análise granulométrica. Observa-se, para este 

solo, um acréscimo no valor de (c) e uma diminuição de (φ), o que é explicável devido à 

maior concentração de partículas de fração argila em relação à areia. 

A envoltória de resistência determinada para as amostras de Cambissolo 

Distrófico de números 2.4014.04 e 2.4017.04, ilustrada na Figura 44, apresenta coesão nula, 

o que não é compatível com a quantidade de argila determinada para este solo através do 

ensaio de caracterização. A análise granulométrica quantificou uma porcentagem de argila 

igual a 62,1%. Esta incoerência, junto com a discrepância para o valor de peso específico 

comparado aquele determinado por PINTO op. cit., sugere ter havido um erro no ensaio ou 

a troca de amostras. Este ensaio foi desconsiderado, e adotou-se os atributos geotécnicos 

do Cambissolo Álico para este solo, para efeito de cálculo. 
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Figura 42. Envoltória de resistência – amostra indeformada 2.4018.04. 
 

Figura 43. Envoltória de resistência – amostras indeformadas 2.4015.04 e 2.4016.04. 
 

Figura 44. Envoltória de resistência – amostras indeformadas 2.4014.04 e 2.4017.04. 
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4.2.3 ENSAIO DE PERMEABILIDADE 

Definido por Henry Darcy, o coeficiente de permeabilidade (K) é um dos mais 

importantes parâmetros hidráulicos e exprime a maior ou menor facilidade com que a água 

percola um meio poroso homogêneo e isotrópico, sendo este um valor constante para cada 

meio e fluido, dentro de determinadas condições. Os atributos que influenciam o parâmetro 

(K) são: a natureza do meio, a densidade e a viscosidade do fluido, as quais, por sua vez, 

têm seus valores em função da temperatura e da pressão a que este está submetido. 

O ensaio de permeabilidade foi feito para a amostra de número 2.4034.04, relativa 

ao Cambissolo Álico, e resultou em (K) = 1,67*106cm/s. Este é um valor bastante baixo, 

próprio de material argiloso, onde o diâmetro diminuto dos filetes acaba por provocar o 

surgimento de forças capilares e tensões superficiais, tornando a água praticamente imóvel. 

4.3 CLASSIFICAÇÃO GEOTÉCNICA 

O resultado dos ensaios de caracterização corrobora o que outros estudos já 

evidenciaram quanto à baixa confiabilidade da aplicação do Sistema Unificado de 

Classificação de Solos para solos tropicais. A diferença entre os valores de LL, LP e 

granulometria determinados para solos de iguais características táctil-visuais revela a 

heterogeneidade lateral das propriedades para um mesmo horizonte. Isso resulta em um 

comportamento geotécnico diferenciado para um mesmo tipo de solo. Porém, devido à 

carência de outros parâmetros comparativos, fez-se a caracterização geotécnica baseada 

na referida classificação, tomando o cuidado de considerar o comportamento resultante 

como sendo pontual, ou seja, cabível apenas para o local em que o solo foi amostrado e, 

desta forma, não se extrapolou a classificação para toda a extensão de ocorrência dos tipos 

de solo. 

Para o Sistema Unificado de Classificação de Solos, os solos são arranjados em 

grupos de acordo com sua classificação granulométrica, e recebem símbolos com o 

seguinte significado: 

- primeira letra: M: silte e C: argila; 
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- segunda letra: H: alta plasticidade e L: baixa plasticidade. 

A relação do tipo de solo, segundo a classificação EMBRAPA (1999), com o 

símbolo do grupo SUCS e a classificação resultante encontram-se na Tabela 13. 
 

Tabela 13. Classificação geotécnica dos solos segundo granulometria. 
Tipo de solo 

(EMBRAPA, 1999) Solos Símbolo do grupo 
(SUCS) 

Classificação 
(SUCS) 

Cambissolo Álico MH ou CH Siltoso ou Argilo-siltoso 
Cambissolo Distrófico CH Argiloso 

Podzólico 
Finos 

CL ou ML Argilo-arenoso ou Silto-arenoso 
 

Os solos classificados com os símbolos CH e CL apresentam maior porcentagem 

de argila, tendo comportamento impermeável quando compactados, o que torna sua 

característica de drenagem muito ruim. O tipo de escorregamento mais comum nestes solos 

é o translacional ou planar, o que se comprova na área estudada. 

Os solos dos grupos MH e ML são mais siltosos e apresentam comportamento 

semipermeável a permeável quando compactados, o que aumenta sua capacidade de 

infiltração e torna a drenagem regular a má. Os tipos de escorregamentos mais freqüentes 

nestes casos são os rotacionais ou circulares, rastejos e quedas de blocos. 

As propriedades geotécnicas das amostras de solos, segundo SUCS, estão 

resumidas na Tabela 14. 
 

Tabela 14. Propriedades geotécnicas das amostras de solos relacionadas à classificação SUCS. 
 Símbolo do Grupo (SUCS) 

PROPRIEDADES 
GEOTÉCNICAS 

MH ML CH CL 

Classificação dos solos Silte elástico Silte 
Argila muito 

plástica 
Argila pouco 

plástica 
Trabalhabilidade como material 

de construção 
Má Regular Má Regular a boa 

Permeabilidade quando 
compactado 

Semipermeável 
a permeável 

Impermeável 

Resistência compactada e 
saturada 

Baixa a regular Regular Baixa Regular 

Compressibilidade compactada 
e saturada 

Alta Média Alta Média 

Peso específico máximo 
(kN/m3) 

11,0 a 15,0 15,0 a 19,0 12,0 a 17,0 15,0 a 19,0 

Valor como fundação Má Muito má Regular a má Má a boa 
Características de drenagem Regular a má Má 

Solo (EMBRAPA, 1999) Ca PVa Ca/Cd PVa 



 

 

CAPÍTULO 5 

APLICAÇÃO DO MÉTODO PARA 
DETERMINAÇÃO DE FATOR DE SEGURANÇA 

Para determinar os fatores de segurança para as vertentes da área de estudo, 

elaborou-se uma rotina de trabalho, conforme ilustrado no fluxograma abaixo. 
 

FLUXOGRAMA PARA APLICAÇÃO DO MÉTODO 
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5.1 ELABORAÇÃO DE BASE CARTOGRÁFICA DIGITAL 

Modelo Digital de Elevação 

A base de dados em meio digital, elaborada no software Esri® Arc View®, versão 

3.2, utilizou-se da folha topográfica SG-22-X-D-V-1-NE (DSG, 2001), à escala 1:25.000. A 

partir disto, elaborou-se o Modelo Digital de Elevação (MDE - Figura 45) que contribuiu para 

a visualização das feições estruturais da área. 

 
Figura 45. Modelo Digital de Elevação. 
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Mapa Clinográfico 

A partir do MDE elaborou-se a Mapa Clinográfico (Figura 46). 
 

Figura 46. Mapa Clinográfico. 

Em graus, as classes de declividade têm os seguintes valores: 
Declividades 

5% 
10% 
15% 
20% 
30% 
40% 
60% 

2,85o 
5,70o 
8,51o 

11,30o 
16,70o 
21,80o 
30,95o 
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5.2 FOTOINTERPRETAÇÃO DE ESCORREGAMENTOS 

Em fotografias aéreas de escala 1:25.000, ano 1980, do Instituto de Terras e 

Cartografia (ITC-PR), com auxílio de estereoscópio de bolso da Indústria Brasileira D. F. 

Vasconcellos (modelo EB-MI) traçaram-se as feições que representavam movimentação de 

massa, considerando os seguintes aspectos: forma, textura e contato com feições vizinhas. 

As feições traçadas foram transportadas para meio digital por meio de um raster scanner e, 

uma vez georreferenciadas no software AutoCad Map R2, foram sobrepostas ao mapa 

topográfico em uma área de trabalho criada em ambiente GIS, no software Esri® Arc View®, 

versão 3.2. 

Observando a drenagem em relação às feições traçadas, identificaram-se 

algumas encaixadas em vales fluviais, as quais foram descartadas, pois correspondem a 

cicatrizes geradas por processos erosivos, e não por escorregamento. 

Sobrepondo as feições ao mapa clinográfico, identificaram-se algumas com 

inclinações muito baixas (menores que 4o), e que em campo comprovou tratar-se de rastejo. 

