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RESUMO 

 

A ocorrência de eventos extremos e seus efeitos nas atividades econômicas torna 
relevante considerar a precipitação a um determinado nível de probabilidade de 
ocorrência. Neste sentido, o objetivo deste trabalho foi determinar a precipitação 
máxima esperada, para diferentes períodos de retorno (TR) e averiguar possíveis 
tendências de extremos de precipitação para a bacia do Rio Itajaí. Foram selecionadas 
19 estações pluviométricas para a análise das máximas esperadas com diferentes 
períodos de retorno e 6 para análise de tendência, ajustadas pela Função Densidade de 
Probabilidade (FDP) da Distribuição de Gumbel. As séries de dados possuem períodos 
que variam de 1930 a 2013. As superfícies interpoladas para TR 5, 10, 20, 50 e 100 
anos mostram que a maior concentração de precipitação máxima diária localiza-se nas 
porções leste/sudeste da bacia, especialmente no entorno das estações pluviométricas de 
Pomerode, Luis Alves e Rio dos Cedros. As menores faixas de precipitação localizam-
se nas porções oeste e centro/sul. A análise de tendência mostrou um incremento de 7,8 
mm por década na estação pluviométrica de Taió. Valores normais e extremos foram 
discutidos para a chuva na bacia do Rio Itajaí, através da utilização da técnica estatística 
dos quantis, utilizando dados de precipitação das estações meteorológicas convencionais 
da Agência Nacional de Águas (ANA), no período de 1930-2013. O cálculo de 
frequência de classes de chuva foi realizado empregando-se as classes recomendadas 
pelo Instituto Nacional de Meteorologia (INMET). A análise de frequência mostrou que 
a classe de precipitação entre 0,1-2,5mm é a mais comum, com ocorrência superior a 
14,5%. As classes entre 50-100mm e >100mm não chegam a ultrapassar 5% de 
frequência. Quanto aos anos com os maiores acumulados, destacam-se os anos de 1983 
e 1998 e 2008. Foram relacionados registros de movimentos de massa disponíveis no 
banco de dados do Sistema Nacional de Defesa Civil e chuvas extremas na bacia do Rio 
Itajaí, possibilitando conhecer a magnitude dos eventos adversos a partir dos relatórios 
da Defesa Civil. Os resultados mostraram que 42,7% dos casos de movimentos de 
massa ocorreram em dias de chuvas extremas, sendo que, em 94,% dos casos, os 
extremos de chuva foram precedidos por dias consecutivos de chuva. O maior número 
de registros de ocorrências foi encontrado nos anos de 2001, 2008, 2011 e 2013, 
principalmente na estação da primavera. Foi realizada a análise de suscetibilidade a 
movimentos de massa utilizando características climáticas e ambientais, através de 
conjunto de dados e informações composta por base cartográfica georreferenciada em 
ambiente SIG, formada por camadas de informações das características geoambientais, 
imagens de satélites e o software ArcGIS10.1, onde o Índice de Fragilidade foi 
implementado. Os resultados mostraram que as áreas geoambientais de maior 
vulnerabilidade estão situadas, em sua maioria, nas porções leste e na borda oeste da 
bacia. Concorre para tal comportamento o tipo de uso do solo, com áreas urbanizadas, 
principalmente na porção leste da bacia e áreas de pastagens, campos naturais e 
agricultura, principalmente na porção oeste e sul da bacia. 

 

Palavras-cahve: Tendências, extremos de precipitação; Gumbel; análise de frequência; 
quantil; deslizamentos de terra; SIG; Itajaí; vulnerabilidade.  
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ABSTRACT 

 

Due to the occurrence of extreme events, and their effects on economic 
activities, it is important to consider the rainfall at a given level of probability of 
occurrence. Thus, the aims of this study were to determine the maximum forecast 
rainfall for periods of return (TR), and to investigate possible trends in rainfall extremes 
for the Itajaí river basin. We selected nineteen meteorological stations for the analysis of 
maximum forecasts with different periods of return, and six for the trend analysis, 
adjusted for the Probability Density Function (PDF) of the Gumbel Distribution. The 
data series have periods ranging from 1930 to 2013. The interpolated surfaces for TR 5, 
10, 20, 50 and 100 years show that the highest concentration of maximum daily rainfall 
is located in the east/southeast portions of the river basin, especially around the weather 
stations of Pomerode, Luis alves, and Rio dos Cedros.  Smaller rainfall ranges are 
located in the western and central/southern portions of the basin. Trend analysis showed 
an increase of 7.8 mm per decade at the Taió weather station. Normal and extreme 
values were discussed for the rainfall in the Itajaí river basin, using the statistical 
technique of quantiles, and rainfall data from the National Meteorological Agency 
(ANA) for the period 1930 to 2013. The frequency of rainfall classes was calculated 
using the classes recommended by the National Institute of Meteorology (INMET). 
Frequency analysis showed that rainfall class 0.1-2.5mm is the most common, with 
occurrence higher than 14.5%. Classes between 50-100mm and> 100mm do not exceed 
5% of frequency. In relation to the years with the highest accumulations, 1983 and 1998 
and 2008 stand out. Records on mass movements and extreme rainfall in the Itajaí river 
basin were obtained from the database of the National Civil Defense System, enabling 
us to determine the magnitude of the adverse events. The results show that 42.7% of 
mass movements occurred on days with extreme rainfall, and in 94% of cases, the 
rainfall extremes were preceded by consecutive rainy days. The highest number of 
records of occurrences occurred in the years 2001, 2008, 2011 and 2013, mainly in the 
spring. The susceptibility to mass movements was analyzed using climatic and 
environmental characteristics, through a data and information set consisting of a 
georeferenced cartographic base in a GIS environment, formed by layers of 
geoenvironmental information, satellite images, and the ArcGis10.1 software, in which 
the Fragility Index was implemented. The results show that most of the vulnerable 
geoenvironmental areas are located on the eastern and western sides of the basin. In the 
basin, this is exacerbated by the type of land use, with urbanized areas, mainly in the 
east and central portions of the basin, and pasture areas, natural fields and agriculture, 
mainly in the western and southern portions of the basin. 

 

Keywords: Trend; extreme rainfall; Gumbel; frequency analysis; quantile; 
landslide; GIS, Itajaí; vulnerability. 

 

  



7 
 

APRESENTAÇÃO 

 

Este trabalho foi estruturado em 4 capítulos, em formato de artigos, onde 

foram abordadas as diferentes metodologias que permitem compreender o 

comportamento da precipitação na bacia do Rio Itajaí. Para tanto, foram utilizados os 

métodos para a produção de mapas de movimentos de massa, assim como as 

metodologias que possuem uma capacidade de representar com melhor precisão 

movimentos complexos que envolvem inúmeros fatores, como características climáticas 

e ambientais. Os capítulos foram estruturados da seguinte forma: 

Capítulo 1, “Análise distribuição das precipitações máximas diárias 

esperadas para a bacia do Rio Itajaí/SC”, o qual apresenta os resultados da análise 

das precipitações máximas esperadas com diferentes períodos de retorno, através da 

distribuição de probabilidade de Gumbel. Como os estudos voltados para análise de 

extremos de chuva servem como indicadores de tendência, neste capítulo foram 

discutidos os resultados obtidos na análise de tendência de extremos de precipitação em 

séries históricas de longo período. 

Capítulo 2, “Análise de frequência de precipitação e caracterização de anos 

secos e chuvosos para a bacia do Rio Itajaí”, onde são apresentados os resultados da 

análise da precipitação em diferentes intervalos de classes de intensidade e a frequência 

com que ocorrem na bacia, assim como estabelece e discute valores normais e extremos 

para a chuva na região. Este capítulo aborda ainda da influência da variabilidade 

interanual no regime de chuvas da região. 

O capítulo 3, “Análise de extremos de precipitação e ocorrência de 

movimentos de massa na bacia do Rio Itajaí” apresenta os resultados da análise de 

eventos de chuva extrema que ocasionaram movimentos de massa, obtidos através da 

associação entre os dados diários de precipitação e registros de ocorrência de 

movimentos de massa na área de estudo. Esta análise possibilitou conhecer informações 

sobre os desastres naturais no país, assim como analisar o processo de gerenciamento 

dos órgãos de Defesa Civil de municípios da bacia do Rio Itajaí. 

No capítulo 4, “Avaliação de suscetibilidade de movimentos de massa 

associados a eventos extremos meteorológicos na bacia do Rio Itajaí” são 
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apresentados os resultados da avaliação de áreas suscetíveis a movimentos de massa 

utilizando características climáticas e ambientais, disponibilizando informações 

relevantes que possam ser empregadas na definição de regiões para intervenções e 

desenvolvimento de projetos para redução do risco.  
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INTRODUÇÃO GERAL 

 

Deslizamentos de terra incluem uma grande variedade de movimentos de terreno 

que ocorrem em ambientes marinhos, costeiros e terrestres. A ação da gravidade é a 

principal força motora para desencadear tais movimentos. São diversos os fatores que 

afetam a estabilidade original das encostas, enquanto o deslizamento de terra 

propriamente dito, muitas vezes, requer um gatilho antes de ser iniciado (WERNER e 

FRIEDMAN, 2010).  

Dentre os principais sistemas de classificação internacional de movimentos de 

massa mencionados por Dias e Herrmann (2006) encontram-se o de Sharpe em 1938, 

que influenciou as propostas posteriores, incluindo os sistemas brasileiros realizados por 

Freire em 1965 e pelo IPT em 1991. Na classificação de Sharpe os movimentos foram 

divididos em duas categorias: fluxos ou corridas (flows) e escorregamentos (slides), 

subdivididas em várias outras.  Posteriormente, foram propostas as classificações de 

Varnes em 1958 e 1978 e de Hutchinson em 1968. Esta última inclui o rastejamento 

(creep), os escorregamentos (landslides) e os movimentos ligados especificamente ao 

congelamento e degelo da superfície (frozen ground phenomena). De acordo com Hungr 

et al. (2014), a classificação de Varnes, de 1978, é bastante popular na América do 

Norte e suas variações nos demais continentes, atestam sua utilidade.  Contudo, os 

autores afirmam que os recentes avanços na compreensão de fenômenos de movimentos 

de massa, os materiais e os mecanismos envolvidos, permitem modificações no sistema. 

Variações a partir da versão de Varnes, de 1978, são encontradas no trabalho de Hurn et 

al. (2013). 

Nas regiões do Planeta próximas de áreas sísmicas, os terremotos são os 

principais desencadeadores de movimentos gravitacionais de massa. Segundo Keefer 

(2002), análises de inventários de deslizamento de terra desencadeados por terremotos 

foram iniciada por Keefer em 1984. Antes de 1783, relatos históricos sobre a ocorrência 

de deslizamentos ocasionados terremotos eram vagos e incompletos, fornecendo, na 

pior das hipóteses, uma imagem enganosa da extensão, natureza e abundância de 

deslizamentos de terra causados por qualquer evento sísmico. No final da década de 

1980, o uso adicional de Sistema de Informação Geográfica (GIS) e mapeamento digital 

facilitou a análise de mapeamento de deslizamentos de terra e novas técnicas passaram a 

permitir a reconstrução da distribuição destes eventos, décadas após terem ocorrido 



13 
 

(KEFFER, 2002). Alguns resultados para desestabilização de encostas ocasionada por 

abalos sísmicos são encontrados nos estudos de Hancox et al., 1997, 2002; Keffer, 

1984, 2002; Evans, et al., 2009; Xu, et al., 2014; Havenith, et al, 2015; dentre outros. 

Kamp et al. (2008), utilizaram como parâmetros de controle a litologia, falhas, 

declividade, orientação do declive, elevação, cobertura do solo, proximidade de rios e 

estradas, sendo a litologia o parâmetro de maior influência sobre os escorregamentos, 

particularmente quando a rocha é altamente fraturada.  

Para Marcelino (2006), estudos relacionados a desastres naturais sugerem um 

incremento na frequência e na intensidade desses desastres em todo o Globo a partir da 

década de 1970. Em nível mundial, o autor destaca que há algum debate sobre quanto 

deste aumento foi devido a fatores sociais (NICHOLLS, 2001; MCBEAN, 2004, 

MENDES et al., 2011) e quanto foi devido às alterações na frequência ou características 

de eventos extremos (BENISTON, et al., 2007; RATHNAWEERA, 2010, dentre 

outros). Enquanto as causas desses desastres vêm sendo discutidas, avaliação de áreas 

suscetíveis à ocorrência destes eventos extremos associados a instabilidades 

atmosféricas severas torna-se fundamental.  

Estimativas globais em zonas críticas foram realizadas por Nadim et al. (2006), 

Hong et al. (2007), Hong e Adler (2008) e Kirschbaum et al. (2009). O modelo de 

Nadim et al. (2006) foi usado para produzir o mapa publicado no Relatório de 

Avaliação Global sobre a Redução de Risco de Desastres em 2009. O modelo 

desenvolvido pelo projeto Natural Disaster Hotspots foi modificado e melhorado para 

proporcionar uma melhor base para fazer previsões do risco global associado com 

deslizamentos de terra (NANDIN et al., 2012). Hong et al. (2007) realizaram 

estimativas de precipitação por satélite para previsão de perigo de deslizamentos 

próximo ao tempo real. Os resultados indicararam um desempenho inadequado do 

modelo em determinados locais, devido aos levantamentos imprecisos de alguns 

parâmetros ambientais. Hong e Adler (2008) apontaram a Orla do Pacífico, os Alpes, o 

Himalaia e Sul da Ásia, Montanhas Rochosas, Montanhas Apalaches e, partes do 

Oriente Médio e África, Índia, China, Nepal, Japão, EUA e Peru, como pontos com 

elevado potencial de deslizamentos de terra. Uma versão de avaliação deste sistema 

operacional é exibida na website Tropical Rainfall Measuring Mission (TRMM), 

missão conjunta entre a NASA e a Agência Japonesa de Exploração Aeroespacial 

(JAXA) para estudar as condições de tempo e pesquisa de clima (NASA, 2016).  
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Na Europa, muitos países criaram ou estão criando banco de dados nacionais ou 

regionais de deslizamentos. Uma distribuição representativa de deslizamentos de terra 

sobre a Europa foi realizada por Eeckhaut e Hervás, 2012. Segundo os autores, embora 

muitos países europeus tenham tomado a iniciativa de criar um banco de dados 

nacional, a combinação desses bancos de dados em um banco de dados continental é 

inviável, devido a algumas restrições de acesso e da alta variabilidade no nível de 

informações e resolução. Em Hong Kong são publicados anualmente pelo Escritório de 

Engenharia Geotécnica relatórios de chuvas e deslizamentos de terra, desde 1984 (Chau, 

et al. 2004). Com mais de 35 anos de prática em gestão de risco de escorregamentos, 

Hong Kong construiu uma série de bancos de dados que facilitam a realização de 

investigação e desenvolvimento de estudo em deslizamentos de terra (LO e KO, 2016). 

A Grã-Bretanha possui uma extensa fonte de informações sobre deslizaemntos de terra 

com mais de 17.000 registros. Porém, em termos de escorregamentos, configura-se um 

ambiente de baixo risco (PENNINGTON et al., 2015).  

Diante de um número crescente de pessoas expostas e vulneráveis a desastres 

naturais, o Centro de Investigação sobre a Epidemiologia dos Desastres (CRED) lançou, 

em 1988, o Banco de Dados de Eventos de Emergência (EM-DAT), com o objectivo de 

servir aos propósitos de ações humanitárias em nível nacioanl e internacional. O EM-

DAT contém dados essenciais de várias fontes sobre a ocorrência e efeitos de mais de 

22.000 desastres no mundo desde 1900 até os dias atuais (EM-DAT, 2016). Objetivando 

facilitar o acesso ocorrências de eventos severos no estado de São Paulo, iniciou-se em 

2007 uma pesquisa com vistas a organizá-las e estruturá-las em forma de banco de 

dados. Essas informações são compiladas continuamente desde 1995 (PELLEGRINA et 

al., 2009). Na cidade de São Paulo, ferramentas de engenharia e geotecnologias foram 

empregadas para mensurar a vulnerabilidade urbana a deslizamentos de terra (PERES et 

al., 2014). 

Segundo Hong e Adler (2008), embora deslizamentos de terra causados por 

precipitação possam ser eventualmente previstos em tempo real, utilizando 

conjuntamente limiares de precipitação e informações relacionadas com a 

suscetibilidade da superfície da terra, a insuficiência de redes terrestre em muitas partes 

do mundo inviabiliza a operacionalização de um sistema em escala global para 

monitorizar ou detectar condições de precipitação que possam desencadear 

deslizamentos. Segundo os autores, para muitos países, informações de sensoriamento 

remoto podem ser a única fonte possível de dados pluviométricos e características da 
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superfície de terras disponíveis para tal estudo. Detecção remota empregada para avaliar 

áreas suscetíveis a deslizamentos foi utilizada por Fernandes et al. (2004); Dahal e 

Hasegawa (2008); Werner e Friedman (2010); Yalcin et al. (2011); Conforti et al. 

(2013), dentre outros.   

No Brasil, a maior parte dos deslizamentos de terra está associada a tempestades 

intensas de verão, especialmente em regiões íngremes (Fernandes et al., 2004). Em 

Santa Catarina, 85% do total dos desastres ocorridos entre 1980-2003 foram associados 

às instabilidades atmosféricas, sendo a tragédia de 2008, uma das mais proeminentes. 

Em novembro de 2008 foi decretada situação de emergência em 99 municípios e estado 

de calamidade em 14 municípios, devido aos estragos provocados pela chuva em boa 

parte do estado catarinense. A concentração excessiva de chuva em poucos dias, 

antecedida por um longo período de precipitações, provocou a saturação do solo 

culminando em numerosos movimentos de massa. Estes deslizamentos que atingiram 

indiscriminadamente morros cobertos de vegetação nativa e desmatados e bairros de 

diferentes classes sociais. Diversos recordes pluviométricos foram superados na região 

do Vale do Itajaí, litoral Norte e na Grande Florianópolis em novembro de 2008 

(BRASIL, 2009). Das seis mesorregiões que formam o estado de Santa Catarina, 

escorregamentos associados a episódios de inundação decorrente de chuvas intensas 

ocorreram principalmente em áreas serranas do Vale do Itajaí e da grande Florianópolis 

(DIAS e MINUZZI, 2009). 

Dentre os estudos que avaliam a magnitude dos eventos e/ou suas consequências 

encontram-se os Guimarães et al. (2009), Parizzi et al. (2010), Souza et. al. (2012), 

Pozzobon (2011). Desastres ocorridos no Rio Grande do Sul, entre outubro e dezembro 

de 2001, foram avaliados por Viana et al. (2009); análise da ocorrência de desastres do 

tipo deslizamento e inundações associadas a eventos extremos de precipitação no estado de 

São Paulo e seus respectivos padrões sinóticos, no período de verão entre os anos 2004 e 

2008 foi realizado por de Bustamante (2010); padrões sinóticos de eventos extremos de 

chuva de certas regiões foram investigados por Lopes et al. (2012). Soares (2006) 

caracterizou a precipitação na região de Angra dos Reis e a sua relação com a 

ocorrência de deslizamentos de encostas. Trabalhos semelhantes foram realizados por 

Teixeira et. al. (2008) e Rodrigues (2015). 

As características geoambientais de uma área têm efeitos na ocorrência de 

deslizamentos de terra e podem ser utilizados como fatores predisponentes na previsão 

de futuros deslizamentos (VAN WESTEN et al., 2008). Contudo, não existe um 
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princípio orientador comum para esses parâmetros (AYALEW et al., 2005; YALCIN, 

2008). 

  Dentre os modelos utilizados para mapeamento de áreas suscetíveis a 

deslizamento de terra encontram-se a Regressão Logística, que estima a probabilidade 

de um determinado evento (ATKINSON e MASSARI, 1998; BAI et al., 2012); o 

modelo SHAllow Landlside STABility (SHALSTAB), modelo matemático 

determinístico, resultante da combinação do modelo hidrológico e de estabilidade de 

vertentes, que permite determinar a suscetibilidade à ocorrência de deslizamentos 

(ZIZIOLI, et al., 2013); o SINMAP, baseado no modelo infinito de estabilidade de 

declive, expresso pela razão entre as tensões responsáveis pela saturação do material da 

encosta e as tensões responsáveis por sua estabilização (Vestena, 2010, ZIZIOLI, et al., 

2013); a Lógica Fuzzy, cuja teoria não se restringe entre verdadeiro e falso, mas sim a 

vários níveis entre o verdadeiro e falso (JUNIOR, 2015); as Redes Neurais Artificias 

(RNAs), que tornou-se muito popular na literatura, especialmente, devido à sua 

eficiência no reconhecimento de padrões  multivariados (ARNONE, et al., 2016); Pesos 

de Evidência, considerado como um modelo de integração espacial, que emprega uma 

abordagem representada pela capacidade de manuseio dos resultados (Althuwaynee et 

al., 2012); Índice de Suscetibilidade a Deslizamentos (ISD), que representam a medida 

de correlação espacial entre o evento (escorregamento) e a evidência, (CORREIA et al., 

2015);  modelo de Vulnerabilidade Natural à Erosão, baseado na metodologia de 

Crepani et al. (1996, 2001) utilizados para levantamento de suscetibilidade a 

deslizamento e erosão em encostas; dentre outros. 

Na quantificação de características qualitativas, a Análise Hierárquica (Analytic 

Hierarchy Process - AHP), tem sido empregada em diversos estudos. Segundo Ferrão et 

al. (2016), a inserção do Método AHP em mapeamentos de risco tem promovido bons 

resultados, por ser possível criar uma hierarquia em que os fatores condicionantes de 

deslizamento são expressos por meio de pesos calculados por softwares especializados, 

possibilitando assim diminuir a subjetividade das análises qualitativas e aumentando a 

confiabilidade do resultado. No Brasil, verifica-se o emprego da metodologia de 

Crepani et al. (1996, 2001), ou uma adaptação deste método, para atribuição de pesos 

no mapeamento de áreas suscetíveis a erosão e deslizamentos em diversos estudos, 

dentre eles, Palmeira et al. (2005); Moro et al. (2011); Rovani, et al. (2015). 

Tendo em vista que tendências de aumento de extremos de chuva foram 

encontradas na Região Sul do Brasil (PINHEIRO et al. 2013), e que o desastre ocorrido 
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em 2008 no Vale do Itajaí foi considerado o de maior intensidade devido à ocorrência 

de movimentos de massa em grandes proporções em áreas urbanas e rurais 

(MARINHO, 2011), a avaliação de risco de deslizamento pode ser uma ferramenta vital 

para entender as características básicas dos terrenos, especialmente durante eventos 

meteorológicos extremos. Dessa forma, este trabalho tem como objetivo propor uma 

metodologia para avalliação, com a menor subjetividade, de locais suscetíveis a 

movimentos de massa na bacia do Rio Itajaí, Santa Catarina.  

 

Hipótese 

 

Movimentos de massa são observados no mundo todo e os fenômenos naturais 

extremos, que ocasionam tais eventos, podem estar associados à dinâmica interna ou 

externa da Terra. Na camada externa da Terra os fenômenos meteorológicos, estão entre 

os principais desencadeadores. As ações antropogênicas e características físicas são 

fatores relacionados ao desencadeamento dos movimentos de massa em uma região, por 

torná-la vulnerável à ocorrência de eventos extremos. Portanto, é possível mapear áreas 

suscetíveis a movimentos de massa utilizando características climáticas e ambientais na 

bacia do Rio Itajaí, em Santa Catarina. 

 

Perguntas de pesquisa  

 

� Quais critérios podem ser utilizados para identificar áreas de risco à 

movimentos de massa?  

� Existe alguma ferramenta que defina, com menor subjetividade, estes locais de 

risco?  

� Tendências de eventos extremos de precipitação podem ser encontradas nas 

séries históricas de chuva na bacia do Rio Itajaí?  

� Quais as condições atmosféricas que concorrem para a ocorrência de 

movimentos de massa na área de estudo?  

� Existem dados que permitam prever áreas susceptíveis a movimentos de massa 

na bacia?  

� É possível produzir um mapa de suscetibilidade em nível de bacia hidrográfica a 

partir da metologia de vulnerabilidade à erosão?  
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Objetivo Geral  

 

Propor um método para avaliação de locais suscetíveis a movimentos de masssa, 

utilizando características ambientais e meteorológicas.  

 

Objetivos Específicos  

 

� Identificar eventos extremos de precipitação ocorridos em cada localidade em 

séries de dados de longa duração na bacia do Rio Itajaí;  

� Identificar movimentos de massa associados a registros de extremos de 

precipitação na bacia do Rio Itajaí;  

� Identificar condições meteorológicas e ambientais de maior relevância para 

movimentos de massa na bacia do Rio Itajaí;  

� Propor um método de predição de movimentos de massa, sob certas condições 

ambientais, utilizando a medologia baseada na relação 

morfogênese/pedogênese elaborada a partir do conceito de ecodinâmica. 
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RESUMO 

 

A ocorrência de eventos extremos e seus efeitos nas atividades econômicas, 

como agricultura, abastecimento de água, fornecimento de energia e dimensionamento 

de estruturas hidráulicas, torna relevante considerar a precipitação a um determinado 

nível de probabilidade de ocorrência. Neste sentido, o objetivo deste trabalho é 

determinar a precipitação máxima esperada, para diferentes períodos de retorno (TR), e 

averiguar possíveis tendências de extremos de precipitação para a bacia do Rio Itajaí. 

Foram selecionadas dezenove estações meteorológicas para a análise das máximas 

esperadas com diferentes períodos de retorno e seis para análise de tendência, ajustadas 

pela Função Densidade de Probabilidade da distribuição de Gumbel. As séries de dados 

possuem períodos que variam de 1930 a 2013. As superfícies interpoladas para TR 5, 

10, 20, 50 e 100 anos mostram que a maior concentração de precipitação máxima diária 

localiza-se, principalmente, no entorno das estações meteorológicas de Pomerode, Luiz 

Alves, Rio dos Cedros e Indaial e as menores faixas de precipitação localizam-se nas 

porções oeste e centro/sul da superfície interpolada. A análise de tendência mostra um 

incremento decadal de 7,8 mm na estação de Taió.   

Palavras-chave: Eventos extremos; tendência; precipitação; Gumbel; tempo de retorno.  

 

ABSTRACT 

 

The occurrence of extreme events and their impacts on economic activities such 

as agriculture, water supply, power supply and design of hydraulic structures, makes it 

relevant to consider the precipitation at a given level of probability of occurrence. In 

this sense, the objective of this study is to determine the expected maximum 

precipitation for different periods of return (TR), and investigate possible trends in 

precipitation extremes for the basin of the Itajaí. We selected nineteen meteorological 

stations for the analysis of the maximum expected with different return periods and six 

for trend analysis, adjusted for the probability density function of the Gumbel 

distribution. Data series have periods ranging from 1930 to 2013. The interpolated 

surfaces for TR 5, 10, 20, 50 and 100 years show that the highest concentration of 

maximum daily rainfall is located, mainly, in around the weather station Pomerode, 
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Luiz Alves, Rio dos Cedros and Indaial and smaller rainfall ranges are located in the 

western and central / southern portions. Trend analysis shows a decadal increase of 

7,8mm in Taió station. 

Keywords: Extreme events; trend; precipitation; Gumbel; return time. 

 

INTRODUÇÃO 

 

Conhecer as características de chuvas extremas é bastante relevante em muitas 

aplicações práticas, incluindo modelagem hidrológica, design de estruturas hidráulicas e 

planejamento urbano. Tais eventos exercem influência sobre a eficiência de diversos 

setores econômicos, podendo levar a inundações, erosão e movimentos de massa. 

Diante das evidências de tendências de extremos de precipitação, uma questão que 

permanece em aberto é se tais tendências são efeitos do aquecimento resultante das 

atividades humanas ou decorrem da variabilidade natural do clima. Na perpectiva das 

mudanças climáticas, o conhecimento sobre padrões de precipitação extrema é 

importante para a avaliação de riscos, desenvolvimento de estratégias de adaptação e 

mitigação.  

Na China, a recorrência de chuvas intensas motivou Zhan e Zhou (1984) a 

analisarem as características regionais e sazonais de tempestades.  No verão, 

normalmente, ocorrem fortes tempestades com valores superiores a 1000mm, em 24 

horas, tanto no litoral como nas zonas do interior e semiárida do país. Na Península da 

Criméia, Voskresenskaya e Vyshkvarkova (2016) estudaram extremos de precipitação e 

sua frequência, no verão e inverno, com a finalidade de discutir tendências e as 

manifestações da Oscilação Decadal do Pacífico (ODP) nas alterações de padrões da 

precipitação extrema. Tendências negativas foram encontradas para a estação do 

inverno. Bartolomeu et al. (2016), analisaram a distribuição espacial e temporal das 

tendências de diferentes índices de extremos de precipitação sobre a Península Ibérica, 

no período de 1986 a 2005, encontrando tendências positivas e negativas para diferentes 

regiões da área de estudo. Resultados de análise de extremos de precipitação podem ser 

encontrados em diferentes abordagens nos traalhos de  Schumacher e Johnson (2004); 

Sen Roy e Balling (2004); Vincent e Mekis (2006); Kundzewicz (2006); Jung et al. 

(2011).  
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No estado de Santa Catarina, extremos de precipitação foram analisados em 

diversos trabalhos, incluindo investigação de tendências de chuvas extremas (SEVERO 

et al., 1994; BACK, 2001; MINUZZI, 2010; BACK et al., 2011;  SILVA, 2011). A 

importância de estudos desta natureza no estado torna-se relevante por ter como 

consequências as inundações, com registros históricos na região do Vale do Itajaí. 

Segundo Tucci (2004), as características físicas, como geologia, geomorfologia e de uso 

da terra, com o aumento de áreas impermeáveis e canalizações, associadas às condições 

climatológicas da bacia do Rio Itajaí, estabelecem condições de risco para ocorrência de 

inundações e deslizamentos de terra. Para Flemming (2002), embora chuvas extremas 

sejam fenômenos naturais que não possam ser evitados, seus danos podem ser 

mitigados, o que torna o conhecimento da ocorrência de extremos de precipitação, assim 

como a frequência com que ocorrem em uma região, uma importante ferramenta para 

gestão urbana.  

 Em Santa Catarina, registros oficiais do período de 1991-2012 mostram que nos 

meses de verão, as chuvas frontais, muitas vezes, deflagram deslizamentos, não raro, 

catastróficos. Dos 449 registros oficiais de inundações excepcionais caracterizadas 

como desastres, 104 ocorreram na mesorregião do Vale do Itajaí, sendo a região mais 

afetada, correspondendo a 23% das ocorrências de desastres no estado (CEPED, 2012). 

Segundo Silva Dias et al. (2009), em novembro de 2008, em muitas cidades foram 

superados recordes anteriores de acumulados de chuva, tanto diários como mensais, 

sendo a região do Vale do Itajaí uma das mais atingidas.  

A dinâmica da precipitação na região sofre influenciada por episódios de El 

Niño-Oscilação Sul (ENOS). Segundo Herrmann et al. (2004), os maiores registros de 

eventos chuvosos no estado de Santa Catarina estão, na maioria dos casos, relacionados 

aos episódios de El Niño, o que torna estudos sobre a variabilidade climática interanual 

indispensáveis para medidas de prevenção e resposta a desastres naturais, especialmente 

as inundações, recorrentes em áreas urbanas. Estudos sobre anomalias de precipitação 

relacionadas a estes episódios de ENOS na região Sul do Brasil podem ser encontrados 

nos trabalhos de Kousky et al. (1984); Ropelewski e Halpert, (1987); Kousky e 

Ropelewski (1989); Oliveira e Satyamurty (1998); Grimm et al. (1998); Grimm et al., 

(2000), dentre outros. 

Para Silva (2011), episódios de inundações apresentam uma correlação com a 

precipitação média climatológica de uma região, porém podem ser independentes das 

precipitações médias. Neste caso, estudos voltados para análise de eventos extremos é 
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um indicador de tendência de ocorrência destes eventos.  Para Ávila e Mattedi (2015), 

no caso do Vale do Itajaí, a vulnerabilidade da população diante das consequências dos 

desastres naturais, a insuficiente ação governamental e a resposta somente em situações 

de crises, evidenciam a urgência de estudos na área. Segundo Fraga (2003), a disposição 

do relevo, a vegetação e a ação antropogência são condicionantes necessárias ao 

entendimento da dinâmica de enchentes catastróficas registrados em, no mínimo, 150 

anos de ocupação da região do Vale do Itajaí.  

De acordo com Beskow et al. (2015),  no Brasil, onde a ausência de controle de 

escoamento é evidente, projetistas empregam, muitas vezes, a relação Intensidade-

Duração-Frequência (IDF) de chuvas. Em muitos casos, para auxiliar no ajustamento 

das relações, a modelagem probabilística de chuvas extremas é empregada, como a 

distribuição Log-Normal, com 2 e 3 parâmetros,  Valores Extremos Tipo Valor I 

(Gumbel),  Gamma a 2 parâmetros, distribuiçao Generalizada de Valores Extremos 

(GEV), Logística Generalizada e distribuição de Pareto Generalizada. Franco et al. 

(2014) buscaram identificar, dentre as distribuições Gumbel, Gama a 2 parâmetros e 

Generalizada de Valores Extremos, a mais indicada para aplicação às séries históricas 

de precipitação máxima diária anual na bacia hidrográfica do Rio Verde, no sul de 

Minas Gerais. Pelos testes de adequação estimada pelos três métodos, a distribuição 

Gumbel obteve os ajustes mais adequados. Diversas distribuições teóricas de 

probabilidade foram ajustadas por Sansigolo (2008), incluindo a distribuição Normal, 

de Gumbel, de Fréchet, de Weibull, Log Normal e de Pearson 3, para Piracicaba, no 

estado de São Paulo. A distribuição de Gumbel foi a que melhor se ajustou aos 

extremos de precipitação máxima diária. Resultados que evidenciam a aceitabilidade da 

distribuição de Gumbel para predição e probabilidades de valores extremos de 

precipitação são encontradas em Hersfield e Kohler (1960); Cruciani (1983); Back 

(2001); Santos et al. (2015). Com o objetivo de analisar as precipitações máximas 

diárias esperadas para a bacia hidrográfica do Rio Itajaí, neste capítulo, as estimativas 

de precipitação para diferentes tipos de recorrência serão obtidas através da Função 

Densidade de Probabilidade de Extremos Tipo I. As tendências de extremos serão 

obtidas pela Função Densidade Probabilidade Gaussiana.   

