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1 APRESENTAÇÃO
Este relatório apresenta os resultados do mapeamento preliminar da suscetibilidade à ocorrência de
movimentos de massa, dentro do polígono da Área de Proteção Ambiental da Ponta do Araçá,
localizada no extremo leste do município de Porto Belo, Santa Catarina.
Importante ressaltar que este trabalho é um mapeamento preliminar da susceptibilidade à ocorrência
de tipos específicos de desastres naturais, e não um mapeamento de risco. Embora esses
mapeamentos sejam empregados erroneamente como sinônimos, há uma grande diferença seja de
escala, nível de detalhamento e composição do escopo de trabalho.
A análise de risco requer um mapeamento que utilize escala de pelo menos 1: 2.000, um esforço de
campo compatível com as características físicas da área, além da identificação e caracterização da
situação de cada casa localizada nas áreas mais vulneráveis aos fenômenos em questão (SAITO 2004
apud PARISE 2001).
Em regiões marcadas pela alta pluviosidade e frequentes desastres naturais, como é o caso do Estado
de Santa Catarina, ocupações em áreas ambientalmente frágeis tornam-se extremamente vulneráveis
a deslizamentos de encostas, rolamentos de blocos entre outros eventos de desastres naturais.
Neste cenário, a prevenção a estes eventos através do planejamento territorial e de políticas públicas
se torna fundamental para a diminuição das perdas, seja de vidas ou de bens materiais ocasionados
por desastres naturais.

2 OBJETIVOS
O objetivo deste diagnóstico é mapear as áreas mais suscetíveis à movimentos de massa de forma a
subsidiar o planejamento e gestão da APA da Ponta do Araçá, bem como futuros trabalhos
relacionados à questão de risco.

3 METODOLOGIA
O desenvolvimento deste diagnóstico abrange três etapas bem definidas de trabalho. A primeira, se
refere ao levantamento bibliográfico sobre a área da APA e entorno, tomando como base os dados
secundários fornecidos pela equipe de coordenação do Projeto de Elaboração do Plano de Manejo da
APA do Araçá e bibliografia específica sobre desastres naturais.
Na segunda etapa realiza-se campanha de campo para coleta de dados primários como registro
fotográfico das áreas mais suscetíveis e registro de relatos dos moradores sobre possíveis eventos
ocorridos no passado. A terceira e última etapa é feita em gabinete onde se elabora o relatório e o
mapa final de suscetibilidade.
Os dados secundários foram fornecidos pela equipe de coordenação do Projeto, entre eles, o Plano
Básico de Zoneamento Ambiental para Implantação da Área de Proteção Ambiental APA do Araçá, o
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Diagnóstico Complementar Pedológico e Hidrologia e o relatório de vegetação, incluindo o mapa de
uso do solo.
Além destes, utilizou-se trabalhos e pesquisas sobre desastres realizadas pelas universidades, Defesa
Civil e Ministério das Cidades, os quais subsidiaram a abordagem sobre os conceitos básicos utilizados,
assim como a metodologia empregada em mapeamentos de áreas de risco e mapeamentos de
susceptibilidade a movimentos de massa. Desta forma, buscou-se traçar uma linha metodológica
adequada para a área de estudo, conforme consta neste relatório.

3.1 Conceitos básicos
Importante apresentar alguns conceitos básicos utilizados nos estudos e trabalhos técnicos
relacionados com desastres naturais para um melhor entendimento dos processos.
Segundo trabalhos já realizados por Augusto Filho (1994), Brasil (2002), Cristo (2002), Alcantara- Ayala
(2002), Fernandes & Amaral (2003), e Saito (2004), escorregamento é um tipo de movimento de
massa.
Conforme classificação utilizada pela Defesa Civil Nacional e pelo Instituto de Pesquisas Tecnológicas
de São Paulo - IPT, os movimentos de massa podem ser classificados como:


Rastejos (Creep): são movimentos com vários planos de deslocamento, com velocidades muito
baixas a baixas (cm/ano) e decrescentes com a profundidade do solo.