Estas feições também foram desconsideradas. 

Sendo anuladas as cicatrizes derivadas de erosão fluvial e de rastejo, as feições 

realmente correspondentes a escorregamentos totalizaram 132, que foram delimitadas e 

classificadas como antigas ou recentes, de acordo com o porte e a distribuição da cobertura 

vegetal. 

Quanto à geologia, a maioria dos escorregamentos, antigos e recentes, ocorre 

sobre o embasamento de rocha migmatítica, em colúvios e depósitos de tálus, e apresentam 

ângulos de inclinação bastante elevados. 

As demais cicatrizes de escorregamento ocorrem sobre depósitos aluvionares, e 

apresentam as mais baixas declividades. 

Cada escorregamento traçado foi desenhado como um polígono. Sobre cada 

polígono foi traçada uma (ou mais) linha perpendicular às curvas de nível, indicando o eixo 

da direção e sentido do episódio de movimento de massa, e sua medida (b) representa a 

distância horizontal, em linha reta, entre as cotas, máxima e mínima, atingidas pelo 

escorregamento, enquanto (H) é a distância vertical, representando o desnível altimétrico. O 
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número de linhas traçadas foi estabelecido de acordo com a forma e a magnitude de cada 

polígono. As feições com mais de um eixo traçado resultaram da fusão de vários eventos de 

escorregamentos ocorridos muito próximos, e cujas cicatrizes se mesclaram. Ao todo, foram 

traçados 204 eixos, sendo 68 relacionados a escorregamentos que ocorreram em solo do 

tipo cambissolo álico, 67 em cambissolo distrófico e 69 em podzólico. 

Os escorregamentos mais antigos (rosa) estão relacionados, pedologicamente, 

aos cambissolos álicos, e aparecem ao longo de vertentes em meia encosta, entre as cotas 

100 e 200m, e são alongados, com bordas bem definidas. Há alguns, em menor escala, que 

aparecem em cotas abaixo de 40m e também em altitudes acima de 400m. A menor feição 

tem (b) = 32,88m e (H) = 10m; e a maior tem (b) = 850,88m e (H) = 260m. 

Os escorregamentos mais recentes (verde) ocorrem em cambissolos distróficos, 

localizados preferencialmente em meia encosta, ao longo do trecho cortado pela Rodovia 

BR-277, entre as cotas 100 e 300m, e também próximo à estrada Canavieiras, o que denota 

a influência antrópica nestes casos. Apresentam formas irregulares. A menor feição tem (b) 

= 26,78m, e (H) = 2,5m; e a maior tem (b) = 1.272,86m e (H) = 180m. 

A maioria do fluxo dos escorregamentos ocorre preferencialmente perpendicular à 

direção dos diques, como mostra a Figura 47A, ou seja, na direção NE-SW e sentido NE, 

segundo trend regional das fraturas. Em menor escala, os escorregamentos são paralelos 

aos diques, como representa a Figura 47B, em sentido NW. 
 

Figura 47. Escorregamentos: (A) Recentes, com direção e sentido do fluxo perpendicular ao dique. 
(B) Antigos, com direção e sentido do movimento paralelo ao dique. 

As feições em foto aérea podem ser visualizadas na Figura 48, e em meio digital, 

sobre as curvas de nível, na Figura 49. 

A B 
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Figura 48. Exemplo de foto aérea com traçado de movimentos de massa (verde). 

(Fonte: foto ITC-PR, 1980) 

Figura 49. Feições de escorregamentos antigos e recentes, sobrepostas às curvas de nível. 

BR-277 
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5.2.1 RELAÇÃO DE ESCORREGAMENTOS COM DESCONTINUIDADES 

Observando as feições de escorregamento em relação às descontinuidades 

mapeadas à escala 1:250.000, nota-se um controle estrutural exercido principalmente pelos 

diques, com direção NW-SE, e secundariamente por fraturas, a NE-SW, pois as cicatrizes 

estão alinhadas segundo estas direções, como mostra a 0. 
 

 
 

 
Figura 50. Escorregamentos alinhados às descontinuidades mapeadas em 1:250.000. 
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5.3 ÂNGULO CRÍTICO DE INCLINAÇÃO 

A inclinação de cada escorregamento já deflagrado corresponde ao ângulo crítico 

(ic), ou seja, a inclinação mínima a partir da qual a vertente perde sua estabilidade e tende a 

escorregar. Seus valores foram extraídos da superposição das feições de escorregamento 

com as curvas de nível, segundo procedimento descrito a seguir. 

Do mapa topográfico digitalizado extraiu-se os valores das cotas, máximas e 

mínimas, de cada eixo e assim determinou-se o desnível altimétrico (H) dos 

escorregamentos. Este valor, juntamente com o da distância horizontal entre elas (b) (Figura 

51A), foi inserida em um banco de dados criado no software Esri® Arc View®, versão 3.2, 

onde cada eixo foi identificado com um código numérico. A partir disto, determinou-se o 

ângulo de inclinação (ic) do talude escorregado pela aplicação da fórmula definida e descrita 

no exemplo da Figura 51B e C. 

O maior ângulo crítico medido foi de 45,40o, e o menor de 8o. 
 

Figura 51. (A) Feição e (B) perfil esquemático do escorregamento. (C) Cálculo de definição do 
ângulo crítico. 

 

5.4 RETROANÁLISE 

A determinação de Fator de Segurança (FS) por retroanálise discorrido no 

Capítulo 3 parte da suposição de que, no exato momento em que o escorregamento é 

iniciado em um talude de extensão ilimitada que possui percolação de água paralela à 

vertente, a coesão, no plano de escorregamento, é igual a zero e o FS igual a 1. O ângulo 

iic 

H = 34m 
)(

b
H

arctgic =

(A) (B) (C) 

121m

87m b = 92,18m 
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de inclinação da vertente, neste momento, é considerado o ângulo crítico de inclinação (ic). 

Assim, para um talude que já tenha escorregado, é possível calcular o ângulo de atrito 

interno (φ) através de uma análise de pós-ruptura (retroanálise) e, extrapolando este valor 

para as vertentes que tenham as mesmas características composicionais, mas que 

permanecem estáveis, determina-se o FS. 

5.4.1 DETERMINAÇÃO DO ÂNGULO DE ATRITO INTERNO 

No próprio programa escolhido para geoprocessamento, determinou-se o ângulo 

de atrito interno (φ) dos solos onde houve escorregamento, com base nos ângulos críticos 

(ic) medidos anteriormente, a partir na equação 5-1: 
 

Eq.5-1 
 

Onde: 
φ = ângulo de atrito interno do solo; 
ic = ângulo crítico de inclinação da vertente; 
γsat = peso específico do solo saturado; 

M = 
Z
h2 ; 

2h  = espessura de solo saturado; 
Z = espessura total do solo; 

γa = peso específico da água. 
 

Embora tenha sido observado em campo espessura máxima de solo igual a 4m, 

este valor, correspondente à variável Z, não tem significado na aplicação da fórmula, pois a 

variável M, a qual ele define, é uma relação percentual determinada a partir de (h2). Assim, 

M é a razão entre a espessura de solo saturado e a espessura total do mesmo, como 

expresso a seguir (Eq.5-2): 
 

Eq.5-2                                                          
Z
h

M 2=  

 

Optou-se por considerar M entre 60% e 100%. O critério para isto foi o interesse 

em determinar valores de (φ) para as situações mais críticas de saturação de um solo, e 

devido ao fato de que, ao considerar-se percentuais menores que 60%, os resultados de 

coesão foram negativos, o que é incoerente com a realidade. 

asat

satc

M
tgi

tg
γγ

γφ
−

=
*
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Assim, M assumiu valores crescentes desde 0,6, para uma saturação de 60% de 

(Z), até 1, que é a situação de saturação total, quando (h2) é igual a (Z), indiferente da 

espessura do solo. 

Fez-se (γsat) = (γnat), pois as camadas de solo obedecem aos critérios 

estabelecidos por CHOWDHURY op. cit., os quais são: camada homogênea de solo 

saturado posicionado acima do limite superior normalmente atingido pelo lençol freático. Os 

valores assumidos foram os determinados por PINTO op. cit., tendo em vista que esta é 

uma simulação hipotética cujo intuito é não se valer de ensaios laboratoriais próprios. 