 

MATERIAL E MÉTODOS 
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Área de estudo 

 

Situada entre as coordenadas 26º 27’ e 27º 53’ Sul e 48º 38’ e 50º 29’ Oeste 

(Figura 1), com 53 municípios, a bacia hidrográfica do Rio Itajaí, tem como limites 

geográficos, as configurações fisiográficas da Serra Geral e da Serra dos Espigões a 

Oeste, das Serras da Boa Vista, dos Faxinais e do Tijucas ao Sul, das Serras da Moema 

e do Jaraguá ao Norte, e pelo Oceano Atlântico a Leste. Possui uma área total de cerca 

de 15.000 km2, correspondendo a 16,15% do território catarinense. É o mais extenso 

sistema hidrográfico da vertente atlântica em Santa Catarina. O maior curso d'água da 

bacia é o Rio Itajaí-Açu, formado pela junção dos rios Itajaí do Oeste e Itajaí do Sul, no 

município de Rio do Sul. A bacia do Rio Itajaí se divide em 7 sub-bacias hidrográficas 

principais, que servem como unidades de planejamento para diversos aspectos 

considerados no Plano da Bacia (COMITÊ, 2010). 

O clima subtropical da região é caracterizado por um verão quente e úmido e 

grande incidência de chuva. A precipitação média anual é da ordem de 1980mm com 

duas épocas chuvosas, uma de dezembro a março (no verão) e outra mais reduzida em 

setembro e outubro (na primavera). A temperatura média anual varia entre 16°C e 20°C. 

A precipitação de origem convectiva predomina no verão e a precipitação frontal 

predomina no inverno e na primavera. As chuvas de origem orográfica ocorrem 

próximo às encostas (SILVA e SEVERO, 2006). Segundo Grimm (2009) as maiores 

precipitações da Região Sul do Brasil associam-se à ascensão sobre a barreira 

topográfica. Em média, a precipitação total anual aumenta de leste para oeste, com 

valores maiores na região centro-oeste e oeste do estado, onde se encontra a porção 

oeste da bacia do Itajaí (ANDRADE et al., 1999).  

A distribuição espacial das estações pluviométricas da bacia do Rio Itajaí é 

apresentada na Figura 1. 
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Figura 1- Distribuição espacial das estações pluviométricas da bacia do Rio Itajaí 

 

Métodos 

 

Das quarenta e oito estações pluviométricas da bacia do Rio Itajaí, dezenove 

foram selecionadas para a análise das máximas diárias com diferentes períodos de 

retorno e seis para análise de tendência. As séries de dados possuem períodos que 

variam de 1930 a 2013. O critério adotado foi a seleção de séries históricas com 

comprimento superior a 30 anos de dados, conforme padronização da Organização 

Meteorológica Mundial (OMM),  com exceção da estação pluviométrica de Botuverá, 

com 27 anos de dados. Para a análise de tendências foram consideras as séries temporais 

de precipitação com falhas inferiores a 12 meses. Na Tabela 1 são apresentados os 

códigos, municípios, coordenadas geográficas, altitude e período das séries 

selecionadas. 
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Tabela 1 - Localização e período de operação das estações pluviométricas da bacia do rio Itajaí 

Código Estação Latitude Longitude 
Altitude 

(m) 
Período 

2648002 Luiz Alves -26,7242 -48,9317 90 1941-2013 

2649001 Indaial -26,9492 -49,2939 76 1982-2013 

2649002 Pomerode -26,7367 -49,1703 63 1930-2013 

2649007 Blumenau -26,9181 -49,0653 12 1945-2013 

2649008 Rio dos Cedros -26,7408 -49,2706 80 1941-2013 

2649058 Vitor Meireles -26,6975 -49,8281 450 1981-2013 

2748000 Brusque -27,1008 -48,9181 27 1941-2013 

2749000 Apiúna -27,0381 -49,395 93 1941-2013 

2749001 Ibirama -27,0539 -49,5167 151 1934-2013 

2749002 Ituporanga -27,3986 -49,6058 370 1941-2013 

2749003 Taió -27,1131 -49,9944 360 1930-2013 

2749004 Timbó -26,8297 -49,2719 400 1941-2013 

2749006 Pouso Redondo -27,2572 -49,9408 353 1941-2013 

2749007 Alfredo Wagner -27,7306 -49,3828 550 1941-2013 

2749013 Trombudo Central -27,2903 -49,7689 350 1946-2013 

2749033 Vidal Ramos -27,3925 -49,3656 550 1977-2013 

2749039 Rio do Sul -27,2056 -49,6317 350 1979-2013 

2749041 Agrolândia -27,4114 -49,8314 850 1983-2013 

2749045 Botuverá -27,1967 -49,0872 - 1987-2013 

 

Os dados de precipitação foram obtidos no sistema de informações hidrológicas 

Hidroweb da Agência Nacional de Águas (ANA, 2014). Foram utilizados dados de 

chuva consistidos disponibilizados até o ano de 2006. A partir de 2007, a análise de 

consistência dos dados foi realizada utilizando o programa HIDRO-PLU, modelo 

matemático proposto pela Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL). Neste 

programa a análise é dirigida a uma única estação pluviométrica e a análise crítica é 

efetuada detectando-se os dados duvidosos, fornecendo os respectivos valores a serem 

eventualmente substituídos, a critério do analista.  

O processo de análise de consistência dos dados é realizado em duas análises 

críticas feitas a cada total mensal ou anual da estação analisada. A crítica consiste em 

comparar dos dados da estação em análise com os dados de uma ou mais estações 

pluviométricas vizinhas selecionadas pelo usuário em função de alguns critérios, como: 

proximidade da estação em análise, semelhança de altitudes, período coincidente de 

dados observados, estações com maior coeficiente de correlação e a ausência de 
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acidentes geomorfológicos que possam interferir nos eventos de precipitação (ANA, 

2014). Durante a realização das análises críticas foi observada uma inconsistência nos 

dados da estação de Rio dos Cedros. O valor mensal inferido pelo programa não 

manteve coerência com os dados diários das estações de apoio, sendo o registro 

excluído. Após a análise de consistência, os dados foram organizados na planilha 

eletrônica do programa Microsoft Excel®, onde receberam tratamento estatístico. Os 

índices foram organizados em tabela demonstrando as variações e comportamentos 

estatísticos da precipitação na área de estudo. 

Os valores pontuais de precipitação máxima para os tempos de retorno de 5, 10, 

20, 50 e 100 anos foram espacializados. O agrupamento das séries mais similares 

corresponde a regiões homogêneas identificadas a partir do sistema de coordenadas 

projetadas Universal Transversa de Mercator - UTM, Datum SAD69, e sistema de 

projeção Universal Transversa de Mercator. As informações geoespaciais foram 

obtidas da Agência Nacional de Águas (ANA).  

Para cada estação pluviométrica, foi determinada a série de precipitações 

máximas diárias ajustadas pela função densidade de probabilidade da distribuição de 

Gumbel, conforme “Manual de hidrologia básica par estrutura de drenagem” (BRASIL, 

2005).  

Foi utilizada a fórmula adaptada de Ven Te Chow que demonstrou que a maioria 

das funções de frequência, aplicáveis em Hidrologia, pode ser resolvida pela Equação 1. 

 

�(�) = �� + �	
(�)     Equação (1) 

onde: 

 

P(�)	= precipitação máxima para o tempo de recorrência previsto; 

P�	= precipitação média obtida da série disponível 

σ = desvio padrão do universo;  

K(�) = fator de frequência, que depende do número de amostra e do tempo de 

recorrência.  

 

A precipitação média é obtida pela Equação 2. 

 

�� =	 ∑�� 	     Equação (2) 
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onde: 

P� = precipitação média; 

ƩP = somatório das precipitações das séries de máximas anuais; 

n = número de anos de observação. 

 

O desvio padrão pela Equação 3.  

� = �∑(����)�
���      Equação (3) 

 

onde:  

Ʃ(� − ��)� = somatório dos quadrados dos desvios da média. 

 

O fator de frequência K(�)	pode ser determinado pela Equação 4.  

 


(�) = ����
��      Equação (4) 

onde:  

y = variável reduzida; 

yn = média aritmética da variável reduzida, para uma amostra de n elementos extremos; 

σ� = desvio padrão da variável reduzida. 

 

Conforme a equação de Gumbel e considerando o tempo de recorrência (TR), TR é o 

inverso da probabilidade (P). A variável reduzida pode ser expressa pela Equação 5. 

 

� = 	−��	���.  ! − ��( ! − �)"    Equação (5) 

 

onde: 

 

LN= base dos logaritmos neperianos; 

TR= tempo de recorrência; 

A média aritmética da variável reduzida é determinada pela Equação 6. 

#$ = ∑#
$      Equação (6) 
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e o desvio padrão pela Equação 7. 

�� =	�∑(����)�
�     Equação (7) 

 

A probabilidade, em percentagem, de uma determinada precipitação não pode ser 

excedida, e o tempo de recorrência correspondente em anos são expressos pela Equação 

8. 

  

% = �&& '� − (
�)�*   e    ! =	 �&&

�&&��    Equação (8) 

  

m = número de ordem da série anual, organizada de forma decrescente. 

 

A evolução temporal de cada estação pluviométrica foi analisada a partir dos 

valores obtidos para cada série parcial (média móvel de 30 anos), sendo ajustada uma 

curva de tendência, obtida por um modelo linear do tipo y = a + bx, onde x é a variável 

tempo, y a precipitação máxima com período de retorno de 100 anos, a o valor da reta 

ajustada para o tempo t = 0 e b o coeficiente angular. A tendência é considerada 

crescente se o coeficiente angular da equação da reta for positivo e decrescente se o 

coeficiente angular for negativo. O grau da tendência linear é determinado pelo grau de 

inclinação da reta.  

As precipitações máximas foram expressas por um modelo logarítmico do tipo 

y= β Ln(x)+ α, onde x é a variável tempo de retorno, y é a precipitação média máxima 

da série de dados, β é a diferença entre a média das precipitações observadas e a média 

da variável reduzida do período analisado, Ln é o logaritmo neperiano e α é a diferença 

entre o desvio padrão da precipitação observada e da variável reduzida da série de dados 

de precipitação. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 Na Tabela 2 são apresentadas as estimativas de precipitação máxima, sendo que 

as mesmas foram organizadas pelos valores de períodos de retorno iguais a 5, 10, 20, 50 

e 100 anos. 
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Tabela 2 - Estações pluviométricas e precipitações máximas (mm) para diferentes períodos de 
retorno (TR) e equações correspondentes. 

Estação 
Período de retorno (anos) Equação R2 

5 10 20 50 100   

Luiz Alves 49,1 59,3 69,5 83,0 93,2 14,705Ln(tr)+25,445 0,9659 

Indaial 47,9 56,5 65,2 76,6 85,2 12,482Ln(tr)+ 27,761 0,9691 

Pomerode 48,3 54,2 60,1 67,9 73,8 8,4867Ln(tr)+34,683 0,9655 

Blumenau 46,2 53,4 60,5 70,0 77,1 10,309Ln(tr)+29,642 0,9661 

Rio dos Cedros 48,7 55,6 62,5 71,7 78,6     9,2195ln(tr)+ 33,096 0,9659 

Vitor Meireles 43,6 49,0 54,4 61,5 66,8 7,744ln(tr)+ 31,173 0,9686 

Brusque 44,8 52,9 61,0 71,7 79,8 11,694Ln(tr)+25,981 0,9659 

Apiúna 42,6 47,3 52,1 58,4 63,2 6,9028ln(tr)+ 31,446 0,9659 

Ibirama 42,0 46,9 51,9 58,5 63,4 7,1678Ln(tr)+30,422 0,9656 

Ituporanga 41,0 47,0 53,1 61,0 67,0 8,667Ln(tr)+27,09 0,9659 

Taió 43,1 49,0 55,0 62,8 68,7 8,5581Ln(tr)+29,315 0,9655 

Timbó 43,9 48,7 53,6 60,1 65,0 7,0474Ln(tr)+32,518 0,9655 

Pouso Redondo 44,8 50,6 56,4 64,1 69,9 7,188Ln(tr)+30,464 0,9659 

Alfredo Wagner 42,2 48,2 54,2 62,1 68,1 8,6709Ln(tr)+28,212 0,9659 

Trombudo Central 41,4 46,2 51,1 57,5 62,3 7,004Ln(tr)+30,094 0,9661 

Vidal Ramos 40,9 46,3 51,7 58,8 64,2 7,7618Ln(tr)+28,407 0,9684 

Rio do Sul 43,3 48,8 54,3 61,6 67,1 7,9238Ln(tr)+30,568 0,9687 

Agrolândia 46,8 52,5 58,1 65,7 71,3 8,2011Ln(tr)+33,568 0,9693 

Botuverá 45,6 51,4 57,4 65,1 71,0 8,4937Ln(tr)+31,885 0,9701 

 

Os valores extremos extrapolados apresentados na tabela mostram que a estação 

pluviométrica dos municípios de Luiz Alves apresenta os maiores valores para todos os 

períodos de retorno, chegando a 93,2mm (TR 100 anos). Para os períodos de retorno de 

10, 20, 50 e 100, o segundo maior valor foi encontrado na estação pluviométrica de 

Indaial. Para o tempo de retorno de 5 anos, Rio dos Cedros apresentou a segunda maior 

estimativa. O menor valor máximo para um período de recorrência de 5 anos foi 

encontrado na estação pluviométrica de Vidal Ramos (40,9 mm), enquanto para os 

demais períodos de recorrência, as menores estimativas foram observadas na estação 

pluviométrica de Trombudo Central.  

Apesar de a estação pluviométrica de Blumenau não ter apresentado as maiores 

estimativas para os diferentes tempos de retorno, liderou o primeiro lugar no ranking 

dos municípios mais atingidos por desastres naturais em Santa Catarina, com 

inundações graduais e bruscas e deslizamentos de terra, no período de 1980 a 2007 

(HERRMANN et al., 2009). Segundo Aumond (2009) as declividades dos cursos 
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d’água que compõe a rede de drenagem no Vale do Itajaí, contribuem para ocorrências 

de inundações, com destaque para o trecho do centro urbano de Blumenau até a foz do 

Rio Itajaí-Açu, onde se observa uma baixa declividade, responsável pela formação de 

grandes planícies de inundação, tornando tais áreas vulneráveis aos eventos hídricos. 

Rio do Sul ficou entre os dez municípios mais atingidos por inundações bruscas, 

sendo este atingido tanto pelas inundações bruscas como as graduais. De acordo com 

Herrmann et al. (2009), as inundações bruscas estão entre os desastres mais frequentes, 

com maior número de casos registrados em janeiro e fevereiro. São resultantes da 

interação de fenômenos geográficos como circulação atmosférica; a fisiografia; o uso da 

terra; elevados totais de precipitação em curto período de tempo; excesso de umidade no 

solo por chuvas antecedentes; configuração das encostas e altas declividades; 

impermeabilização da superfície, etc, que combinadas, podem levar ao máximo o poder 

de destruição do fenômeno.  

Em Blumenau, no mês de novembro de 2008, o total mensal ficou em torno de 

1000mm, para uma média climatológica mensal de aproximadamente 150 mm (SILVA 

DIAS, 2009). De acordo com o autor, os modelos numéricos previram a condição 

meteorológica que indicavam acúmulos de precipitação acima do normal com alguns 

dias de antecedência, porém sem prever valores tão extremos como os observados. 

Este resultado mostra a importância de estudos voltados para conhecimento de 

extremos de precipitação para essa região. No ranking dos deslizamentos de terra ainda 

aparecem os munícipios de Brusque e Ituporanga. Para o período de retorno de 100 

anos, a estação pluviométrica de Brusque apresentou a terceira maior estimativa.  

As probabilidades empíricas para as estações pluviométricas analisadas com 

diferentes períodos de retorno mostram que os maiores valores são observados nos 

municípios de Luiz Alves e Brusque, com 82,42 mm e 71,29 mm, respectivamente, para 

um período de recorrência de 74 anos. Os menores valores extremos para o mesmo 

tempo de recorrência foram observados nos municípios de Alfredo Wagner (61,81 mm) 

e Ituporanga (60,67 mm). É possível observar que as precipitações máximas se 

concentram nos menores valores de TR, o que se explica pelo fato de estarem 

associadas a maiores probabilidades de ocorrência de precipitação.  

Na Figura 2 é apresentada a distribuição empírica para cada estação 

pluviométrica em função do período de retorno, onde se observa a evolução temporal da 

precipitação para a região de análise. 
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Figura 2 - Curva de ajuste para os valores de precipitação máxima para diferentes tipos de retorno. 

 

Na Figura 3 são apresentados os coeficientes angulares b da linha de tendência 

ajustada para as séries estimadas de precipitações máximas diárias anuais, com período 

de retorno de 100 anos. Das seis estações meteorológicas analisadas, Pomerode, Alfredo 

Wagner e Trombudo Central, apresentaram uma leve tendência de decréscimo dos 

extremos. Rio dos Cedros, Taió e Timbó apresentam uma tendência de acréscimo das 

precipitações máximas. O maior valor obtido foi para a estação pluviométrica de Taió 

(b=0,78). Este valor representa um aumento de 7,8 mm por década na precipitação 

máxima diária anual. Estes resultados convergem com os obtidos por Mitterstein e 

Severo (2007). 

Mitterstein e Severo (2007) analisaram a evolução das médias de 30 anos de 

doze séries temporais de precipitação no Vale do Itajaí, a fim de avaliar a existência de 

tendências de longo prazo nas séries de totais anuais de precipitação. Os autores 

encontraram um aumento na precipitação média, a partir da década de 1970, na maioria 

das séries analisadas. Tendências de acréscimo de precipitação, a partir da década de 

1970, foram encontradas por Párraga (2002). De acordo com o autor, a leste da 

Cordilheira dos Andes, no Sul do Brasil e Sudeste brasileiro, a variabilidade observada 

nas séries de dados anuais parece evidenciar saltos nos valores médios, dividindo as 

séries em dois períodos distintos, na metade da década de 1970. O autor ressalta que as 
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mudanças temporais nas precipitações anuais e mensais observadas na década de 70 

sobre quase todas as regiões da América do Sul, excetuando aparentemente a região 

Nordeste, estão relacionadas à mudança climática observada na metade da década de 70, 

em virtude das mudanças da TSM, principalmente sobre o Oceano Pacífico.  
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Figura 3 - Coeficiente angular da linha de tendência das precipitações máximas diárias anuais com 
perído de retorno de 100 anos das estações meteorológicas: (a) Pomerode, (b) Rio dos Cedros, (c) 
Taió, (d) Timbó, (e) Alfredo Wagner e (f) Trombudo Central. 
 

  As distribuições das precipitações máximas diárias variam de acordo com o 

período de recorrência e apresentam uma faixa de valores decrescentes no sentido 

nordeste-sudoeste para todos os períodos de retorno, enquanto para o estado de Santa 

Catarina a média da precipitação total anual aumenta de leste para oeste, com valores 

maiores na região centro-oeste e oeste do estado (ANDRADE, et al., 1999). Quanto à 
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variabilidade da média de precipitação para os meses de dezembro, janeiro, fevereiro e 

março (DJFM), os resultados encontrados pelos referidos autores mostram um 

decréscimo da precipitação no sentido nordeste-sudoeste. Segundo os autores, o estado 

de Santa Catarina apresenta uma variabilidade na precipitação ao longo do ano, com 

máxima precipitação na região nordeste nos meses de dezembro a março e com maior 

precipitação concentrada a oeste, principalmente nos meses de maio a junho. Os 

referidos autores ressaltam que processos físicos diferentes explicam a precipitação no 

estado de Santa Catarina, como efeitos orográficos e dinâmicos na região centro-oeste e 

oeste do estado e, possivelmente, uma dinâmica de sistemas convectivos associados a 

uma ciclogênese na parte costeira, explicando a precipitação da região nordeste de Santa 

Catarina.  

  Mitterstein e Severo (2007) identificaram cinco regiões homogêneas quanto ao 

comportamento espacial da precipitação no Vale do Itajaí com um padrão claro na 

distribuição da precipitação, seguindo uma orientação no sentido leste-oeste das regiões 

homogêneas. De acordo com os autores isso pode indicar a influência da maritimidade e 

continentalidade sobre a distribuição da precipitação na região do Vale do Itajaí. 

  Para TR 5 (Figura 4), a porção leste apresenta precipitação máxima na faixa de 

45,1 mm a 48,9mm, sendo que os maiores inervalos são encontrados em uma porção do 

território que abrangem as estações pluviométricas de Pomerode, Luiz Alves e Rio dos 

Cedros e outra faixa nas adjacências da estação pluviométrica de Indaial. Esta faixa a 

nordeste da bacia onde as estimativas são mais altas pode ser explicada pela presença de 

um fluxo em baixos níveis, com direção perpendicular à costa, associado a um sistema 

de alta pressão no Atlântico Sul, que favorece o deslocamento de ar úmido para o 

continente (RODRIGUES, 2015). A porção que se estente de noroeste ao centro/sul 

possui a menor faixa de precipitação. As menores estimaitvas foram encontradas na 

porção centro/sul nas adjacências da estação pluviométrica de Taió. Resultados 

semelhantes para esta região foram obtidas por Murara et al. (2016). A análise de 

agrupamento realizada pelos autores idenficou três áreas homogêneas na bacia do Itajaí, 

sendo a região centro/sul (identificada pelos referidos autores como região sudoeste – 

incluindo a porção oeste, sul e uma faixa na porção sudeste), apresenta os menores 

registros de chuva (1.595mm média anual) e densidade de precipitação variando de 12,1 

a 15,1mm/dia. De acordo com Murara et al. (2016), nesta área, há uma concentração de 

centros urbanos, onde geralmente ocorre as primeiras inundações.  
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  Nas Figuras 4 a 8 são apresentados os planos gerados por interpolação para TR 

5, 10, 20, 50 e 100 anos. 

  As distribuições das precipitações máximas diárias variam de acordo com o 

período de recorrência e apresentam uma faixa de valores decrescentes no sentido 

nordeste-sudoeste para todos os períodos de retorno, enquanto para o estado de Santa 

Catarina a média da precipitação total anual aumenta de leste para oeste, com valores 

maiores na região centro-oeste e oeste do estado (ANDRADE  et al., 1999). Quanto à 

variabilidade média de precipitação para os meses de dezembro, janeiro, fevereiro e 

março (DJFM), os resultados encontrados por Andrade et al. (1999) mostram um 

decréscimo da precipitação no sentido nordeste-sudoeste. Segundo os autores, o estado 

de Santa Catarina apresenta uma variabilidade na precipitação ao longo do ano, com 

máxima precipitação na região nordeste do estado nos meses de dezembro a março e 

com maior precipitação concentrada a oeste catarinense, principalmente nos meses de 

maio a junho. Os referidos autores ressaltam que processos físicos diferentes explicam a 

precipitação no estado de Santa Catarina, como efeitos orográficos e dinâmicos na 

região centro-oeste e oeste do estado e, possivelmente, uma dinâmica de sistemas 

convectivos associados a uma ciclogênese na parte costeira do estado, explicando a 

precipitação da região nordeste de Santa Catarina.  
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Figura 4 - Precipitações máximas esperadas com período de retorno (TR) de 5 anos para a bacia do Rio Itajaí. 

  

Situação semelhante é encontrada para TR de 10 anos (Figura 5), com maiores 

valores de precipitação na região leste/sudeste, principalmente, nas imediações das 

estações pluviométricas de Pomerode, Luiz Alves, Rio dos Cedros e Indaial (53,9-

58,9mm).  Estes resultados convergem com resutaldos obtidos por Murara et al. (2016). 

Segundo os autores, esta área apresenta média anual de precipitação de 1.794m e é a 

região que apresenta os casos com os totais de precipitação mais elevados, sugerindo a 

ocorrência de chuvas intensas. 

Na porção noroeste e centro/sul da bacia predomina a menor faixa de 

precipitação, compreendia entre 46,4 e 50,6mm, com exceção da estação pluviométrica 

de Agrolândia, cujo intervalo de precipitação está entre 50,7 a 52,2mm. 
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Figura 5 - Precipitações máximas esperadas com período de retorno (TR) de 10 anos para a bacia do Rio 
Itajaí. 
   

  A Figura 6 apresenta os resultados encontrados para TR de 20 anos. Nesta 

figura, observa-se que os maiores valores de precipitação máxima diária concentram-se 

nas regiões leste/sudeste, como as observadas para os tempos de retorno de 5 e 10 anos. 

Contudo, as precipitações máximas esperadas são mais altas nas proximidades das 

estações pluviométricas de Luiz Alves e Indaial, onde a faixa de precipitação é de 61,3-

68,9mm. As demais regiões apresentam precipitações máximas diárias entre 51,5 a 

52,6mm, com exceção das adjacências da estação pluviométrica de Agrolândia, cujo 

faixa de precipitação é de 56,7 a 58,7mm. 
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Figura 6 - Precipitações máximas esperadas com período de retorno (TR) de 20 anos, para a bacia do Rio 
Itajaí. 
 

  Para TR 50 (Figura 7), observa-se que uma grande porção da bacia, 

compreendendo as regiões oeste, centro e sul, apresentam as menores estimativas (58-

63,2mm), com exceção das estações pluviométricas de Agrolândia e Pouso Redondo 

que apresentam precipitações máximas diárias entre 63,3 e 65,8mm. As maiores 

estimativas são observadas na porção leste/sudeste, em torno das estações 

pluviométricas de Luiz Alves e Indaial (71,7 a 82,2 mm).  
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Figura 7. Precipitações máximas esperadas com período de retorno (TR) de 50 anos, para a bacia do Rio 
Itajaí. 
 

  Para TR de 100 anos (Figura 8), a distribuição espacial das máximas diárias 

apresenta uma configuração semelhante à encontrada para TR de 50 anos. As maiores 

estimativas foram observadas nas porções norte, leste e sudeste da bacia, 

compreendendo a faixa entre 69,2 e 92,2 mm, nas imediações das estações 

pluviométricas de Luiz Alves e Indaial.  As regiões oeste, centro e sul apresentaram 

precipitação máxima diária entre 62,9 a 69,1mm, exceto nas adjacências de Agrolândia 

e Pouso Redondo, com faixa de precipitação máxima diária entre 69,2 a 72,1mm.  
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Figura 8 - Precipitações máximas esperadas para o período de retorno (TR) de 100 anos, para a 
bacia do Rio Itajaí. 
 

  De forma geral, a porção centro-sul apresenta as menores estimativas de 

precipitação para os diferentes períodos de retorno, enquanto a nordeste, observa-se as 

maiores estimativas, especialmente nas adjacências das estações pluviométricas de 

Pomerode, Rio dos Cedros, Luis Alves e Indaial, que pode ser justificado pela 

influência da maritimidade e acidentes geográficos.  

  Segundo Grimm (2009), na costa leste da Região Sul do Brasil, há expressivas 

contribuições de efeito orográfico para a precipitação. Os ventos de superfície tendem a 

divergir da Alta Subtropical do Atlântico Sul e dirigir-se perpendicularmente à costa, 

onde uma ascensão íngreme lhes é imposta pela Serra do Mar, próximo à costa. A 

convergência vertical de umidade ajuda a produzir a mais forte precipitação da região, 

ocorrendo basicamente no semestre quente, pois o anticiclone não penetra no continente 

e os ventos perpendiculares à costa no Sul do Brasil são mais fortes.    

Com objetivo de analisar as precipitações máximas diárias esperadas para a 

bacia hidrográfica do Rio Itajaí, as estimativas de precipitação para diferentes tipos de 

recorrência foram obtidas através da função densidade de probabilidade de Extremos 

Tipo I, apresentado resultados convergentes com estudos realizados para a bacia do Rio 
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Itajaí. As tendências de extremos foram obtidas pela Função Densidade Probabilidade 

Gaussiana.   

 As superfícies geradas por interpolação para TR 5, 10, 20, 50 e 100 anos 

mostram uma faixa decrescente de valores máximos esperados para diferentes períodos 

de retorno no sentido leste/sudeste, com estimativas mais altas nas porções leste/sudeste 

da bacia, especialmente nas imediações das estações pluviométricas de Luiz Alves e 

Indaial. Nesta porção territorial, localiza-se a estação de Rio dos Cedros, que 

apresentaram uma leve tendência de aumento de extremos com valores que representam 

um acréscimo de precipitação de 4,0mm por década. Pomerode apresentou uma leve 

tendência de decréscimo.  

 A menor faixa de precipitação máxima foi observada nas regiões oeste, centro e 

sul da bacia. Nesta região foram verificadas leves tendências de redução de extremos, 

com decréscimo de 3,8 mm por década em Trombudo Central. Nesta faixa de 

distribuição dos menores valores de extremos, localiza-se a estação de Taió que 

apresentou o maior valor de tendência de aumento de extremos de precipitação, 

correspondendo a um incremento de 7,8 mm por década.  

  

CONCLUSÕES 

 

 A análise das precipitações máximas diárias para diferentes períodos de 

recorrência permite constatar que as maiores estimativas de precipitação são observadas 

na porção nordeste, convergindo com resultados encontrados em outras pesquisas.  As 

diferenças regionais são notadas em um eixo nordeste-sudoeste, com valores 

decrescentes, devido às expressivas contribuições do efeito orográfico da Atla 

Subtropical do Atlântico Sul. Embora esta condição indique que chuvas extremas sejam 

características desta região, verificou-se que a estação pluviométrica de Rio dos Cedros 

apresentou leve tendência de aumento das precipitações máximas diárias, o que requer 

uma investigação das causas de tal comportamento da precipitação. Na porção centro-

sul, onde foram observadas as menores estimativas para os diferentes períodos de 

retorno, foram observadas leves tendências de decréscimo das precipitações em 

Trombudo Central e Alfredo Wagner. Tendo em vista a influência sobre a eficiência de 

diversos setores econômicos e sociais, torna-se relevente averiguar mudanças nas séries 

de precipitação da região na bacia do Rio Itajaí.   
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RESUMO 

 

Eventos extremos de precipitação influenciam a sociedade de forma direta e 

indireta. Dependendo de sua magnitude e extensão, os danos gerados por estes eventos 

podem, na maioria das vezes, ser enquadrados na categoria de desastres naturais. O 

objetivo deste trabalho é estabelecer e discutir valores normais e extremos para a chuva 

na bacia do Rio Itajaí, através da utilização da técnica estatística dos quantis, utilizando 

dados de precipitação das estações convencionais da Agência Nacional de Águas 

(ANA), no período de 1930-2013. O cálculo de frequência de classes de chuva foi 

realizado empregando-se as classes recomendadas pelo Instituto Nacional de 

Meteorologia (INMET). A análise de frequência mostrou que a classe de precipitação 

0,1-2,5mm é a mais comum, com ocorrência superior a 14,5%. As classes entre 50-

100mm e >100mm não chegam a ultrapassar 5% de frequência. Quanto aos anos com os 

maiores acumulados anuais, destacam-se os anos de 1983 e 1998 e 2008.  

 

Palavras-chave: Extremos de precipitação; análise de frequência, quantil.  

 

ABSTRACT 

 

Extreme precipitation events influence society directly and indirectly. 

Depending on their magnitude and extent, the impacts generated by events can, for the 

most part, fall into the category of natural disasters. The aim of this work is to establish 

and discuss normal and extreme values for rainfall in the Itajaí river basin, using the 

statistical technique of quantiles and rainfall data from the National Meteorological 

Agency (ANA) in the period of 1930-2013. The calculation of frequency of rainfall 

classes was performed using the classes recommended by the National Institute of 

Meteorology (INMET). Frequency analysis showed that the class of precipitation 0.1-

2.5mm is the most common, with an occurrence higher than 14.5%. Classes between 

50-100mm and> 100mm do not exceed 5% of frequency. As for the years with the 

highest annual accumulations, the years of 1983 and 1998 and 2008 stand out. 

 

Keywords: Extreme Precipitation; frequency analysis, quantile. 
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INTRODUÇÃO 

 

A ocorrência da precipitação é determinada pela gênese e pelo desenvolvimento 

de fenômenos atmosféricos em diferentes escalas espaciais e temporais e de suas 

interações com a superfície terrestre por meio de trocas de fluxos de calor e umidade.   

Em determinadas áreas, o regime de precipitações pode ser alterado pela influência da 

orografia, brisas terrestres e marítimas, ilhas de calor, efeitos da urbanização e 

circulações locais de vento (CALVETTI et al., 2006).  

A precipitação é um dos elementos meteorológicos que exerce maior influência 

sobre as condições ambientais, com efeitos diretos sobre o balanço hídrico (SORIANO 

e GALDINO, 2002). No caso da Região Sudeste do Brasil, a mais populosa e 

economicamente mais desenvolvida, períodos longos de seca podem afetar 

dramaticamente algumas culturas na região, causando prejuízos econômicos, assim 

como precipitações intensas e persistentes por muitos dias podem gerar danos 

econômicos e perdas de vidas, especialmente nos locais de maior vulnerabilidade 

(CARVALHO e JONES, 2009).  

É evidente que não se deve atribuir a responsabilidade pelos prejuízos 

socioeconômicos aos elementos climáticos, mesmo porque, como afirma Monteiro et al. 

(2012), a opção por uma ocupação do solo, muitas vezes, desconsidera as 

vulnerabilidades do local escolhido para se estabelecer. Portanto, a compreensão destes 

elementos é fundamental no planejamento urbano e agrícola, servindo como subsídio na 

elaboração de projetos de pesquisa e tomada de decisão que visem ao bem-estar da 

sociedade e meio ambiente, como planos de redução de riscos de eventos adversos, que 

causam prejuízos socioeconômicos em diversas regiões do Globo, especialmente as 

menos desenvolvidas.  

Segundo Burges et al. (2015), na Jamaica, a compreensão da precipitação 

extrema é importante para projetos de infraestrutura de controle de inundações, 

especialmente com a possibilidade de aumento das intensidades sob mudanças 

climáticas. De acordo com os autores, registros de extremos de precipitação no país 

incluem eventos que estão entre as maiores medições conhecidas de precipitação em 

nível global, como o ocorrido em maio de 1916, quando o acumulado de precipitação 

foi de 198 mm em 15 minutos. Segundo Noriah e Rakhecha (2001), em Selangor, 

Malásia, as precipitações são influenciadas pelas monções de sudoeste e nordeste, com 

precipitações máximas ocorrendo durante os meses entre as monções, devido às 
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tempestades severas frequentes. Os maiores valores diários de precipitação para o 

sudeste da Malásia variam de mais que 250 mm ao longo da costa a 175 mm no interior. 