Escorregamentos (slides): movimentos com poucos planos de deslocamento, com velocidades
médias (m/h) a altas (m/s), podendo movimentar grandes volumes de material. Os
escorregamentos podem ser translacionais, que ocorrem em solos pouco espessos;
rotacionais, aqueles que ocorrem em solos espessos homogêneos e rochas muito fraturadas; e
em cunha, quando ocorrem em solos e rochas com dois planos de fraqueza.



Quedas (falls): São movimentos em queda livre ou em plano inclinado em alta velocidade
(vários m/s) de material rochoso, podendo ser lascas, placas ou blocos de diversos tamanhos.



Corridas (Flows): movimentos semelhantes ao de um líquido em estado viscoso, com
velocidades médias a altas, ocorrendo ao longo das drenagens, transportando grande volume
de material e com extenso raio de alcance, mesmo em áreas planas.



Enchentes / Inundações: Enchentes referem-se ao aumento da vazão de um rio por um
determinado período de tempo, entretanto, quando a vazão supera a capacidade de descarga
do canal fluvial menor, indo extravasar para as áreas marginais (várzea ou planície aluvial),
ocorre a inundação.

Importante ressaltar que devido a complexidade dos movimentos de massa e a diferença na
classificação de cada autor, muitas vezes se torna difícil identificar um determinado tipo de
movimento. Além disso, outra dificuldade apontada é a recuperação de dados pretéritos.
Outros conceitos importantes que merecem atenção dentro desta temática se referem à
vulnerabilidade, susceptibilidade, áreas de risco e risco a desastres naturais.
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Susceptibilidade: Susceptibilidade a movimentos de massa é entendida como característica
inerente do meio, representando a fragilidade do ambiente em relação ao desencadeamento
de escorregamentos e quedas de blocos.



Vulnerabilidade: É a predisposição de um sujeito, sistema ou elemento, ser afetado por um
acidente. Representa o grau de perdas, seja de vidas humanas, bens materiais ou infra
estruturas, refletindo a fragilidade dos sistemas operados (SAITO 2004 apud ALHEIROS et al ,
2003).



Risco: Relação entre a possibilidade de ocorrência de um dado processo ou fenômeno, e a
magnitude de danos ou consequências sociais/econômicas sobre um dado elemento, grupo ou
comunidade. Quanto maior a vulnerabilidade, maior o risco.



Área de Risco: Área passível de se atingida por fenômenos ou processos naturais e ou
induzidos que causem efeito adverso. As pessoas que habitam essas áreas estão sujeitas a
danos, à integridade física, perdas materiais e patrimoniais (BRASIL 2007).

3.2 Agentes de origem
Hermann, Pellerin e Saito (2004) apontam que os principais fatores controladores dos movimentos de
massa são as precipitações, as propriedades dos solos e das rochas, a declividade do terreno, a
cobertura vegetal e as características morfológicas das encostas.
A alta pluviosidade é um dos principais agentes condicionantes dos movimentos de massa nas
vertentes de equilíbrio crítico. Entretanto, é necessário considerar o tempo e duração das chuvas, a
condutividade hidráulica dos solos e a variação no grau de saturação, visto que, uma forte chuva
concentrada tem maior probabilidade de provocar um escorregamento do que a mesma quantidade
distribuída ao longo de um período maior. Se o solo já estiver saturado o resultado poderá ser de
maior magnitude.
Os agentes condicionantes da estrutura geológica estão ligados aos padrões de fraturamento,
diaclasamento, xistosidade e dobramentos. Os tipos de rochas e suas composições determinam
predisposição ao intemperismo.
A morfologia, o ângulo de inclinação e altura das vertentes influenciam através da presença e
espessura do manto de intemperismo. Horizontes impermeáveis (solo ou rocha) também podem atuar
como plano de escorregamento.
A declividade é um dos fatores topográficos que interfere diretamente na velocidade das águas
superficiais, principalmente nas enxurradas, o que pode ser agravada de acordo com existência ou não
de cobertura vegetal. Desta forma, a estrutura da cobertura vegetal exerce função importante na
retenção e diminuição da velocidade de escoamento da água da chuva.
A ação humana também exerce forte influência nos escorregamentos, segundo os autores acima
citados “(...) certamente a atividade antrópica constitui-se como uma das maiores potencializadoras
dos movimentos de massa (...)”, (HERRMANN, PELERIN & SAITO, 2004, pg 161) por alterar a exposição
do relevo aos processos superficiais, modificando as relações de equilíbrio natural da paisagem.
Devido a interação destes fatores, algumas áreas tendem a apresentar maior ou menor
susceptibilidade a um determinado evento adverso.
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3.3 Metodologia Utilizada
Com base nos dados levantados na primeira etapa do trabalho, entre eles os mapas geológico,
geomorfológico e de declividade, elaborados previamente pelo consultor contratado pelo projeto,
Leonardo Rampineli, elaborou-se o mapa preliminar de susceptibilidade a movimentos de massa
através do cruzamento do mapa de declividade com o mapa geológico, ambos na escala de 1: 9.000,
conforme será visto mais adiante.
A classificação da declividade foi baseada no Atlas Ilustrado do Estado de Santa Catarina (SANTA
CATARINA, 1986) conforme Tabela 3.3-I.
Tabela 3.3-I: Classificação da declividade do relevo
Plano
0 a 3% de declive
Suave ondulado
3 a 8% de declive
Ondulado
8 a 20% de declive
Forte Ondulado
20 a 45% de declive
Montanhoso e Escarpado
> 45% de declive
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Figura 3.3-I: Mapa de declividade da APA da Ponta do Araçá