A massa específica da água (ρa), a uma temperatura de 20oC, é considerada igual 

a 1g/cm3, e seu peso específico (γa) equivale a 10kN/m3. As médias de (φ) calculadas para 

cada tipo de solo estão na Tabela 15. 
 

Tabela 15. Valores de (φ) determinados por retroanálise, considerando (γnat) conhecido na literatura. 

  M=0,6 M=0,7 M=0,8 M=0,9 M=1,0 

SOLO No. de eixos de 
escorregamentos φ φ φ φ médio (o) 

Cambissolo álico – Ca 68 23,12 24,88 26,91 29,28 32,07 
Cambissolo distrófico – Cd 67 23,08 24,80 26,77 29,06 31,74 

Podzólico - PVa 69 20,55 22,16 24,02 26,20 28,78 
Média total = 22,25 23,95 25,90 28,18 30,86 

 

Conforme a Tabela 15, quanto maior o valor de M maior o (φ), embora a variação 

seja muito pequena. O solo com maior (φ�) é o Cambissolo Álico, seguido pelo Cambissolo 

Distrófico e, por fim, pelo Podzólico. Calculou-se um (φ) médio total, considerando todos os 

tipos de solos, para cada valor de M. Este valor variou de 22,25o, para M = 0,6, a 30,86o, 

quando M = 1. 

Embora os valores de (φ) calculados sejam maiores que as inclinações das 

vertentes onde houve escorregamento, o movimento de massa é justificado pela presença 

de água, fato que diminuiu a resistência ao cisalhamento. 

Comparando os valores de (φ) determinados por retroanálise com aqueles obtidos 

em laboratório, através de ensaio de cisalhamento direto, observa-se a semelhança entre os 

mesmos, o que confere credibilidade ao método determinístico aplicado. Vale lembrar que 

os valores obtidos por retroanálise resultaram da média de mais de 60 eixos de 
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escorregamentos avaliados para cada tipo de solo, e por isso a não precisão nos valores é 

praticamente desprezível. 

5.4.2 DETERMINAÇÃO DE FATOR DE SEGURANÇA POR RETROANÁLISE 

Nesta etapa de trabalho, o desafio foi determinar o FS para as áreas em que não 

houve escorregamento, extrapolando os valores de (φ) determinados por retroanálise para 

as áreas com os mesmos tipos de solo, simulando as mesmas espessuras de saturação 

consideradas, ou seja, 0,6 � M � 1,0. Ao fazer isso, supô-se, para estes locais, coesão nula, 

assim como foi considerado para os locais em que houve escorregamento. 

5.4.2.1 Fator de Segurança sem cobertura vegetal 

Para uma situação de mínimo valor de FS, ou seja, de máxima situação de risco 

geotécnico, considerou-se a ausência de cobertura vegetal aplicando a Eq.3-3 descrita no 

Capítulo 3. 

Considerou-se os seguintes valores para as variáveis que compõem a equação 

supracitada, as quais são: c = 0t/m2; (γa) = (ρa), 1g/cm3; (γsat) igual a (γnat), transformado em 

g/cm3 (equivalente à ρnat); Z = 4m e 0,6 � M � 1,0. Quanto à inclinação da vertente (i), este 

valor variou segundo o intervalo de classes estipulado no Mapa Clinográfico. Quanto ao (φ), 

seu valor foi determinado segundo a Tabela 15, de acordo com o tipo de solo de cada área 

e a espessura de saturação. 

Optou-se em considerar (c) nulo não porque esta seja verdadeiramente a coesão 

encontrada nas vertentes em que ainda não houve escorregamento, mas porque a anulação 

deste valor implica num aumento do ângulo de atrito interno de forma indireta, como bem 

deduzido pela Lei de Coulomb e observado no ensaio de cisalhamento direto; acabando por 

subestimar FS, tendo-se, então, o valor mínimo de estabilidade para cada ponto da área. 

Assim, entende-se que os valores de (φ) determinados trazem em si uma compensação 

superestimada pela ausência de coesão. 

Os resultados estão resumidos na Tabela 16. 
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Tabela 16. Fator de Segurança determinado por retroanálise, considerando declividade, tipo de solo 
e valor de M variado. 

 Fator de Segurança 
 Cambissolo álico Cambissolo distrófico Podzólico 

 ρnat = 1,79g/cm3 
c = 0t/m2 

ρnat = 1,84g/cm3 
c = 0t/m2 

ρnat = 1,84g/cm3 
c = 0t/m2 

φφφφmédio (o): 23,12 24,88 26,91 29,28 32,07 23,08 24,80 26,77 29,06 31,74 20,55 22,16 24,02 26,20 28,78 
                 M 

 
Inclinação 
      (o)         % 

0,6 0,7 0,8 0,9 1 0,6 0,7 0,8 0,9 1 0,6 0,7 0,8 0,9 1 

2,85 5 5,69 5,66 5,62 5,58 5,52 5,77 5,75 5,73 5,22 5,07 5,07 5,07 5,06 5,05 5,04 
5,70 10 2,84 2,82 2,80 2,78 2,75 2,88 2,87 2,86 2,60 2,53 2,53 2,53 2,52 2,52 2,51 
8,51 15 1,89 1,88 1,87 1,86 1,84 1,92 1,91 1,91 1,74 1,69 1,69 1,69 1,68 1,68 1,68 

11,30 20 1,42 1,41 1,40 1,39 1,38 1,44 1,43 1,43 1,30 1,26 1,26 1,26 1,26 1,26 1,25 
16,70 30 0,94 0,94 0,93 0,93 0,92 0,96 0,95 0,95 0,87 0,84 0,84 0,84 0,84 0,84 0,84 
21,80 40 0,71 0,70 0,70 0,69 0,69 0,72 0,72 0,71 0,65 0,63 0,63 0,63 0,63 0,63 0,63 
30,95 60 0,47 0,47 0,47 0,46 0,46 0,48 0,48 0,48 0,43 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 

 

Comparando os valores de FS da Tabela 16 para os diferentes tipos de solo, para 

uma mesma inclinação do terreno e com igual espessura de saturação M, nota-se a 

pequena variação entre eles, sendo os maiores relacionados ao Cambissolo Distrófico, e os 

menores ao Podzólico. 

À medida que aumenta o valor de M, FS sofre uma diminuição praticamente 

desprezível. Conclui-se que a influência exercida pela saturação parcial do solo para o 

intervalo de 0,6 � M � 1,0 é muito semelhante. 

À medida que aumenta a inclinação do terreno, diminui o Fator de Segurança. 

Para inclinações até 5%, os valores de FS calculados para qualquer M são 

maiores que 5, o que diagnostica situações de extrema estabilidade. 

Para inclinações de 10%, os valores de FS giram em torno de 2,5; o que denota 

situações também estáveis. 

Para inclinações iguais a 15%, os valores de FS estão entre 1,6 a 1,9; um pouco 

acima do valor estipulado pelo DNER como estável para taludes em estradas brasileiras, 

que é de 1,5. Ainda assim, as situações são de estabilidade. 

Os valores de FS calculados para inclinações iguais a 20% variam de 1,2 a 1,4; 

valores estes que estão abaixo do limite de estabilidade considerado pelo DNER, porém 

acima da situação de equilíbrio-limite tratado no Capítulo 3, quando FS = 1. Para as 

vertentes que se encontram nestas condições, há risco de instabilidade. 
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Vertentes com inclinações superiores a 30% apresentam um FS abaixo de 1. 

Nestas condições, as forças de resistência são rompidas e a instabilidade é instaurada. 

Os mapas de Fatores de Segurança gerados para as situações extremas de 

saturação pode ser visualizado na Figura 52 e Figura 53. 

5.4.2.2 Fator de Segurança com cobertura vegetal 

A fim de observar o quão significativo possa ser a presença de vegetação em um 

talude como fator de contenção de escorregamento, simulou-se a presença de vegetação 

pela aplicação da Eq.3-7, descrita no Capítulo 3. 

Manteve-se a consideração de que (γnat) = (γsat), conforme a definição de 

CHOWDHURY op. cit., adotada neste trabalho. 

Os valores de FS resultantes estão na Tabela 17. 
 

Tabela 17. Fator de Segurança determinado por retroanálise, simulando presença de vegetação e 
espessuras de solo saturado (h2) variadas. 