Na costa oeste da região, o maior registro de precipitação de 1 dia foi de 286 mm em 

fevereiro de 1970.  

Em algumas regiões do Brasil as chuvas podem ser abundantes, registrando-se 

valores relativamente elevados e outras regiões a precipitação pode ter valores 

relativamente baixos. Grimm et al. (1998)  encontraram em toda a Região Sul do Brasil, 

fortes anomalias de precipitação associados a episódios El Niño (EN) e La Niña (LN). 

Em episódios El Niño e La Niña Grimm e Tedeschi (2006), observaram mudanças na 

frequência de eventos extremos de precipitação em relação a anos normais. Segundo os 

autores, a ocorrência de eventos extremos está associada a episódios El Niño-Oscilação 

Sul (ENOS) com certas condições particulares, que podem ser produzidas pela 

modulação destes episódios por oscilações interdecadais. Grimm e Sant’Ana (2000) 

ressaltam  em períodos de El Niño as primaveras são mais chuvosas, além de aumentar 

a precipitação no inverno do ano seguinte ao início do evento na Região Sul do país.  

 A bacia do Rio Itajaí, marcada por episódios de chuvas intensas, caracteriza-se 

pelo clima regional da costa catarinense (FRAGA, 2004). A intensidade e distribuição 

da precipitação tem uma relação com as passagens de frentes frias que ocorrem durante 

todo ano, com maior frequência entre os meses de junho a setembro (NERY, 2005).  

Entre os anos 1980 e 2002, o número de frentes frias variou entre sessenta e setenta por 

ano(ANDRADE, 2005). São aproximadamente cinco frentes frias mensais ao longo de 

todo ano, com um mínimo de ocorrência no verão (TEIXEIRA, 2009). Durante o 

inverno, a Alta Subtropical do Atlântico Sul aproxima-se do continente sul-americano e 

os ventos médios predominantes são de norte (SATYAMURTY et al., 1998; GRIMM, 

2009). Nos meses de verão, episódios de chuva intensa são observados na região 

(NIMER, 1979; GRIMM et al., 1998; TEIXEIRA e SATYAMURTY, 2007), enquanto 

na costa catarinense, apesar do predomínio de ciclones extratropicais (GAN e RAO 

1991), um vento de leste persistente, associado ao anticiclone ao Atlântico Sul, mais 

frequente nos meses de verão, contribuem com elevados totais diários de precipitação, 

superiores a 100 mm, que ocorreram, principalmente, no mês de fevereiro 

(RODRIGUES et al., 2011). 

Quanto à dinâmica sazonal da área de estudo, esta pode ser modificada quando 

há interferências do fenômeno El Niño-Oscilação Sul (ENOS), que ocasionam chuvas 

intensas como as ocorridas em 1982/83 e 1997/98 e inundações no Vale do Itajaí.   
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Segundo Grimm e Aceituno (2015), registros observacionais sobre o ENOS cobrem 

pouco mais de um século, porém estudos paleoclimáticos indicam a existência do 

fenômeno muitos milênios antes da época atual. Um episódio muito intenso de ENOS 

iniciou-se em 1876 produzindo grandes impactos em nível global e também na América 

do Sul, com anomalias de chuva nos anos de 1877 e 1888 do Sul do país.  Resultados de 

estudos paleoclimáticos e dados históricos são encontrados em Tudhope et al. (2001); 

Sandweiss, Quinn et al. (1978, 1987); Aceituno et al. (2009). 

Em áreas urbanas, o estudo de chuvas intensas e/ou prolongadas torna-se vital, 

devido aos incidentes de variadas proporções que podem ocasionar, como as inundações 

e escorregamentos, alagamentos temporários, colapso de serviços de infraestrutura, 

perdas de vidas humanas, além dos danos à saúde psicológica, devido ao stress causado 

pelas situações enfrentadas em momentos de inundações (SOUZA et al., 2012).  

Episódios de chuvas com intensidades superiores a 60 mm ocorridos em 24 horas foram 

avaliados por Zanella (2007), devido aos danos que causam em áreas urbanas. Estudos 

semelhantes foram realizados por Gonçalves (1992) para a cidade de Salvador. Souza et 

al. (2012) avaliaram dados de precipitação diária para determinar e classificar limiares 

da precipitação pluviométrica, na cidade do Recife. Os resultados mostraram que 

quando há registros de precipitação dentro das classes de Chuva Muito Forte (18,6-

55,3mm) e Forte (≥ 55,3mm), há escorregamentos e muitos pontos de alagamentos. 

Neste contexto, o emprego de metodologias que permitam compreender o 

comportamento da precipitação e sua oscilação anual, torna-se indispensável para o 

planejamento urbano e agrícola da região. Assim, esta pesquisa tem com objetivo 

estabelecer e discutir valores normais e extremos para a chuva na bacia do Rio Itajaí, 

através da utilização da técnica estatística dos quantis. Por se tratar de uma região onde 

a forma da bacia e a declividade dos cursos d’água favorecem a ocorrência de 

inundações é que se propõe conhecer a concentração da precipitação em diferentes 

intervalos de classes de intensidade e a frequência com que ocorrem na bacia do Rio 

Itajaí. 

 

METOLOLOGIA 

 

Foram selecionadas dezenove estações pluviométricas, das quarenta e oito 

disponibilizadas no sistema de informações hidrológicas Hidroweb para a classificação 



58 
 

da intensidade de chuva em intervalos de classes. Os critérios de seleção adotados foram 

séries históricas que possuam períodos de dados superiores a 30 anos,  conforme 

padronização da Organização Meteorológica Mundial (OMM), para caracterizar o clima 

de uma região. Foram utilizados dados entre 1983 e 2013 na análise de frequência de 

extremos a fim de compará-los aos anos chuvosos e estes a eventos de ENOS. 

Foram utilizados dados de chuva consistidos  disponibilizados até o ano de 2006.  

No período que compreende os anos de 2007 e 2013, a análise de consistência foi 

realizada utilizando o programa HIDRO-PLU, da Agência Nacional de Energia Elétrica 

(ANEEL). O modelo admite a utilização de um número máximo de nove estações de 

apoio, estabelecendo, de acordo com o total mensal ou anual de cada estação de 

selecionada para os testes, intervalos de aceitação. Se o total mensal ou anual da estação 

em análise estiver fora do intervalo de aceitação de todas as estações de apoio 

selecionadas para os testes, o programa recusa este valor e sugere outro com maior 

possibilidade de ter ocorrido. Caso o total mensal da estação em análise fique dentro do 

intervalo de aceitação de uma das estações de apoio selecionadas para os testes, o valor 

é aceito e não é sugerido outro valor.  Este processamento (preenchimento de dados) 

pode ser feito somente em séries mensal ou anual, sendo o mensal mais utilizado. 

Os códigos, municípios, coordenadas geográficas, altitude e período das séries 

selecionadas são apresentados na Tabela 1.  

 

Tabela 1- Localização das estações pluviométricas da bacia do rio Itajaí. 

Estação  Código Latitude Longitude Altitude (m) 

Agrolândia 2749041 -27,4114 -49,8314 850 

Alfredo Wagner 2749007 -27,7306 -49,3828 550 

Apiúna 2749000 -27,0381 -49,395 93 

Blumenau 2649007 -26,9181 -49,0653 12 

Botuverá 2749045 -27,1967 -49,0872 - 

Brusque 2748000 -27,1008 -48,9181 27 

Ibirama 2749001 -27,0539 -49,5167 151 

Indaial 2649001 -26,9492 -49,2939 76 

Ituporanga 2749002 -27,3986 -49,6058 370 

Luiz Alves 2648002 -26,7242 -48,9317 90 

Pomerode 2649002 -26,7367 -49,1703 63 

Pouso Redondo 2749006 -27,2572 -49,9408 353 

Rio do Sul 2749039 -27,2056 -49,6317 350 

Rio dos Cedros 2649008 -26,7408 -49,2706 80 

Taió 2749003 -27,1131 -49,9944 360 

Timbó 2749004 -26,8297 -49,2719 400 
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Trombudo Central 2749013 -27,2903 -49,7689 350 

Vidal Ramos 2749033 -27,3925 -49,3656 550 

 

      A análise de frequência de dias com chuva foi realizada na planilha eletrônica do 

programa Microsoft Office Excel®. O cálculo foi feito empregando-se as classes 

recomendadas pelo INMET: 0,1-2,5mm, 2,5-5mm, 5-10mm, 10-15mm, 15-25mm, 25-

50mm, 50-100mm e >100mm. As classes de frequência a partir de 100mm foram 

subdivididas em intervalos de 50, constituindo-se as seguintes classes: 100-150mm, 

150-200mm, 200-250mm, 250-300mm, 300-350mm e >350mm. Os dias com 

precipitação inferior a 0,1 mm foram excluídos e os demais dados foram separados em 

intervalos de classe de precipitação de acordo com a intensidade acumulada em 24 

horas. A precipitação diária foi dividida nas seguintes classes: chuvisco (0,1 a 2,5 mm), 

chuva fraca (2,5 a 10,0 mm), chuva moderada (10,0 a 15,0 mm), chuva relativamente 

forte (15 a 25mm) chuva forte (25,0 a 50,0 mm) e chuva extrema (acima de 50 mm). 

Para a caracterização dos anos secos e chuvosos, foi utilizada a técnica dos 

quantis, empregada para separar as distribuições da amostra. Um quantil de ordem p é 

um valor numérico que divide a distribuição em duas partes separando uma amostra em 

duas massas de observações numéricas, com 100xp% dos elementos localizados à 

esquerda do quantil “amostral” e os demais 100x(1-p)%, à direita.   

O pioneiro no uso desta técnica foi Pinkayan (1966), que a utilizou para avaliar a 

ocorrência de anos secos e chuvosos sobre extensas áreas continentais, especialmente 

nos Estados Unidos. No Nordeste brasileiro, uma sequência de trabalhos foi realizada 

por Xavier e Xavier (1984); Xavier e Xavier (1987), Xavier e Xavier (1990); Xavier et 

al.(2002) com o objetivo de classificar e monitorar anos secos e chuvosos.  

As séries históricas de precipitação foram organizadas na planilha eletrônica do 

programa Microsoft Excel®, agrupando em uma única tabela os totais de chuva 

acumulada em cada mês de cada ano da série histórica. Em seguida, os valores foram 

somados para obtenção do total pluviométrico acumulado durante cada ano. 

Posteriormente, os valores anuais foram ordenados, em ordem crescente, para aplicação 

da técnica estatística. Com os valores ordenados em uma única tabela foram 

determinados para os respectivos quantis. A escolha dos quantis pode variar de acordo 

com o objetivo da pesquisa. Neste estudo, foram utilizados o quantil de ordem 5% 

(valores extremos inferiores para chuva acumulada em determinado ano) e o quantil de 

ordem 95% (valores extremos superiores para a chuva acumulada em determinado ano). 
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Isso representa que dos totais acumulados em cada ano da série histórica, ordenados do 

menor valor para o maior valor, 5% destes valores estarão abaixo do Q(0,05), ou seja, 

representarão valores extremos de chuva (baixa pluviosidade) no outro extremo da 

tabela, os valores acima do Q(0,95) representam os valores extremos superiores de chuva 

(elevada pluviosidade). 

Para que as estimativas de anomalias sejam comparáveis entre si, não 

comprometendo a tentativa de avaliar a evolução de uma quadra chuvosa, devem ser 

utilizadas séries com iguais extensões (MONTEIRO, 2012). Xavier e Xavier (1999) 

ressaltam que as estimativas de quantis para uma região são tão mais confiáveis quanto 

maior for a extensão em anos das séries pluviométricas. Mesmo dispondo de séries 

muito longas, Xavier e Xavier (1999) advertem que o uso de séries de longo período 

pode comportar alguma mudança climática com respeito ao regime pluvial na área de 

estudo, podendo se tornar um problema delicado a ser apreciado. Como não se pretende 

comparar as séries entre si, mas com as classes de extremos superiores a 50mm, neste 

estudo, foram utilizadas séries de dados de diferentes períodos disponíveis pela ANA. 

Mediante os quantis, foram definidos os intervalos correspondentes aos eventos 

Extremamente Seco (ES), Muito Seco (MS), Seco (S), Normal (N), Chuvoso (C), Muito 

Chuvoso (MC) e Extremamente Chuvoso (EC), representadas pelos seus respectivos 

quantis Q(0,5), Q(0,15), Q(0,35), Q(0,50), Q(0,65) e Q(0,85), Q(95) para cada uma das séries 

históricas. Dessa forma, foram determinados e classificados limites de intensidade para 

a chuva anual na bacia do rio Itajaí, relacionada às ordens quantílicas descritas na 

Tabela 2. 

 

Tabela 2- Classificação das categorias e probabilidades da precipitação anual relacionada às ordens 
quantílicas para a bacia do rio Itajaí. 

Classes Quantis 

Extremamente Seco (ES) p(x)<Q0,05 

Muito Seco (MS) Q0,05≤ p(X) < Q0,15x 

Seco (S) Q0,15≤ p(X) < Q0,35 

Normal (N) Q0,35≤ p(X) < Q0,65 

Chuvoso (C) Q0,65≤ p(X) < Q0,85 

Muito Chuvoso (MC) Q0,85≤ p(X) < Q0,95 

Extremamente Chuvoso (EC)  P≥Q0,95 

 

onde, Q significa o limite do quantil adotado para a realização dos cálculos deste 

trabalho. A descrição segue o método aplicado por Xavier e Xavier (1999). 
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Define-se o quantil Q, para cada número real p entre 0 (zero) e 1 (um), como 

valor em milímetros de chuva que satisfaça a condição 

 

+,-./0 ≤ 234 = 3                        
Equação (1) 

 

Consequentemente, se F=Fx, for a função de distribuição, ou função de 

repartição, de probabilidades associada à variável aleatória contínua X, admitindo uma 

“inversa” F-1, num intervalo (a,b), -∞ ≤ a < b ≤ + ∞, tal que F(a) = 0 e F(b) = 1, então:  

 

F (Qp) = p,          Equação (29)  

 

ou equivalente,  

 

F-1 (p) = Qp,          Equação (3) 

 

Ademais, para qualquer valor observado X0 da precipitação, o número p0 (0 < p0 

<1), tal que: 

 

F (X0) = p0,          Equação (4) 

 

Diz-se ordem quantília p0 associada a X0.  

De acordo com Xavier e Xavier (1999), uma interpretação simples para o quantil 

Qp é a seguinte, supondo a "probabilidade" p expressada em termos porcentuais: 

espera-se que em p(%) dos anos a medida da chuva X não deve ultrapassar o valor desse 

quantil Qp, em milímetros, enquanto para (100 - p) % dos anos tal valor será excedido. 

Quanto às ordens quantílicas p = 0,25, 0,50 e 0,75 (25%, 50% e 75%), os quantis 

respectivos são os quartis, ou Q0,25, Q0,50 (mediana) e Q0,75. Reserva-se, então, a 

designação de decis para os quantis correspondentes a 10%, 20%, ... ,90%; percentis, 

àqueles correspondentes a 1%, 2%, ..., 99%; essas últimas, expressões correntes na 

literatura científica. 

Os totais de chuva acumulada em cada mês de cada ano da série histórica foram 

agrupados em uma única tabela e somados para aquisição do total pluviométrico 
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acumulado durante cada ano. Em seguida, os valores anuais foram ordenados, do menor 

para o maior, para a aplicação da técnica estatística e estabelecimento dos valores dos 

quantis.  

Na Tabela 3 são apresentados os anos de El Niño e La Niña empregados para a 

comparação dos períodos chuvosos.  

 

Tabela 3- Anos de El Niño-La Niña. Fonte: adaptado do CPTE /C INPE (2017).  

El Niño La Niña 

Forte Moderado Fraco Fraco Moderado Forte 

1939-41 1946-47 1951 1983-84 1964-65 1938-39 
1957-59 1965-66 1953 1984-85 1970-71 1949-51 
1972-73 1968-70 1963 1995-96 1998-01 1954-56 
1982-83 1986-88 1976-77   1973-76 
1990-93 1994-95 1977-78   1988-89 
1997-98 2002-03 1979-80   2007-08 

  2004-05    
  2006-07    
  2009-10    

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A análise de frequência de classes de precipitação diária realizada para as 

estações pluviométricas da bacia do Rio Itajaí (Figura 1) mostra que a classe 0,1-2,5mm 

é a mais comum, com ocorrência superior a 14,5%. Neste intervalo de classe, a estação 

pluviométrica de Trombudo Central foi a que apresentou maior ocorrência, com 36%. 

As classes com valores de precipitação entre 2,5mm e 5mm possuem frequência em 

torno de 14%, destacando-se a classe entre 5-10mm de chuva diária, com valores que 

chegam a 22%. Estes resultados convergem com os encontrados por Salgado et al. 

(2007), para o município de Angra dos Reis, RJ, onde os valores de chuva entre 5-

10mm são mais expressivos que a classe entre 2,5-5mm e maior ocorrência das classes 

com valores entre 0,1-2,5mm.  

As classes de precipitação diária entre a 25-50 mm (chuva forte), apresentam 

frequências superiores às anteriores, com exceção da estação pluviométrica de Vitor 

Meireles.  As classes de 50-100mm e >100mm não chegam a ultrapassar 5% de 

frequência. Os resultados estão de acordo com o esperado, sendo os maiores volumes 

concentrados abaixo de 50mmm, no entanto o que se destaca é existência dos valores 

diários extremos de chuva. Neste caso, mesmo que sejam esporádicos, podem ser de 
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grande impacto, principalmente, posteriores a dias consecutivos de chuva. Sendo o caso 

o solo encontra-se saturado, aumentando o escoamento superficial, o que torna o 

extremos mais impactante.  

 

 

 

Figura1- Frequência relativa (%) de classes de precipitação para as séries históricas das estações 
meteorológicas situadas na bacia do rio Itajaí. 

 

A Tabela 4 apresenta a subdivisão da classe de precipitação >100mm em 

números absolutos. A análise desses dados evidencia que as maiores frequências de 

precipitação entre 100 e 150mm encontram-se nas estações de Luiz Alves, Rio dos 

Cedros e Pomerode, contrastando com as frequências  apresentadas nas estações de Rio 

do Sul, Trombudo Central e Botuverá. As maiores frequências de extremos de chuva 
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das classes entre 150-200mm foram encontradas nas estações pluviométricas de 

Pomerode e Luiz Alves, 4 e 3, respectivamente. Para as classes de frequência entre 200-

250mm foram encontrados extremos nas estações de Blumenau, Luiz Alves e 

Pomerode. O maior total pluviométrico diário encontrado foi da estação pluviométrica 

de Blumenau com 250,9mm no dia 24 de novembro de 2008, senguno registros da 

ANA. 

 

Tabela4- Frequência absoluta de classes de precipitação para séries históricas das estações situadas 
na bacia do rio Itajaí. 

Estações 

pluviométricas 

Classes de precipitação (mm) 

100-150 150-200 200-250 250-300 300-350 >350 

Agrolândia 6     

Alfredo Wagner 11      

Apiúna 14      

Blumenau 20 1 1 1   

Botuverá 4 1     

Brusque 13 2     

Ibirama 12     

Indaial 11 1     

Ituporanga 13     

Luiz Alves 35 3 1    

Pomerode 27 4 1    

Pouso Redondo 11      

Rio do Sul 3      

Rio dos Cedros 28      

Taió 14 1     

Timbó 18 2     

Trombudo Central 4 2     

Vidal Ramos 11      

Vitor Meireles 5      

 

Eli et al. (2012) utilizaram dados do período de 1987 a 2008, da estação de 

Ituporanga, para a análise de frequência da precipitação. A média da precipitação anual 

foi de 1606,3 mm e média mensal de 133,9mm.  As estações do ano mais chuvosas 

foram o verão e a primavera, correspondendo a 59,6% da precipitação anual.  A maior 

frequência de precipitação observada ficou dentro do intervalo de 1719,8 a 1875,8 mm. 

Para a estação de Rio do Sul, Eli et al. (2013) encontraram  média anual foi de 1458,7 
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mm e média mensal de 121,56mm. As estações do ano mais chuvosas foram o verão e a 

primavera, correspondendo a 57,2% da precipitação anual.  

Neste estudo, os valores referentes às altas e baixas pluviosidades foram obtidos 

através da técnica dos quantis apresentados na Tabela 5. De acordo com os totais 

acumulados em cada ano da série histórica, 5% destes valores estão abaixo do Q(0,05), ou 

seja, representam valores extremos de chuva (baixa pluviosidade). No outro extremo, os 

valores acima do Q(0,95) representam os extremos superiores de chuva (elevada 

pluviosidade). As classes extremas (Extremamente Seco e Extremamente Chuvoso) 

apresentam, dessa forma, um intervalo relativamente menor (5%), enquanto que a classe 

Normal apresenta o maior intervalo (30%), compreendendo os valores entre 35% e 

65%, conforme esperado.  Os intervalos percentuais de cada quantil representam as 

probabilidades esperadas para cada um dos eventos que podem vir a ocorrer na série 

temporal, supondo que as características da precipitação sejam mantidas. Neste caso, 

nas séries mais longas obteve-se 5 (cinco) anos de valores extremos de chuva 

acumulada no ano, enquanto nas séries  mais curtas obteve-se apenas em 1 (um) da série 

estudada, tanto para baixa pluviosidade (anos extremamente secos), como para elevada 

pluviosidade (anos extremamente chuvosos).  
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Tabela 5- Classificação dos valores de chuva acumulada das séries históricas, na bacia, e valores estabelecidos para os quantis na bacia do Rio Itajaí. 

 ← ↔ ↔ ↔ ↔ ↔ → 

5% 15% 35% 50% 65% 85% 95% 

Classes 
Ext. 

 Seco 

Muito 

Seco 
Seco Normal Chuvoso 

Muito 

Chuvoso 

Ext. 

Chuvoso 

Estação 
Q(0,5) 

(mm) 

Q(0,15) 

(mm) 

Q(0,35) 

(mm) 

Q(0,65) 

(mm) 

Q(0,85) 

(mm) 

Q(0,95) 

(mm) 

Agrolândia 1110,9 1293,1 1544,2 1653,2 1772,3 1955 2304 

Alfredo Wagner 1101,7 1278,7 1465 1560,4 1647,5 1849,1 2065 

Apiúna 936,1 1219,6 1364,3 1472,7 1655,3 1854,4 2038,8 

Blumenau 1114,6 1289,6 1506,5 1630 1722,7 1928,6 2405,7 

Botuverá 1000,3 1299 1468,3 1546,7 1706,3 2004,7 2296,6 

Brusque 1131,1 1446,4 1532,8 1618,6 1717,3 1992,4 2274,8 

Ibirama 991,6 1191,9 1386,1 1464,8 1516,9 1803,6 2035 

Indaial 939,2 1254,7 1429 1637,2 1673,3 2005,7 2609,9 

Ituporanga 990,7 1179,4 1405,3 1504,6 1596 1793 2112 

Luiz Alves 1245,7 1455,9 1597 1678,2 1882,4 2249,9 2635,4 

Pomerode 1264,9 1458 1644,7 1811,7 1919,8 2150,7 2471,9 

Pouso Redondo 954,5 1122,1 1386,7 1476,7 1598,5 1732,9 2064,5 

Rio do Sul 1076,6 1251,6 1447,4 1528,8 1666 1888,2 2305,8 

Rio dos Cedros 1146,5 1304,4 1526,4 1646,9 1774 2031,1 2504,4 

Taió 1045,1 1216,5 1401,8 1522,9 1645,8 1856,5 2051,5 

Timbó 1221,7 1293,4 1468,5 1618,1 1709,8 1898,3 2064,1 

Trombudo Central 999,6 1182,3 1320 1452,3 1554,2 1757 2028,2 

Vidal Ramos 1045,5 1114,1 1288,5 1366,9 1562,4 1665,4 1874 

Vitor Meireles 962,3 1135,1 1388 1526,7 1608 1823 2208 
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Acumulado de chuva de 1811,7mm representa pluviosidade normal para a 

localidade de Pomerode, enquanto para a estação pluviométrica de Vidal Ramos um 

acumulado anual de 1874mm representa um valor de alta pluviosidade. Os maiores 

valores do Q(0,95) foram observados nas estações pluviométricas de Luiz Alves e Indaial 

(2635,4 e 2609,9mm).  

Na Tabela 6 foram apresentados somente os valores de alta pluviosidade por se 

tratar de valores que podem ser comparados às classes de frequência de chuva e anos de 

El Niño.  
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Tabela 6- Valores de chuva acumulada dos anos mais chuvosos das séries históricas de acordo com a metodologia dos quantis.       

Agrolândia Alfredo Wagner Apiúna Blumenau Botuverá Brusque 

Ano Prec. (mm) Ano Prec. (mm) Ano Prec. (mm) Ano Prec. (mm) Ano Prec. (mm) Ano Prec. (mm) 

2001 1933,9 1972 2029,8 2010 1975,7 2010 2070,2 1993 1928,4 2011 2171,9 

1990 2043 1947 2061,7 1973 2021,5 1998 2356 1998 2023,1 1990 2274 

1984 2158,5 1963 2104,2 2011 2077,8 2011 2455,4 2010 2045 1963 2276,7 

2011 2247,6 1973 2175,1 1990 2159,5 1983 2535,5 1990 2165,9 1961 2365,7 

1983 2393,3 1983 2577,5 1983 2870,2 2008 2685,5 2011 2383,7 1983 3003,8 

 
Ibirama Indaial Ituporanga Luiz Alves Pomerode Pouso Redondo 

Ano Prec. (mm) Ano Prec. (mm) Ano Prec. (mm) Ano Prec. (mm) Ano Prec. (mm) Ano Prec. (mm) 

2011 1944,7 2008 1949,1 1957 2032 2011 2563,9 2010 2450,7 2002 1857,9 

1937 2042,5 1990 2048,4 1958 2098,2 1990 2574,7 2008 2479 1990 2040,6 

1936 2105,4 1998 2078,5 1961 2142,9 1967 2771,9 1998 2533,8 1998 2118,3 

1983 2160,7 2011 2419,8 1990 2552,8 1983 2896,2 2011 2753,4 2011 2208,7 

1990 2204,7 1983 2955,5 1983 2641,4 2008 2905,7 1983 3010,8 1983 2552,4 

 
Rio do Sul Rio dos Cedros Taió Timbó Trombudo Central Vidal Ramos Vitor Meireles 

Ano Prec. (mm) Ano Prec. (mm) Ano Prec. (mm) Ano Prec. (mm) Ano Prec. (mm) Ano Prec. (mm) Ano Prec. (mm) 

1998 1917 2008 2342,8 2002 1997,7 2001 2067,7 2002 1923,5 1980 1694,1 2011 1899,4 

2011 2002,8 1998 2434,6 1998 2212,7 1990 2100,6 2009 1983,1 2002 1700,5 1990 1949,7 

1980 2086,6 2011 2661,5 1990 2259,9 2008 2163,4 1998 2067,7 1987 1711,8 1998 2078 

1990 2221,4 2010 2721,9 2011 2508,4 1998 2262 1990 2126,5 1990 1831,2 1997 2178,4 

1983 2615,1 1983 2862,9 1983 2734,5 1983 2883,3 1983 2368,4 1983 2216,1 1983 2378,1 
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Na Tabela 6, é possível observar que dentre os anos com os maiores valores 

pluviométricos (1983 e 1998) correspondem a anos de El Niño muito forte (1982-83 e 

1997-98). Contudo, os anos de 1983 e 2008 foram os anos com os maiores volumes de 

chuva, sendo 2008 uma exceção à regra por se tratar de um ano de La Niña.  

No Sul do Brasil, extremos de precipitação podem ser atribuídos à influência da 

Oscilação Decadal do Pacífico. Estes eventos persistem por 20 a 30 anos e se 

assemelham aos eventos El Niño/La Niña, apresentando uma fase quente e uma fase fria 

(Figura 2). A fase fria caracteriza-se por anomalias negativas de Temperatura da 

Superfície do Mar (TSM) no Pacífico Tropical e, concomitantemente, anomalias de 

TSM positivas no Pacífico Extratropical no Hemisfério Norte e no Hemisfério Sul 

(STRECK, 2009). Durante o episódio ENOS 1982-83, a Região Sul foi afetada com 

precipitação pluvial acima da normal durante o mês de julho (NERY, 2005).  Em 1998, 

caracterizado como um ano de El Niño muito intenso, a Região Sul recebeu excesso de 

precipitação durante a primavera e verão. Segundo Oliveira e Satyamurty (1998), o Sul 

do país recebeu, em média, 50 mm/mês de chuva a mais que o normal durante 

outubro/97 - maio/98. 

 

 
Figura 2- Série temporal do Índice Multivariado de El Niño-Oscilação Su. Fonte: Molion e Lúcio (2013). 
Adaptado de Mantua et al. (1997). 

 

Segundo Dias et al. (2009), do ponto de vista meteorológico, a tragédia em 

Santa Catarina em 2008 foi o resultado de uma combinação de sistemas de diferentes 

escalas espaciais e temporais. Em escala global, os meses de setembro, outubro e 

novembro, assim como as primeiras semanas de dezembro, foram caracterizados pela 

presença de fortes anomalias de pressão atmosférica, de sinal alternado, em 
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praticamente todo o Hemisfério Sul. Um anticiclone de bloqueio no oceano Atlântico 

determinou a ocorrência de ventos de leste sobre boa parte da costa da Região Sul, que 

incidiram mais diretamente sobre o litoral de Santa Catarina, transportando a umidade 

do oceano para o continente. Quando um sistema de bloqueio atmosférico se estabelece, 

as condições do tempo persistem quase sem variações até que o sistema se desloque ou 

dissipe. De acordo com os referidos autores, os maiores volumes de chuva do país 

ocorreram no estado de Santa Catarina, principalmente, na região litorânea e no Vale do 

Itajaí, com as precipitações fracas, porém persistentes, durante três meses. Em 

Blumenau, no mês de novembro de 2008, foi registrado 1002mm de chuva, superando o 

recorde anterior de 578,8mm (jan 1989) e os 542,2mm precipitados no mês de julho de 

1983. 

 O ano de 1983 foi classificado com Extremamente Chuvoso em todas as 

estações pluviométricas analisadas e também o ano com maior total anual, exceto para 

as estações de Apiúna e Luis Alves, que apresentaram um maior total anual em 2008 

(2870,2 e 2905,7mm, respectivamente) e Ibirama, com acumulado anual de 2734,5 em 

1990. Para estas estações, o segundo maior total anual foi o ano 1983, com 2159,5mm 

em Apiúna, 2896,2 em Luis Alves e 2508,4 em Ibirama. Nas demais localidades da 

bacia, os totais acumulados ultrapassaram 2000mm de precipitação, superando os 

3000mm em Brusque e Pomerode, com 3003,8mm e 3010,8mm, respectivamente. Este 

ano totalizou 196 extremos de chuva com valores diários superiores a 50mm (Tabela 9). 

Os maiores valores foram observados em Rio dos Cedros, com 17 extremos e Luis 

Alves e Vitor Meireles apresentaram 16 e 15 extremos diários de precipitação, 

respectivamente. Os menores valores de extremos para este ano foram observados em 

Ibirama e Vidal Ramos, com 5 extremos.    

 Os anos de 1990 e 1998 foram classificados como ano Muito Chuvoso ou 

Extremamente Chuvoso para as estações pluviométricas de Timbó, Pomerode, Pouso 

Redondo, Trombudo Central, Vitor Meireles, Rio do Sul e Indaial. Nas demais estações 

pluviométricas, o ano de 1990 ou 1998 aparece como ano Muito Chuvoso ou 

Extremamente Chuvoso, com exceção de Alfredo Wagner, onde 1990 e 1998 não 

figuram entre os mais chuvosos. Em 1990 não há registro de extremos em Alfredo 

Wagner por predominar precipitações inferiores a 50mm. Em 1990, os maiores valores 

de extremos foram observados em Ituporanga (10). Em 1998, o excesso de chuvas, 

decorrente do fenômeno El Niño, afetou a agricultura catarinense, provocando queda no 

rendimento físico e perdas de qualidade na produção agrícola (TERACINES, 2000). 
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 Apesar do evento de 2008, em Santa Catarina, ter proporcionado uma elevada 

quantidade de chuva, que devido à sua continuidade ocasionou inundações e 

movimentos de massa, este não foi caracterizado como um ano Muito Chuvoso ou 

Extremamente Chuvoso na maior parte das estações pluviométricas analisadas. Este ano 

classifica-se como Extremamente Chuvoso somente para as estações pluviométricas de 

Timbó, Pomerode, Luiz Alves e Blumenau. Para o município de Rio dos Cedros, com 

um total anual de 2342,8mm, foi considerado um período Muito Chuvoso. Dos 66 

extremos de precipitação verificados no ano de 2008, as cidades de Blumenau e 

Trombudo Central apresentam os maiores valores, com 9 e 8 extremos, 

respectivamente. A análise dos dados permitiu observar que as chuvas inferiores a 

50mm predominaram entre fevereiro e dezembro de 2008, o que justifica a ausência de 

um número relevante de extremos neste período.  No mês de janeiro a estação 

pluviométrica encontrava-se inoperante. Em Rio do Sul não houve registro de extremos 

devido ao predomínio de precipitações inferiores a 50mm. Tais resultados mostram que 

em um mesmo ano podem haver períodos mais secos e mais chuvosos, sendo que a 

distribuição destas chuvas e a ocorrência de eventos extremos, mesmo isolados, são 

determinantes aos efeitos que podem causar. Dois anos diferentes podem ter totais 

anuais de chuva semelhantes, porém com distribuição distintas.  No primeiro, a chuva 

acumulado ficou bem distribuída entre os meses, os dias; no segundo, o primeiro 

semestre pode ter sido seco e totais elevados de chuva serem registrados no segundo 

período. 