Finalizado o levantamento e mapeamento pretérito, realizou-se uma campanha de campo para
identificar no local a ocorrência ou não de cicatrizes de escorregamentos, vestígios de movimentos de
massa ou relatos de moradores sobre eventos ocorridos no passado.
Conforme metodologia utilizada por Marimon (2009a) no mapeamento de suscetibilidade a
escorregamentos em Rio do Sul e adaptada para este trabalho, foram atribuídas cinco classes de
susceptibilidade, apresentadas na Tabela 3.3-II.
A declividade e a geologia já indicam, de antemão, as áreas mais suscetíveis a escorregamentos e
rolamentos de blocos conforme ângulo de inclinação do terreno, fraturamento e diaclasamento das
rochas e composição do solo. Somado a isso, a identificação de vestígios de escorregamentos
representam elevada probabilidade de novos movimentos de massa, aqui entendidos e representados
como “Muito Alta Suscetibilidade”.
Tabela 3.3-II: Classes de Susceptibilidade a ocorrência de movimentos de massa
0 a 8 % de declive

Baixa suscetibilidade

8 a 20% de declive

Moderada suscetibilidade

20 a 45% de declive

Moderada - Alta suscetibilidade

> 45% de declive
Escorregamentos pretéritos

Alta suscetibilidade
Muito Alta suscetibilidade

Por fim, as informações de campo foram analisadas e espacializadas no mapa final, indicando as áreas
mais suscetíveis à ocorrência de movimentos de massa, conforme as classes apresentadas sejam eles
escorregamentos ou queda de blocos.

4 RESULTADOS DE CAMPO
Na campanha de campo foi possível identificar e constatar a composição geológica, geomorfológica,
pedológica, além da elevada declividade do terreno, cobertura vegetal e ocupação humana, descritas
anteriormente por outros autores.
De acordo com o levantamento geológico elaborado por CARUSO JR. (2007) a área da APA da Ponta do
Araçá é formada majoritariamente pelo Complexo Granítico Estaleiro (95%) e por uma pequena parte
pelo Granito Zimbros, localizado no extremo sul da APA. A área possui modelados de dissecação em
Morrarias, caracterizada por vales bem encaixados, declividade acentuada, variando entre 20 % e 45%
e ocorrência de blocos (bolders) principalmente na base da encosta, além de pequenas áreas de
Planície Marinha representada pelas praias do Caixa d´Aço, Estaleiro e Prainha conforme Figura 4.1 .
O diagnóstico pedológico elaborado especificamente para este projeto aponta a predominância de
dois principais tipos de solo (aproximadamente 90% da superfície da UC), os cambissolos e argissolos.
Ambos aparecem em associação e vinculados ao modelado de dissecação, próprios das serras
litorâneas, principalmente nas rampas e encostas.