 Fator de Segurança 
 Cambissolo álico Cambissolo distrófico Podzólico 

 ρnat = 1,79g/cm3 
c = 0t/m2 

ρnat = 1,84g/cm3 
c = 0t/m2 

ρnat = 1,84g/cm3 
c = 0t/m2 

φφφφmédio (o): 23,12 24,88 26,91 29,28 32,07 23,08 24,80 26,77 29,06 31,74 20,55 22,16 24,02 26,20 28,78 
                M 

 
Inclinação 
      (o)         % 

0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 

2,85 5 5,80 5,79 5,78 5,77 5,76 5,84 5,83 5,83 5,82 5,82 5,29 5,29 5,29 5,30 5,31 
5,70 10 3,25 3,24 3,24 3,23 3,23 3,26 3,26 3,25 3,25 3,25 2,95 2,95 2,96 2,96 2,96 
8,51 15 2,26 2,26 2,25 2,25 2,25 2,27 2,27 2,26 2,26 2,26 2,05 2,06 2,06 2,06 2,06 

11,30 20 1,73 1,73 1,73 1,73 1,72 1,74 1,74 1,74 1,74 1,73 1,58 1,58 1,58 1,58 1,58 
16,70 30 1,19 1,19 1,19 1,19 1,19 1,19 1,19 1,19 1,19 1,19 1,08 1,08 1,09 1,09 1,09 
21,80 40 0,92 0,91 0,91 0,91 0,91 0,92 0,92 0,92 0,92 0,92 0,83 0,83 0,84 0,84 0,84 
30,95 60 0,64 0,64 0,64 0,64 0,64 0,64 0,64 0,64 0,64 0,64 0,59 0,59 0,59 0,59 0,59 

 

Comparando a tabela acima com a Tabela 16, nota-se que os valores de FS 

pouco se alteram, concluindo ser baixa a contribuição das forças decorrentes da presença 

de cobertura vegetal para a estabilidade dos taludes analisados. 

Para o solo podzólico, nota-se que a presença de vegetação aumenta a 

resistência ao cisalhamento à medida que aumenta o grau de saturação do solo M, ao 

contrário do que acontece com os demais solos. 
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Contribuição da cobertura vegetal no Fator de Segurança 

determinado por retroanálise 

Para melhor observar a relação entre os resultados das tabelas 16 e 17, e conferir 

a contribuição da vegetação na estabilidade das vertentes, fez-se gráficos que relacionam 

os Fatores de Segurança para as três situações hipotéticas consideradas, comparando-os 

com a variação de saturação do solo e com a presença ou não de cobertura vegetal. Optou-

se em avaliar a variação de FS para a condição de inclinação de vertente igual a 5%, por 

isso os valores do eixo Y dos gráficos referem-se aos FS de cada solo para tal declividade. 

GRÁFICO 2. RELAÇÃO DE FATOR DE SEGURANÇA PARA CADA TIPO DE SOLO EM FUNÇÃO DA 
VARIAÇÃO DO NÍVEL FREÁTICO, PARA SITUAÇÕES COM E SEM VEGETAÇÃO. 

 

Pelos gráficos acima, é notório que a presença de cobertura vegetal sobre o solo 

aumenta o FS, embora esta mudança seja decimal. 

Também observa-se que à medida que aumenta o nível freático M decresce o 

Fator de Segurança, salvo para o solo Podzólico na condição de presença de cobertura 

vegetal. 
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5.5 DETERMINAÇÃO DE FATOR DE SEGURANÇA PARA CASO REAL 

Para fins comparativos, calculou-se o FS para as vertentes com base nos 

atributos geotécnicos (c e φ reais) determinados em laboratório, descritos na Tabela 12 do 

Capítulo 4. Embora estes atributos foram definidos para solos coletados a uma profundidade 

média de 1,5m, considerou-se, para efeito de cálculo, o mesmo valor para todas as 

condições de saturação consideradas. 

5.5.1.1 Fator de Segurança sem cobertura vegetal 

Para a situação de ausência de cobertura vegetal, aplicou-se a fórmula da Eq.3-3, 

cujas variáveis receberam os seguintes valores: (c) específico de cada solo determinado por 

cisalhamento direto, em t/m2; (ρa) = 1g/cm3; (ρnat) = massa específica natural de cada solo 

calculado em laboratório, em g/cm3. 

Considerou-se 0,6 � M � 1,0; Z = 4m; e (φ) em graus, específico de cada solo, 

também determinado nos ensaios. 

O ângulo (i) do talude assumiu os mesmos intervalos estipulados para a 

retroanálise, com base no Mapa Clinográfico, variando, em graus, de 2,85o, 5,70o, 8,51o, 

11,30o, 16,70o, 21,80o, e 30,95o, que, em porcentagem, representa, respectivamente, 5%, 

10%, 15%, 20%, 30%, 40% e 60%. 

Como os resultados dos ensaios de cisalhamento direto feito para o Cambissolo 

Distrófico foram incoerentes e descartados, para os locais com este tipo de solo considerou-

se (c) e (φ) iguais aos do Cambissolo Álico devido à semelhança de ambos detectada pelos 

ensaios de caracterização. 

Os valores de FS determinados encontram-se na Tabela 18. 

Como nestas condições foi considerada a coesão dos solos, os valores de Fator 

de Segurança, quando comparados com aqueles determinados por retroanálise, são 

maiores. 

O valor de FS dos solos diminui à medida que aumenta a inclinação da vertente e 

também na proporção que aumenta a espessura de solo saturado M. 
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O solo Podzólico apresenta Fator de Segurança superior aos demais solos, para 

as mesmas condições de saturação e inclinação consideradas. 

Até 20% de inclinação nos terrenos, os solos apresentam FS maior que 1,5; ou 

seja, estão em condições estáveis segundo normas do DNER para as estradas brasileiras. 

Para inclinações superiores a 30% a situação das vertentes é de instabilidade. 
 

Tabela 18. Fator de Segurança para condição real, considerando declividade, tipo de solo e valor de 
M variado. 

 Fator de Segurança 
 Cambissolo álico e Cambissolo distrófico Podzólico 

 

 

ρnat = 1,65g/cm3 
c = 0,7185t/m2 

φ = 24,56o 

ρnat = 1,76g/cm3 
c =0,584t/m2 

φ = 30,51o 
                  M 

 
Inclinação 
      (o)         % 

0,6 0,7 0,8 0,9 1 0,6 0,7 0,8 0,9 1 

2,85 5 8,03 7,48 6,92 6,36 5,81 9,47 8,80 8,13 7,45 6,78 
5,70 10 4,02 3,74 3,56 3,18 2,91 4,73 4,40 4,06 3,72 3,39 
8,51 15 2,69 2,50 2,32 2,13 1,95 3,16 2,94 2,71 2,49 2,27 

11,30 20 2,02 1,88 1,74 1,61 1,47 2,38 2,21 2,04 1,87 1,71 
16,70 30 1,36 1,27 1,18 1,09 1,00 1,60 1,48 1,37 1,26 1,15 
21,80 40 1,04 0,97 0,90 0,84 0,77 1,21 1,13 1,04 0,96 0,88 
30,95 60 0,73 0,69 0,64 0,59 0,55 0,84 0,78 0,72 0,67 0,61 

5.5.1.2 Fator de Segurança com cobertura vegetal 

A aplicação da Eq.3-7 com os atributos geotécnicos reais para a condição de solo 

com cobertura vegetal resultou nos valores de Fator de Segurança que estão na Tabela 19. 

Observa-se que a presença de vegetação, aliada à coesão do solo, contribui 

significativamente para a estabilidade das vertentes, não havendo região instável para 

inclinação igual ou inferior a 40%. 

Para taludes com 60% de inclinação, o Fator de Segurança para todos os solos 

está em torno de 1,5; permanecendo muito próximo da estabilidade considerada pelo 

DNER. 

Embora os valores de FS calculados para os solos cambissólicos sejam pouco 

superiores aos do podzólico, a diferença é insignificante, podendo ser considerados 

praticamente iguais. 
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Tabela 19. Fator de Segurança para caso real, simulando presença de vegetação e espessuras de 
solo saturado (h2) variadas. 