 O ano de 2011 apresentou totais anuais elevados. Foram 13 as estações que 

apresentaram anos muito chuvosos ou extremamente chuvosos. Os maiores valores 

acumulados foram encontrados nas estações pluviométricas de Pomerode (2753,4mm) e 

Rio dos Cedros (2661,5mm). Rio dos Cedros apresentou maior quantidade de dias com 

extremos de chuva (15), seguida de Luiz Alves e Pomerode com 12 registros cada.   Os 

anos de 2002 e 2010 também apresentaram totais anuais elevados, sendo 2010 o ano de 

El Niño fraco. Em Taió, Pouso Redondo, Trombudo Central e Vidal Ramos o ano de 

2002 foi classificado como Muito Chuvoso. Em Pomerode (2450,7mm), Apiúna 

(1975,7mm) e Blumenau (2070,2mm), o ano de 2010 foi caracterizado como um ano 

Muito Chuvoso e, em Rio dos Cedros, Extremamente Chuvoso, atingindo um total 

anual de 2721,9mm. No ano de 2002, não foram observados extremos de precipitação 

em Alfredo Wagner e em 2010 em Ituporanga, devido ao predomínio de precipitações 

com volumes diários inferiores a 50mm. Em 2002, o total de extremos foi de 67, 
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enquanto no ano de 2010 foi de 106, sendo que os maiores extremos foram observados 

em Indaial, totalizando 11 registros de extremos de chuva. Em Timbó, o ano de 2001 foi 

considerado um ano Extremante Chuvoso com total anual de 2077,7mm e 6 registros de 

extremos no período. Em 2001, os maiores registros foram observados em Agorlândia 

(7).   

 As estações pluviométricas de Ituporanga e Alfredo Wagner apresentaram 

características diversas das demais estações. Em Ituporanga, além do ano de 1983 e 

1990, o ano de 1961 se destaca como Extremamente Chuvoso. Em Alfredo Wagner, os 

anos de 1963 e 1973, foram classificados como extremamente chuvosos, sendo 

superados apenas pelo ano de 1983. A alta pluviosidade no ano de 1983 pode ser 

explicada pela configuração de um evento forte de El Niño, cujos efeitos foram 

observados em vários locais em todo o mundo. Em Brusque, os anos de 1961 e 1963 

foram considerados extremamente chuvosos. O ano de 1963 foi um ano de El Niño 

fraco, o que poderia justificar o comportamento da precipitação no município. Neste ano 

o acumulado anual foi de 2365,7mm e acumulado mensal de 509mm no mês de 

setembro, mês com os maiores valores de precipitação.  

 De modo geral, observar-se uma relação entre anos de alta pluviosidade e/ou 

com grande incidência de extremos e episódios de ENOS, como os anos de 1983, 1992, 

1998, 2005 e 2010. Com exceção do ano de 2008, ano de La Niña, os anos de 1983 e 

1998, correspondem a anos de forte El Niño. Anos com grande incidência de extremos, 

como anos de 1992 e de 2010, foram anos de El Niño, enquanto o ano de 2011, 

considerado de alta pluviosidade e com alta frequência absoluta de extremos, foi um ano 

de La Niña.   

A análise de frequência permite observar uma correspondência entre anos 

extremos de chuva e anos de alta pluviosidade, como os anos de 1983, 1990, 2010 e 

2011. Contudo, anos de alta pluviosidade, como os anos de 1998 e 2008 não 

correspondem a anos de maiores valores de extremos. Neste caso, cabe ressaltar que 

inundações podem ocorrer em função da alta frequência de chuva (acumulando volume 

anual), como também de eventos extremos isolados, que podem contribuir para um 

volume anual alto.  

Embora a classe 0,1-2,5mm seja a mais comum, com ocorrência superior a 

14,5%, e as classes com valores diários >50mm não chegam a ultrapassar 5% de 

frequência, evidenciando que extremos de precipitação são eventos de incidência mais 

rara, estes são os episódios que causam grandes prejuízos socioeconômicos, como os 
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ocorridos em 1983 e 2008 na região do Vale do Itajaí, especialmente nas localidades de 

maior vulnerabilidade. Isso faz com que o conhecimento do comportamento da 

precipitação em uma região seja uma ferramenta importante para o planejamento em 

diversos setores da economia, uma vez que eventos naturais se convertem em danos 

sociais, construídos pela vulnerabilidade social.  
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Tabela7- Frequência absoluta de extremos de precipitação >50mm em diferentes períodos das séries históricas da bacia do Rio Itajaí.                                     Continua 

Ano 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 

Agrolândia  11 7 1 3 2 2 1 4 1 6 3 4 4 4 6 3 

Alfredo Wagner 9 7 1 4 2 3 3 0 1 1 3 0 4 1 4 4 

Apiúna 12 5 1 2 2 1 4 6 3 6 4 3 4 3 5 5 

Blumenau 11 8 3 5 5 2 5 3 8 10 4 6 4 3 7 4 

Botuverá 2 1 2 4 5 5 2 4 3 1 5 4 

Brusque  12 5 4 7 4 0 6 8 4 2 0 2 3 4 5 4 

Ibirama 5 5 1 4 3 1 5 6 3 3 2 1 4 0 5 3 

Indaial 9 4 0 0 0 2 6 6 4 5 2 5 6 3 8 6 

Ituporanga 7 4 0 4 1 2 8 10 6 6 6 1 2 2 5 1 

Luiz Alves 16 7 6 5 9 3 10 7 3 7 9 6 1 2 1 2 

Pomerode 13 9 5 3 6 2 6 9 4 8 4 8 7 4 9 7 

Pouso Redondo 10 6 3 5 2 0 1 9 4 4 4 6 2 3 6 3 

Rio do Sul 11 3 2 4 1 2 1 5 3 3 3 4 2 1 3 3 

Rio dos Cedros 17 7 5 2 4 1 7 4 4 5 2 7 4 4 5 9 

Taió 14 5 2 4 4 0 5 7 2 3 2 6 3 4 1 6 

Timbó 9 6 3 4 6 2 7 6 4 6 3 5 7 3 4 7 

Trombudo Central 10 4 1 5 2 2 1 7 3 7 2 3 4 2 6 5 

Vidal Ramos 5 3 1 3 4 3 5 2 1 3 0 1 4 2 3 1 

Vitor Meireles 15 6 3 3 1 1 2 5 2 3 4 4 1 3 6 7 

Total 196 101 42 67 60 30 85 108 65 93 59 76 69 49 94 84 

Ano 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Continuação Conclusão 
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Agrolândia  4 5 7 5 4 1 8 2 7 2 6 4 9 5 3 

Alfredo Wagner 4 5 5 0 4 2 7 2 0 3 4 5 5 3 5 

Apiúna 3 2 4 2 1 4 3 2 2 3 4 7 3 3 5 

Blumenau 4 5 5 1 4 3 4 0 5 9 5 5 9 8 4 

Botuverá 1 1 6 3 4 3 4 1 4 3 4 6 8 2 4 

Brusque  2 3 4 5 0 1 5 1 2 7 3 6 5 2 7 

Ibirama 3 4 3 2 4 2 4 0 8 3 3 6 5 2 3 

Indaial 3 1 3 6 3 2 11 3 3 6 6 11 11 3 1 

Ituporanga 3 4 3 2 3 1 5 4 0 0 1 0 2 1 3 

Luiz Alves 1 4 4 3 3 1 1 1 0 0 1 6 12 6 0 

Pomerode 6 8 5 7 2 4 5 3 10 5 5 9 12 5 7 

Pouso Redondo 2 3 5 3 1 1 7 1 6 2 4 4 7 3 3 

Rio do Sul 2 2 2 5 2 2 4 1 3 0 1 6 6 4 2 

Rio dos Cedros 5 7 6 5 2 3 6 2 5 5 1 9 13 6 3 

Taió 2 4 2 7 2 2 7 2 3 3 5 10 7 4 4 

Timbó 5 4 6 3 0 2 4 2 4 8 4 4 3 7 3 

Trombudo Central 2 5 5 5 2 1 5 2 5 1 5 3 5 2 5 

Vidal Ramos 2 4 3 2 6 2 6 1 4 2 2 3 2 3 3 

Vitor Meireles 1 3 4 1 1 1 3 0 4 4 3 3 3 7 4 

Total 55 74 82 67 48 38 99 30 75 66 67 107 127 76 69 
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CONCLUSÕES 

 

Quanto à distribuição de chuvas, a bacia do Rio Itajaí se caracteriza por 

apresentar valores normais (Q(0,5)) entre 1366,9mm (Vidal Ramos) e 1811,7mm 

(Pomerode). No centro-sul da bacia, valores normais variam entre 1366,9mm (Vidal 

Ramos) e 1560,4mm (Alfredo Wagner), enquanto na porção leste-nordeste, incluindo 

Luis Alves, Pomerode, Rio dos Cedros, Timbó, Indail, Blumenau e Brusque, variam 

entre 1611,1mm (Timbó) e 1811,7mm (Pomerode). Valores normais, em torno de 

1600mm, foram encontrados em Agrolândia, a sudoeste da bacia. Quanto à intensidade, 

contata-se que a classe entre 0,1-2,5mm é classe de maior ocorrência. Embora as classes 

entre 50-100mm e >100mmm não cheguem a 5% da frequência, contribuem para a 

ocorrência de eventos adversos em regiões sucetíveis a inundações e movimentos de 

massa, especialmente aquelas de maior vulnerabilidade social e econômica.    Verifica-

se a influência do fenômeno El Niño no regime de chuvas da bacia, devido à relação 

encontrada entre alta pluviosidade e/ou anos de grande incidência de extremos em anos 

de ENOS, como os anos de 1983, 1992, 1998, 2005 e 2010. No ano de 1983, na porção 

centro-leste da bacia, a precipitações anuais variaram entre 2862,9mm (Rio dos cedros) 

e 3010,8mm (Pomerode).  Dessa forma, estes resultados podem contribuir na prevenção 

a desastres naturais, eventos recorrentes nas áreas urbanas da região em períodos 

chuvosos e/ou de extremos de chuva, especialmente as mais vulneráveis, assim como 

seus efeitos para a economia da região, especialmente na agricultura, como ocorrido em 

1998, ano em que o excesso de chuvas afetou a agricultura catarinense, com quedas no 

rendimento e perda de qualidade da produção.  
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RESUMO 

  

 Estudos voltados para avaliação de áreas suscetíveis a movimentos de massa têm 

sido realizados em diversas regiões do Globo, especialmente em áreas urbanas e regiões 

de alta pluviosidade. O objetivo deste trabalho é analisar informações sobre 

movimentos de massa e extremos de precipitação na bacia do Rio Itajaí, assim como 

conhecer a magnitude dos eventos adversos a partir dos relatórios da Defesa Civil, 

através associação entre registros de deslizamento de terra disponíveis no banco de 

dados do Sistema Nacional de Defesa Civil e chuvas extremas. Os resultados indicaram 

que 42,7% dos casos de deslizamento de terra ocorreram em dias de chuvas extremas, 

sendo que, em 94,% dos casos, os extremos foram precedidos por dias consecutivos de 

chuva. O maior número de ocorrências foi registrado nos anos 2001, 2008, 2011 e 2013, 

principalmente na estação da primavera. 

  

Palavras-chave: Defesa Civil; chuvas extremas; deslizamentos de terra. 

 

ABSTRACT 

 

Studies aimed at evaluating areas susceptible to mass movements have been 

carried out in several regions of the Globe, especially in urban areas and regions of high 

rainfall. The objective of this work is to analyze information on mass movements and 

extremes of precipitation in the Itajaí River basin, as well as to know the magnitude of 

the adverse events from the Civil Defense reports, through the association between 

landslide records available in the database of the National System of Civil Defense and 

extreme rains. The results show that 42.7% of the landslide cases occurred on days of 

extreme rainfall, and in 94% of cases, rainfall extremes were preceded by consecutive 

rainy days. The highest number of records of occurrences was in the years 2001, 2008, 

2011 and 2013, mainly in the spring season. 

 

Keywords: Civil Defense; extreme rainfall; landslides. 
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INTRODUÇÃO 

 
Movimentos de massa são observados no mundo todo e os fenômenos naturais 

extremos, que ocasionam tais eventos, podem estar associados à dinâmica interna ou 

externa da Terra. Na camada externa da Terra, eventos extremos de precipitação ou 

chuvas prolongadas, ciclones e furações estão entre os principais desencadeadores. 

Quanto à dinâmica interna, envolvem as atividades sísmicas, vulcânicas e maremotos. 

Análise de suscetibilidade movimentos de massa associados a abalos sísmicos podem 

ser encontrados nos estudos de Keefer (1984); Keefer (2002); Rodriguez et al. (1999); 

Yagi et al. (2007); Yagi et al. (2009); Meunier (2013); Xu (2014); Havenith et al. 

(2015). Os fatores antropogênicos e características socioeconômicas também são fatores 

relacionados ao desencadeamento dos movimentos de massa em uma região, por torná-

la vulnerável. No Brasil, a maior parte dos deslizamentos de terra está associada com 

tempestades intensas de verão, especialmente em regiões íngremes (FERNANDES et 

al., 2004). 

Para amenizar ou solucionar tais problemas, tem sido desenvolvido um número 

crescente de estudos de tais movimentos em áreas urbanas. Em Santa Catarina, o evento 

ocorrido em 2008, foi o impulso para o surgimento e consolidação das defesas civis de 

diversos municípios. De acordo com informações fornecidas pelo Coordenador 

Regional de Proteção e Defesa Civil do estado de Santa Catarina, no âmbito estadual, 

uma das evoluções após o evento de 2008 foi a criação da Secretaria de Estado de 

Proteção e Defesa Civil (SEDEC/SC). Anteriormente, tratava-se apenas uma diretoria 

vinculada à Secretaria de Segurança Pública – SSP/SC.  

Temas de proteção ao indivíduo, como socorro público, calamidade pública, 

efeitos da seca, desastres e perigos iminentes, são observados nas Cartas Magnas, desde 

1824 até 1937, mas o governo, até a década de 1940, não havia ainda sentido a 

necessidade de criar um órgão voltado ao atendimento da população em situação de 

desastre. O Serviço de Defesa Civil brasileiro, uma transformação do Serviço de Defesa 

Antiaérea, foi criado em 1943.  Este serviço foi inspirado pelo Civil Defense Service, 

instituído pelo governo britânico para minimizar os efeitos dos frequentes ataques ao 

seu território, em 1940. No Brasil, a criação do serviço de defesa deveu-se aos eventuais 

ataques externos e aos numerosos naufrágios de navios brasileiros torpedeados por 

submarinos alemães. Em 1946, quando terminou a guerra, esse serviço foi desativado 

por ser considerado desnecessário (CEPED, 2014). 
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Em 1960, o Nordeste sofreu uma grave seca levando o governo a reconhecer a 

necessidade de ressarcir prejuízos causados por fatores naturais. Isso fez com que o país 

saísse do foco de proteção frente a ataques de guerra e passasse a dar atenção aos 

problemas gerados pelos desastres naturais. Em 1966, a Região Sudeste sofreu uma 

grande enchente. Foi nesta ocasião que, o então Estado da Guanabara (atual município 

do Rio de Janeiro), organizou a Comissão Central de Defesa Civil do Estado, tornando-

se o primeiro ente federado a dispor de uma Defesa Civil Estadual organizada. Essa 

década foi marcada por uma filosofia assistencialista para fazer frente aos prejuízos 

oriundos de desastres, o que mudaria na década seguinte, caracterizada pela tentativa de 

consolidar a organização de defesa civil (CEPED, 2014). 

Em 1970, foi criado o Grupo Especial para Assuntos de Calamidades Públicas 

(GEACAP). Este foi o embrião da Secretaria Especial de Defesa Civil (SEDEC), criada 

em dezembro de 1979. Em 1988, a proposta de pensar a Defesa Civil como instituição 

estratégica para redução de riscos de desastres surgiu com a organização do Sistema 

Nacional de Proteção e Defesa Civil (SINPDEC), que trata do reconhecimento de 

situação de emergência ou estado de calamidade pública. Em 1993 este sistema foi 

reestruturado e as atribuições e o número de órgãos federais no Conselho Nacional de 

Defesa Civil (CONDEC) foram ampliados. Em 2012, foi instituída a Política Nacional 

de Proteção e Defesa Civil (PNPDEC) e criado o sistema de informações e 

monitoramento de desastres (CEPED, 2014). Atualmente, a Secretaria Nacional de 

Proteção e Defesa Civil disponibiliza documentos digitalizados sobre desastres 

registrados de 1940 a 2014.  

 Dada a importância da prevenção de desastres em áreas suscetíveis a 

movimentos de massa em períodos de alta pluviosidade, estudos vêm sendo realizados 

com o objetivo de correlacionar chuvas extremas a deslizamentos de terra. No Brasil, os 

estudos datam da década de 1950. Em 1957, Pichler (1957) correlacionou chuvas 

extremas aos aspectos geológicos dos morros de Santos, buscando estabelecer medidas 

de prevenção. Estudos semelhantes foram realizados por Tatizana et al. (1987); 

Coutinho (2009); Afungang e Bateira (2016).   

 No território catarinense afloram, de leste para oeste, os sedimentos recentes do 

litoral, uma faixa de rochas magmáticas e metamórficas mais antigas, a sucessão das 

rochas sedimentares gondwânicas e os derrames de lavas básicas, intermediárias e 

ácidas da Serra Geral (SHEIBE, 1986). A paisagem da bacia é o resultado de processos 

geológicos e climáticos, que formaram o relevo acidentado, com encostas muito 
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inclinadas e dobradas, geralmente entalhadas em forma de “V” fechado e 

frequentemente associadas a pequenas e estreitas várzeas em torno de ribeirões e rios, 

sujeitas às inundações. Seu relevo indica grande complexidade geoecológica, 

suscetibilidade à dinâmica dos processos erosivos e fragilidade ambiental (AUMOND 

et al., 2009). Neste sentido, propõe-se estabelecer uma relação entre registros de 

deslizamentos de terra disponíveis no Sistema Integrado de Informações sobre 

Desastres (S2ID) e chuvas extremas na bacia do Rio Itajaí, assim como conhecer a 

magnitude dos eventos adversos a partir dos relatórios da Defesa Civil. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

 

Área de estudo 

 

A bacia do Rio Itajaí está situada na vertente atlântica do nordeste catarinense, 

drenando uma área de 15.000 km². Limita-se ao norte pelas bacias dos rios Itapocu e 

Iguaçu; ao sul pelas bacias dos rios Tijucas e Tubarão; a oeste pelas bacias dos rios 

Uruguai e Iguaçu; e a leste pelo Oceano Atlântico (FRAGA, 2004). Na proposta de 

diferenciação climática realizada para o estado de Santa Catarina, o Vale do Itajaí ficou 

compreendido por dois domínios e dois subtipos. Um marcado pelos vales litorâneos e 

com influência atlântica e outro com influência das altas vertentes (Serra Geral); o 

primeiro denominado subquente, com temperaturas entre 15 e 18ºC, superúmido, sem 

estação seca definida, e o segundo denominado mesotérmico brando, com temperaturas 

entre 13 e 15ºC, também superúmido, sem estação seca definida, chamado temperado 

(BRAGA e GUELLRE, 1999). 

Na bacia do Rio Itajaí as condições meteorológicas estão sujeitas a bruscas 

mudanças devido às sucessivas entradas de frentes polares em qualquer estação do ano. 

A passagem das grandes descontinuidades é seguida por ondas de frio das massas 

polares no inverno, com ação amenizadora no verão. Os totais pluviométricos mais 

elevados ocorrem, geralmente, nos meses de verão e primavera e, ocasionalmente, nos 

meses de inverno e outono, com o ritmo controlado pela frente polar atlântica (NIMER, 

1979). Segundo Monteiro (1963), no verão predomina a Massa Tropical Atlântica. 

Nesta estação do ano, a Massa Tropical Atlântica é instabilizada pelo aquecimento 

continental associado aos efeitos orográficos. Essa combinação ocasiona pancadas de 
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chuva, com grande volume pluviométrico concentrado em curto período de tempo. No 

inverno, as invasões das frentes polares trazem nebulosidade predominantemente 

estratiforme, com ocorrência de chuvas leves e contínuas, com precipitação mais longa 

e menor volume pluviométrico. 

 

Métodos  

 

Registros de deslizamento de terra foram obtidos do Sistema Integrado de 

Informações de Desastres, disponível para consulta no site do Ministério da Integração 

Nacional. O sistema integra diversos produtos da Secretaria Nacional de Proteção e 

Defesa Civil e conta com um banco de dados, arquivo digital, biblioteca virtual e o 

Atlas Brasileiro de Desastres Naturais. Os registros disponíveis para consulta foram 

realizados entre outubro de 2010 e maio de 2011, por pesquisadores do CEPED/UFSC. 

Os pesquisadores visitaram as 27 capitais brasileiras para obter os documentos oficiais 

de registros de desastres disponibilizados pelas Coordenadorias Estaduais de Defesa 

Civil, além de coletar os registros arquivados pela Secretaria Nacional de Defesa Civil. 

Os documentos, datados entre 1991 e 2010, foram digitalizados, pois na maioria dos 

Estados os registros são realizados em meio físico e arquivados. Foram considerados 

como documentos oficiais: Relatório de danos, Formulário de Avaliação de Danos 

(AVADAN), Formulário de Notificiação Preliminar de Desastre (NOPRED), Decretos e 

Portarias. 

Os dados de precipitação foram obtidos do Sistema de Informações Hidrológicas 

da Hidroweb da Agência Nacional de Águas (ANA). Foram utilizados dados de chuva 

consistidos disponibilizados até o ano de 2006. A partir deste ano a análise de 

consistência dos dados foi realizada utilizando o programa HIDRO-PLU, modelo 

matemático proposto pela Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL). Os dados de 

precipitação foram organizados na planilha eletrônica do programa Microsoft Office 

Excel® e realizada a análise da frequência de dias com chuva em cada mês da série de 

dados. As classes de frequência de precipitação empregadas nesta análise foram 

categorizadas em totais diários iguais ou superiores a 50mm.  

Para essa análise foram utilizados os documentos constantes no arquivo digital, 

excluindo ondas de frio-geadas, estiagem, colapso de edificações e transporte de 

produtos perigosos rodoviários. Dos documentos disponíveis para consulta, foram 
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utilizadas as informações de jornais, decretos, portarias, relatório de Avaliação de 

Danos e do Formulário de Informações do Desastre (FIDE), no período de 1995 a 2013. 

A descrição dos eventos adversos foi feita de acordo com as características dos 

desastres informadas nos documentos pesquisados.  

Existem campos específicos de busca no arquivo digital para selecionar o tipo de 

desastre, dentre eles “deslizamentos”. Contudo, para localizar as ocorrências de 

deslizamentos de terra foi necessário listar todos os desastres e selecionar os eventos 

associados a chuvas intensas, pois ocorrências de deslizamentos também estão 

registradas em eventos de enxurradas, tempestades e inundações. Nesta pesquisa, foram 

consultados os eventos: deslizamentos, inundações, enxurradas, alagamentos, 

tempestade local/convectiva-granizo, tempestade local/convectiva-chuvas intensas e 

tempestade local/convectiva-vendaval, como eventos de interesse. Foram analisados os 

campos destinados à descrição da área afetada e causas do desastre. Em alguns casos, 

registros de deslizamentos estão descritos no campo danos ambientais, categorizados de 

acordo com sua intensidade. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A Tabela 2 apresenta o número total de eventos disponíveis para consulta no 

S2ID, extremos de precipitação igual ou superior a 50mm e a porcentagem de 

ocorrência de deslizamentos associados a extremos de precipitação, no período de 1995-

2013. Os eventos diferentes dos casos de interesse aparecem entre parênteses. Cabe 

ressaltar que movimentos de massa no estado de Santa Catarina ocorrem em encostas 

naturais e desmatadas, e em taludes de corte ou aterro com predomínio de deslizamentos 

e fluxo de detritos (MARINHO, 2011), ocorrendo principalmente durante períodos de 

alta precipitação (GEERTSEMA et al., 2006). 

 

Tabela 2- Total de eventos registrados no banco digital do S2ID e extremos de precipitação no 
período correspondente.  Ocorrências de deslizamentos de terra associados à extremos de 
precipitação e sua representatividade com relação à frequência absoluta de extremos ≥50mm na 
bacia do Rio Itajaí, no período de 1995-2013. 

Estação 

Período: 1995-2013 

(%) Nᵒ de registros 

(S2ID) 

Nᵒ de extremos 

(≥50mm) 

Eventos 

associados 

Agrolândia 13*(5) 89 2 
2,4 
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Alfredo Wagner 21*(1) 67 4 
4,8 

Apiúna 14*(1)(**(2) 65 3 
3,6 

Botuverá 10 67 6 
7,2 

Blumenau 25****(1)*****(1) 89 9 
10,8 

Brusque 16 69 7 
8,4 

Ibirama 10 64 5 
6,0 

Indaial 10 96 2 
2,4 

Ituporanga 22*(3) 42 9 
10,8 

Luiz Alves 6 49 1 
1,2 

Pomerode 13***(2) 119 6 
7,2 

Pouso Redondo 11*(2) 66 1 
1,2 

Rio do Sul 23*(2)****(1) 51 8 
9,6 

Rio dos Cedros 9 100 2 
2,4 

Taió 26*5) 78 5 
6,0 

Timbó 12 80 4 
4,8 

Trombudo Central 8*(1) 69 2 
2,4 

Vidal Ramos 16*(2) 55 4 
4,8 

Vitor Meireles 12*(4) **(1) 59 2 
2,4 

*Estiagem; **Ondas de frio-geadas; ***Colapso de edificações; ****Transporte de produtos perigosos 
rodoviários; ***** Incêndio Florestal - Incêndios em Parques, Áreas de Proteção Ambiental e Áreas de 
Preservação Permanente Nacionais, Estaduais ou Municipais. 
 

Não foi possível estabelecer relação entre registros de ocorrência de 

deslizamentos de terra em 2,4% dos casos, devido à inoperância das estações 

pluviométricas no período da ocorrência de eventos adversos. Das estações em 

operação, 42,7% dos casos ocorreram em dias de chuvas extremas, sendo que, em 94,% 

dos casos, os extremos de chuva foram precedidos por dias consecutivos de chuva 

(TABELA 3). 

 

Tabela 3- Representatividade das estações meteorológicas utilizadas no cálculo da frequência de 
chuvas extremas, dos deslizamentos de terra associados e extremos de precipitação com e sem 
chuva antecedente utilizados na análise. 

Estações 
pluviométricas 

% 

Registros de 
Deslizamentos de terra 
associados a extremos 
de precipitação (mm) 

% 
Extremos de precipitação  

≥50mm 
% 

Estações inoperantes 2,4 ≥50 42,7 Extemos sem acumulado 5,7 

Estações em operação 97,6 <50 54,9 Extremos com acumulado 94,3 

Total 100 Total 100 Total 100 
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Segundo Dias e Herrmann (2002), há maior probabilidade de ocorrência de 

movimentos de massa quando um forte aguaceiro é precedido por dias consecutivos de 

chuva.  Chuva extrema precedida por dias secos também pode provocar movimentos, 

mas com menor probabilidade de ocorrência. Vieira et. al. (2005), em sua análise para 

identificação das áreas suscetíveis a escorregamentos no Bairro da Velha Grande, 

município de Blumenau, encontrou uma correlação entre a precipitação acumulada nos 

quatro dias antecedentes e a precipitação do dia de ocorrência do evento de 

escorregamento. 

Como é possível observar na Tabela 12, o número de registros de ocorrência de 

eventos adversos enviados pelas defesas civis municipais e que compõe o arquivo 

digital do S2ID é consideravelmente inferior aos extremos de precipitação observados 

nas estações pluviométricas dos municípios. Em alguns casos, os registros representam 

1,2% do total de extremos de precipitação ≥50mm (Luiz Alves e Pouso Redondo). Em 

parte esta situação pode ser justificada pela ausência do registro, devido à prioridade ao 

atendimento às vítimas em detrimento aos relatórios, de acordo informações obtidas 

junto à Defesa Civil de um dos municípios e, em parte, pode se explicada pelo fato de 

serem empregadas para mensurar danos e prejuízos para mobilização de recursos, 

quando se configura um desastre. 

Em alguns casos, a representação é cerca de 10% (Blumenau, Ituporanga e Rio 

do Sul). Contudo, não se pode afirmar que é a melhor representação do que de fato 

ocorre, uma vez que, analisando os registros de ocorrência do S2ID, verificou-se que 

eventos adversos que incluem deslizamentos de terra estão associados a chuvas 

extremas em cerca de 40% dos casos avaliados. No entanto, também não se pode 

afirmar que esta é uma representação mais confiável, pois a fonte de dados foram os 

formulários encaminhados para o Sistema Nacional de Defesa Civil. Estes servem para 

mensurar os danos humanos, materiais e ambientais, além dos prejuízos econômicos e 

sociais, utilizados para calcular o nível de intensidade do desastre. Quando o risco 

atinge a escala três, pode ser decretada Situação de Emergência, e escala quatro, Estado 

de Calamidade Pública, permitindo assim, a mobilização de recursos materiais, 

humanos e financeiros para áreas vitimadas por fenômenos naturais.  Portanto, 

pressupõe-se que em virtude da magnitude dos eventos é de se esperar que haja uma 

relação expressiva com extremos de chuva com ou sem chuva antecedente. Somente em 

Blumenau, município piloto utilizado para avaliação de áreas suscetíveis a movimentos 

de massa, há registros mais de 4000 (quatro mil) pontos de deslizamento de terra entre o 
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período de 1995 a 2013, conforme relatório de ocorrências fornecido pela diretoria de 

Defesa Civil do município. No mesmo período, conforme é apresentado na Tabela 11, 

somente 25 registros de desastres foram realizados e estão disponíveis no S2ID.  

Embora a estação do ano com os maiores volumes de precipitação seja o verão 

(DJF), o número de registros de ocorrências de deslizamentos de terra nesta estação do 

ano foi de 33,9%, enquanto na primavera (SON) foram registrados metade das 

ocorrências. As estações de transição (MAM e SON) os registros foram de 3,2 e 12,9%, 

respectivamente. Os valores absolutos de registros de ocorrências são apresentados na 

Tabela 4. 

 

Tabela 4- Total mensal e sazonal de ocorrências de deslizamentos de terra, no período de 1995 a 
2013, nos municípios da bacia do rio Itajaí. 

Ocorrências de 
deslizamento 

DJF MAM   JJA SON 

Dez Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov 

Total mensal 3 8 10 0 2 0 0 2 6 18 8 5 

Total sazonal 21 2 8 31 

 

A precipitação média anual na região do Vale do Itajaí é da ordem de 1980 mm 

com duas épocas chuvosas, uma de dezembro a março, no verão, e outra mais reduzida 

em setembro e outubro, na primavera (SILVA e SEVERO, 2006). Segundo Bustamante 

(2010), as chuvas frontais são potencialmente mais significativas para a deflagração de 

escorregamentos que chuvas convectivas (mais comuns nas estações de verão), mas 

dependendo da intensidade localizada das chuvas convectivas, eventos podem advir em 

decorrência dos fatores pré-dispostos ocasionados pela ação antropogênica. 

A Tabela 5 apresenta os registros de ocorrências de deslizamentos de terra e 

extremos de chuva, onde é possível observar que os maiores registros de extremos 

ocorreram nos anos de 2001, 2008, 2011 e 2013. No mês de novembro de 2008, a chuva 

acumulada variou de 380 a 520mm na porção leste do estado e dias de chuva variando 

de 21 a 27 dias. Neste ano foram registradas 12 ocorrências de deslizamentos de terra 

nos municípios analisados e um total de 68 extremos de chuva no mesmo período.  Se 

considerarmos que no estado de Santa Catarina, em novembro de 2008, foi decretada 

situação de emergência em 99 municípios e estado de calamidade em 14 municípios, era 

de se esperar um maior número de registros de ocorrências. De acordo com BRASIL 

(2009), a concentração excessiva de chuva em poucos dias, antecedida por um longo 
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período de precipitações, provocou a saturação do solo culminando em numerosos 

movimentos de massa. Estes movimentos atingiram indiscriminadamente morros 

cobertos de vegetação nativa, desmatados e bairros de diferentes classes sociais. 

Diversos recordes pluviométricos foram quebrados na região do Vale do Itajaí, Litoral 

Norte e na Grande Florianópolis em novembro de 2008 (BRASIL, 2009). 

Em Rio dos Cedros, Pomerode e Blumenau, no ano de 2011, todos os extremos 

de chuva foram iguais ou superiores a 100mm,13, 12 e 9 eventos, respectivamente, com 

e sem chuva acumulada. Contudo, não foi registrada nenhuma ocorrência de 

deslizamentos de terra no período correspondente. Somente no dia 09 de setembro 

foram registrados 101,4mm de precipitação, e chuva acumulada de 224,4mm em quatro 

dias, na estação pluviométrica de Blumeanu e 55,4mm de precipitação, e chuva 

acumulada de 218,1mm em quatro dias, na estação pluviométrica de Pomerode. Em Rio 

dos Cedros, no dia 08 de setembro, foram registrados 132,3mm de precipitação, e chuva 

acumulada de 209,3mm em três dias. Cabe ressaltar que, no dia 15 de fevereiro, foram 

registrados 59,2mm em Rio dos Cedros, 242,4mm de chuva acumulada em dez dias.  

No mês de janeiro do referido ano, a chuva acumulada chegou a 380mm na porção leste 

do estado de Santa Catarina e número de dias com chuva na mesma região foi de 27 

dias, como pode-se observar na Figura 1. Neste caso, não é difícil pressupor que as 

condições meteorológicas eram propícias à ocorrência de eventos adversos. A ausência 

de registros pode ser justificada pela inexistência de relatos de ocorrência, como foi 

possível verificar ao longo deste estudo.  

 

 
Figura 1- Mapa de chuva acumulada e número de dias com chuva para o mês de janeiro de 2011. Fonte: 
INMET (2017).  
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A precipitação média anual na região do Vale do Itajaí é da ordem de 1980 mm 

com duas épocas chuvosas, uma de dezembro a março, no verão, e outra mais reduzida 

em setembro e outubro, na primavera (SILVA e SEVERO, 2003). Embora a estação do 

ano com os maiores volumes de precipitação seja o verão, o número de registros de 

ocorrências foi de 33,9%, enquanto na primavera foram registrados metade das 

ocorrências. Nas estações de transição (outono e inverno) os registros foram de 3,2 e 

12,9%, respectivamente. Os valores absolutos de registros de ocorrências são 

apresentados na Tabela 5. Segundo Bustamante (2010) as chuvas frontais são 

potencialmente mais significativas para a deflagração de escorregamentos do que as 

chuvas convectivas (mais comuns nas estações de verão), mas dependendo da 

intensidade localizada das chuvas convectivas, eventos podem ocorrer em decorrência 

dos fatores pré-dispostos ocasionados pela ação antropogência. Isto porque as chuvas 

frontais tendem a permacecer mais dias, por vezes com altos volumes, o que deixa o 

solo mais saturado. 