Fonte: CARUSO JR, 2007. PBZA da Ponta do Araçá

Figura 4.1-Modelados de dissecação da APA

Da mesma forma constatou-se a boa cobertura vegetal existente que favorece a proteção dos solos e
dos rios, mesmo que em estágio secundário avançado, conforme relatório de vegetação da APA da
Ponta do Araçá, mapa de vegetação e uso do solo do referido projeto (Figura 4-II) e campanha de
campo do dia 23/03/2012 (Figura 4-III).

Figura 4-II: Mapa de vegetação e uso do solo da APA.
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A – estrada de acesso

B – ao fundo praia do Estaleiro

Figura 4-III: Vista geral da composição florestal da área da APA.

Com base no mapa de declividade (Figura 3.3-I), percebe-se que parte das residências está espalhada
próxima a linha de cumeeira dos morros, onde a inclinação foi classificada como baixa e moderada
(entre 3 e 45%).

Figura 4-IV: Vista de estrada no divisor de águas onde a declividade é considerada baixa

Por outro lado, onde há maior concentração de residências a inclinação é mais acentuada chegando,
em alguns pontos, estar acima dos 45°, ou seja, superior a 100% de declive, conforme Figura 4-V (A,B e
C).

A – Declividade acentuada e presença de blocos residuais de
granodiorito

B – Detalhe de caimento do telhado que direciona a água de
chuva para a borda do aterro
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C – Inclinação superior a 45° ou 100% de declividade

D – Detalhe de corte na encosta

Figura 4-V: Ocupações em áreas com inclinação acentuada

Relevante mencionar que os cortes realizados na encosta fragilizam o terreno aumentando sua
suscetibilidade a movimentos de massa. Além disso, o direcionamento de água de chuva pelos
telhados sobre as áreas aterradas, ou mesmo na base de cortes da encosta, promovem o processo de
erosão e podem desencadear uma desestabilização do terreno, e consequentemente, originar
movimento de massa.
Outra situação preocupante é a ocupação irregular próximas a cursos d´água, que associada a outras
condicionantes (declividade elevada, composição do solo, cobertura vegetal e principalmente
precipitação), torna a área ainda mais vulnerável a movimentos de massa, (Figura 4-VI).

A – Indicação de córrego intermitente

B- Detalhe da fragilidade da base da construção

Figura 4-VI: Ocupação irregular próximo a curso de água intermitente

4.1 Rolamento e queda de blocos “bolders”
A presença de blocos residuais de granodiorito foi verificada em diferentes pontos da área de estudo,
desde o topo dos morros (em menor ocorrência), como no meio da encosta e em sua base (onde se
encontram entulhados). No primeiro caso, o fato está associado ao processo natural de decomposição
da rocha matriz, originando e expondo os blocos in situ, conforme Figura 4.1-I (A), e nos casos
seguintes podem ter a mesma origem ou transportados a partir de movimentos de massa pretéritos.
Não houve relato de rolamento de blocos na área da APA, entretanto, mesmo que atualmente não
exista registros deste evento, este é um processo dinâmico e que pode levar muito tempo para
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ocorrer. Pode estar associada tanto a erosão do solo na base dos blocos até ultrapassar o limite de
estabilidade do mesmo, ou a escorregamentos promovidos por chuva intensa.

A – Topo do morro

B – Meia encosta

C – Base da encosta

Figura 4.1-I: Identificação de blocos de granodiorito na APA.

Além destes pontos mais isolados e distantes de ocupações, outros pontos de afloramento de blocos
foram identificados próximos a estrada principal da APA e de algumas residências (Figura 4.1-II).
Importante deixar claro que a presença de blocos expostos ocorre em toda área da APA, e muitos
deles estão encobertos pela vegetação, em pontos de difícil acesso ou em áreas particulares de acesso
restrito. Desta forma, fica registrado que o presente mapeamento identificou apenas as situações que
estavam acessíveis durante a campanha de campo, isso não significa que o risco deste evento seja
nulo.

Figura 4.1-II: Blocos expostos na margem da estrada de acesso principal da APA.