 Fator de Segurança 
 Cambissolo álico e Cambissolo distrófico Podzólico 

 

 

γnat = 16,17kN/m3 
c = 7,185kPa 

φ = 24,56o 

γnat = 17,25kN/m3 
c =5,84kPa 
φ = 30,51o 

                   M 
 

Inclinação 
      (o)         % 

0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 

2,85 5 12,91 12,50 12,08 11,66 11,24 12,82 12,31 11,80 11,28 10,77 
5,70 10 7,31 7,07 6,83 6,60 6,36 7,20 6,92 6,63 6,34 6,05 
8,51 15 5,13 4,96 4,80 4,64 4,47 5,04 4,84 4,64 4,44 4,24 

11,30 20 3,97 3,84 3,72 3,59 3,47 3,89 3,73 3,58 3,43 3,28 
16,70 30 2,79 2,70 2,62 2,53 2,44 2,71 2,60 2,50 2,40 2,29 
21,80 40 2,20 2,14 2,07 2,01 1,94 2,12 2,04 1,96 1,89 1,81 
30,95 60 1,65 1,61 1,56 1,52 1,48 1,56 1,51 1,46 1,40 1,35 

Contribuição da cobertura vegetal no Fator de Segurança 

determinado para um caso real 

A relação dos FS determinados com os atributos geotécnicos reais para situações 

de solo com e sem vegetação está expressa no gráfico a seguir, e novamente tomou-se por 

base os FS determinados para a inclinação da vertente igual a 5%. 

GRÁFICO 3. RELAÇÃO DE FATOR DE SEGURANÇA PARA CADA TIPO DE SOLO EM FUNÇÃO 
 

Pelos gráficos expostos no GRÁFICO 3, fica nítido que a variação de FS decai de 

forma mais pronunciada à medida que varia o nível freático, porém os valores são 

extremamente mais elevados devido à presença da coesão. 

Para M acima de 0,6 não há situação de instabilidade para os casos reais 

considerados de inclinação igual a 5%. 

A presença de vegetação atribui maior estabilidade às vertentes. 
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5.6 GERAÇÃO DE MAPAS EM AMBIENTE GIS 

Dentre as várias definições para GIS (Geographic Information System), uma das 

mais completas e precisas foi publicada pela ESRI (Environmental Systems Research 

Institute, Inc.) produtora do Esri® Arc Info® Esri® e Arc View®: 
 

“GIS é um sistema de computador (hardware), software, dados geográficos e 

pessoais, desenhado para, de forma eficiente capturar, armazenar, atualizar, manipular, 

analisar e apresentar todos os tipos de informações referenciadas geograficamente.” 

Um GIS consegue vincular diferentes conjuntos de dados georreferenciados, 

permitir a visualização do produto final deste vínculo e atrelá-lo a um banco de dados com 

as informações mais variadas.” 

Os valores de Fator de Segurança calculados para as diferentes situações 

consideradas neste trabalho, tanto hipotéticas quanto reais, foram processados em 

ambiente GIS através do software Esri® Arc View®, para a elaboração de mapas temáticos. 

As feições base utilizadas para comporem estes mapas foram as de solo e de declividade, 

ambas tratadas como Grids (imagens raster georreferenciadas) e registradas em temas 

distintos em um mesmo projeto. 

5.6.1 ROTINA PARA GERAR MAPAS DE FATOR DE SEGURANÇA 

Os passos para a elaboração dos mapas de FS em ambiente GIS se resumem à 

rotina discriminada abaixo: 

1. Converter tema DECLIVIDADE de Shapefile para 
Grid. 

2. Reclassificar Grid DECLIVIDADE. 
O Grid DECLIVIDADE é reclassificado nos mesmos 
graus de inclinação de terreno considerados para 
calcular os fatores de segurança. Definiu-se os 
intervalos adotados no Mapa Clinográfico. 

3. Converter Grid DECLIVIDADE para Shapefile e 
atribuir pesos. 
À cada intervalo de inclinação do terreno atribuiu-se 
um peso específico (Tabela 20) aleatório. 
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Tabela 20. Reclassificação de inclinação do terreno em graus e pesos estipulados para Grid 
DECLIVIDADE. 

Classificação 
Inclinação 

% (o) 
PESOS 

0% – 5% 
5% – 10% 

10% – 15% 
15% – 20% 
20% – 30% 
30% – 40% 
40% – 60% 

> 60% 

0 – 2,85o 
2,85o – 5,70o 
5,70o – 8,51o 

8,51o – 11,30o 
11,30o – 16,70o 
16,70o – 21,80o 
21,80o – 30,95o 

> 30,95o 

10 
20 
30 
40 
50 
60 
70 
80 

 

4. Atribuir pesos ao Grid SOLO. 
Cada tipo de solo recebeu um peso específico 
(Tabela 21) aleatório. 

 

Tabela 21. Atribuição de pesos aos tipos de solos. 

TIPO DE SOLO PESOS 

solos litólicos álicos + afloramentos de rocha 
cambissolo álico - Ca 
cambissolo distrófico - Cd 
podzólico - PVa 

0 
1 
2 
3 

 

5. Converter Shapefiles em Grids. 
As Shapefiles DECLIVIDADE e SOLO voltaram a ser 
convertidas em Grid. 

6. Somar Grids. 
Na tabela deste novo tema há um campo de 
identificação chamado Value que expressa o valor 
da somatória dos pesos dos solos e dos declives. 

7. Inclusão de valores de FS. 
Para cada Value há valores de FS equivalentes, 
exceto para solos litólicos e afloramentos de rocha. 
Estes índices FS foram acrescidos à tabela em 
campos definidos para cada uma das condições 
extremas de saturação do solo, ou seja, para M = 0,6 
e M = 1, tanto para as situações hipotéticas quanto 
para as reais. 

Na Tabela 22, cada valor resultante da soma dos pesos representa um tipo de 

solo e uma determinada faixa de declividade do terreno, segundo a classificação proposta. 

O número 71, por exemplo, refere-se a um local da área de estudo em que o tipo de solo é 
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Cambissolo Álico e a declividade está entre 21,8o e 30,95o, ou entre 40% e 60% de 

inclinação. Desta forma, para a condição em que M = 0,6 e a coesão for nula, este número 

corresponde ao FS determinado por retroanálise, que varia de 0,47 a 0,71 (conforme Tabela 

16). Para a mesma situação, porém considerando a vegetação, o número 71 corresponde a 

um FS que varia de 0,64 a 0,92 (conforme Tabela 17). 

Ainda na Tabela 22, os valores terminados em “0” (zero) referem-se a locais em 

que ocorre solo litólico e/ou afloramento de rocha para os quais não se calculou FS devido a 

pouca expressividade da espessura de solo. 
 

Tabela 22. Valores gerados pelo cruzamento dos pesos atribuídos aos tipos de solos com aqueles 
determinados para os intervalos de declividade do terreno. 

PESOS Tipos de solos 
 

Intervalo de Declividade 0 1 2 3 

< 5% 10 10 11 12 13 
5% – 10% 20 20 21 22 23 

10% – 15% 30 30 31 32 33 
15% – 20% 40 40 41 42 43 
20% – 30% 50 50 51 52 53 
30% – 40% 60 60 61 62 63 
40% – 60% 70 70 71 72 73 

> 60% 

PESOS 

80 80 81 82 83 
 

8. Definição de classes de FS. 
Para a visualização do FS, foram definidas 10 
classes de intervalos, sendo estas as seguintes 
(Tabela 23). 

 

Tabela 23. Definição de classe para cada intervalo de Fator de Segurança, considerando FS de 
estabilidade determinado pelo DNER (FS = 1,5) como padrão. 
INTERVALOS DE FS CLASSES DIAGNÓSTICO 

FS=0 1 
0<FS<1 2 

Instabilidade 

1�FS<1,5 3 Estabilidade crítica 
1,5�FS<2 4 Boa estabilidade 
2�FS<3 5 Alta estabilidade 
3�FS<4 6 
4�FS<5 7 

5�FS<10 8 
10�FS<100 9 

FS�100 10 

Excelente estabilidade 
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O cumprimento da rotina descrita acima foi feito para as situações hipotéticas e 

reais, para M igual a 0,6 e 1,0. Descartou-se as outras possibilidades de M devido à 

semelhança de FS diagnosticada. 

Como o FS foi calculado apenas para locais em que havia cobertura pedológica 

dos tipos Cambissolo Álico, Cambissolo Distrófico e solo Podzólico, as áreas litólicas-álicas 

e de afloramento rochoso não foram consideradas, e por isso aparecem nos mapas sem 

coloração alguma. 