Observando o total de registros de chuva ao longo do período de análise 

(TABELA 5) foi possível observar um aumento no número de ocorrências. De acordo 

com os resultados da pesquisa do CEPED (2012) sobre ocorrência de desastres naturais 

no Brasil, os dados comprovam o discurso frequente sobre o aumento da ocorrência de  

desastres. Contudo, salientam que ainda que haja uma fragilidade do Sistema de Defesa 

Civil em mater atualizados seus registros, houve um fortalecimento do sistema e maior 

compromisso com o passar dos anos. Afirmarm que a fideleidade aos números também 

cresceu. Apesar disso, a carência de informações nos documentos oficiais, inviabiliza a 

correlação destes registros com extremos de precipitação. 
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TABELA 5- Ocorrências de deslizamentos de terra e extremos de chuva no ano correspondente, no período de 1995 a 2013, na bacia do Rio Itajaí.                          Continua 

Estação 

Deslizamentos de terra e extremos de precipitação 

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 

Desl. Extr. Desl. Extr. Desl. Extr. Desl. Extr. Desl. Extr. Desl. Extr. Desl. Extr. Desl. Extr. Desl. Extr. 

Agrolândia 4 4 6 3 4 5 7 5 4 

Alfredo Wagner 4 1 4 4 4 5 30/09 5 0 4 

Apiúna                   

Botuverá 3 1 5 4 1 1 01/10 6 3 4 

Blumenau  4  3  7  4  4  5  5  1  4 

Brusque 3 08/01 4 28/11 5 4 2 14/02 3 01/10 4 5 11/12 0 

Ibirama 4 0 5 3 3 4 01/10 3 2 4 

Indaial 6 3 8 6 3 1 21/10 3 6 3 

Ituporanga 12/01 2 2 01/02 5 13/08 1 25/02 3 14/01 4 30/09 3 2 15/12 3 

Luiz Alves 1 2 1 2 1 4 4 3 3 

Pomerode 24/02 7 4 9 7 23/11 5 15/02 8 5 7 2 

Pouso Redondo 2 3 6 3 2 3 5 29/11 3 1 

Rio do Sul 
 

2 
 

1 
 

3 28/04 3 03/07 2 
 

2 
12/02 
20/07 
01/10 

2 
 

5 
 

2 

Rio dos Cedros 4 4 5 9 5 7 6 5 2 

Taió 3 19/01 4 1 25/02 6 2 4 02/10 2 7 2 

Timbó 7 3 4 7 5 28/02 4 01/10 6 3 0 
Trombudo 
Central 4 2 6 5 2 5 01/10 5 5 2 

Vidal Ramos 4 2 3 1 2 4 3 21/11 2 11/12 6 

Vitor Meireles 1 3 6 7 1 3 4  1  1 

Total anual 2 61 2 43 2 82 3 75 3 47 4 67 12 73 2 64 3 43 
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Continuação                                                                                                                                                                                                                                                           Conclusão 

Estação 

Movimentos de massa e extremos de precipitação 

2004  2005   2007  2008  2009  2010  2011  2012  2013  

Desl. Extr. Desl. Extr. Desl. Extr. Desl. Extr. Desl. Extr. Desl. Extr. Desl. Extr. Desl. Extr. Desl. Extr. 

Agrolândia 1 8 7 2 6 4 09/08 9 5 20/09 3 

Alfredo Wagner 14/09 2 7 0 3 4 5 09/08 5 3 21/09 5 

Apiúna       22/11 3     30/01 3   22/09 3 

Blumenau  3  4  5 24/11 9  5  5  9  8  4 

Botuverá 3 4 05/01 4 23/11 3 14/04 4 6 08/09 8 2 19/09 4 

Brusque 1 5 2 
31/08 
22/11 7 3 6 5 2 7 

Ibirama 2 4 8 23/11 3 3 6 
10/08 
09/09 5 2 21/09 3 

Indaial 2 11 3 22/11 6 6 11 11 3 1 

Ituporanga 1 5 0 0 1 0 09/09 2 1 22/09 3 

Luiz Alves 1 1 0 25/11 0 1 6 30/09 12 6 0 

Pomerode 4 5 10 23/11 5 5 26/01 9 12 5 14/02 7 

Pouso Redondo 1 7 6 2 4 4 7 3 3 

Rio do Sul 2 4 3 24/11 0 1 6 09/08 6 4 23/09 2 

Rio dos Cedros 3 6 5 24/11 5 1 26/04 9 13 6 3 

Taió 2 7 3 3 5 10 22/01 7 4 22/09 4 

Timbó 2 4 4 24/11 8 4 4 14/02 3 7 3 

Trombudo Central 1 5 5 1 4 3 5 2 22/09 5 

Vidal Ramos 2 16/11 6 4 2 2 3 2 3 22/09 3 

Vitor Meireles 1 3 4 4 3 3 30/08 3 7 23/09 4 

Total anual 1 31 1 92 1 68 12 54 1 57 2 95 12 115  65 12 60 

 
Legenda  Extremos de precipitação >50mm 
  Extremos de precipitação >100mm 
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  As Tabelas 6 a 24 discriminam a data, precipitação na data do evento adverso, 

acumulado de chuva e descrição do evento adverso. O termo danos inclui danos humanos, 

materiais e ambientais, sendo que danos humanos contabilizam as pessoas desalojadas, 

desabrigadas, deslocadas, desaparecidas, levemente e gravemente feridas, enfermas mortas 

e afetadas; danos materiais referem-se aos estragos causados nas edificações, sejam 

públicas ou particulares; e danos ambientais são contabilizados em termos de intensidade e 

incluem a água, o solo, ar, fauna e flora.  

 

Tabela 6- Total da precipitação diária e de dias de chuva acumulada (ANA) que antecederam eventos 
adversos relatados pela Defesa Civil do município de Agrolândia, obtidos do acervo digital do Sistema 
Integrado de Informação sobre Desastres (S2ID). 

Agrolândia 

Data 
Precipitação 

(mm) 

Precipitação  
acumulada 

 (mm) 
Descrição do evento adverso 

09/08/2011  95,2 99,4 – 2 dias 
Dentre os prejuízos ambientais, foram registradas 
ocorrências de erosões e deslizamentos de terra.  

20/09/ 2013 
50,8 - 

Enxurradas, inundações, alagamentos, deslizamentos, 
corridas de massa (solo e lama), erosão de margem 
fluvial, destruição pontes e bueiros. 

 

Tabela 7- Total da precipitação diária e de dias de chuva acumulada (ANA) que antecederam eventos 
adversos relatados pela Defesa Civil do município de Alfredo Wagner, obtidos do acervo digital do 
Sistema Integrado de Informação sobre Desastres (S2ID). 

Alfredo Wagner 

Data 
Precipitação 

(mm) 

Precipitação  
acumulada 

 (mm) 
Descrição do evento adverso 

30/09/ 2001 
7,61 

29,5 – 3  
dias 

Enxurradas, enchentes, alagamentos, deslizamentos e 
erosões das margens dos rios e danos nas estradas 
municipais. 

14/09/ 2004 
61,4 

78,2 – 3 
dias 

Enxurradas, enchentes, alagamentos, deslizamentos e 
erosões de estradas municipais, destruição de lavouras e 
construções.  

09/08/ 2011 
97,2 

120 – 2  
dias 

Assoreamento, deslizamentos, quedas de barreiras, 
destruição de pontes, pontilhões e bueiros em diversas 
comunidades, especialmente as comunidades rurais. 

21/09/ 2013 
82  

140,8 – 6 
dias 

Enxurradas, inundações bruscas, quedas de barreiras, 
deslizamentos, destruição de ponte, bueiros e 
pontilhões, comprometendo todo o sistema viário das 
regiões da zona rural, isolando diversas comunidades e 
danos em residências. 

 
 
 
 

                                                           
1 Foi registrado 120,mm no dia 31 de setembro. 
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Tabela 8- Total da precipitação diária e de dias de chuva acumulada (ANA) que antecederam eventos 
adversos relatados pela Defesa Civil do município de Apiúna, obtidos do acervo digital do Sistema 
Integrado de Informação sobre Desastres (S2ID). 

Apiúna 

Data 
Precipitação 

(mm) 

Precipitação  
acumulada 

 (mm) 
Descrição do evento adverso 

22/11/ 2008 
10,6 

149,1 –2 
 dias 

Chuvas intensas e concentradas ocasionaram 
enxurradas, danos humanos, materiais e ambientais 
(incluindo erosões e deslizamentos de terra), além de 
prejuízos econômicos e sociais no município. 

30/01/ 2011 
2,5 

44,9 – 5  
dias 

Enxurradas em vários locais, alagamentos, 
deslizamentos de terra, destruição total e parcial de 
pontes e situação de risco de desmoronamento de casas. 

24/09/ 2013 
83,1 

192,7 – 3 
dias 

Elevação de forma súbita das vazões de determinados 
cursos d’água e transbordamento brusco da calha 
fluvial. Parte da população ficou isolada, devido ao 
acúmulo de águas nas vias. Vias foram bloqueadas 
devido a escorregamentos de massas. 

 
 
Tabela 9- Total da precipitação diária e de dias de chuva acumulada (ANA) que antecederam eventos 
adversos relatados pela Defesa Civil do município de Blumenau, obtidos do acervo digital do Sistema 
Integrado de Informação sobre Desastres (S2ID). 

Blumenau 

Data 
Precipitação 

(mm) 

Precipitação  
acumulada 

(mm) 
Descrição do evento adverso 

24/12/1995 
15,82 

20,6 – 2 
 dias 

Chuvas contínuas ocasionaram deslizamentos, 
comprometendo duas casas do município.  

09/08/ 1998 
0,7 

76,5 -9 
dias 

Notícia de jornal descreve a surpresa dos moradores de 
Blumenau quanto aos deslizamentos de terra.  

07/10/ 1998 
14,8 

68,3 – 7  
dias 

Risco de deslizamento de terra em uma cunha de 
deslizamento ocupada por aproximadamente 50 
residências. 

09/03/ 2000 
0 

196,1 -8  
dias 

Interrupção do trânsito em um dos principais acessos da 
cidade e dos serviços de abastecimento de água devido 
a um deslizamento de terra em um bairro da cidade, 
dentre outros transtornos.  

01/10/ 2001 
89,7 

181,9 – 10 
dias 

Inundação parcial da área central e vários bairros dos 
municípios localizados às margens do rio Itajaí-Açu, 
atingindo aproximadamente duzentas e quinze ruas, e 
deslizamentos de média e grande proporção em diversas 
regiões do município, atingindo centenas de famílias de 
baixa renda. 

24/11/ 2008 
250,9 

 

537,7 – 3 
dias 

Encharcamento das camadas superficiais do solo, 
ocasionando violentos deslizamentos e 
desbarrancamentos de média e grande proporção, 
destruindo e danificando ruas, residências, 
estabelecimentos comerciais, áreas públicas e áreas 
verdes, tornando-se impossível quantifica-las, pela sua 
constante ocorrência. Houve inundação parcial da área 
central e vários bairros do município, localizados às 
margens do rio Itajaí-Açu. Foram atingidas, 

                                                           
2 Entre os dias 20 e 22 de dezembro de 1995, a estação pluviométrica de Blumenau encontrava-se inoperante, 
não possibilitnado confirmar que o acumulado de chuva antecedente se restringe aos dois últimos dias 
anteriores ao evento.  
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aproximadamente, duzentas e sessenta e nove ruas. 

28/01/ 2011 
20,4 

184,4 – 13 
dias 

Alagamentos em alguns bairros do município, 
decorrente de sistemas de drenagens deficientes. 
Descolamento do solo, com vários deslizamentos que 
atingiram - destruindo e danificando gravemente - ruas, 
pontilhões e residências, bem como o assoreamento do 
ribeirão Garcia e seus afluentes, em praticamente toda a 
sua extensão.  

11/09/ 2011 
0 

224,4 – 4 
dias 

Foram atingidas aproximadamente 393 (trezentas o 
noventa e três) ruas, algumas em toda a sua extensão, 
outras parcialmente, distribuídas entre os bairros 
localizados às margens (leito secundário) do rio Itajaí-
Açu, devido às inundações. Como consequência, houve 
deslizamentos de médias e grandes proporções, que 
atingiram gravemente várias ruas, residências, 
estabelecimentos comercias e industriais, áreas de APP, 
áreas verdes e áreas públicas. 

22/09/ 2013 
32,73 

99,3 – 3 
 dias 

 

Inundações graduais, em todo o Vale do Itajaí. Foram 
atingidas, aproximadamente 149 (cento e quarenta e 
nove) ruas, algumas em toda a sua extensão, outras 
parcialmente. Como consequência, houve 
deslizamentos de médias proporções, que atingiram 
gravemente várias ruas, residências, estabelecimentos 
públicos e privados, áreas de preservação permanente 
(APP), áreas verdes e áreas públicas.   

 

Tabela 10- Total da precipitação diária e de dias de chuva acumulada (ANA) que antecederam eventos 
adversos relatados pela Defesa Civil do município de Botuverá, obtidos do acervo digital do Sistema 
Integrado de Informação sobre Desastres (S2ID). 

Botuverá 
Data 

Precipitação 
(mm) 

Precipitação  
acumulada 

 (mm) 
Descrição do evento adverso 

01/10/2001 
114,4 156,2 

Áreas urbanas e rurais do município foram afetadas 
devido às fortes chuvas, causando danos a residências e 
estradas.  

05/01/2007 
04 20 – 2 dias 

Enxurradas, inundações bruscas, deslizamentos de terra, 
danos em residências e estradas. 

24/11/2008 
106,5 354,7 –  dias5 

Enxurradas, inundações, erosões e deslizamento de terra 
e outros prejuízos ao município. 

14/04/2009 
14,26 - 

Destelhamento de residências, comércios e indústria, 
obstrução de vias municipais e rodovia estadual, por 
quedas de árvores, barreiras, postes de energia e outros.  

08/09/ 2011 
65,7 

 

124,4 – 3 
dias7 

Quedas de barreiras e alagamentos isolaram 
praticamente todas as comunidades do centro do 
município. Houve destruição de muitas pontes galerias, 
tubulações, prejudicando toda a infraestrutura pública e 
bens particulares. 

19/09/2013 
0 

41 – 2  
dias 

 

Alagamentos, desmoronamento e deslizamentos de terra 
no município. 

                                                           
3 Precipitação de 139,6mm, conforme AVADAN. 
4 Precipittação de 56,6mm no dia posterior.  
5 Acumulado de 350mm entre os dias 22 e 23, conforme AVADAN. 
6 Precipitação de 14,2mm no dia posterior. 
7 Acumulado de 301mm entre os dias 6 e 8 de setembro, conforme AVADAN.  
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Tabela 11- Total da precipitação diária e de dias de chuva acumulada (ANA) que antecederam eventos 
adversos relatados pela Defesa Civil do município de Brusque, obtidos do acervo digital do Sistema 
Integrado de Informação sobre Desastres (S2ID). 

Brusque 

Data 
Precipitação 

(mm) 

Precipitação  
acumulada 

 (mm) 
Descrição do evento adverso 

08/01/1996 
0 

86,1 –  2 dias 
 

A área urbana do município foi afetada pelas chuvas. 

28/11/1997 
0 81,2 – 2 dias  

Jornal noticia transtornos causados pelas chuvas, desde 
alagamentos até quedas de barreiras. 

14/02/2000 
56,3 

120,7 – 6 
dias 

Em virtude das chuvas, várias áreas foram afetadas. As 
áreas mais baixas sofreram com alagamentos e as mais 
altas com deslizamentos de terra. 

01/10/2001 
12,5 

85,8 – 4  
dias 

Em virtude da descida das águas no Rio Itajaí-Mirim, 
dos municípios de Vidal Ramos e Botuverá, bem como, 
de diversos ribeirões, foram registradas perdas 
humanas, materiais e ambientais. 

11/12/2003 Estação 
inoperante 

Estação 
inoperante 

Subida do nível do rio alagando várias ruas. Houve 
saturamento do solo em áreas de morros, provocando 
deslizamentos. 

31/08/ 2008 
08 - Enxurrada, erosão e deslizamentos. 

24/11/ 2008 
109,5 316,8 – 8 

dias9 
Saturação dos solos, deslizamentos e alagamentos.  

 

Tabela 12- Total da precipitação diária e de dias de chuva acumulada (ANA) que antecederam eventos 
adversos relatados pela Defesa Civil do município de Ibirama, obtidos do acervo digital do Sistema 
Integrado de Informação sobre Desastres (S2ID). 

Ibirama 

Data 
Precipitação 

(mm) 

Precipitação  
acumulada 

 (mm) 
Descrição do evento adverso 

01/10/2001 
132,7 

180,8 – 4 
dias 

Inundação brusca, gradual e deslizamentos. Toda área 
do município de Ibirama foi afetada. O setor viário 
municipal foi atingido, tendo ocorrido queda de barreira 
em todas as comunidades do município, que 
impossibilitaram o tráfego e o acesso dos moradores 
durante horas. 

24/11/2008 
40 105 – 3 dias Alagamentos, enxurradas e deslizamentos de terra. 

10/08/2011 
27 93 - 2 dias 

Deslizamentos afetaram uma escola do município, 
residências no perímetro urbano e interrupções parciais 
ou totais em diversos bairros do município. 

09/09/2011 
81 201 – 3 dias 

Enchentes, inundações graduais e deslizamentos, em 
virtude das fortes chuvas nos dias 06, 07, 08 e 09 de 
setembro. 

21/09/ 2013 
25 108 – 6 dias10 

Intensas precipitações pluviométricas provocou a 
elevação súbita do Rio Hercílio. Em decorrência das 
fortes chuvas, ocorreram ainda deslizamentos e 
desmoronamentos de encostas em diversos pontos do 
município. 

                                                           
8 Precipitação de 163mm, conforme AVADAN. 
9 Precipitação acumulada de 416mm entre os dias 21 e 22, conforme AVADAN.  
10 Precipitação de 250mm em 72 horas, conforme AVADAN.  
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Tabela 13- Total da precipitação diária e de dias de chuva acumulada (ANA) que antecederam eventos 
adversos relatados pela Defesa Civil do município de Indaial, obtidos do acervo digital do Sistema 
Integrado de Informação sobre Desastres (S2ID). 

Indaial 

Data 
Precipitação 

(mm) 

Precipitação  
acumulada 

 (mm) 
Descrição do evento adverso 

21/10/2001 
0  200,1 20 dias 

O alto índice pluviométrico ocorrido no mês de 
setembro ocasionou enchentes em toda a região, 
alagamentos e deslizamentos de encostas. 

24/11/ 2008 
108,6 

282,3 – 5 
dias 

Fortes chuvas afetaram inúmeras regiões, causando 
inúmeros danos em áreas com diversos tipos de 
ocupações. As precipitações durante 15 semanas 
saturaram o solo da região, causando deslizamentos. 

 

Tabela 14- Total da precipitação diária e de dias de chuva acumulada (ANA) que antecederam eventos 
adversos relatados pela Defesa Civil do município de Ituporanga, obtidos do acervo digital do Sistema 
Integrado de Informação sobre Desastres (S2ID). 

Ituporanga 

Data 
Precipitação 

(mm) 

Precipitação  
acumulada 

 (mm) 
Descrição do evento adverso 

12/01/1995 
9,7 

101,8 – 7 
dias 

Decretada situação de emergência no município devido 
às fortes chuvas ocorridas durante o mês de janeiro. Em 
todo o município, houve alagamentos, enxurradas, 
inundações, erosões, quedas de pontes e pontilhões. 

01/02/1997 
63,3 

135, 5 – 7 
dias 

Decretada situação de emergência devido aos danos 
causados pelas chuvas intensas, como rupturas no solo, 
destruição de pontes e pontilhões, alagamentos e risco 
de rompimento de barragens. No centro da cidade, um 
deslizamento de terra atingiu quatro residências. 

13/08/1998 
19,9 

72,7 – 13 
dias 

Residências, estabelecimentos industriais e cultivos 
agrícolas, foram afetadas por forte chuva de granizo, 
cujas dimensões e intensidade, até então não havia 
registro na região. Um deslizamento de terra foi 
registrado em decorrência do evento. 

25/02/1999 
10,7 25,8 – 2 dias 

Um vendaval seguido de fortes chuvas com duração de 
45 minutos ocasionou o transbordamento de riachos, 
erosões e deslizamentos, dentre outros danos. 

14/01/2000 
1 

111 – dia 
posterior 

Fortes chuvas provocaram alagamentos, enxurradas, 
deslizamentos e danos na malha viária do município. 

30/09/2001 
16,311  

A área urbana foi afetada por alagamentos e 
desmoronamentos e muitas localidades rurais ficaram 
ilhadas.  

12/12/2003 
91 

138,3 – 4 
dias 

Fortes chuvas seguidas de vendavais provocaram 
alagamentos, inundações, deslizamentos, causando 
danos materiais, humanos e ambientais e prejuízos 
socioeconômicos. 

09/09/2011 
78,6 

160,4 – 3 
dias 

No período compreendido entre os dias 6 e 9 de 
setembro de 2011, as inundações graduais, 
caracterizadas por chuvas continuas, provocaram 
deslizamentos de terra, dentre outros danos ambientais. 

                                                           
11 Precipitação de 105mm no dia posterior. 
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22/09/2013 
77,9 12 

160,4 – 4 
dias 

Grande volume de chuvas em curto período de tempo 
causou danos em pontes, pontilhões, bueiros, destruição 
de parte da malha viária e movimentos de massa.  
Diversas casas foram afetadas pelos deslizamentos. 

 
 
Tabela 15- Total da precipitação diária e de dias de chuva acumulada (ANA) que antecederam eventos 
adversos relatados pela Defesa Civil do município de Luiz Alves, obtidos do acervo digital do Sistema 
Integrado de Informação sobre Desastres (S2ID). 

Luiz Alves 
Data 

Precipitação 
(mm) 

Precipitação  
acumulada 

 (mm) 
Descrição do evento adverso 

25/11/2008 Estação 
inoperante13 

Estação 
inoperante 

Rompimento de tubulações, queda de postes de energia 
em virtude dos deslizamentos, bloqueios de acessos 
viários, interrupção de serviços e atendimento ao 
público pelos profissionais da saúde, dentre outras 
situações. 

 
Tabela 16- Total da precipitação diária e de dias de chuva acumulada (ANA) que antecederam eventos 
adversos relatados pela Defesa Civil do município de Pomerode, obtidos do acervo digital do Sistema 
Integrado de Informação sobre Desastres (S2ID). 

Pomerode 

Data 
Precipitação 

(mm) 

Precipitação  
acumulada 

 (mm) 
Descrição do evento adverso 

24/02/1995 
86,9 

320,4 – 20 
dias 

Estragos nas rodovias e estradas vicinais 
(desbarrancamentos), danificando pontes, bueiros e 
canalizações, afetando quase por completo o sistema 
viário municipal e paralisando os mais diversos serviços 
públicos. 

23/11/1999 
15,114 0 

Várias comunidades do município foram afetadas em 
decorrência do fortíssimo temporal. Dentre os danos 
ambientais, constam registros de erosão e 
deslizamentos. 

15/02/ 2000 
96,8 

102,3 – 2 
dias 

Toda a região central do município foi afetada por 
fortes chuvas em curto espaço de tempo, ocasionando 
enxurradas, alagamentos, quedas de barreiras, 
destruição de pontes e pontilhões e destruição de 
bueiros. 

23/11/2008 
114,3 

238,8 – 7 
dias15 

Inúmeras localidades foram afetadas. Entre os dias 21 e 
24 as fortes chuvas causaram alagamentos, enchentes, 
inundações e escorregamentos. 

26/01/2010 
12 

108,7 – 6 
dias 

Grande volume de chuva em duas horas ocasionou 
enxurradas, inundações em áreas urbanas e rurais e 
movimentação de terra (deslizamento, erosão e 
assoreamento). 

14/02/2013 
3,8 9,7 

Grande volume de chuva em curto espaço de tempo (1h 
de duração) causou enxurradas, inundações nas áreas 
urbanas e rurais do município e movimentação de terra 
(deslizamento, erosão e assoreamento). 

* Não há registro de precipitação nos 5 dias anteriores ao evento adverso 
**As informações não conferem com dados informados no formulário de avaliação de danos. 

                                                           
12 Precipitação de 157,4 mm em apenas 6h 23, conforme AVADAN. 
13 Acumulado de 693 em 5 dias, conforme AVADAN. 
14 Não há registro de precipitação nos 5 dias anteriores ao evento adverso. 
15 As informações não conferem com o registro no AVANDAN.  
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Tabela 17- Total da precipitação diária e de dias de chuva acumulda (ANA) que antecederam eventos 
adversos relatados pela Defesa Civil do município de Pouso Redondo, obtidos do acervo digital do 
Sistema Integrado de Informação sobre Desastres (S2ID). 

Pouso Redondo 

Data Precipitação 
(mm) 

Precipitação  
acumulada 

 (mm) 
Descrição do evento adverso 

29/11/2002 
120 

141,6 – 2 
dias 

Intensa precipitação causou o alagamento, inundação, 
destruição parcial ou total de muitas ruas na cidade, 
afetando todo o sistema de abastecimento de água e 
esgoto no perímetro urbano. 

 

Tabela 18- Total da precipitação diária e de dias de chuva acumulada (ANA) que antecederam eventos 
adversos relatados pela Defesa Civil do município de Rio do Sul, obtidos do acervo digital do Sistema 
Integrado de Informação sobre Desastres (S2ID). 

Rio do Sul 

Data 
Precipitação 

(mm) 

Precipitação  
acumulada 

 (mm) 
Descrição do evento adverso 

28/04/1998 
77,6 88,9 – 2 dias 

Não há descrição do fenômeno e suas magnitudes, mas 
registros de alguns dos efeitos inclui deslizamentos de 
terra.  

03/07/1999 
85,6 97,3 – 2 dias 

Chuvas intensas elevaram o nível do rio, causando 
inundações e deslizamentos de terra. 

12/02/2001 
016 - 

O pluviômetro registrou 40,1mm de precipitação em 30 
minutos, destruindo a malha viária em vários bairros, 
causando inundações que afetaram residências, 
comércio e indústria da região. 

20/07/2001 
0,4 

25,9 – 2 dias 
 

Ruas da cidade foram inundadas. Houve registro de 
destruição de estradas e bueiros, quedas de árvores e 
isolamento total de comunidades. 

01/10/2001 
22,4 

59,1 – 4 dias 
 

Fortes chuvas ocasionaram alagamentos, inundações, 
queda de barreiras e interdição de rodovias. 

24/11/2008 
35,9 

365,8 – 41 
dias17 

Enxurradas provocadas pelas chuvas, por um período de 
41 dias, causaram danos humanos, materiais e 
ambientais. 

09/08/2011 
618 -19 

Em virtude das chuvas, diversos ribeirões 
transbordaram, em maior ou menor grau, destruindo ou 
danificando pontes, estradas de interior, causando 
alagamentos localizados. Como o solo já estava 
bastante úmido, a ocorrência de pluviosidade intensa 
contribuiu para a deflagração de diversos processos de 
movimentação de solo, incluindo movimentos 
rotacionais de porte médio a grande. 

23/09/2013 
27,5 

115,5 – 4 
dias 

As duas barragens de contenção de cheias  chegaram ao 
limite da capacidade e verteram. Como consequência, 
18 dos 25 bairros da cidade foram inundados. A força 
da água danificou milhares de edificações, além de 
causar danos a importantes pontes. Outro importante 
efeito foi o grande número de deslizamentos 
registrados, sendo que todos os bairros, além da região 

                                                           
16 Precipitação de 48,1mm no dia posterior. 
17 Precipitação de 504,2mm em 41 dias, de acordo com o AVADAN. 
18 Na barragem Oeste foram registrados 64,4mm e na barragem Sul 124,4mm, de acordo com o AVADAN.  
19 Sem precipitação nos seis dias anteriores ao evento adverso.  
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rural, registraram ocorrências de movimentação de solo, 
além do colapso de muros e outras estruturas. À medida 
que o nível da água  baixava  foram sendo registrados 
diversos processos de solapamento da margem , que 
também refletiram no aumento do número de 
interdições. 

 

Tabela 19- Total da precipitação diária e de dias de chuva acumulada (ANA) que antecederam eventos 
adversos relatados pela Defesa Civil do município de Rio dos Cedros, obtidos do acervo digital do 
Sistema Integrado de Informação sobre Desastres (S2ID). 

Rio dos Cedros 

Data 
Precipitação 

(mm) 

Precipitação  
acumulada 

 (mm) 
Descrição do evento adverso 

24/11/2008 
72,7 

309,3 – 8 
dias20 

Enxurradas provocadas por chuvas intensas e 
concentradas causaram a saturação do solo, 
transbordamento do Rio dos Cedros, alagamentos e 
deslizamentos. 

26/04/2010 
66,5 

226,3 – 5 
dias 

Enxurradas provocadas por chuvas torrenciais causaram 
saturação do solo, deslizamentos de encostas, danos em 
ruas e rodovias.  

 

Tabela 20- Total da precipitação diária e de dias de chuva acumulada (ANA) que antecederam eventos 
adversos relatados pela Defesa Civil do município de Taió, obtidos do acervo digital do Sistema 
Integrado de Informação sobre Desastres (S2ID). 

Taió 

Data 
Precipitação 

(mm) 

Precipitação  
acumulada 

 (mm) 
Descrição do evento adverso 

19/01/1996 
2,6 

154,3 – 14 
dias 

Assoreamento, obstrução de vias públicas e esgotos, 
tanto na periferia quanto no centro, especialmente nas 
estradas vicinais em todo o município. Houve ainda 
queda, destruição e danificação de pontilhões, bueiros, 
barreiras e inundações parciais que deixaram 
intrafegáveis e sem acesso estradas e localidades do 
município. 

25/01/1998 
10 58,6 – 3 dias 

Obstrução de vias públicas e esgoto, especialmente em 
estradas vicinais, danificando e destruindo pontes, 
pontilhões e bueiros, quedas de barreiras e inundações. 

02/10/2001 
1,1 

158,6 – 5 
dias 

Chuvas torrenciais que se estenderam por dias, 
ocasionaram danos humanos, materiais e ambientais, 
incluindo registro de deslizamento. 

22/01/2011 
42,3 

189,4 – 16 
dias 

Chuvas intensas ocasionaram enxurradas, danos 
humanos, materiais e ambientais, incluindo 
deslizamentos de terra. 

22/09/2013 
52 

126,6 – 3 
dias 

Isolamento de comunidades devido às inundações* 

 

                                                           
20 Precipitação de 283,1 mm e 212,1 mm, em 23 e 24 de novembro, respectivamente, de acordo com o 
AVADAN. 
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Tabela 21- Total da precipitação diária e de dias de chuva acumulada (ANA) que antecederam eventos 
adversos relatados pela Defesa Civil do município de Timbó, obtidos do acervo digital do Sistema 
Integrado de Informação sobre Desastres (S2ID). 

Timbó 

Data 
Precipitação 

(mm) 

Precipitação  
acumulada 

 (mm) 
Descrição do evento adverso 

28/02/2000 
021 - 

Em função da quantidade de chuva, houve grandes 
danos em estradas, interrompendo o trânsito em 
diversas localidades, com quedas de barreiras, de pontes 
e pontilhões. 

01/10/2001 
87 

128,3 – 4 
dias 

Chuvas ininterruptas causaram danos em áreas 
ribeirinhas do perímetro urbano. Deslizamentos de terra 
também foram registrados. 

24/11/2008 63,4 

 

338,4 – 8 
dias 

Chuvas prolongadas geraram transbordamento do Rio 
Benedito e Rio dos Cedros, provocando alagamento, 
deslizamentos de encostas, resultando em 02 óbitos e 
soterramentos de várias residências. 

14/02/2011 
28,722 151,7 - 9 dias 

Fortes chuvas provocaram enxurradas bruscas e 
deslizamentos de terra no município**. 

 
 

Tabela 22- Total da precipitação diária e de dias de chuva acumulada (ANA) que antecederam eventos 
adversos relatados pela Defesa Civil do município de Timbó, obtidos do acervo digital do Sistema 
Integrado de Informação sobre Desastres (S2ID). 

Trombudo Central 

Data 
Precipitação 

(mm) 

Precipitação  
acumulada 

 (mm) 
Descrição do evento adverso 

01/10/2001 
97,4 

140,8 – 4 
dias 

As áreas urbana e rural do município foram afetadas 
pelas chuvas. Houve danos humanos, materiais e 
ambientais, incluindo registro de deslizamento de terra. 

22/09/2013 
74,4 

241,5 – 8 
dias23 

Ocorrência de inundações, enxurradas, alagamentos e 
deslizamentos provocados pelo aumento das 
precipitações. 

 
 
 
Tabela 23- Total da precipitação diária e de dias de chuva acumulada (ANA) que antecederam eventos 
adversos relatados pela Defesa Civil do município de Vidal Ramos, obtidos do acervo digital do 
Sistema Integrado de Informação sobre Desastres (S2ID). 

Vidal Ramos 

Data 
Precipitação 

(mm) 

Precipitação  
acumulada 

 (mm) 
Descrição do evento adverso 

21/11/2002 Estação 
pluviométrica 

Estação 
pluviométrica 

Chuvas torrenciais aumentaram o volume das águas do 
Rio Itajaí Mirim e demais ribeirões destruindo pontes e 

                                                           
21 Não houve precipitação nos três dias anteriores à ocorrência do evento adverso. No dia posterior foi 
registrado 68mm de chuva. 
22 Segundo o relatório de 14 de fevereiro de 2011, após catástrofe ocorrida em novembro de 2008, o 
município continuou sendo afetado pelas chuvas intensas, especialmente em dezembro de 2009, janeiro de 
2010, outubro a dezembro de 2010 e nos meses de janeiro e fevereiro de 2011. 
23 Estimativa  de 250 mm, atingindo índices muito acima da média para o período, segundo o FIDE.  
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inoperante inoperante bueiros e várias estradas. 