4.2 Escorregamentos
O termo genérico escorregamento ou deslizamento engloba uma variedade de tipos de movimentos
de massa, de solos, rochas e detritos, de forma geral, estão associados às precipitações intensas, às
propriedades dos solos e das rochas, à declividade, a cobertura vegetal e as características das
encostas, conforme descrito no Capítulo 3.2. Este é o evento mais propício a desencadear um desastre
na área de estudo, podendo ser induzido pelo homem em cortes do terreno e aterro para construções
de casas e estradas, ou por condicionantes naturais conforme visto anteriormente.
Normalmente estradas são a “porta de entrada” para este evento em virtude da grande
movimentação do terreno em cortes da encosta, aterros para nivelamento do piso e ausência
drenagens de águas pluviais adequadas. Neste caso, é possível perceber que a estrada de acesso
dentro da APA está, quase em sua totalidade, localizada nas áreas de baixa e moderada
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suscetibilidade, o que ameniza sua vulnerabilidade, conforme pode-se identificar no mapa de
suscetibilidade que será apresentado mais adiante.
Apesar de não constar relatos de escorregamentos pretéritos por moradores (informações fornecidas
oralmente no dia 23/03/2012), foi identificado em campo (Figura 4.2-I), no dia 30/03/2011, pelo
consultor de turismo do projeto da APA da Ponta do Araçá, o biólogo Marcio Soldateli, um
escorregamento de pequena escala na praia do Estaleiro (Figura 4.2-II). Este evento não causou perdas
materiais significativas tampouco de vidas humanas, no entanto indicou o alto grau de suscetibilidade
daquele local.

A – Vista geral do escorregamento

B – Proximidade com residência

C – Vista frontal do escorregamento.

D – Detalhe do escorregamento no limite do muro de
propriedade particular

Figura 4.2-I: Escorregamento na praia do Estaleiro registrado no dia 30/03/11

Assim, conforme apresentado na metodologia, a presença de vestígios ou de cicatriz de
escorregamento foi o critério para se indicar uma área como “Muito Alta Suscetibilidade”, mesmo que
haja outras áreas mais íngremes e aparentemente mais vulneráveis, mas sem cicatrizes ou indícios de
escorregamentos anteriores. Relevante mencionar que neste escorregamento é possível identificar
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blocos de rocha que sofreram movimentação juntamente com o solo, fato normal devido a natureza
do evento, o que é diferente em uma situação de queda ou rolamento de bloco, conforme definição
descrita no item 3.1.

Praia do
Estaleiro

Figura 4.2-II: Localização e orientação do escorregamento na Praia do Estaleiro.

Importante destacar que o esforço de campo foi condicionado pela acessibilidade das áreas,
restringindo-se as estradas de acesso e algumas trilhas, de forma a ter uma visão geral da APA, não se
atendo a áreas específicas. Relevante mencionar, pois o único escorregamento identificado não foi
visto na expedita de campo deste relatório, e só pode ser registrado com auxílio de embarcação.
Assim, não se deve descartar a possibilidade da ocorrência de outros vestígios de movimentos de
massa no interior da APA, localizados em pontos de difícil acesso ou de acesso restrito.

4.3 Suscetibilidade à movimentos de massa.
Em levantamento bibliográfico relativo a temática na área de estudo, cabe citar o resultado do
trabalho realizado pelo Gerenciamento Costeiro do Estado de Santa Catarina e Univali, que identificou
e qualificou a fragilidade dos solos dos municípios da península de Porto Belo e entorno, apontando
que boa parte do município de Porto Belo possui fragilidade alta (42,98%), ocorrendo principalmente
“... nas porções baixas das encostas, antecedendo os depósitos de encosta ou em contato direto com a
planície”. Para a área da APA predomina a situação de baixa a média fragilidade, conforme Figura 4.3-I,
no entanto, deve-se levar em consideração que a escala do mapeamento não permite inferir
considerações precisas sobre a área de estudo.
Em contraponto ao resultado do trabalho de fragilidade dos solos da região de Porto Belo, CARUSO JR
(2007) aponta em seu trabalho que os solos da APA apresentam elevada propensão a processos
erosivos.
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Da mesma forma, o relatório de pedologia e hidrologia do projeto da APA da Ponta do Araçá, vem
corroborar com esta afirmação indicando uma suscetibilidade média - alta para movimentos de massa,
quando em cortes no terreno e em declividades acentuadas, mesmo com cobertura florestal densa.
Com base nos dados secundários sobre as características pedogenéticas da área de estudo, na
metodologia específica apresentada anteriormente e em levantamento de campo, elaborou-se o mapa
de suscetibilidade a movimentos de massa para a APA da Ponta do Araçá, onde é possível identificar as
áreas mais propensas à ocorrência deste evento, além daquele que já ocorreu (Figura 4.3-II).