5.6.2 MAPAS DE FATOR DE SEGURANÇA DEFINIDOS POR RETROANÁLISE 

5.6.2.1 Sem cobertura vegetal 

Os mapas de Fator de Segurança gerados para a situação que desconsidera a 

presença de cobertura vegetal e anula o atributo geotécnico da coesão estão representados 

na Figura 52 a Figura 53, onde a primeira simula a condição de M = 0,6 e a segunda M = 1. 

A semelhança entre estes mapas se deve ao fato de que os valores de FS, embora pouco 

diferentes, enquadram-se nas mesmas classes definidas na Tabela 23. Nestas condições 

hipotéticas ter-se-á uma área com elevado risco de escorregamento, salvo para os locais de 

planície aluvial, leito de drenagens e platôs. 

Os valores de FS para estas situações enquadraram-se em 5 classes distintas, 

sendo estas as seguintes: Classe 2 (FS<1); Classe 3 (1�FS<1,5); Classe 4 (1,5�FS<2); 

Classe 5 (2�FS<3) e Classe 8 (5�FS<10). Os valores de FS não se modificam gradualmente 

no terreno, mas a diferença é abrupta. Isso é comprovado pela observação de que locais 

com FS menor que 1 coexistem ao lado de outros em que este valor é maior que 3. 

Sobrepondo os escorregamentos definidos por aerofotogrametria sobre os mapas 

de fator de segurança, observou-se que a maioria deles ocorre nos locais de menor 

estabilidade, com FS abaixo de 1. Nestas mesmas cicatrizes de escorregamento há locais 

em que o fator de segurança está entre 1 e 1,5 e, em menor escala, chega a 2. Em meia 

vertente há uma ocorrência preferencial de FS na faixa 1 a 1,5. Os leitos de drenagens 
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estão bem demarcados nos mapas por serem locais em que o índice FS alterna 

drasticamente, desde 0 a 4, devido à variação altimétrica brusca ao longo do trecho 

ocupado pelos rios. 

5.6.2.2 Com cobertura vegetal 

Os Fatores de Segurança determinados por retroanálise, considerando a 

presença de vegetação sobre os solos, a não coesão nos mesmos, e a variação do nível 

freático através da variável M, resultaram nos mapas que estão na Figura 53 e Figura 55. 

Novamente observa-se a semelhança entre os mesmos, pois os valores de FS 

enquadraram-se nas mesmas classes, sendo estas as seguintes: Classe 2 (FS<1); Classe 3 

(1�FS<1,5); Classe 4 (1,5�FS<2); Classe 5 (2�FS<3), Classe 6 (3�FS<4) e Classe 8 

(5�FS<10). 

A diminuição de áreas instáveis pela presença de cobertura vegetal é significativa. 

 



 

 Figura 52. Mapa de fator de segurança determinado por retroanálise para solo sem coesão, sem cobertura vegetal e M = 0,6. 



 

 Figura 53. Mapa de fator de segurança determinado por retroanálise para solo sem coesão, sem cobertura vegetal e M = 1,0. 

M = 1 
M = 0,6 



 

 
Figura 54. Mapa de fator de segurança determinado por retroanálise para solo sem coesão, com cobertura vegetal e M = 0,6. 



 

 

Figura 55. Mapa de fator de segurança determinado por retroanálise para solo sem coesão, com cobertura vegetal e M = 1,0. 
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5.6.3 MAPAS DE FATOR DE SEGURANÇA DEFINIDOS PARA CASO REAL 

5.6.3.1 Sem cobertura vegetal  

Os mapas de FS gerados considerando os atributos geotécnicos (c e φ) 

determinados em laboratório para as condições de M = 0,6 e M = 1,0, desconsiderando a 

presença de vegetação, estão na Figura 56 e Figura 57. 

Nestas condições, é mais evidenciada a fragilidade a riscos de escorregamentos 

que a presença de água causa, pois as áreas instáveis aumentam consideravelmente 

quando o nível freático atinge a superfície do terreno. 

Para M = 0,6 observa-se que as áreas instáveis ocupam as maiores declividades. 

Na condição de supersaturação do solo, quando M = 1, mesmo havendo coesão 

no solo, as áreas de instabilidade e as críticas são muito grandes, denotando que apenas a 

coesão não garante a estabilidade de uma vertente, embora seja um atributo de resistência 

ao cisalhamento. 

5.6.3.2 Com cobertura vegetal 

A Figura 58 e Figura 59 representam os mapas de FS gerados a partir de (c) e (φ) 

determinados em laboratório, considerando a presença de cobertura vegetal para as 

situações de M igual a 0,6 e M = 1,0, respectivamente. 

Nestes casos, as forças derivadas da presença de vegetação aumentam a 

resistência ao escorregamento do solo. 

Para M = 0,6 não há áreas de risco de instabilidade, pois as classes de FS 

resultam acima de 4, ou seja, quando FS for maior que 1,5. 

Para M = 1 as áreas mais críticas concentram-se onde há maior declividade. 

A coesão e as forças decorrentes da presença de vegetação são os grandes 

aliados à estabilidade de uma vertente. 



 

 

Figura 56. Mapa de fator de segurança determinado para caso real, sem cobertura vegetal e M = 0,6. 



 

 

Figura 57. Mapa de fator de segurança determinado para caso real, sem cobertura vegetal e M = 1,0. 



 

 
Figura 58. Mapa de fator de segurança determinado para caso real, com cobertura vegetal e M = 0,6. 



 

 
Figura 59. Mapa de fator de segurança determinado para caso real, com cobertura vegetal e M = 1,0. 



 

 

 

DISCUSSÃO DE RESULTADOS 

Entendendo que M é uma relação percentual da espessura total do solo com a 

espessura da porção saturada, para os cálculos de Fator de Segurança por retroanálise 

simulou-se vários valores de M e constatou-se que, para M < 0,6, a coesão resultou em 

valores negativos. Como isto não é possível, optou-se em considerar as equações de FS 

apenas para situações em que M fosse maior ou igual a 0,6. 

Quando avalia-se os resultados de ângulo de atrito interno obtidos por 

retroanálise, tanto para os casos que desconsideram a presença de vegetação quanto para 

aqueles que a consideram, observa-se que à medida que o grau de saturação do solo 

aumenta de 60% a 100%, o atributo geotécnico (φ) também aumenta. Esperava-se que este 

valor diminuísse com o aumento de água no solo, porém isso não ocorre. Como a coesão foi 

considerada igual a zero para os cálculos de retroanálise, este aumento de (φ) é justificado 

observando a Lei de Coulomb. Uma vez que a coesão é nula, o ângulo de atrito interno 

assume a diferença que aquele atributo faria se estivesse presente na tentativa de manter a 

estabilidade. 

A simulação de valores crescentes do nível freático, representado pela variável M, 

para a situação de retroanálise, revelou uma diminuição do Fator de Segurança muito 

pequena, quase desprezível, fato que justifica a similaridade dos mapas de FS para M = 0,6 

e M = 1. 
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O valor de coesão nulo determinado em ensaio de cisalhamento direto para uma 

amostra de Cambissolo Distrófico não foi compatível com o resultado da análise 

granulométrica, onde calculou-se uma percentagem de argila bastante elevada, cerca de 

62,1%. Para que este valor adquirisse certo grau de confiabilidade, seria necessário que a 

percentagem de areia fosse extremamente elevada, tendendo a 100%. Como os demais 

ensaios efetuados revelaram a alta plasticidade do mesmo, e a avaliação táctil-visual feita 

em campo corrobora com este fato, conclui-se que houve erro no ensaio de cisalhamento ou 

que a amostra analisada não pertencia ao ponto de coleta. Devido a isso, os resultados 

laboratoriais de (c) e (φ) para o Cambissolo Distrófico foram desconsiderados e assumidos 

os valores determinados para o Cambissolo Álico, devido à semelhança entre os aspectos 

mecânicos das mesmas. 

Comparando os valores de (φ) determinados no ensaio de cisalhamento direto 

com aqueles determinados por retroanálise, observa-se que o valor real do Cambissolo 

Álico (φ = 24,56o) assemelha-se à média de (φ) calculado para M = 0,6 e M = 0,7. Como para 

o Cambissolo Distrófico admitiu-se os mesmos valores reais de (c) e (φ) determinados para 

o Cambissolo Álico através do ensaio de cisalhamento direto, é provável que a semelhança 

de (φ) real com a média daqueles determinados por retroanálise para 0,6 < M < 0,7 se deva 

ao fato de que as amostras foram coletadas a uma profundidade de 1,5m que, em teoria, 

está inserida no mesmo nível da variação de M citada. 