11/12/2003 
0 3- 3 dias24 

As chuvas que se abateram sobre o município elevou o 
nível do Rio Itajaí Mirim, Rio Santa Cruz e demais 
ribeirões destruindo pontes e bueiros e várias estradas. 

16/11/2005 
14 25 – 3 dias25 

Chuvas fortes ocasionaram danos humanos, materiais e 
ambientais ao município. 

22/09/2013 
103 200,6 – 3 dias 

Rios transbordaram, destruindo diversas pontes e 
danificando a malha viária. Várias famílias ficaram 
isoladas, sem acesso aos serviços básicos como saúde e 
educação. Outro fator importante com relação à malha 
viária foram as inúmeras quedas de barreiras, destruição 
e entupimento de diversos bueiros, impossibilitando o 
tráfego por quase toda a extensão da área rural do 
município 

 

Tabela 24- Total da precipitação diária e de dias de chuva acumulada (ANA) que antecederam eventos 
adversos relatados pela Defesa Civil do município de Vitor Meireles, obtidos do acervo digital do 
Sistema Integrado de Informação sobre Desastres (S2ID). 

Vitor Meireles 

Data 
Precipitação 

(mm) 

Precipitação  
acumulada 

 (mm) 
Descrição do evento adverso 

30/08/2011 
40 -26 

Chuvas intensas causaram o transbordamento de leitos 
de rios e bueiros, provocando alagamentos, enxurradas 
e deslizamentos de terras no município. 

23/09/2013 
30 132 – 3 dias 

Ocorrência de forte enxurrada, inundações e 
alagamentos, que afetaram inúmeras pessoas. 
Deslizamentos ocorreram, principalmente, no acesso ao 
município e em outras localidades na área rural, 
provocando vários bloqueios formados por quedas de 
barreiras. Três pontes foram arrancadas, seis 
danificadas com as fortes chuvas e quatro bueiros foram 
destruídos. 

  

Segundo Pennington (2015), deslizamentos de terra têm sido noticiados por 

diversos canais de comunicação, incluindo a mídia social, pelos efeitos causados na 

sociedade, como desvios de trânsito, atrasos ferroviários, desabamento de casas ou o 

fechamento de trilhas, levando incorporações de informações da mídia social na busca de 

informações deslizamento de terra.  

Segundo o atuor, na Grã-Bretanha, o National Landslide Database (NLD) contém 

informações sobre deslizamentos de terra através de vários motores de busca da Internet 

desde 2006. Eventos estes que, devido à escala não seriam tão visíveis na mídia regional e 

                                                           
24 Precipitação de 135mm, segundo o AVADAN. 
25 Precipitação de 115mm  no dia posterior ao evento adverso. 
26 Não há registros de precipitação nos seis dias anteriores à ocorrência do evento adverso. No dia seguinte 
foi registrado 41mm de precipitação. 
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nacional, tendo assim, uma probabilidade muito menor de serem registrados no banco de 

dados nacional, especialmente se eles fossem corrigidos rapidamente. Assim, ressalta o 

autor, o Twitter, uma ferramenta de microblogging popular onde observações em tempo 

real são publicados na web, provou ser a fonte mais produtiva de informações, pois  

público possui prática para tirar fotografias de fenômenos naturais e enviá-las para uma 

rede social como o Twitter, muitas vezes, minutos após o evento. Com o uso generalizado 

de smartphones, houve um aumento drástico na incidência, detalhes e velocidade dos 

dados comunicados, possibilitando ampliar as informações sobre perigos geológicos no 

país. Contudo, o uso de não especialistas na coleta de dados descartaria facilmente as 

informações por presumir-se que não tenham sido coletadas por um especialista treinado, 

por isso, seriam consideradas imprecisas. A fim de resolver isso, as informações 

reportadas, quer tenham sido obtidas através da mídia social, da imprensa local ou 

nacional, são usadas como um primeiro alerta para a existência de um deslizamento de 

terra. Posteriormente, é estabelecido um contato com o proprietário do terreno ou local 

relevante para conseguir informações mais detalhadas, podendo resultar em uma pesquisa 

de campo. Em um contexto espacial, a informação fornece registro de um evento de 

deslizamento de terra em que são usados para preencher o NLD.  

Registros fotográficos constam no Formulário de Registro de Desastre (FIDE) e 

podem ser baixados do arquivo digital do S2ID. As Figuras 2 a 5, obtidas do FIDE, 

referem-se a ocorrências de deslizamentos no ano de 2013. 
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Figura 2- Deslizamento de terra no município de Botuverá, registrado em 19 de setembro de 2013 (a). 
Deslizamento de terra no município de Blumenau, registrado em 22 de setembro de 2013 (b). Fonte: 
Arquivo digital do S2ID (2016). 
 

 
Figura 3- Deslizamentos de terra nos bairros Rafael Baixo (a) e Operário (b), no município de 
Ibirama, registrados no dia 21 de setembro de 2013. Fonte: Arquivo digital do S2ID (2016). 
 

 
Figura 4- Residência atingida por deslizamento de terra no município de Ituporanga, registrado em 
em 22 de setembro de 2013 (a). Deslizamento de terra no município de Pouso redondo, registrado em 
2013 (b). Fonte: Arquivo digital do S2ID (2016). 
 

 
Figura 5- Deslizamento de terra no dia 23 de setembro de 2013 no município de Ituporanga (a). 
Deslizamento de terra no município de Taió, (Serra do Kraemer), registrado em 22 de setembro de 
2013 (b). Fonte: Arquivo digital S2ID (2016). 
 
 

a b 

a 

a 

a 
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O fortalecimento e aperfeiçoamento do sistema não são questionáveis, 

considerando uma melhoria apresentada na qualidade de dados, especialmente a partir do 

ano de 2013. Uma das mudanças observadas foi a identificação precisa de pontos de 

deslizamentos de terra e os respectivos registros fotográficos, mas, ainda assim, as 

informações do S2ID podem ser mais úteis na mensuração de danos e prejuízos 

socioeconômicos. Quanto aos relatórios de registros, há necessidade de aperfeiçoá-los ou 

mesmo implementá-los. Dentre os principais problemas no desenvolvimento deste estudo, 

dois se destacam no que se refere à identificação de pontos de deslizamentos de terra nos 

documentos pesquisados: lacunas de informações no preenchimento dos documentos 

utilizados como fonte de informação e a inexistência de um banco de imagens que 

possibilitem localizar e analisar as ocorrências.  As imagens de áreas atingidas por 

deslizamentos, disponíveis no arquivo digital são encontradas, principalmente, após 2013. 

Foi possível observar coerência entre os registros do S2ID e da ANA, ressalvando 

alguns, em que não há registro na estação pluviométrica, mas a Defesa Civil municipal 

informa a ocorrência de chuva forte. Este é o caso do relato do dia 11 de dezembro de 

2003, no município de Vidal Ramos. Neste dia foi relatado que as chuvas que se abateram 

sobre o município elevaram o nível do Rio Itajaí Mirim, Rio Santa Cruz e demais ribeirões, 

destruindo pontes e bueiros e várias estradas. Não há registro de precipitação neste dia, 

nem de chuva acumulada. Contudo, o documento de avaliação de danos informa que a 

precipitação foi de 135mm.  

Foram observadas inconsistências entre as descrições das “causas e efeitos dos 

desastres” e os registros de precipitação. Há casos em que uma situação adversa é 

caracterizada, porém não há registro de chuva que justifique tal ocorrência naquele dia, 

como é o caso dos municípios de Ituporanga e Rio do Sul. No dia 25 de fevereiro de 1999, 

foi relatado que um vendaval seguido de fortes chuvas com duração de 45 minutos 

ocasionou o transbordamento de riachos, erosões e deslizamentos, dentre outros danos no 

município de Ituporanga. Contudo, o total precipitado no referido dia foi de 10,7mm, 

chuva acumulada de 25,8mm em dois dias, e 19,4mm de precipitação no dia seguinte. No 

dia 20 de julho de 2001, foram relatadas inundações de ruas da cidade, destruição de 

estradas e bueiros, quedas de árvores e isolamento total de comunidades no município de 

Rio do Sul. Neste dia o volume precipitado foi de 0,4mm, chuva acumulada de 25,9mm em 

dois dias, e 8,6mm de precipitação no dia seguinte. 

Contradições entre os relatos de ocorrências e as datas dos registros também foram 

encontradas.  No dia 14 de janeiro de 2000, foi descrito que fortes chuvas provocaram 
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alagamentos, enxurradas, deslizamentos e danos na malha viária do município de 

Ituporanga, porém o volume precipitado foi de apenas 1mm. No dia posterior ao relato a 

precipitação foi de 111mm, o que poderia justificar a caracterização do desastre. Este tipo 

de ocorrência ficou mais evidente no evento de novembro de 2008. Isso pode ocorrer em 

função do padrão de cálculo de chuva, pois a chuva de 24 horas é considerada das 9 as 9h 

na estação convencional. No entanto, se começa a chover a noite, esta chuva será 

computada no dia posterior.  

 

CONCLUSÕES 

 

A relação entre registros de deslizamentos e chuvas extremas na bacia do Rio Itajaí, 

possibilitou conhecer a magnitude dos eventos adversos associados a extremos de 

precipitação, a partir do banco de dados do S2ID.  Confrontando tais informações, foi 

possível observar que a deficiência de inforamçõs dos órgãos, quanto aos registros de 

desastres nos documentos oficiais, assim como a evolução destes registros ao longo dos 

anos (mais eficaz nos tempos atuais), impossibilita a correlação destes como o aumento de 

chuvas nos últimos anos. No entanto, não há histório de registros de deslizamento passíveis 

a comparação com o aumento das chuvas extremas. Portanto, as limitações encontradas no 

desenvolvimento deste estudo evidenciam as fragilidades na sitematização das informações 

sobre os desastres ocorridos na bacia do Rio Itajái. Ainda que o aprimoramento dos 

documentos encaminhados ao SID com a implantação do Formulário de Informação de 

Desastres tenha sido um passo importante na identificação de movimentos de massa, faz-se 

necessário implementar e gerenciar um procedimento de coleta e armazenamento dos 

dados que possibilitem a correlação entre tais ocorrênais e extremos de precipitação.  

Este levantamento possibilitou constatar que a maioria das coordenadorias 

municipais não conta com registros de movimentos de massa informatizados de fácil 

acesso, inviabilizando o acesso a obtenção de dados fundamentais para a realização deste 

trabalho; outras ainda dispõem apenas do mapeamento de risco realizado pela CPRM. 

Aquelas que apresentam uma melhor estrutura já estão em processo de informatização dos 

dados (informações do próprio órgão) e/ou trabalham no mapeamento de risco em seus 

municípios. Algumas coordenadorias, especialmente aquelas cujos municípios foram muito 

afetados pelo desastre de 2008, ainda que não dispusesse de relatórios de registros, 

demostraram um grande interesse em contribuir com este trabalho, fornecendo o material 
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disponível, geralmente, mapeamento de risco, ou relato de ocorrências sem precisão de 

informações.  

Portanto, as deficiências encontradas na sitematização de dados de movimentos de 

massa apresentadas neste estudo, permitem propor sugestões para ampliação e 

aperfeiçoamento do banco de dados da Defesa Civil, a exemplo da Grã-Bretanha, onde a 

busca por informações sobre perigos geológicos, pemitiu a incorporação de informações da 

mídia social, através de vários motores de busca da Internet desde 2006.  A denominda 

“ciência do cidadão” possibilita que informações do Twitter, onde observações em tempo 

real são publicadas na web, possam ser capturadas pelo banco de dados nacional de 

deslizamento de terra.  
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RESUMO 

 

Na atualidade, movimentos de massa têm sido noticiados por diversos canais de 

comunicação, incluindo a mídia social, devido aos efeitos socioeconômicos. Dessa forma, 

propõe-se analisar a suscetibilidade a movimentos de massa utilizando características 

meteorológicas e ambientais na bacia do Rio Itajaí, através de conjunto de dados e 

informações composta por base cartográfica georreferenciada em ambiente SIG, formada 

por camadas de informações das características geoambientais da área de estudo, imagens 

de satélites e o software ArcGis10.1, onde o Índice de Fragilidade foi implementado. Os 

resultados mostram que as áreas geoambientais de maior vulnerabilidade estão situadas, em 

sua maioria, nas porções leste e borda oeste da bacia, regiões associadas a áreas de alta 

declividade, especialmente as classes entre 20,4 -21,7 graus. Concorre para tal 

comportamento na bacia o tipo de uso do solo, com áreas urbanizadas, principalmente na 

porção leste e central da bacia e áreas de pastagens, campos naturais e agricultura, 

principalmente na porção oeste e sul da bacia. 

  

Palavras-chave: Deslizamentos de terra; SIG, Itajaí; vulnerabilidade.  

 

ABSTRACT 

 

Currently, mass movements have been reported by various channels of 

communication, including social media, due to the socioeconomic effects. Thus, it is 

proposed to analyze the susceptibility to mass movements using climatic and 

environmental characteristics in the Itajaí river basin, through a data and information set 

consisting of a georeferenced cartographic base in a GIS environment, formed by layers of 

geoenvironmental information of the study area, satellite images and the ArcGis10.1 

software, where the Fragility Index was implemented. The results show that the most 

vulnerable geoenvironmental areas are located in the eastern and western sides of the 

basin, regions associated with high declivity areas, especially the classes between 20.4 and 

21.7 degrees. In the basin, the type of land use, with urbanized areas, mainly in the east and 

central portion of the basin and pasture areas, natural fields and agriculture, mainly in the 

western and southern portions of the basin. 
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Keywords: Land slides; SIG, Itajaí; vulnerability. 

 

INTRODUÇÃO 

 
Desastres naturais estão diretamente vinculados à história do Homem e ao seu 

modo de apropriação e uso dos recursos naturais. Na Idade Média, novas áreas foram 

povoadas e as cidades se consolidaram. Com a formação de densos aglomerados urbanos, 

os prejuízos provocados pelos desastres passaram a atingir proporções catastróficas, como 

os ocorridos na China e na Alemanha. Na China, em 1332, uma devastadora inundação 

vitimou 7 milhões de pessoas por afogamento e outras 10 milhões pereceram em 

decorrência de fome e doenças. Décadas depois, uma inundação na Alemanha, em 1362, 

matou cerca de 100.000 pessoas (MARCELINO, 2008).  

Em Santa Catarina, no ano de 1974, entre os dias 23 e 25 de março, as bacias dos 

rios Tubarão e Araranguá sofreram com intensas precipitações originando inundações e 

deslizamentos, ocasionando a morte de 199 pessoas. O número de desabrigados foi 65 mil 

(BIGARELLA, 2003). Em dezembro de 1995, 24 municípios do sul de Santa Catarina 

foram afetados por movimentos de massa e inundações. Após três horas de chuvas 

intensas, um fluxo de detritos, modificou a paisagem da região, sendo os mais atingidos os 

municípios de Araranguá, Forquilhinhas, Jacinto Machado e Timbé do Sul. Neste evento, 

foram contabilizados 40 mortos e 28 mil desabrigados (PELLERIN, 1997). Em 22 de 

novembro de 2008, o estado de Santa Catarina decretou situação de emergência. Foram 

confirmados 135 óbitos (sendo mais de 97% das mortes causadas por soterramento), 2 

desaparecidos e 78.656 desalojados ou desabrigados (LIMA, 2013). 

Apesar dos eventos destrutivos serem pouco frequentes, quando ocorrem seus 

efeitos são intensamente trágicos (PENNINGTON, 2015). Os maiores prejuízos 

decorrentes de movimentos de massa ocorrem no mundo em desenvolvimento (PETLEY, 

2012).  Os mais expostos praticamente não têm políticas para controlar perigos colocados 

pelas encostas instáveis. Em Le Cambray, próxima da Cidade da Guatemala, 271 vítimas 

foram encontradas em uma vila suburbana soterradas por uma avalanche de detritos 

(HUNGR et al., 2016). Com mais da metade da população mundial residindo em áreas 

urbanas, segundo as estimativas da Organização das Nações Unidas, e o Brasil 

acompanhando a tendência mundial de se concentrar nas grandes regiões metropolitanas, o 

planejamento urbano torna-se imprescindível. Um crescimento populacional desordenado 

torna o fenômeno da urbanização um debate pertinente por apresentar riscos à população. 
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Este tipo de crescimento é uma dos principais catalisadores para a ocorrência de desastres 

em países em desenvolvimento (MAZUR, 2013).   

A distribuição dos desastres naturais ocorridos no Globo, por continente, entre 1900 

e 2006, e tipos de desastres naturais ocorridos no Brasil no mesmo período foi analisada 

por Marcelino (2008). Segundo o autor, diversas áreas do Globo já estão sendo seriamente 

afetadas pelos desastres naturais, principalmente aqueles desencadeados por fenômenos 

meteorológicos extremos, causados em sua maioria pelas tempestades severas, sendo as 

inundações, representadas pelas graduais e bruscas, com 59% dos registros, seguidas pelos 

escorregamentos (14%). Segundo o CEPED (2012), o maior aaumento de registros de 

ocorrências de eventos adversos entre as décadas de 1990 e 2000 foi para os movimentos 

de massa.  

Movimentos de massa são movimentos sob a influência da gravidade, sem a 

contribuição direta de outros fatores como água, ar ou gelo. Contudo, água e gelo 

geralmente estão envolvidos nestes movimentos, reduzindo a resistência dos materiais e 

interferindo na plasticidade e fluidez dos solos (DIAS e HERRMANN, 2002). De acordo 

com Pozzobon (2014), os movimentos de massa estão associados a fatores como estrutura 

geológica, características dos materiais envolvidos, morfologia do terreno (declividade, 

tipo de modelado e forma das encostas e tipos de uso da terra). As causas internas destes 

movimentos é a alteração do equilíbrio entre as tensões no interior da massa (COLLINS e 

ZNIDARCIC, 1997). Esse equilíbrio é controlado principalmente pelo teor de água e pela 

estrutura interna das argilas. Podem ser deflagrados por chuvas extremas, chuvas 

prolongadas de intensidade moderada, terremotos, erupções vulcânicas e derretimento de 

geleiras. Na maior parte dos casos, a chuva é o principal gatilho, mas as condições que 

antecedem o evento pluviométrico extremo têm relação com os movimentos de massa. 

(DIAS e HERRMANN, 2002). Na costa atlântica brasileira, a deflagração natural desses 

fenômenos está fortemente vinculada a episódios de chuvas intensas (AHRENDT e 

ZUQUETTE 2003; VEDOVELLO e MACEDO, 2007).  

Os principais tipos de movimentos gravitacionais de massa são os rastejos; quedas, 

tombamentos, desplacamentos e rolamentos de rochas; corridas de massa e os 

deslizamentos. Os principais tipos de processos hidrológicos são as inundações e 

enxurradas, os quais estão frequentemente associados a desastres naturais ocorridos no 

Brasil (BRASIL, 2014). Há divergências na literatura sobre as definições das variedades de 

movimentos de massa (Fernandes e Amaral, 2003). Saito (2004) atribui estas divergências 

à atuação de profissionais de diversas áreas. Na classificação de movimentos de massa, 
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Varnes (1984) utiliza como critério principal, o tipo de movimento e, em segundo lugar, o 

tipo de material movimentado. Os movimentos incluem quedas, tombamento, deslizamento 

(escorregamento), corridas de massa e movimentos complexos, caracterizados pela 

combinação de dois ou mais tipos de movimentos. Quanto ao tipo de material destaca os 

movimentos de rocha e solos, com predominância de material grosso e fino (VARNES, 

1984). Descrições e ilustrações dos vários tipos de movimentos de massa em Highland 

(2011).  

Quanto aos escorregamentos, podem ser circulares (rotacionais), planares 

(translacionais) e movimentos em forma de cunha. Os escorregamentos circulares, muito 

comuns na Serra do Mar devido à topografia, presença de solos profundos e chuvas 

intensas e prolongadas, se caracterizam pela superfície de ruptura na forma côncava 

voltada para cima e para fora (AUMOND e BACCA, 2014). Estes movimentos são 

recorrentes em superfícies côncavas e com espesso manto de intemperismo, entretanto, 

também ocorrem em rochas duras altamente fraturadas (FERNANDES e AMARAL, 

2003). Os escorregamentos em forma de cunha são mais frequentes em maciços rochosos 

com superfícies de falhas ou cisalhamentos, comuns em taludes de cortes em áreas urbanas 

e sistemas viários e os escorregamentos planares deformam fatias do solo de forma 

aproximadamente planares e são comuns nas serras litorâneas envolvendo o solo 

superficial até o contato da rocha subjacente (AUMOND e BACCA, 2014). Segundo os 

autores, a ocupação desordenada de encostas tem induzido a ocorrência de deslizamentos 

cada vez mais frequentes, como aqueles desenvolvidos em novembro de 2008 no Vale do 

Itajaí (SC). Para Jesus et al. (2005), uma forma de priorizar as intervenções nas regiões 

com ocorrências de deslizamento, onde o crescimento da ocupação das encostas tem uma 

dinâmica muito mais rápida que a atuação do poder público, é através do desenvolvimento 

de ferramenta que quantifique o risco da suscetibilidade. 

Todos os anos deslizamentos de terra ocasionam desastre em algum lugar na 

Europa que está se expandindo para regiões onde os eventos naturais são mais prováveis de 

acontecer (PENNINGTON, 2015). Assim, mapear áreas suscetíveis a movimentos de 

massa torna-se fundamental, por ser possível identificar áreas que são estáveis e áreas 

suscetíveis a tais movimentos (VARNES, 1984). Segundo o autor, não existe um 

procedimento padronizado para preparar mapas de suscetibilidade. Correia et al. (2015) 

destacam que eles podem ser realizados através de diferentes abordagens e metodologias, 

que dependem majoritariamente da escala empregada, da disponibilidade dos dados, da 

complexidade do modelo utilizado e, principalmente, do objetivo da avaliação e das 
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necessidades dos usuários.  Deste a década de 1970, quando um dos primeiros mapas 

aplicados à suscetibilidade a deslizamento foi preparado (CORREIA et al., 2015), muitos 

outros foram realizados, dentre eles encontram-se os trabalhos de Aleotti e Chowdhury 

(1999); Neuhäuser e Terhorst (2007); Pradhan (2010); BUI et al. (2011); Althuwaynee et 

al. (2012). Os tipos de deslizamentos são definidos de acordo com Varnes (1978), o 

WP/WLI (1990), e Cruden e Varnes (1996), ou com uma versão simplificada dessas 

classificações no trabalho de Guzzetti et al.(2012). Dentre os artigos de revisão sobre 

diferentes modelos de suscetibilidade deslizamento de terra e avaliação do perigo 

encontram-se Hansen (1984); Guzzetti et al. (1999); Carrara et al. (1991); Guzzetti et al. 

(2012), Hervás e Bobrowsky (2009).  Comparações entre diferentes modelos estatísticos 

podem ser encntrados nos trabalhos realizados por Lee e Sambath (2006); Carrara et al. 

(2008); Rossi et al. (2009); Cascini et al. (2015); Colkesen et al. (2016). 

São inúmeros os fatores que influenciam na ocorrência de movimentos de massa. 

Os mais comumente mencionados são o tipo de solos, a declividade, a precipitação, o uso e 

cobertura do solo e o substrato geológico (TOMINAGA et al., 2005; VIEIRA et al., 2005; 

YALCIN, 2008; FEIZIZADEH et al., 2013; CASCINI et al., 2015). Quanto às técnicas de 

análise, inúmeras modelagens são empregadas para avaliar áreas susceptíveis a 

escorregamentos (GERENTE et al., 2014). Para a região do baixo Vale do Itajaí, Correia et 

al. (2015), analisaram o uso de pesos de evidência, inferência fuzzy, índice de 

suscetibilidade a deslizamento (ISD) na avaliação de suscetibilidade à deslizamentos de 

terra. Segundo os autores, os mapas finais de suscetibilidade honraram satisfatoriamente os 

pontos de treinamento (deslizamentos não utilizados na modelagem), atestando os bons 

resultados da classificação, sendo que o Índice de Suscetibilidade a Deslizamento (ISD) foi 

o método que apresentou melhor resultado, tanto nos dados orbitais quanto nos dados 

aéreos.  

Com o aumento do número de pessoas vivendo em áreas de risco e a ineficácia dos 

sistemas de controle de uso e de ocupação dessas áreas, impõe-se a necessidade do 

conhecimento científico dos agentes e causas dos escorregamentos como ferramenta para 

orientar a gestão pública das áreas ambientalmente frágeis (AUMOND e BACCA, 2014). 

Assim, a avaliação de suscetibilidade de deslizamento permite ao poder público definir 

regiões para intervenções e desenvolvimento de projetos para redução do risco de 

deslizamento de terra (BRASIL, 2014). Dessa forma, propõe-se analisar a suscetibilidade a 

movimentos de massa, utilizando características meteorológicas e ambientais na bacia do 

rio Itajaí.  
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METODOLOGIA 

 

Foram analisadas as ocorrências de movimentos de massa, no período de 1995 a 

2013, do município de Blumenau e sua relação com o mapa de setorização de risco da 

CPRM, executado pela prefeitura do município de Blumenau, através do Plano Municipal 

de Redução de Risco (PMRR). Foram extraídas as características geológicas, morfológicas 

e uso do solo relacionando-as com as áreas categorizadas como de alto a muito alto risco 

de deslizamento de terra do mapa de setorização de risco do município. 

A CPRM integra o Programa Nacional de Gestão de Riscos e Resposta a Desastres 

do Governo Federal, tendo como atribuição mapear áreas de risco geológico, classificadas 

como de muito alto e alto, relacionadas principalmente com movimentos de massa e 

inundações, em 821 municípios brasileiros prioritários. O setor de risco é delimitado com 

base na ocorrência de indícios e evidências observadas, tais como: trincas no solo, degraus 

de abatimento, árvores inclinadas, cicatrizes de deslizamentos, marcas de cheia, entre 

outros. Os polígonos abrangem a porção de uma encosta ou planície de inundação com 

potencial para sofrer algum tipo de processo natural ou induzido que possa causar danos.  

Como não foram encontradas as mesmas classes da região piloto para o restante da 

bacia, o que tornaria inviável a estrapolação dos pontos, Blumenau foi empregada em uma 

análise inicial, sendo utilizada a metologia de Crepani et al. (2001), em função de serem 

encontrados pesos para diversos fatores condicionantes, inclusive em trabalhos que foram 

feitos para algumas regiões da bacia.  

O material empregado neste estudo se constitui de conjunto de dados e informações 

composta por base cartográfica georreferenciada, formada por camadas de informações das 

características geoambientais da área de estudo, imagens de satélites e o software 

ArcGis10.1, onde o Índice de Fragilidade foi implementado. O estudo foi feito segundo a 

metodologia de Crepani et al. (2001), baseada no conceito de Ecodinâmica de Tricart (1977), 

que  utiliza como critério de análise o balanço entre os fatores indutores dos processos 

morfogenéticos e pedogenéticos. Quando predomina a morfogênese prevalecem os 

processos erosivos modificadores das formas de relevo e quando predomina a pedogênese 

prevalecem os processos formadores de solos.  
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Mapas temáticos 

 

 A seleção dos mapas empregados na análise considerou as características 

ambientais e climatológicas na identificação de locais suscetíveis a movimentos de massa 

na bacia do Rio Itajaí.  

Foi igualmente atribuído um sistema de coordenadas (Projeção Universal 

Transversa de Mercator UTM, Zona 22S e datum WGS 1984) comum a todos os temas, 

bem como ao projeto SIG, de modo a garantir a exata sobreposição. A Tabela 1 apresenta 

as características ambientais empregadas na identificação de locais suscetíveis a 

movimentos de massa na bacia do Rio Itajaí. 

 

Tabela 1- Relação das características ambientais empregadas na identificação de locais suscetíveis a 
movimentos de massa na bacia do Rio Itajaí. 

Características ambientais Fonte Escala do 
mapeamento 

Geologia Litologia Serviço Geológico do Brasil 
(1986) 

1:500.000 
  Classes de rocha 

Solo Pedologia 
Embrapa Solos (2004)  1:250.000 

  
Profundidade 
Textura 

Relevo   Embrapa Solos (2004)   1:250.000 

Vegetação   Embrapa Solos (2004)   1:250.000 

Uso do solo   
Fatma (Geoambiente, 2008) 1 1:50.000 

Declividade   Extraído a partir do MDT  30m 
1 Mapa produzido com base em imagens multiespectrais SPOT-4 do ano de 2005 

 

Os dados topográficos foram extraídos da página da Epagri. A topografia foi 

abordada por meio da declividade em cinco intervalos distintos. A definição dos intervalos 

foram realizados conforme Crepani et al. (2001). 

 
Precipitação e condições meteorológicas 

 

Neste estudo, foi utilizada a intensidade pluviométrica para 19 estações 

pluviométricas da bacia do rio Itajaí, de acordo com a metodologia de Crepani et al. 

(2001), obtida dividindo-se o valor da precipitação média anual (mm) pela duração do 

período médio chuvoso (em meses). Na bacia do rio Itajaí a precipitação média anual é de 

1400-1800(mm) e a duração do período chuvoso de 11 meses (CREPANI et al., 2001).  
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Foram selecionados 87 registros de ocorrências de movimentos de massa no 

município de Blumenau. Em 6,9% das ocorrências as estações pluviométricas 

encontravam-se inoperantes, portanto, foram empregadas 81 ocorrências de movimentos 

de massa para selecionar extremos iguais ou superiores a 50mm. Segundo Teixeira e 

Satyamurty (2007) são considerados como eventos extremos de precipitação valores 

superior ou igual a 50 mmdia-1. Deste total de ocorrências 18,5% correspondem a registros 

de precipitação igual ou superior a 50 mm, correspondendo a 15 casos analisados neste 

estudo (TABELA 18) para analisar em que período sazonal há predominância de extremos 

de precipitação e sistemas atmosféricos que atuam nos diferentes períodos sazonais na 

Região Sul do Brasil. 

Inventários de deslizamento e pontos de treinamento 

 

 Os dados disponíveis para consulta no Sistema Nacional de Defesa Civil não foram 

empregados, devido à ausência de coordenadas geográficas ou alguma referência que 

possibilitasse a localização e espacialização dos pontos. Inicialmente foram feitos contatos 

telefônicos e, posteriormente, as soclicitações oficiais foram encaminhadas para maior 

parte das coordenadorias de Defesa Civil dos municípios da bacia.  Embora tenha sido 

possível observar o empenho da Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil de 

alguns municípios, especialmente aqueles mais atingidos por eventos adversos, somente o 

município de Blumenau forneceu relatório de longo período (1995 a 2013), possibilitando 

a identificação temporal e espacial de determinados eventos geomorfológicos e, 

consequentemente, a escolha deste município como área piloto. Assim, a principal fonte 

documental utilizada neste trabalho foram os relatórios técnicos da Defesa Civil do 

município de Blumenau. Destes relatórios, foram selecionados os registros confirmados 

através das imagens do Street & Bird View, no ArcGIS, versão 10.1. Algumas feições, 

como superfícies de ruptura e cicatrizes de movimentos de massa, foram identificadas 

através das imagens de satélite do Google Earth e integradas ao conjunto de dados da área 

piloto.  

Técnica de análise para a bacia do Rio Itajaí 

 

A etapa anterior à geração dos mapas foi a ponderação em diferentes pesos que 

pudessem representar a suscetibilidade aos movimentos de massa. A escolha dos “pesos” 
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(valores atribuídos) em sua grande maioria é um tanto arbitraria e subjetiva, dependendo 

muitas vezes da percepção e experiência do analista. Em casos onde existem grandes 

quantidades de informações os valores atribuídos tendem a um grau de confiabilidade 

maior que em locais cujos dados são de difícil acesso e/ou indisponíveis. Não sendo 

possível coletar tais informações, torna-se difícil avaliar o quanto cada uma destas 

variáveis contribui para se estabelecer o índice de fragilidade (MORO, 2011).  

A definição dos pesos para as classes geologia e solo foram atribuídas de acordo 

com o estudo de Crepani et al. (2001).  Para uso do solo, foram empregados os pesos 

atribuídos por Gomes (2013), Neto et al. (2013) e Oliveira et al. (2011), apresentados nos 

APÊNDICES B-F. Um método utilizado por Cascini et al. (2015) a ser empregado na 

atribuição de pesos, é a divisão de diversos fatores em várias classes com diferentes pesos 

dependendo da percentagem da área afetada pelos movimentos de massa.  

Conforme mostra a Tabela 2, os pesos variam de 0 a 3, de acordo com a 

metodologia de Crepani et al. (2001) para áreas vulneráveis a perda de solo. A estabilidade 

ou vulnerabilidade (resistência ao processo natural à erosão) das unidades de paisagens 

naturais é definida pela análise integrada do conjunto rocha, solo, relevo e vegetação, bem 

como do clima e uso da terra (BECKER e EGLER, 1996). Quando predomina a 

morfogênese prevalecem os processos erosivos, modificadores das formas de relevo, e 

quando predomina a pedogênese prevalecem os processos formadores de solos. A 

maturidade dos solos, produto direto do balanço morfogênese/pedogênese, indica 

claramente se prevalecem os processos erosivos da morfogênese que geram solos jovens, 

pouco desenvolvidos, ou se, no outro extremo, as condições de estabilidade permitem o 

predomínio dos processos de pedogênese gerando solos maduros, lixiviados e bem 

desenvolvidos (CREPANI et al., 2001). 

 
Tabela 2- Classes de vulnerabilidade morfodinâmica natural. Fonte: Crepani et al., 2001. 

Categoria morfodinâmica Relação pedogênese/morfonênese Peso 

Estável Prevalece a pedogênese 1 

Intermediária Equilíbrio pedogênese/morfonênese 2 

Instável Prevalece a morfogênese 3 

 

O uso da terra e o clima devem ser considerados quando interferirem de modo 

significativo na definição das unidades homogêneas (BECKER e EGLER, 1996).  Os 
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valores da ponderação para os diferentes temas avaliados neste trabalho apresentam-se nas 

tabelas abaixo. 