Fonte: ESTUDO DE CAPACIDADE/POTENCIAL DO USO DAS TERRAS DO PROJETO GERENCIAMENTO COSTEIRO INTEGRADO NOS MUNICÍPIOS
DA PENÍNSULA DE PORTO BELO E ENTORNO, E DA FOZ DOS RIOS CAMBORIÚ E ITAJAÍ – SC

Figura 4.3-I: Mapa de fragilidade Ambiental do município de Porto Belo.
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Figura 4.3-II: Mapa de Suscetibilidade da APA da Ponta do Araçá.

Assim, foram selecionados três pontos para representar as classes Muito alta, Alta e Moderada no
contexto do trabalho.
Ponto 1 – Muito Alta Suscetibilidade.
O local onde ocorreu o escorregamento na Praia do Estaleiro está na interface das áreas de Moderada
a Alta Suscetibilidade. Mesmo tendo vegetação em estágio secundário avançado sofreu movimentação
de massa que poderia ter causado maiores danos ao patrimônio e risco à vida dos moradores.

Figura 4.3-III: Ponto de Muito Alta Suscetibilidade

Ponto 2 – Alta Suscetibilidade.
Apesar de não estar em área de Muito Alta Suscetibilidade, este ponto chama a atenção pela
concentração de residências em encosta de declividade acentuada (depósito de tálus) com ausência de
infraestrutura adequada, o que torna a área muito vulnerável a possíveis desastres naturais.

Figura 4.3-IV: Ponto de Alta Suscetibilidade

Ponto 3 – Moderada – Alta suscetibilidade.
Ocupação em área com declividade moderada, no entanto, próxima a curso de água perene e solo
exposto, o que eleva sua suscetibilidade em eventos pluviométricos intensos.

Figura 4.3-V: Ponto de Moderada-Alta Suscetibilidade

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Conforme apresentado no início do trabalho, este relatório tem o objetivo de indicar as áreas mais
suscetíveis a movimentos de massa, e não o mapeamento de áreas de risco.
Isso não significa, entretanto, que a área da APA seja imprópria à ocupação, apenas que para isso deva
haver estudos preliminares que orientem a forma de uso e ocupação do solo, através de zoneamento
alinhado com o plano diretor municipal, com a legislação ambiental federal e orientado pelos estudos
específicos elaborados neste Plano de Manejo.
Evidentemente, o planejamento de políticas públicas deve extrapolar os limites da APA para um
desenvolvimento integrado do município como um todo, tendo em vista a alta fragilidade dos solos
conforme apontado anteriormente.
Objetivando contribuir com o planejamento e gestão da APA da Ponta do Araçá, apresenta-se a seguir
alguns pontos considerados relevantes. Desta forma sugere-se:
 A elaboração de mapeamento de risco para as áreas mais críticas, indicadas no mapa de
suscetibilidade, principalmente nos pontos 1, 2 e 3 do mapa. Nesse sentido indica-se o
estabelecimento de parcerias com UFSC e UDESC, através de seus centros de estudos e
pesquisa de desastres naturais;
 A orientação e direcionamento da urbanização da APA considerando além dos seus atributos
naturais e culturais, a fragilidade do terreno e das ocupações em áreas ambientalmente
frágeis;
 A disseminação do conhecimento técnico relativo à desastres naturais, de forma a orientar e
estimular os moradores das áreas mais suscetíveis a tomarem medidas mitigatórias de
prevenção a possíveis desastres naturais.
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