O valor de (φ) real determinado para o solo podzólico foi igual a 30,51o, que 

assemelha-se ao valor de (φ) determinado por retroanálise para a situação de M = 1. 

Novamente observa-se que esta semelhança pode ser derivada do fato de que o ensaio de 

cisalhamento direto foi feito para a amostra coletada a 0,5m de profundidade, sendo esta 

uma profundidade muito próxima à superfície. 

Os valores de massa específica obtidos para os solos variam de 1,65g/cm3 

(Cambissolos) a 1,76g/cm3 (Podzólico), sendo valores bastante baixos, insinuando a 

presença de matéria orgânica. O peso específico (γnat) resultante em laboratório ficou muito 

próximo do valor conhecido na literatura, definido por PINTO op. cit., o que atribui coerência 
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aos resultados dos ensaios realizados. 

Os elevados valores de Limite de Liquidez corroboram com a idéia da presença 

de matéria orgânica junto ao solo. 

Avaliando-se os resultados de Fator de Segurança determinados por retroanálise 

para a situação que desconsidera a presença de cobertura vegetal, conclui-se que para 

declividades acima de 20% há risco de escorregamento, e abaixo desta inclinação há maior 

estabilidade. No caso de haver cobertura vegetal, o risco ocorre a partir de declividades 

superiores a 30%. 

Avaliando os resultados de Fator de Segurança determinados com os valores de 

coesão e ângulo de atrito interno reais para solos sem cobertura vegetal, observa-se que a 

instabilidade ocorre a partir de declividades de 30%. Levando em consideração a presença 

de vegetação, o risco de escorregamento passa a ser maior a partir de declividades iguais a 

60%. 

Nas áreas de drenagem observa-se uma alternância brusca de valores de Fator 

de Segurança, havendo valores elevados coexistindo com outros mais baixos. Isto se deve 

à variação altimétrica, onde a declividade é o fator mais influente. 

A semelhança entre os atributos geotécnicos determinados para os solos da 

região através da aplicação do método determinístico de retroanálise é bastante 

insignificante, e isto possibilitaria mapear a área considerando todos os solos com os 

mesmos valores, dispensando uma análise por tipo de solo. Isto simplificaria o 

procedimento. 

O fato dos mapas de FS gerados para os atributos geotécnicos determinados por 

retroanálise apresentarem uma área extremamente grande de instabilidade se deve à 

consideração da coesão nula. Estas são situações hipotéticas, pois, conforme determinado 

em laboratório, os solos da área possuem coesão. Assim, tais mapas devem ser entendidos 

como a máxima expressão visual de instabilidade no caso de haver perda total deste 

atributo geotécnico. 

A supersaturação do solo justifica uma diminuição no Fator de Segurança, 
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conforme facilmente visualizado nos mapas onde M é igual a 1, tanto para os valores 

retroanalisados quanto para os reais. 

Os escorregamentos encontram-se ao longo de descontinuidades. No caso dos 

mais recentes, estes estão sobre diques e o sentido do movimento se dá perpendicular à 

direção dos mesmos.No caso dos escorregamentos mais antigos, seu movimento se dá na 

mesma direção e sentido das fraturas, preferencialmente. 

Nota-se que as áreas de maior estabilidade estão diretamente relacionadas às 

baixas inclinações das encostas. 



 

 

 

CONCLUSÕES 

O fato dos escorregamentos estarem alinhados aos traçados de descontinuidades 

mapeados, como fraturas e diques, é um indício da influência dos mesmos na instabilidade 

das encostas, mesmo porque estas áreas são, por natureza, consideradas zonas de 

fraqueza. Além disso, a ação antrópica, personificada principalmente pelas rodovias, atesta 

a influência direta desta quanto à instabilidade de algumas regiões. 

Os ensaios granulométricos atestam a facilidade da área frente a 

escorregamentos. 

As equações derivadas da Lei de Coulomb usadas neste trabalho servem apenas 

para os casos em que a saturação do solo seja considerada superior a 60%. 

A confiabilidade do método determinístico aplicado é atestada pela comparação 

entre os valores de ângulo de atrito interno (φ) determinados por retroanálise com aqueles 

resultantes dos ensaios de laboratório. 

Quanto aos valores de Fator de Segurança determinados para as diversas 

situações de saturação do solo consideradas, deduz-se que os valores de estabilidade para 

solos sem cobertura vegetal encontram-se associados às declividades inferiores a 20º. 

Embora os valores de (φ) determinados por retroanálise para cada tipo de solo 

presente na área tenha sido diferente, os valores de FS resultantes foram muito similares, e 

conclui-se que a discriminação dos solos pelas suas classes poderia ter sido 

desconsiderada e, para toda a área, poderia considerar-se um mesmo valor de ângulo de 
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atrito interno. 

Os solos da área são essencialmente finos, pois a soma da fração silte com a 

fração argila é maior que 50%. 

O comportamento geotécnico dos solos, em associação com os mapas de fator 

de segurança gerados, atesta a baixa estabilidade da região, já comprovada pelos 

recorrentes episódios de escorregamentos, principalmente nas áreas próximas à rodovia 

BR-277. 

Embora as características táctil-visuais não determinem diretamente o 

comportamento geotécnico de um solo, observa-se na área de estudo os solos que têm cor 

laranja e textura siltosa são os que apresentam maior número de escorregamentos e outros 

tipos de movimentos de massa. Depois destes, aqueles cuja cor varia desde laranja até 

vermelho-escuro e que possuem seixos e matacões em meio à matriz argilosa, são solos 

que também apresentam expressiva ocorrência de escorregamentos. O primeiro caso está 

relacionado a colúvios e depósito de tálus, e o segundo aos solos derivados da 

decomposição de diques de diabásio. 

Os escorregamentos do tipo translacional estão relacionados a solos mais 

argilosos, enquanto os movimentos de massa do tipo rastejo, quedas de blocos e rotacional 

está ligado a solos mais siltosos. São movimentos bastante superficiais que envolvem pouco 

volume de solo. O plano de escorregamento é definido pelo contato do horizonte A 

(orgânico) com o horizonte B, como pelas zonas de fraqueza geradas por descontinuidades 

presentes no próprio solo, e que são resquícios dos planos de foliação da rocha de origem. 

A água é o principal agente determinante dos episódios de escorregamento. 

Embora não seja possível impedir que ela atinja a superfície das encostas, o que é possível 

fazer para minimizar os impactos é providenciar uma drenagem dos solos, impedindo, desta 

forma, que eles supersaturem. 

A vegetação contribui para a estabilização das encostas da região. Arborizar a 

área com uma cobertura vegetal de porte com mais de 10m de altura contribuiria na 

diminuição dos riscos de escorregamento. 
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ANEXO I 

 

Pontos descritos e amostrados



 

 

Amostra 
PONTO 

Coordenadas 
UTM 

Altitude 
em 

metros Indeformada Deformada 
Descrição do afloramento Tipo de ensaio Tipo de movimento 

1 720996 7171802 34 - - 
Em cima da primeira ponte. Afloramento em 
leito de rio. Medidas de fraturas: 1. N25, 2. 

N35, 3. N10. 
- - 

2 720675 7170765 53 - - 

Na estrada principal observou-se matacão 
de granito alterado, c/ textura equigranular 
média. Foto de feição de escorregamento 

em cunha ao longe. 

- Queda de rocha 

3 720621 7170008 - - - 

Ponto das goiabas. Granito. Há blocos de 
diabásio c/ esfoliação esferoidal espalhados 
no local. Evidência de solo raso devido ao 

grande volume de blocos dm de granito 
expostos no leito do córrego. 

- Queda de rocha 

4 720884 7169793 143 - - 

Topo da propriedade do economista. Foto 
de antiga feição de escorregamento, 

abaulada. Inclinação das árvores: A) 78 p/ 
N265; B) 80 p/ N255. Duas fotos. 