O modelo aplicado individualmente aos temas geologia, geomorfologia, solos, uso 

do solo e clima, recebem posteriormente um valor final, resultante da média aritmética dos 

valores individuais segundo uma equação empírica (Equação 1), que busca representar a 

posição das áreas suscetíveis a movimentos de massa dentro da escala de suscetibilidade a 

escorregamentos: 

 

56 = (7 + 8 + 5 + 9 + :)
5  

Equação (10) 

onde:  

 

Sc = suscetibilidade 

G = vulnerabilidade para o tema Geologia 

R = vulnerabilidade para o tema Geomorfologia 

S = vulnerabilidade para o tema Solos 

U = vulnerabilidade para o tema Uso do solo 

C = vulnerabilidade para o tema Clima 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A paisagem sempre é destruída e os produtos do desgaste são levados encosta 

abaixo pelos rios para o mar, onde são acumulados na forma de sedimentos até que forças 

internas do planeta os transformem em novas rochas, levantando-as acima do nível dos 

oceanos na forma de montanhas e planaltos, constituindo assim o “ciclo das rochas”. A 

atuação do homem sobre o meio ambiente, sem o prévio conhecimento do equilíbrio 

dinâmico existente entre seus os diversos componentes pode levar a situações desastrosas 

do ponto de vista ecológico e econômico. Portanto, antecedendo qualquer ocupação, deve-

se conhecer os componentes e a interação entre os aspectos fisico-bióticos, compostos pela 

geologia, geomorfologia, pedologia, fitogeografia e clima de uma região (CREPANI et al., 

2001).   

Os movimentos de massa no estado de Santa Catarina ocorrem em encostas naturais 

e desmatadas e em taludes de corte ou aterro (MARINHO, 2011). Segundo Aumond 
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(2014), em novembro de 2008, o principal agente deflagrador dos movimentos 

gravitacionais de massa foi a água, com predomínio de movimentos de massa em áreas 

alteradas por desmatamentos, cortes e aterros, tanto em áreas urbanas, como em áreas 

rurais e os principais fatores predisponentes dos movimentos gravitacionais foram o relevo, 

as características geológicas e geotécnicas (solos profundos), a ausência de vegetação, as 

características climáticas da região, o nível freático e principalmente as intervenções 

humanas. A análise integrada dos fatores físicos e sociais para identificação das áreas 

suscetíveis a escorregamentos, no Bairro da Velha Grande em Blumenau, realizado por 

Vieira et. al. (2005), mostra que a integração dos fatores geomorfologia, geologia e risco 

decorrente da ocupação urbana, contribuem com 60% do nível de suscetibilidade total. 

A unidade geológica que ocupa a maior porção da bacia do Rio Itajaí é o Complexo 

Granulítico de Santa Catarina, correspondendo a 10,3%, da área total da bacia 

(APÊNDICE G), cujos litotipos são gnaisse, granulito, gnaisse granulítico. Contudo, a 

Formação Campo Alegre (riolito, tufito, arcóseo, ardósia, siltito) foi a unidade geológica 

onde foram registrados 52,7% dos casos (TABELA 3).  

 
Tabela 3- Representatividade (%) de ocorrência de movimentos de massa por classe de unidade 
geológica da região piloto. 

UNIDADE GEOLÓGICA (PILOTO) 
FREQUÊNCIA RELATIVA 

(%) 

Campo Alegre - Bacia do Itajaí 52,7 

Complexo Granulítico Santa Catarina  23,7 

Depósitos Aluvionares 9,7 

Formação Gaspar - Bacia do Itajaí 7,5 

Complexo Barra Velha 6,5 

Total  100 

 
Tabela 4- Unidades geológicas e seus principais litotipos. 

UNIDADE GEOLÓGICA PRINCIPAIS LITOTIPOS 

Campo Alegre - Bacia do Itajaí Riolito, tufito, arcóseo, ardósia, siltito. 

Complexo Granulítico Santa Catarina  Gnaisse, granulito, gnaisse granulítico 

Depósitos Aluvionares Areia e cascalhho 

Formação Gaspar - Bacia do Itajaí Arcóseo, meta-conglomerado 

Complexo Barra Velha Metapiroxenito, metagabro 

Total  Total  

 

A maior ou menor suscetibilidade de um solo a sofrer os processos erosivos da 

morfogênese depende de diversos fatores e os mais importantes são: estrutura do solo, tipo 
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e quantidade das argilas, permeabilidade e profundidade e a presença de camadas 

impermeáveis (CREPANI, et al., 2001).  

Na bacia do Itajaí, a unidade pedológica predominante é o cambissolo, com 37,7% 

da área total, seguido do solo podzólico vermelho-amarelo, com 23,5% (APÊNDICE H). 

Os Solos Litólicos, onde foram verificados 60,2% das ocorrências de movimentos de 

massa, correspondem a 4,6% da área de estudo (TABELA 5). Neste tipo de solos o 

horizonte A está assentado diretamente sobre o horizonte C ou diretamente sobre a rocha 

mãe. São considerados solos jovens, em fase inicial de formação, porque estão ainda se 

desenvolvendo a partir dos materiais de origem recentemente depositados, ou por estarem 

situados em lugares de alta declividade, nos quais a velocidade da erosão é igual ou maior 

que a velocidade de transformação da rocha em solo. Apresentam profundidade menor e 

são solos menos intemperizados (CREPANI et al., 2001). Quanto aos Solos Podzólicos, 

onde foram observadas 16,1% das ocorrências, são considerados pelos referidos autores 

menos estáveis, quando comparados com os Latossolos, que são solos mais maduros, mas 

mais estáveis que os Solos Litólicos.  

 

Tabela 5- Representatividade (%) de ocorrência de movimentos de massa por classes de solo da região 
piloto. 

SOLO  
REPRESENTATIVIDADE 

(%) 

Solos Litólicos 60,2 

Podzólico Vermelho-Amarelo 16,1 

Sem registro 11,8 

Cambissolo Gleico 7,5 

Cambissolo 3,2 

Glei Pouco Húmico 1,1 

Total 100 

 

Cerca de 40% da área da bacia do Rio Itajaí é composta por pastagens e campos 

naturais (APÊNDICE I), onde foram registrados 5,4 % das ocorrências de movimentos de 

massa (TABELA 6). A agricultura ocupa 24,6% da área, enquanto 19,3% é composta por 

florestas em estágio médio ou avançado e/ou florestas primárias, onde as ocorrências 

foram de cerca de 20%. A área urbana/e ou construída representa 3,3% da região, contudo 

nessa categoria de uso foram verificados 74,2% das ocorrências. Segundo Aumond (2014), 

os principais movimentos de massa de novembro de 2008 no Vale do Itajaí mostram que 

82% das perdas humanas e materiais tiveram origem em ocupações irregulares das 
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encostas, sendo que, nas áreas urbanas, os cortes e aterros para estradas e benfeitorias 

constituíram nas causas predisponentes mais relevantes.  

 

Tabela 6- Representatividade (%) da ocorrência de movimentos de massa por classes de uso do solo da 
região piloto. 

USO DO SOLO 
REPRESENTATIVIDADE 

 (%) 

Área urbanizada e/ou construída 74,2 

Florestas em estágio médio ou avançado e/ou primárias 20,4 

Pastagens e campos naturais 5,4 

Total  100 

 

O termo granulometria é empregado quando se faz referência ao conjunto de todas 

as frações ou partículas do solo, desde as mais finas de natureza coloidal (argilas), até as 

mais grosseiras (calhaus e cascalhos). O termo textura, por sua vez, é empregado 

especificamente para a composição granulométrica da terra fina do solo (fração menor que 

2mm de diâmetro). De acordo com os conteúdos de areia, silte e argila, são caracterizadas 

as classes de textura. Nos solos do grupamento textural média, a plasticidade e a 

pegajosidade que são condicionadas pela presença de argila, perdem expressão em 

detrimento da sensação de atrito determinada pela fração areia e pela sedosidade 

determinada pela fração silte. Solos com textura argilosa compreendem classes texturais ou 

parte delas, tendo na composição granulométrica de 35 a 60% de argila. Solos de textura 

média compreendem composições granulométricas com menos de 35% de argila e mais de 

15% de areia, excluídas as classes texturais areia e areia franca (IBGE, 2009). 

Cerca de 80% do solo da bacia possui textura argilosa (79,6%), onde foram 

registrados 89,6% das ocorrências de escorregamentos (APÊNDICE J). Solos com textura 

média representam 10,4% da bacia, onde foram verificados 8,6% das ocorrências 

(TABELA 7). Cascini (2015), em sua análise de suscetibilidade a deslizamentos rasos no 

sul da Itália, verificaram deslizamentos superficiais nas camadas superiores das encostas 

côncavas e, particularmente, nas morfoestruturas de argila, enquanto a porção onde 

predominam areias e meta-conglomerados foi afetada principalmente pelos processos 

erosivos.  

 

Tabela 7- Representatividade (%) de ocorrência de movimentos de massa por tipos de textura do solo 
da região piloto. 

TEXTURA DO SOLO  
REPRESENTATIVIDADE 

(%) 
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Argilosa 79,6 

Sem registro 11,8 

Média 8,6 

Total 100 

 

O fator drenagem do solo também foi selecionado devido à relação com a saturação 

do solo. Solos que conseguem drenar a água com maior facilidade tendem a não acumular 

grandes volumes de água e, consequentemente, não saturar (HELFER, 2014). Classes de 

drenagem do solo foram publicadas pelo Sistema Brasileiro de Classificação dos Solos 

(EMPRAPA, 2006).  

Cerca de 70% do solo da bacia é considerado moderadamente drenado e pouco 

mais de 10% é considerado mal a muito mal drenado (APÊNDICE L). Solos bem drenados 

e mal drenados correspondem a 3,1% e 0,4% da área total, respectivamente. A maior parte 

dos movimentos de massa foi verificada em solos moderadamente drenados, conforme 

Tabela 8.  

 

Tabela 8- Representatividade (%) de ocorrências de movimentos de massa por categorias de drenagem 
do solo da região piloto. 

DRENAGEM DO SOLO  
REPRESENTATIVIDADE 

(%) 

Moderadamente drenado 87,1 

Sem registro 11,8 

Mal; Muito mal drenado 1,1 

Total  100 

 

 

Deslizamentos superficiais em solos degradados e de granulação fina são 

fenômenos naturais que geralmente afetam vastas áreas em várias áreas e contextos 

geoambientais (CASCIN et al., 2015).  Na área de Oltrepo Pavese, região da Lombardia, 

norte da Itália, a maioria dos deslizamentos avaliados ocorreu em solos rasos, com 

espessuras de geralmente 0,5 e 2 m (ZIZIOLI, et al., 2013). Segundo os autores, nesta 

região, os movimentos de massa desenvolvem-se frequentemente em solos profundos 

desencadeados por chuvas prolongadas. Contudo, mais recentemente, condições climáticas 

extremas, provocaram deslizamentos superficiais. 

Observa-se na bacia predomínio de solos com profundidade de 60-150 cm para 

rocha ou camada de impedimento, correspondendo a 64,8% da área total (APÊNDICE M), 

onde foram verificados 26,9% dos casos (TABELA 9). Contudo, mais de 60% das 
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ocorrências foram observadas em solos com profundidade inferior a 60 cm. Paula et al. 

(2008) afirma que um número considerável de registros de deslizamentos naturais ocorre 

em locais com elevada declividade, solos rasos e expressivos índices pluviométricos, a 

exemplo do que ocorre na Serra do Mar Paranaense. As classes de profundidade do solo, 

segundo o Sistema Brasileiro de Classificação dos Solos encontram-se na Tabela 10. 

 
Tabela 9- Representatividade (%) de ocorrências de movimentos de massa por classes de profundidade 
de solo da região piloto. 

PROFUNDIDADE DO SOLO  REPRESENTATIVIDADE 
(%) 

< 60 cm para rocha ou camada de impedimento 61,3 

60-150 cm para rocha ou camada de impedimento 26,9 

Sem registro 11,8 

Total  100 

 

Tabela 10- Classes de profundidade do solo. Fonte: Sistema Brasileiro de Classificação dos Solos 
(EMPRAPA, 2006). 

Classe de profundidade Intervalo de profundidade 

Raso ≤50 cm de profundidade 

Pouco profundo >50cm ≤ 100cm de profundidade 

Profundo >100cm ≤ 200cm de profundidade 

Muito profundo >200cm de profundidade 

 

A cobertura vegetal representa a defesa da unidade de paisagem contra os efeitos 

dos processos modificadores das formas de relevo.  A ela compete  um papel importante no 

trabalho de retardar o ingresso das águas provenientes das precipitações pluviais nas 

correntes de drenagem, através do aumento da capacidade de infiltração (CREPANI et al., 

2001). Na encosta, a vegetação é fundamental, pois encostas nuas são especialmente 

vulneráveis à erosão e perda de massa, mas encostas com vegetação exuberante, saudável 

são muito mais resistentes (LARSEN e SANCHEZ, 1998). Segundo Checchia et al. 

(2004); Checchia et al. (2006), a  intervenção humana na bacia hidrográfica do Caeté, 

município de Alfredo Wagner/SC, favorece a redução da infiltração de água no solo e, 

consequentemente, o aumento do fluxo superficial, desencadeando fluxo torrencial sob 

chuvas intensas,  o que propicia a instalação de processos erosivos, que desestabilizam 

encostas e favorecem a ocorrência de deslizamentos.   

Quanto aos aspectos vinculados à vegetação natural, a área de estudos integra o 

Bioma Mata Atlântica. Em um quarto da bacia predomina a Floresta Subtropical 

Perenifólia, onde não foram identificados movimentos de massa. As maiores ocorrências 
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foram registradas em áreas de Floresta Tropical/Subtropical Perenifólia e Tropical 

Perenifólia, representando 60,2 e 19,4%, respectivamente (TABELA 11). Face à totalidade 

da bacia, essas áreas representam 16 e 17,9% da área de estudo (APÊNDICE N). As 

maiores ocorrências observadas em áreas de domínio de Floresta Tropical e Subtropical 

Perenifólia, na área piloto, pode ser explicada por estarem assentadas sobre Solos 

Litólicos. De acordo com a EMPRAPA (2004), Solos Litólicos apresentam espessura em 

geral inferior a 40cm, com o horizonte A assentado diretamente sobre a rocha consolidada, 

ou apresentando um horizonte C pouco espesso. A Floresta Tropical Perenifólia, localizada 

na porção norte do município, está assentada sobre solo Podzólicos Vermelho-Amarelo e 

Cambissolos. Solos Podzólicos Vermelho-Amarelo apresentam horizonte B, sob horizonte 

A moderado, ou proeminente. Abrange desde solos com mais de 2 metros de profundidade 

(muito profundos), até perfis com pouco mais de 50 centímetros (pouco profundos). 

Cambissolos se caracterizam por apresentar solos pouco profundos a profundos, apesar de 

ocorrerem perfis rasos (< 50cm) ou muito profundos (> 200cm), com a espessura do 

horizonte A variando, via de regra, de 15 a 80cm (EMBRAPA, 2004). 

 

Tabela 11- Representatividade (%) de ocorrência de movimentos de massa por classes de vegetação da 
região piloto. 

VEGETAÇÃO  
REPRESENTATIVIDADE 

(%) 

Floresta tropical/subtropical perenifólia 60,2 

Floresta tropical perenifólia 19,4 

Sem registro 11,8 

Floresta tropical de várzea 7,5 

Floresta tropical perenifólia de várzea 1,1 

Total  100 

 

Segundo Crepani et al. (2001), quanto maior a declividade mais rapidamente a 

energia potencial das águas pluviais transforma-se em energia cinética e maior é a 

velocidade das massas de água e sua capacidade de transporte, responsáveis pela erosão 

que esculpe as formas de relevo. Riffel e Guasselli (2016) mapearam áreas susceptíveis a 

deslizamentos de terra em Três Coras, RS. Segundo os autores, embora existam poucos 

registros de deslizamentos fora da área urbana, por não causarem perdas socioeconômicas, 

as características do relevo tornam a área suscetível à ocorrência de uma grande quantidade 

de deslizamentos. Crepani et al. (2001), indicam a topografia como controle dominante na 

determinação da localização de ocorrência deslizamento de terra. Nunes (2008) Coelho 

Netto (2011), Gramani (2013), Riffel e Guasselli (2014); Vestena (2010); Lee e Min 
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(2001) destacam a declividade como fator de maior influência sobre a probabilidade 

deslizamento de terra superficial, seguido pela textura do solo e tipos de solo do manto da 

encosta.  

Na maior porção da área da bacia predomina o relevo plano e ondulado, com 17,1 e 

15,4%, respectivamente (APÊNDICE O). Contudo, a maior parte das ocorrências, 

compreendendo 63,4% dos registros, foi verificada nas áreas de relevo montanhoso 

(TABELA 12), que representa 5,8% da bacia. Os intervalos de declividade utilizados 

Vestena (2010) e Canevesi et al. (2013) são apresentados na Tabela 13.  

 

Tabela 12- Representatividade (%) de ocorrência de movimentos de massa por tipo de relevo da região 
piloto. 

RELEVO (PILOTO) 
REPRESENTATIVIDADE 

(%) 

Montanhoso 63,4 

Ondulado 14,0 

Sem registro 11,8 

Plano 8,6 

Forte ondulado 1,1 

Suave ondulado e ondulado 1,1 

Total  100 

 
 

Tabela 13- Intervalos de declividade (CANEVESI, et al., 2013). 

Declividade Relevo 

Maior de 45˚ Montanhoso 

20 a 45˚ Forte ondulado 

8 a 20˚ Ondulado 

3 a 8˚ Suave ondulado 

0 a 3˚ Plano 

 

 

Para a ocorrência de movimentos de massa na área piloto, conforme mostra Figura 

1, percebe-se uma sobreposição entre os pontos de ocorrência de movimentos de massa 

extraídos a partir da intersecção dos mapas temáticos e do Modelo Digital do Terreno e o 

mapa da CPRM. Divergências foram encontradas na porção norte do município, onde 

alguns pontos não coincidem com áreas de alto a muito alto risco de deslizamentos de 

terra. Quanto aos litotipos, mais da metade (52,7%) dos movimentos de massa foram 

registrados nas localidades de domínio da Formação Campo Alegre, enquanto 31,9% dos 
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setores de risco ocupam regiões cujos litotipos, correspondem a ao Complexo Granulítico 

de Santa Catarina.  

 

 
Figura 81- Sobreposição entre os pontos de movimentos de massa e áreas de risco (alto-muito alto) da CPRM para 
o município de Blumenau. 

A Figura 2 apresenta a representatividade de cada classe de fatores predisponentes 

em relação à área total do município de Blumenau. 
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Figura 2- Gráficos com a representatividade (%) dos fatores predisponentes extraídos a partir dos 
pontos de deslizamento de terra da área piloto e setorização de risco da CPRM. 
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Quanto às condições meteorológicas em periódos de extremos, a análise dos 

boletins técnicos permite observar que os sistemas frontais influenciam diretamente nas 

condições de tempo da bacia do Itajaí, constituindo-se como um fator marcante no regime 

das chuvas, influenciando nos totais pluviais e nas incursões de ar frio. A Tabela 14 

apresenta a precipitação diária e acumulada nas datas correspondentes às ocorrências de 

movimentos de massa na bacia. Não foram computados os dias consecutivos de chuva 

antecedente ao evento. A análise limita-se a quatro dias de chuva acumulada anteriores à 

ocorrência do evento.  

 

Tabela 14- Representatividade (%) das estações meteorológicas utilizadas no cálculo da frequência de 
chuvas extremas, dos movimentos de massa associados a extremos de precipitação e extremos com e 
sem chuva antecedente utilizados na análise dos sistemas atmosféricos. 

Estações 
meteorológicas 

% 

Pontos de movimentos 
de massa associados a 

extremos de 
precipitação (mm) 

% Extremos de precipitação 
(mm) 

% 

Estações inoperantes 6,9 ≥50 18,5 Extremos sem acumulado 13,3 

Estações em operação 93,1 <50 81,5 Extremos com acumulado 86,7 

Total 100 Total 100 Total 100 

 

A Tabela 15 apresenta a precipitação diária e precipitação acumulada nos períodos de 
ocorrências de movimentos de massa da área piloto, empregados para identicar extremos 
de precipitação na data dos registros de ocorrências.  

 
Tabela15- Precipitação diária e acumulada de 2 a 4 dias nas datas de ocorrência de movimentos de 
massa na área piloto. 

Data  
Precipitação 

(mm) 

Precipitação 
Acumulada 

(mm) 
Data 

Precipitação 
(mm) 

Precipitação 
Acumulada 

(mm) 

03/02/1997 11,4 146  06/09/2005 0 58,6  

18/02/1997 14,8 79,8  06/09/2005 0 58,6  

25/02/1997 1 13,8  22/11/2005 0 5,1  

30/06/1997 5,4 82,8  28/07/2006  Sem registro 

07/10/1997 40,8 92,8  28/07/2006 Sem registro 

10/10/1997 29 92,3  12/09/2006 Sem registro 

29/01/1998 47,1 95  19/11/2006 Sem registro 

30/01/1998 0 93  13/12/2006 Sem registro 

02/03/1998 14,5 65,7  19/02/2007 Sem registro 

28/04/1998 59,8 71  05/11/2007 0 82,4  

14/08/1998 39,8 57,5  09/11/2007 0 1,3  

22/08/1998 32,2 53  04/01/2008 8,4 66,9  

15/09/1998 36,4 75,7  15/09/2008 0 43,9  

05/10/1998 12,6 31,7  15/09/2008 0 43,9  

10/10/1998 0 16,6  15/09/2008 0 43,9  
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03/02/1999 1,3 1,7  16/10/2008 36,3 68,8  

19/10/1999 0 30,4  17/10/2008 22,2 91  

01/03/2000 7,3 36,6 10/11/2008 25,3 - 

09/03/2000 0 81,1  12/02/2009 19,3 35,7  

09/03/2000 0 81,1  22/04/2009 4 5,2  

02/05/2000 0 - 13/01/2010 32 68,1  

03/07/2000 1,7 11,5   23/02/2010 26,6 - 

12/09/2000 38,2 67,9  24/04/2010 9,7 92,8  

12/09/2000 38,2 67,9  26/04/2010 63 187,3  

06/01/2001 18,3 - 26/04/2010 63 187,3  

25/05/2001 0 - 26/04/2010 63 187,3  

17/06/2001 13,2 - 09/06/2010 0 - 

25/07/2001 8 26,3  04/08/2010 7,2 47,7  

01/10/2001 89,7 117,8  06/01/2011 32,5 - 

06/08/2002 21,3 - 29/01/2011 48,1 68,5  

04/02/2003 0 2,7  12/03/2011 1 54  

14/03/2003 0 45,8  13/03/2011 78,4 131,8  

08/02/2004 1,3 36,5  22/03/2011 5,3 - 

21/07/2004 0 16,6  29/03/2011 25,7 50,8  

14/09/2004 52,9 59,6  03/08/2011 0 106,9  

15/09/2004 29,4 89  09/08/2011 66 - 

21/09/2004 0 - 08/09/2011 50,9 123  

23/09/2004 18,7 - 08/09/2011 50,9 123  

25/10/2004 65,9 89,8  08/09/2011 50,9 123 

20/12/2004 4,2 33,8  14/09/2011 0 

04/04/2005 94,3 106,5  27/07/2012 60,5 90,2  

21/05/2005 47,8 130,3  08/01/2013 4,5 25,6  

25/07/2005 0 60,6 26/08/2013 36 37,6  

31/08/2005 87,4 - 
 

Legenda 

 Precipitação acumulada (mm) - 2 dias 
 Precipitação acumulada (mm) - 3 dias  
 Precipitação acumulada (mm) - 4 dias 

 

A Tabela 16 apresenta os totais mensais, sazonais e anuais de ocorrências de 

movimentos de massa na área piloto e os respectivos valores de chuva (diário e 

acumulado). Apesar de a estação do verão (DJF) ter apresentado a maior média mensal de 

precipitação entre os anos de 1995 e 2013, como é possível observar na Figura 3, foram 

confirmadas apenas 18 ocorrências de movimentos de massa no período no município de 

Blumenau. As estações de transição, primavera (SON) e outono (MAM), apresentaram os 

maiores registros. O maior número de casos ocorreu na primavera, totalizando 32 casos. 

No outono foram confirmadas 21 ocorrências e no inverno 20. O ano que apresentou o 
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maior número de ocorrências foi 2011, com 14 registros, seguido do ano de 1998 e 2004, 

que apresentaram 9 ocorrências.  

Tabela16- Ocorência de movimentos de massa por período mensal, sazonal e anual, entre 1995 e 2013, 
para o município de Blumenau. 

Ano 
DJF MAM JJA SON Total 

anual Dez. Jan. Fev. Mar. Abr. Mai. Jun. Jul. Ago. Set. Out. Nov. 

1997     3       1       2   6 
1998   2   1 1       2 1 2   9 
1999     1               1   2 
2000       3   1   2   2     8 
2001   1       1 1 1     1   5 
2002                 1       1 
2003     1 1                 2 
2004 1   1         1   4 2   9 
2005         1 1   1 1 2   1 7 
2006 1             2   1   1 5 
2007     1                 2 3 
2008     1             3 3   7 
2009     1 1                 2 
2010     1 1 4   1   1       8 
2011     2 5         3 4     14 
2012               1         1 
2013     1           1       2 

Total mensal 2 3 13 12 6 3 3 8 9 17 11 4 91 

Total sazonal 18 21 20 32   

 

 Quanto aos totais mensais, sazonais e anuais para as classes de precipitação 
superiores a 50mm, a estação de verão (DJF) apresentou o maior número de ocorrências no 
período analisado, seguida da estação de outorno (MAM), conforme mostra Tabela 17. 

 

Tabela 17- Total mensal e sazonal de extremos de precipitação, com diferentes limites de classes, no 
período de 1995 a 2013, para o município de Blumenau. 

Frequência de 
precipitação 

(mm) 

DJF MAM JJA SON 

Dez Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov 

50-100 23 33 41 26 21 23 12 19 18 23 22 13 

100-150 2 3 5 1 1 2 1 0 1 1 1 2 

150-200 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

200-250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

250-300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

300-350 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

<350 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Total mensal 25 36 46 28 22 25 13 19 19 24 23 17 

Total sazonal 107 75 51 64 

 



135 
 

 
Figura3- Hietograma das médias mensais de precipitação do município de Blumenau, no período de 1995-2013. 
Fonte: Agência Nacional de Águas. HIDROPLU. 

 

Oliveira (1986) e Grimm (2009) destacam os sistemas frontais e complexos 

convectivos de mesoescala como os responsáveis por grande parte da precipitação no Sul 

do Brasil. 

Segundo Bustamante (2010), em geral, as chuvas convectivas são mais intensas, 

rápidas e localizadas, enquanto que as frontais são mais demoradas e se estendem por área 

maior sendo, por isso, potencialmente mais significativas para a deflagração de 

escorregamentos, por conjugarem um forte estado de saturação do solo  com fenômenos de 

desenvolvimento instantâneo (picos de chuva de alta intensidade). Segundo (Grimm, 

2009), tanto no verão como nas estações de transição (outubro-abril), os Complexos 

Convectivos de Mesoescala (CCM) são frequentes e respondem por grande parte da 

precipitação total na Região Sul do Brasil. Conforme boletins agroclimáticos do INMET, 

os sistemas frontais são observados o ano todo, influenciando nas condições atmosféricas 

na região.  

Quanto aos episódios relacionados a extremos de precipitação (≥50 mm) 

apresentadas na Tabela 18, as estações de transição apresentaram o maior número de casos, 

6 ocorrências. O ano de 2011 apresentou o maior número de ocorrências de movimentos de 

massa. Não foram confirmadas ocorrências na estação de verão. Extremos de precipitação 

no município de Blumenau, no período de 1995 a 2013, com os respectivos valores de 

chuva diária e acumulada são apresentados na Tabela 19.  

 

Tabela 18- Ocorrência de movimentos de massa associados a extremos de precipitação, por período 
sazonal, entre 1995-2013, para o município de Blumenau. 

Ano 
MAM JJA SON     

Mar. Abr. Mai. Jun. Jul. Ago. Set. Out. Nov. 
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1998   1               
2001               1   
2004             1 1   
2005   1       1       
2010   3               
2011 1         1 3     
2012         1         

Total sazonal 6 3 6 

 

Tabela 19- Extremos de precipitações no município de Blumenau, no período de 1995 a 2013, com os 
respectivos volumes de chuva diária e chuva acumulada. 

Data 
Precipitação 

(mm) 
Precipitação 

acumulada (mm) 

28/04/1998 59,8 71,2 

01/10/2001 89,7 117,8 

14/09/2004 52,9 59,6 

25/10/2004 65,9 89,8 

04/04/2005 94,3 106,5 

31/08/2005 87,4 

26/04/2010 63,0 187,3  

13/03/2011 78,4 131,8  

09/08/2011 66,0 

08/09/2011 50,9 123  

27/07/2012 60,5 90,2  
 

Legenda 

 Precipitação acumulada (mm) - 2 dias 
 Precipitação acumulada (mm) - 3 dias  
 Precipitação acumulada (mm) - 4 dias 

 

Segundo Silva e Severo (2006), a precipitação de origem convectiva predomina no 

verão e a precipitação frontal predomina no inverno e na primavera. Segundo o CEPED 

(2012), em Santa Catarina, registros oficiais do período de 1991-2012 mostram que nos 

meses de verão, as chuvas frontais, muitas vezes, deflagram deslizamentos, não raro, 

catastróficos. Nos boletins agroclimáticos publicados mensalmente pelo INMET é possível 

observar a influência dos sistemas frontais sobre as condições do tempo em Santa Catarina. 

Em abril de 2010, a precipitação esteve acima da média em praticamente toda a Região 

Sul. As chuvas em Santa Catarina foram mais fortes entre os dias 20 e 26/04 devido a 

passagem de duas frentes frias associadas a áreas de instabilidade no continente (INMET, 

2010).  No dia 26 de abril deste ano, foram registrados 3(três) ocorrências de deslizamento 

de terra no município de Blumenau. Durante o mês de março de 2011, intensos CCMs e as 

frentes frias influenciaram o tempo nos estados da Região Sul do Brasil (INMET, 2011). 

Duas ocorrências de deslizamentos foram registradas no dia 13 de março deste ano no 
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município. No mês de julho de 2012, quatro frentes frias influenciaram as condições 

meteorológicas no sul do Brasil. No dia 27 de julho deste ano, foi registrada uma 

ocorrência de deslizamento no município (INMET, 2012).  

Avaliações conclusivas sobre a ocorrência de extremos de chuva demandam uma 

análise das cartas de superfície e de médios e altos níveis da troposfera, o que requer o 

conhecimento de um especialista, pois muitas vezes, sistema que atuam na superfície são 

reflexos de sistemas atmosféricos de outros níveis da troposfera, razão pela qual, neste 

trabalho, dados de precipitação foram empregados para identificar o período sazonal com 

maior incidência de extremos.  

Mapas de vulnerabilidade dos atributos geoambientais e climáticos  
 

As Figuras 4 a 8 apresentam a vulnerabilidade das unidades geológicas, 

declividade, solo, uso do solo e intensidade pluviométrica média anual, em diferentes 

escalas de vulnerabilidade, de acordo com os pesos atribuídos a cada fator condicionante.  

Segundo Guerra e Botelho (2006), o território brasileiro possui algum grau de 

suscetibilidade aos processos erosivos devido a vários fatores como: diferentes classes de 

solos, tropicalidade dos climas, tipo de cobertura vegetal, morfometria e o uso e manejo do 

solo. Na bacia, também são encontrados diversos graus de suscetiblidade aos processos 

erosivos. A seguir são apresentados e discutidos os resultados das áreas vulneráveis a 

movimentos de massa na bacia do Rio Itajaí, acordo com a metologia de Crepani et al. 

(2001). Para Dias e Herrmann (2002), a estrutura geológica diz respeito principalmente a 

falhas, fraturas, bandamentos e foliações. Tais estruturas, associadas às suas características 

(direção e mergulho), condicionam o surgimento de descontinuidades mecânicas e 

hidráulicas, que contribuem na deflagração de movimentos de massa. As características 

dos materiais estão relacionadas, dentre outros, à granulometria, porosidade, 

permeabilidade, resistência ao cisalhamento.  

As classes de vulnerabilidade das unidades geologicas (FIGURA 4), indicam que as 

áreas que apresentam menor vulnerabilidade a movimentos de massa localizam-se na 

porção leste na bacia, abrangendo áreas do Complexo Granulítico de Santa Catarina, 

Grupo Brusque, Corpo Granito Valsungana, a leste; e Corpo Granito Subida, na porção 

central da bacia. Nesta região (leste da bacia do Rio Itajaí), também são observadas áreas 

com alto grau de vulnerabilidade, correspondentes aos depósitos aluvionares, devido ao 

peso atribuído pela metodologia de Crepani et al. (2001). Os autores consideram regiões de 
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depósitos aluvionares como áreas muito instáveis, atribuindo-lhes maior grau de 

instabilidade na escala de vulnerabilidade aos processos erosivos. Ainda na porção leste, 

são observadas áreas de instabilidade intermediária a alta, na região que compreende a 

Formação Campo Algre e Formação Gaspar (Grupo Itajaí).  Na porção central da bacia 

encontram-se áreas de vulnerabilidade intermediária, abarcando a Formação Taciba. Na 

parte ocidental os graus de vulnerabilidade variam de inermediária a alta, com exceção de 

uma faixa estreita correspondendente à Formação Serra Geral. 

De acordo com Aumond (2005), a bacia do rio Itajaí é formada por litologias do 

Embasamento Catarinense (Escudo Catarinense), compostas por rochas magmáticas e 

metamórficas mais antigas, rochas sedimentares e vulcânicas da Bacia Sedimentar do 

Paraná e sedimentos ainda incosolidados. Nesta região são encontradas rochas do 

Complexo Granulítico, Complexo Tabuleiro, Complexo Brusque, Grupo Itajaí e Grupo 

Itararé.  O Complexo Tabuleiro, o Complexo Brusque e o Grupo Itajaí, localizam-se ao sul 

da região e se estendem até os municípios de Gaspar, Blumenau e Indaial. O Grupo Itajaí é 

formado por rochas vulcano-sedimentares, com predominância de meta-conglomerados e 

espessos pacotes de camadas de meta-arenitos finos e ardósias (ardósias) de baixo grau 

metamórfico.  
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Figura 4- Mapa de vulnerabilidade das unidades geológicas da bacia do Rio Itajaí. 

 

A morfologia do terreno é um dos principais fatores que condiciona a ocorrência de 

movimentos de massa. A declividade favorece o rápido deslocamento de massas de solo e 

blocos de rocha pelo efeito da gravidade. (DIAS e HERRMANN, 2002). O modo como a 

água circula e se distribui pela superfície do terreno e/ou subsuperficialmente, desde o topo 

até à base, também é um importante condicionador à ocorrência de deslizamentos 

(GARCIA, 2012). 