- Translacional 

5 720881 7169848 110 - - 
Família de árvores inclinadas. F1) 85 p/ 

N65; F2) 73 p/ N240. Foto 13: F1, F2, F3. 
- Translacional 

6 720347 7169718 98 - - 
Barranco atrás da casa do rally. 

Decomposição esferoidal em matacão de 
diabásio. 

- Rastejo 

7 719838 7167528 - - - 
Rocha: basalto em meio a solo de cor 

vermelha. 
- - 

8 719368 7167239 - - - 
Foto de árvores inclinadas ao contrário em 

um pesque-pague. 
- Translacional 

9 719519 7167357 - - - 
Blocos de diabásio de tamanho dm a 

métrico. 
- - 

10A 719603 7167431 - - - 
Blocos métricos de granito com textura 

equigranular grosseira pintados em branco. 
- Translacional 

10B 719844 7167522 - - - Amostrar barranco. - Translacional 

11 720240 7167109 295 - - 
Solapamento de base em leito de 

drenagem. Fotos: 23 e 24. 
- Queda de solo 



 

 

Amostra 
PONTO 

Coordenadas 
UTM 

Altitude 
em 

metros Indeformada Deformada 
Descrição do afloramento Tipo de ensaio Tipo de movimento 

12 720340 7166739 305 - - 
Tombamento de talude em estrada. Foto 

25. 
- Queda de solo 

13 720323 7166494 - - - 

Blocos de "ito". Fraturas: N74/88SE, 
EW/82S. Espaçamento centimétrico com 
preenchimento argiloso. Abertura: mm a 
1cm. Confeccionou-se lâmina delgada. 

- - 

14 720534 7165017 - - - 

Indício de rocha ígnea. Fraturas c/ 
espaçamento cm a dm, s/ preenchimento. 

Daí até UTM 720680/7165261, pela 
estrada, há solo espesso, vermelho, 

argiloso. Borda NW da área. 

- - 

15 720654 7165140 - - - Foto de barranco caído. - Queda de solo 
16 719100 7167595 - - - Foto 29. - - 

17 719207 7167666 - - - 
Matacão de granito de textura equigranular 

grosseira. Solo raso e alaranjado. 
- Translacional 

18 719928 7168358 209 - - 
Granito c/ textura equigranular grosseira. 

Matacão facetado (triangular). 
- Queda de rocha 

19 721488 7175204 23 - 
2.4010.04 
2.4012.04 
2.4013.04 

Contato de dois solos residuais. Um com 
aspecto amarelo-alaranjado, argiloso, e 
outro acinzentado, posicionado na base, 

mais arenoso. Ponto fora da área, na 
estrada PR-408. 

Caracterização Translacional 

20 721662 7173695 58 2.4018.04 
2.4008.04 
2.4011.04 

Topo de morro. Solo de cor castanho 
acinzentado, com muita influência de 

matéria orgânica, argiloso. Coletas feitas a 
50cm (amostra 01A-03 e 01B-03). 

Caracterização 
Cisalhamento 

Translacional 

21 719063 7169650 196 
2.4015.04 
2.4016.04 

2.4009.04 
Solo de cor alaranjado. Coleta horizontal a 

1 metro abaixo da superfície. (Chovia) 
Caracterização 
Cisalhamento 

- 

22 719822 7167503 240 
2.4014.04 
2.4017.04 

2.4007.04 Ponto igual ao 10B. 
Caracterização 
Cisalhamento 

Translacional 



 

 

Amostra 
PONTO 

Coordenadas 
UTM 

Altitude 
em 

metros Indeformada Deformada 
Descrição do afloramento Tipo de ensaio Tipo de movimento 

23 720442 7167707 199 - 2.4038.04 

Barranco com 3 a 4m de altura com 
matacões (a partir de 20cm da superfície) e 

seixos (na base, a 3m de profundidade) 
facetados. Solo de cor vermelho-alaranjado. 

Possível colúvio. 

- Translacional 

24 720338 7166739 265 - 
2.4032.04 
2.4041.04 

Barranco com 4m de altura, ao lado da 
estrada. Possível ponto 12. 

Caracterização Queda de solo 

25 720719 7164487 597 
2.4029.04 
2.4039.04 

- 
Ponto limite entre bacia do rio Sagrado e 
APA de Guaratuba. Barranco de estrada. 

Dia chuvoso. 
Caracterização - 

26 721336 7167978 232 2.4035.04 2.4025.04 

Estrada que vai para a Chácara das 
Orquídeas. Solo com muitas pedras 

centimétricas arredondadas em meio ao 
solo, o que dificultou a retirada de amostra. 

Caracterização Translacional 

27 719113 7167543 311 2.4037.04 2.4026.04 
Antigo lugar em que a foto ficou fosca. 

Chácara com cachorro. Matacões métricos 
com feições de estrias e faces abauladas. 

Caracterização Translacional 

28 722488 7171930 24 
2.4027.04 
2.4028.04 

2.4040.04 

Barranco de 2m de altura e 40m de largura 
atrás de uma casa. Solo residual. Contato 
de dois solos: A (amarelo) e B (vermelho). 

Veio de quartzo no contato dos solos. 
Direção de contato: N03E. 

Caracterização - 

29A 722764 7168698 446 2.4042.04 2.4031.04 

Solo bastante argiloso, plástico, de cor 
laranja com seixos angulosos de 

quartzito/quartzo decimétricos a métricos 
(matacões). Fotos: mar de morros, visão da 

BR-277. Local onde havia 2 homens 
colhendo bananas. 

Caracterização Translacional 

29B 721893 7169169 362 - - 
Ponto dos blocos de rocha de 2m de altura. 

Lugar de coleta de bergamota. 
- - 



 

 

Amostra 
PONTO 

Coordenadas 
UTM 

Altitude 
em 

metros Indeformada Deformada 
Descrição do afloramento Tipo de ensaio Tipo de movimento 

30 722798 7170327 139 2.4036.04 2.4033.04 

Barranco de 2m de altura, ao lado de 
estrada, a 20m do leito de um rio. Nível 
freático a 2m de profundidade. Provável 

depósito aluvionar. Solo mistura argila com 
material areno-argiloso. 

Caracterização Rastejo 

31 722679 7170867 110 - - 

Solo exposto em barranco com cerca de 3m 
de altura, com matacões decimétricos 

delimitando horizonte (a 1m). Matacões 
arredondados. Provável diabásio. Solo 

seco. Pátio de casa abandonada. 

- Translacional 

32 719413 7171980 164 - 2.4030.04 

Vista detrás da curva para o Rio Sagrado. 
Solo duro com pedregulhos milimétricos a 
centimétricos. Bananas ocupando depósito 

de tálus. 

Caracterização Translacional 

33 720032 7171094 70 - 2.4024.04 

Talude com escorregamento. No chão, 
onde eu estava, havia sulcos muito 

profundos, deixando o solo irregular e 
extremamente perigoso, friável. 

Caracterização Rotacional 

34 720294 7171091 38 - - Solo de aluvião. Pinguela. - Translacional 

35 720101 7169366 75 2.4034.04 2.4023.04 
Barranco de 2m do lado da casa da D. 

Lourdes. 
Caracterização 
Permeabilidade 

Rastejo 

36 718722 7169888 209 - 2.4043.04 

Solo se esfarela em concha, como que 
acompanhando a decomposição esferoidal 
do diabásio. Solo de cor vermelha em meia 
encosta. Estrada de terra, perto da casa do 

Sr. Negro. 

- Translacional 

37 721097 7172002 23 - - Início da estrada do Sagrado. - - 
38 720536 7167781 171 - - Chácara de lazer. Recanto Bruneli. - Rastejo 

39 720337 7166449 328 - - 
Rocha bandada de coloração branca. 

Estrada da Canavieiras. Intenso 
fraturamento com textura fanerítica fina. 

- - 



 

 

Amostra 
PONTO 

Coordenadas 
UTM 

Altitude 
em 

metros Indeformada Deformada 
Descrição do afloramento Tipo de ensaio Tipo de movimento 

40 720508 7165870 370 - - 
Antiga pedreira desativada. Suposto 

migmatito semelhante à amostra 1. Retirou-
se amostra 2. 

Lâmina delgada - 

41 720860 7164393 590 - - 

Divisor de água entre a bacia do Sagrado e 
Canavieiras (beira da estrada). Terreno 

com superfície aplainada. Fez-se tradagem 
(01). 

- Translacional 



 

 

 