Segundo Soeters e Van Westen (1996), a topografia é um dos principais fatores na 

análise de suscetibilidade a deslizamentos e é o principal elemento a condicionar o 

processo de urbanização. Para Mazur (2013), isso ocorre devido à declividade dos terrenos 

de uma região que tende a conduzir o crescimento urbano ao longo dos vales, seguindo as 

áreas de menor altitude. Contudo, o avanço tecnológico tem permitido à sociedade vencer 

os desafios impostos pela morfologia dos relevos, o que pode ocasionar a erosão das 

encostas e o assoreamento de cursos d’água (MAZUR, 2013).  Segundo Silveira et al. 

(2014), a declividade é um dos fatores mais empregados em estudos sobre deslizamentos 

de terra.  Para o IBGE (2009), informações a respeito do declive das vertentes por si só são 

de considerável importância devido à possibilidade de indicar fatores crítico e restritivo a 

determinados usos, como é o caso da rede viária e da agricultura. Há um particular 

interesse na utilização da declividade como fator regulador da ocupação nas áreas urbanas 

e ainda um constante interesse no desenvolvimento de estudos a respeito da dinâmica das 

vertentes, sobretudo em áreas consideradas de risco à ocorrência de movimentos de massa, 

associados a declives acentuados e à presença de material de menor resistência aos agentes 

erosivos. 

No que se refere à declividade, a classe de vulnerabilidade Muito Alta está 

distribuída em diversos pontos esparsos da bacia, não visualizadas no mapa devido à escla 

de análise (FIGURA 5). Ao contrário do que se observa nas características ambientais 

quanto à geologia, solo e uso do solo, com os mais altos graus de vulnerabilidade em uma 

faixa no centro-leste da bacia, para as classes de declividade, esta região apresentou Muito 

Baixa vulnerabilidade a movimentos de massa, por se tratar de áreas de baixa declividade. 

As áreas com Média e Alta vulnerabilidade são predominantes na área de estudo, como 

mostra o mapa.   



140 
 

 
Figura 5- Mapa de vulnerabilidade à declividade da bacia do Rio Itajaí. 

 

 Solo é a coletividade de indivíduos naturais, na superfície da terra, eventualmente 

modificado ou construído pelo homem, contendo matéria orgânica viva e servindo ou 

sendo capaz de servir a sustentação de plantas ao ar livre. Lateralmente, limita-se com 

rocha consolidada ou parcialmente desintegrada, água profunda ou gelo (IBGE, 2009). 

Fatores como a coesão dos materiais, o ângulo de atrito interno, a permeabilidade, a 

circulação e/ou armazenamento de água, influenciam a capacidade de resistência do solo à 

ruptura, quando da ocorrência de um evento desencadeante, como é o caso da precipitação 

(TEIXEIRA, 2005; GARCIA, 2012). A menor coesão dos materiais, associado ao fato de 

assentarem sobre um substrato mais compacto e impermeável, facilita a saturação e a 

instabilidade no contato entre as formações, sendo mais suscetíveis de se movimentarem 

(TEIXEIRA, 2005). Os solos arenosos possuem risco alto de erosão, porém um risco baixo 

de deslizamento de terra, enquanto os solos com textura mais argilosa apresentam 

comportamento contrário (BERTONI e LOMBARDI NETO, 2008).  

As áreas de maior estabilidade (Muito Baixa vulnerabilidade) correspondem a 

estreitas faixas de solo não classificados pela EMPRAPA, conforme Figua 6.  Áreas de 

Baixa vulnerabilidade foram encontradas em uma pequena área a noreste da bacia em uma 

região de Latossolo Bruno-Vermelho. As regiões da bacia cujo solo apresentou Alta 
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vulnerabilidade abrangem difeferentes tipos de solo, com predomínio de Solos Litólicos. 

Áreas de Média e Alta vulnerabilidade aparecem na maior parte da bacia, em regiões de 

solo Podzólico Vermelho-Amarelo e Cambissolo.  

 
Figura 6- Mapa de vulnerabilidade dos solos da bacia do Rio Itajaí.   

 

De acordo com Dias e Herrmann (2002), as formas de uso da terra atuam de 

maneira decisiva na deflagração de movimentos de massa, principalmente em áreas 

ocupadas. O solo exposto, devido à retirada da vegetação, contribui para rápida saturação 

do solo durante extremos de chuva; escavações e edificações em terrenos inclinados podem 

desestabilizar a cobertura superficial; e a abertura de estradas e caminhos seguindo a 

declividade das encostas contribui para concentração de fluxos d’água superficiais e 

subsuperficiais, gerando zonas de saturação que favorecem a ocorrência de movimentos de 

massa. Para Crepani et al. (2001), os materiais que compõem  unidades de paisagem 

natural, os processos atuantes e a sua geometria, integram um conjunto autorregulador em 

que toda forma é resultado do ajustamento entre materiais e processos. O equilíbrio deste 

sistema mostra o ajustamento das suas variáveis internas às condições externas. Como 

estes sistemas são abertos, mantêm-se estabilizados na medida em que as forças atuantes, 

provindas do meio ambiente, possam ser absorvidas pela flexibilidade existente na 
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estrutura do sistema. Quando a introdução de novas forças gera processos que ultrapassem 

o grau de absorção há um reajuste em busca de um novo estado de equilíbrio.  

Portanto, a vegetação exerce papel fundamental na estabilização das encostas 

(COELHO e PEREIRA, 2006). O sistema radicular preenche os vazios do solo, retardando 

o processo de infiltração das chuvas. O suporte mecânico radicular faz com que a 

resistência do solo aumente proporcionalmente com a densidade das raízes. Nas áreas de 

cultivo a baixa cobertura foliar e o sistema radicular pequeno nos primeiros 30 dias do 

desenvolvimento das culturas, coincidentes com os meses de chuvas intensas, o que ocorre 

principalmente no Sul do Brasil, observa-se uma fase crítica nesse período, no qual 

normalmente se verificam 80% das perdas de solos dos ciclos anuais (CARPI JÚNIOR, 

2011). 

A Figura 7 mostra a vulnerabilidade ao uso do solo na bacia, onde é possível 

observar o predomínio de regiões de vulnerabilidade Muito Alta na porção leste do 

território. No centro, oeste e sul da bacia, correspondentes a áreas urbanas, também são 

observadas áreas de vulnerabilidade Muito Alta a movimentos de massa. Nas mesmas 

porções, também são observadas áreas de Muito Alta vulnerabilidade associadas ao cultivo 

agrícola. Quanto às áreas de menor vulnerabilidade (Muito Baixa vulnerabilidade) são 

aquelas que compreendem as regiões de floresta em estágio médio ou avançado e/ou 

florestas primárias, indicando a representação das formações florestais como um 

importante indicador na estabilidade de encostas.  Segundo Guerra e Botelho (2006), o uso 

e manejo inadequado do solo são, na maioria dos casos, os maiores responsáveis pelos 

processos de erosão acelerada.  
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Figura 7- Mapa de vulnerabilidade ao uso do solo da bacia do Rio Itajaí. 

 

No que se refere às condições climáticas, predomina a intensidade pluviométrica 

mensal entre 125-150mm em praticamente toda a bacia, com exceção das áreas adjacentes 

às estações pluviométricas de Pomerode, Rio dos Cedros e Luiz Alves, que apresentaram 

intensidade pluviométrica mensal entre 150-175mm (FIGURA 8). Estas regiões 

apresentaram as maiores estimativas para a precipitação máxima diária, apresentadas no 

Capítulo 1.  

Segundo Crepani et al. (2001),   na Região Sul do Brasil a pluviosidade média 

anual é de 1200 a 2000mm com uma duração do período chuvoso entre 9 e 12 meses. Para 

os autores, quando se observa que uma elevada pluviosidade anual, mas com distribuição 

ao longo de todo período, o poder erosivo é muito menor do que uma precipitação anual 

mais reduzida que se despeja torrencialmente num período determinado do ano, situação 

responsável pela extensiva denudação das regiões semiáridas.  
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Figura 8- Mapa de vulnerabilidade à intensidade pluviométrica média anual da bacia do Rio Itajaí.  

 

Mapa de vulnerabilidade a movimentos de massa 
 

A Figura 9 apresenta o mapa final, resultante da média aritimética dos valores 

individuais dos temas geologia, geomorfologia, solos, uso do solo e clima para a bacia do 

Rio Itajaí. 

As áreas de Muito Baixa vulnerabilidade perfazem uma extensão de 6.921,50 

hectares, distribuídas em diversos pontos dispersos, principalmente na região centro-leste 

da bacia, em áreas de domínio de diferentes litotipos, solos, uso do solo e intervalos de 

declividade. Devido à escala de análise, não foi possível identificar no mapa os fatores que 

concorrem para a estabilidade destas áreas. Contudo, a frequência relativa dos principais 

atributos geoambientais e climáticos, apresentados na Tabela 20, permitem apontar como 

importantes condicionantes para a estabalidade destas áeras: declividade inferior a 2 graus 

em 50% desta classe de vulnerabilidade; áreas ocupadas por florestas em estágio inicial 

(pioneiras) e florestas em estágio médio ou avançado e/ou primárias, em 46,6% da classe e 

o baixo peso atribuído às unidades geológicas do Complexo Granulítico de Santa Catarina 

e Granito Cabeceira dos Cedros que representam 30,8% desta classe. 
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As áreas de Baixa vulnerabilidade ocupam 22,5% da bacia, abrangendo regiões do 

Complexo Granulítico de Santa Catarina, Grupo Brusque e o Corpo Granito Valsungana, 

que se estendem na porção leste. Os litotipos principais são o gnaisse, granulito e gnaisse 

granulítico, mais estáveis quanto à vulnerabilidade. Os tipos de solo predominante são o 

Cambissolo e o Podzólico Vermelho-Amarelo, com 60-150cm de profundidade. No Grupo 

Brusque o litotipo principal é o metapelito. Neste faixa predominam os Cambissolos. Na 

unidade geológica Granito Valsungana o litotipo principal é o monzogranito.  Baixo grau 

de vulnerabilidade também é observado na porção central da bacia, abrangendo a unidade 

geológica Formação Taciba, onde os litotipos principais são o meta-arenito, a ardósia e o 

ritmito. O tipo de solo predominante é o Podzólico Vermelho-Amarelo, solos 

moderadamente drenados com profundidade entre 60-150cm. Com diferentes litotipos, 

tipos de solos e diferenes graus de declividade, proporcionando Baixa vulnerabilidade a 

essa classe (TABELA 21), os resultados indicam que o que pode confererir uma maior 

estabilidade à região, especialmente na porção sudeste, é o tipo de uso do solo, onde se 

observa o predomínio de florestas em estágio médio ou estacional e/ou primárias, 

representando 43,9% dessa classe. Solos Podzólicos, Terra Bruna e Cambissolos, 

representam 55,3% da classe.  

As regiões de Média vulnereabilidade perfazem 77% da área da bacia. Está classe é 

observada nas porções central, norte, sul e uma faixa da porção leste. Concorre para tal 

comportamento o tipo de uso do solo, com áreas urbanizadas e de uso agrícola, tanto na 

porção leste como na faixa oeste (de norte a sul). Esta classe de vulnerabilidade abrange 

diferentes tipos de solos, dentre eles os Solos Litólicos.  Solos Litólicos recebem um valor 

de podenderação média-alta, pela metodologia empregada neste estudo, por se tratar de 

solos pouco desenvolvidos, rasos, com espessura em geral inferior a 40cm,  formados a 

partir de diferentes materiais de origem, desde rochas eruptivas até ardósias, argilitos, 

siltitos e granitos. Segundo Helfer (2014), dentre os principais fatores que favorem a 

instabilidade das encostas, destaca-se a espessura do solo. De acodordo com Fernandes e 

Amaral (2003), a presença de solos pouco espessos sobre rochas maciças impermeáveis 

favorece a instabilização de encostas. Para Oliveira et al. (2011), em áreas moderadamente 

vulneráveis, no caso de ocorrerem em áreas de ocupação consolidada e produtiva, 

recomenda-se que as mesmas sejam direcionadas a averbação como áreas de Reserva 

Legal (RL), ou tenham seus usos menos intensificados e mais restritos. Embora esta classe 

de vulnerabilidade apresente diferentes tipos de solo, os Solos Litólicos, Glei Húmico, Glei 

Pouco Húmico, Areias Quartzosas Marinhas e Solos Aluviais, são os mais representativos 
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dessa classe, somando 47,7% da área. Isso ocorre em função do peso atríbido a essas 

classes de solo pela metologia empregada neste trabalho (TABELA 22). Quanto aos Solos 

Aluviais, recebem peso 3 na escala de Crepani et al. (2001), devido à alta vulnerabilidade 

natural a perda de solo, empregada para subsidiar o Zoneamento Ecológico-Econômico da 

Amazônia e de outras regiões do país.  Pastagens e campos e áreas de reflorestamentos 

somam 34,2%. Essa classe de vulnerabilidade abrange diferentes unidaes geológicas e 

graus de declividade.  

As áreas geoambientais de Alta vulnerabilidade estão situadas, em sua maior parte, 

nas porções centro-leste e faixa oeste da bacia. Com diferentes unidades geológicas, 

concorrem para a instabilidade desta classe de vulnerabilidade, conforme metodologia 

empregada, declividade entre 20,4-21,7, que representam 48,5% da área; e tipo de uso do 

solo, com áreas urbanizadas, principalmente na porção leste e central da bacia, áreas de 

pastagens e campos naturais e agricultura, principalmente na porção oeste e sul da bacia 

(TABELA 23). Áreas urbanizadas, mineração ou de solo exposto representam 51,4% da 

área enquanto pastagens e campos naturais e áreas de reflorestamentos somam 22%.  

Precipitações com intensidade média mensal entre 150-175mm, podem favorecer a 

instabilidade de encostas contribuindo ou mesmo conferindo  um alto grau de instabilidade 

encontrado nesta faixa de intensidade pluviométrica. Nesta região também foram 

osbservadas as maiores estimaitivas de precipitação com tempo de retorno de 5 e 10 anos 

(Capítulo 1).  
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   Figura9- Mapa de vulnerabilidade a deslizamentos de terra da bacia do Itajaí.  
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As Tabelas 20 a 23 apresentam uma síntese das principais características 

geoambientais e climáticas para cada classe de vulnerabilidade a movimentos de massa na 

bacia do Rio Itajaí e os respectivos percentuais.  

 

Tabela 20- Vulnerabilidade Muito Baixa a movimentos de massa na bacia do Rio Itajaí e respectivos 
percentuais.  

Características geoambientais e climáticas (%) 

Unidades geológicas  

Complexo Granulítico de Santa Catarina  
30,8 

Granito Cabeceira dos Cedros 

Intensiade média da precipitação (mm)  

125– 150 98,2 

Solo   

Solos Podzólicos   
11,3* 

Terra Bruna 

Uso do solo  

Florestas em estágio inicial (pioneiras) e florestas em estágio 
médio ou avançado e/ou primárias 

46,6 

Corpos d’água 21,8 

Pastagens e campos naturais e áreas de reflorestamento 20,3 

Declividade (graus)  

< 2  50 

Entre 7,3 - 8,6  27,1 

Entre 13,8 - 15,2  17,3 

* Esta classe de vulnerabilidade abrange, em sua maior parte, áreas não categorizadas pela 
EMPRAPA. 
 

Tabela 21- Vulnerabilidade Baixa a movimentos de massa na bacia do Rio Itajaí e respectivos 
percentuais.  

Características geoambientais e climáticas (%) 

Unidades geológicas  

Diferentes unidades geológicas  

Complexo Granulítico de Santa Catarina 
20,2 

Granito Cabeceira dos Cedros 

Intensiade média da precipitação (mm)  

125 – 150 94,4 

Solo  

Podzólicos   
32,6 

Terra Bruna 

Cambissolo  22,7 
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Cambissolo Gleico 

Uso do solo  

Florestas em estágio inicial (pioneiro) e florestas em estágio 
médio ou avançado e/ou primárias 

43,9 

Pastagens e campos naturais e áreas reflorestadas 25,6 

Declividade (graus)  

< 2 39,4 

Entre 7,3 - 8,6 29,9 

Entre 13,8 - 15,2 20,6 

 

Tabela 22- Vulnerabilidade Média a movimentos de massa na bacia do Rio Itajaí e respectivos 
percentuais.  

Características geoambientais e climáticas (%) 

Unidades geológicas  

Diferentes unidades geológicas  

Intensiade média da precipitação (mm)  

150 - 175 10 

Solo  

Solos Aluviais 

47,7 

Solos Litólicos 

Glei Húmico 

Glei Pouco Húmico 

Areias Quartzosas Marinhas 

Uso do solo  

Pastagens e campos e reflorestamentos 34,2 

Áreas urbanizadas, mineração ou de solo exposto 21,4 

Florestas em estágio inicial (pioneiro) e florestas em estágio 
médio ou avançado e/ou primárias 

19,2 

Declividade (graus)  

Entre 20,4 – 21,7 21,4 

Entre 13,8 - 15,2 29,1 

Entre 7,3 - 8,6 27 

 

Tabela 23- Vulnerabilidade Alta a movimentos de massa na bacia do Rio Itajaí e respectivos 
percentuais.  

Características geoambientais e climáticas (%) 

Unidades geológicas  

Formação Campo Alegre  

38,3 Formação Palermo  

Formação Serra Alta  
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Formação Teresina 

Depósitos Aluvionares 25,2 

Intensiade média da precipitação (mm)  

150-175 5,1 

Solo  

Areias Quarzosas 

77,1 

Glei Húmico  

Glei Pouco Húmico  

Solos Aluvias  

Solos Litólicos 

Uso do solo  

Áreas urbanizadas, mineração ou de solo exposto 51,4 

Agricultura 26,6 

Pastagens e campos naturais e reflorestamentos 22 

Declividade  

> 27 6,5 

Entre 20,4-21,7 45,8 

Entre 13,8-15,2 30 

 

 De modo geral, observa-se que a sobreposição entre os pontos de movimentos de 

massa, extraídos a partir da intersecção dos mapas temáticos e o mapa da área de risco de 

da CPRM, mostram que a Formação Campo Alegre e o Complexo Granulítico de Santa 

Catarina são unidades geológicas que apresentam instabilidade no município de Blumenau, 

da mesma forma que os Solos Litólicos e relevo montanhoso figuram como a unidade 

pedológica e morfologia de maior suscetibilidade a movimentos gravitacionais de massa.  

 A análise dos registros de ocorrências de movimentos de massa do município de 

Blumenau mostra que as estações de transição (outono-primavera) apresentaram o maior 

número de ocorrências, embora a estação do ano mais chuvosa seja a estação de verão.  

Quanto às ocorrências associadas a precipitações superiores a 50mm, foram identificados 

movimentos de massa somente na estação de inverno e estações de transição.  

As unidades pedológicas que apresentam menor vulnerabilidade a movimentos de 

massa localizam-se na porção leste na bacia, abrangendo áreas do Complexo Granulítico 

de Santa Catarina, Grupo Brusque, Corpo Granito Valsungana, a leste; e Corpo Granito 

Subida, na porção central da bacia. No que se refere à declividade, a classe de maior 

instabilidade pode ser observada em pontos esparsos da bacia. Quanto ao solo, as regiões 

de mais vulneráveis abrangem difeferentes tipos de solo, especialmente nas regiões de 
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Solos Litólicos. Em relação ao uso do solo, as regiões de maior instabilidade encontram-se 

na porção leste da bacia. Considerando a média aritimética dos valores individuais dos 

temas geologia, geomorfologia, solos, uso do solo e clima para a bacia do Rio Itajaí, as 

áreas geoambientais de mais vulneráveis estão situadas, em sua maior parte, nas porções 

centro-leste e faixa oeste da bacia. 

 

CONCLUSÕES 

 

A representação da bacia limita a feição espacial de todos os atributos do meio 

físico empregados para a análise de suscetibilidade a movimentos de massa. Contudo, a 

partir dos resultados obtidos é possível conhecer as relações existentes entre as 

propriedades físicas da área de estudo, exceto nos casos em que os polígonos apresentam-

se como pequenos pontos dispersos distribuídos em diversas regiões da bacia.  

A ocorrência de movimentos de massa pressupõe a ação combinada e diferentes 

respostas dos fatores condicionantes. Os resultados obtidos monstraram uma resposta 

diferente entre o fator declividadae e os demais fatores indicadores de instabilidade de 

encostas na porção leste da bacia do Rio Itajaí.  Enquanto a declivididade favorece a 

estabilidade de enconstas nesta porção, devido ao baixo grau de declividade (entre 7,3 e 

9,9), fatores condicionantes como a geologia, solo e uso do solo apresentam altos graus de 

vulnerabilidade na mesma região.   

Áreas mais estáveis ocupam uma pequena parcela da bacia, enquanto as regiões de 

média vulnerabilidade compreendem a maior parte. Embora esta última não seja a região 

de maior grau de risco da região, o conhecimento dos mecanismos que atuam nesta região 

de moderada instabilidade permite orientar as atividades a serem desenvolvidas no 

polígono de ação antropogênica, evitando agressões irreversíveis, além de dirigir ações 

para as áeras onde o uso inapropriado provoca consequências, por vezes, catastróficas. 

Tendo em vista que a região de média vulnerabilidade compreenda áreas da bacia com 

considerável intervenção humana, onde predominam o uso de pastagens, campos naturais e 

agricultura, especialmente a oeste, e áreas urbanas e agrícolas, principalmente a leste da 

bacia, depreende-se que cortes, aterros, desmatamentos, concentrações de águas 

superficiais, provoquem a instabilização de encostas. Tal fato sugere o uso monitorado 

destas áreas, já que se trata de áreas de ocupação consolidada com moderado potencial de 

vulnerabilidade. 
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Ainda que as áreas de maior vulnerabilidade, situadas, em sua maioria, nas porções 

leste e borda oeste da bacia, compreendam uma pequena parcela da área de estudo, 

correspondem em grande parte às áreas urbanas, locais onde definição dos níveis de risco 

requer diálogo amplo e consenso entre os especialistas, decisores governamentais e ao 

público, a fim de prevenir e minimizar os efeitos dos escorregamentos.  A redução da 

tolerância ao risco aplicado em áreas de risco evita o adensamento da população em áreas 

impróprias à ocupação, sintoma de problemas decorrentes da pobreza e gestão 

governamental pouco eficaz. No Vale do Itajaí, são nessas áreas que ocorre a maioria dos 

desastres ambientais com perdas materiais e vidas humanas provocadas por movimentos de 

massa.  

Quanto às condições climáticas, análises conclusivas sobre sistemas atmosféricos 

atuantes em períodos de ocorrência de extremos de chuva demandam uma análise com 

maior acurácia realizada por um especialista, tendo em vista as interações nos diferentes 

gradientes da camada atmosférica.  Registros de ocorrências de movimentos de massa 

empregados na análise permitiram identificar extremos de precipitação a eles associados e 

o período sazonal de maior ocorrência na bacia. Apesar da estação do verão apresentar as 

maiores somas mensais de precipitação, a estação da primavera apresentou o maior número 

de escorregamentos associados a estes extremos. As regiões da bacia onde a intensidade 

pluviométrica mensal encontra-se entre 150-175mm (maior grau de vulnerabilidade), 

confirgura-se uma estreita faixa, onde a precipitação possa atribuir um maior grau de 

instabilidade de encostas.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Ocorrência de movimentos de massa pressupõe a ação combinada de fatores 

condicionantes. Geologia, pedologia, uso do solo e declividade, estão entre os principais 

fatores predisponentes a movimentos gravitacionais de massa. O desempenho de cada fator 

pode ser representado quantitativamente através escalas de vulnerabilidade à erosão, 

baseada na relação morfogênese/pedogênese desenvolvida a partir do conceito de 

ecodinâmica. 

A eficiência de classificação das composições geradas para uma área piloto foi 

testada através da sobreposição de mapas de áreas de Alto a Muito Alto risco de 

deslizamentos de terra.  

 Nestre trabalho foram analisados eventos extremos de precipitação ocorridos em 

cada localidade em séries de dados de 19 estações pluviométricas, movimentos de massa 

associados aos registros de extremos de chuva e período sazonal correspondente, assim 

como os fatores meteorológicos e ambientais de maior relevância para movimentos de 

massa na bacia do Rio Itajaí, utilizando uma metodologia de predição sob certas condições 

climáticas e ambientais. 

 A distribuição das precipitações diárias máximas esperadas para a bacia permitiu 

identificar que as áreas com as maiores máximas diárias estão localizadas na porção 

nordeste da bacia, onde se localizam as estações pluviométricas de Rio dos Cedros, 

Pomerode e Luiz Alves. A partir destas estimativas é possível observar um decréscimo das 

máximas diárias no sentido nordeste-sudoeste, convergindo com resultados encontrados 

em diferentes estudos para a região da bacia.  

Foram estabelecidos e discutidos valores normais e extremos para a precipitação na 

bacia do Rio Itajaí, através da utilização da técnica estatística dos quantis e frequência de 

chuva, que permitem conhecer a concentração da precipitação em diferentes intervalos de 

classes de intensidade e a frequência com que ocorrem. A importantância destas análises 

para a área de estudo está no fato de se tratar de uma região influenciada por episódios de 

El Niño, que modifica a dinâmica sazonal da área de estudo, e onde a forma bacia e a 

declividade dos cursos d’água favorecem a ocorrência de inundações.  

 O aumento do número de registros de movimentos de massa identificado nos 

últimos anos da análise pode estar relacionado tanto à tendência de aumento de chuvas 

extremas, observadas em algumas estações pluviométricas, assim como com a evolução 

dos órgãos de Defesa Civil quanto ao registro de desastres nos documentos oficiais. 
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Contudo, para se conhecer a evolução espaço-temporal dos escorregamentos na região é 

necessário registro frequente e sistematizado.   

 A combinação dos fatores condicionantes de movimentos de massa resultou em 

intervalos de classes de Baixa a Alta vulnerabilidade, permitindo identificar que, 0,5% da 

bacia compreendem áreas de Muito Baixa vulnerabilidade e 22,2% representam áreas de 

Baixa vulnerabilidade. A maior extensão da área de estudo compreende regiões de Média 

vulnerabilidade (77%), equanto a classe de Alta vulnerabilidade corresponte a 1,2% da 

região.  

Considerando a aplicação das cartas de suscetibilidade como uma ferramenta 

norteadora da gestão do risco e do ordenamento territorial na bacia do Rio Itajaí, convém 

salientar que uma melhor representação da suscetibilidade a movimentos de massa, requer 

uma definição mais detalhada da ameaça que representam, tanto no espaço, quanto no 

tempo, sobretudo sobre as porções mais sujeitas à deflagração de movimentos de massa. 

 Inicialmente, seria empregado o método das Redes Neurais Artificiais (RNAs), 

técnica que tem sido aplicada na resolução de muitos problemas, incluindo previsão e 

problemas de previsão. Contudo, a maioria das coordenadorias municipais não conta com 

banco de dados de movimentos de massa que pudessem ser associados a eventos extremos 

de chuva na bacia, o que inviabilizou o acesso às informações requeridas e a mudança do 

método de análise. Esse tipo de limitação evidencia a fragilidade do processo de 

gerenciamento das informações sobre os desastres no Brasil.  

Embora o modelo baseado na ecodinâmica permita a identificação dos locais de 

maior predisposição à ocorrência de movimentos de massa, podendo ser útil como suporte 

na gestão do risco associado a movimentos gravitacionais de massa, sua aplicação requer o 

necessário reconhecimento, como qualquer outra representação, de fenômenos complexos. 

As fontes de incertezas incorporam a concepção do fenômeno, assim como sua 

representação e análise. Quanto mais apurada for a caracterização dos movimentos de 

massa, maior a eficácia na concepção e representação dos fenômenos analisados.  
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APÊNDICE A- Classificação dos desastres naturais no Brasil quanto à origem. Fonte: 
adaptado do CEPED (2013). 

 
Desastres naturais quanto à origem 

 

1. Estiagem e seca 
12401 Estiagens 
12402 Secas 

2. Inundação brusca e 
alagamento 

12302 Enxurradas ou inundações bruscas 

 12303 Alagamentos 
3. Inundação gradual  12301 Enchentes ou inundações graduais 
4. Granizo  12205 Granizo 
5. Geada  12206 Geadas 
6. Vendaval e/ou Ciclone 12101 Vendavais ou Tempestades 
 12102 Vendavais muito intensos ou ciclones 

extratropicais 
12103 Vendavais extremamente intensos, furacões, 
tufões ou ciclones tropicais 

7. Tornado  12104 Tornados e trombas d´águas 
8. Incêndio Florestal  12404 Incêndios florestais 

9. Movimento de massa 

13301 Escorregamentos ou deslizamentos 
13302 Corridas de massa 
13303 Rastejos 
13304 Quedas, tombamentos e/ou rolamentos de 
matacões e/ou rochas 

10. Erosão linear  13306 Erosão Linear, Sulcos, Ravinas e Voçorocas 

11. Erosão fluvial  
13308 Erosão Fluvial - Desbarrancamentos de Rios e 
fenômenos de Terras Caídas 

12. Erosão marinha  13309 Erosão Marinha 
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APÊNDICE B- Valor da ponderação para as unidades geológicas da bacia do Rio Itajaí. 

UNIDADE GEOLÓGICA (BACIA) PRINCIPAIS LITOTIPOS PESO 

Águas Mornas Ortognaisse 1,3 
Botucatú Quartzo-Meta-arenito 2,4 
Brusque Metapelito 1,3 
Campo Alegre - Bacia do Itajaí Riolito, Tufito, Arcóseo,  Siltito 2,7 
Campo Mourío Meta-arenito, Ardósia 2,6 
Complexo Barra Velha Metapiroxenito, Metagabro 1,7 

Complexo Granulítico Santa Catarina  
Gnaisse, Granulito, Gnaisse 
Granulítico 1,2 

Conglomerado Baú - Bacia do Itajaí Meta-conglomerado 2,5 
Depósitos Aluvionares Areia, Cascalho 3 
Depósitos Litorâneos   3 
Formaçío Gaspar - Bacia De Itajaí Arcóseo, Meta-conglomerado 2,5 
Granito Arroio Capivari Monzogranito, Sienogranito 1,1 
Granito Cabeceira Dos Cedros Monzogranito, Ortognaisse 1,2 
Granito Faxinal Quartzo-Sienito, Sienito 1,4 
Granito Guabiruba Monzogranito, Sienogranito 1,3 
Granito Imaruícapivari Sienogranito 1,3 
Granito Subida Sienogranito 1,3 
Granito Valsungana Monzogranito 1,3 
Irati Calcário, Ardósia 2,9 
Palermo Meta-arenito, Siltito, Siltito Arenoso 2,7 
Rio Bonito Meta-arenito, Siltito 2,6 
Rio Do Rasto Argilito, Argilito Síltico, Siltito 2,6 
Serra Alta Argilito, Ardósia, Siltito 2,7 
Serra Geral Basalto, Dacito 1,3 
Taciba Meta-arenito, Ardósia, Ritmito 2,4 
Teresina Siltito Argiloso 2,7 
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APÊNDICE C- Valor da ponderação para unidades pedológicas da bacia do Rio Itajaí. 

Declividade 
(gruas) 

Vulnerabilidade Declividade Vulnerabilidade Declividade Vulnerabilidade 

<2 1 9,9 - 11,2 1,7 19,1 - 20,4 2,4 

2 - 3,3 1,1 11,2 - 12,5 1,8 20,4 - 21,7 2,5 

3,3 - 4,6 1,2 12,5 - 13,8 1,9 21,7 - 23,0 2,6 

4,6 - 5,9 1,3 13,8 - 15,2 2 23,0 - 24,4 2,7 

5,9 - 7,3 1,4 15,2 - 16,5 2,1 24,4 - 25,7 2,8 

7,3 - 8,6 1,5 16,5 - 17,8 2,2 25,7 - 27 2,9 

8,6 - 9,9 1,6 17,8 - 19,1 2,3 >27 3 
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APÊNDICE D- Valor da ponderação para unidades pedológicas da bacia do Rio Itajaí. 

UNIDADES PEDOLÓGICAS PESO 

Areias Quartzosas Marinhas 3 

Cambissolo 2,5 

Cambissolo Gleico 2,5 

GLEI Húmico 3 

GLEI POUCO Húmico 3 

Latossolo Bruno/Vermelho 1 

Podzol 2 

Podzolico Vermelho-Amarelo 2 

Solos Aluviais 3 

Solos Litólicos 3 

Terra Bruna Estruturada 2 

Terra Bruna/Roxa Estruturada 2 
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APÊNDICE E- Valor da ponderação para as unidades pedológicas da bacia do Rio Itajaí. 

USO DO SOLO PESO 

Pastagens e campos naturais 2 

Agricultura 2,5 

Florestas em estágio médio ou avançado e/ou primarias 1 

Reflorestamentos 2 

Área urbanizada e/ou construída 3 

Florestas em estagio inicial (pioneiro) 1 

Corpos d'agua 1,5 

Área de mineração 3 

Solo exposto 3 

Vegetação de várzea e restinga 1,5 
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APÊNDICE F- Valor da ponderação para o clima (intensidade pluviométrica mensal) da 
bacia do Rio Itajaí. 

Estação 
Intensidade 

pluviométrica 
mensal (mm) 

Peso 

Agrolândia 149,9 1,4 
Alfredo Wagner 140,8 1,4 
Apiúna 137,2 1,4 
Blumenau 142,1 1,4 
Botuverá 146,1 1,4 
Brusque 142,5 1,4 
Ibirama 132,7 1,4 
Indaial 141,3 1,4 
Ituporanga 135,3 1,4 
Luiz Alves 154,4 1,5 
Pomerode 165,4 1,5 
Pouso Redondo 134,4 1,4 
Rio do Sul 142,0 1,4 
Rio dos Cedros 150,6 1,5 
Taió 136,5 1,4 
Timbó 147,8 1,4 
Trombudo Central 133,7 1,4 
Vidal Ramos 125,8 1,4 
Vitor Meireles 133,2 1,4 
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APÊNDICE G- Representatividade (%) de ocorrência de movimentos de massa por classe 
de unidade geológica da bacia do Rio Itajaí. 

Unidade geológica  Representatividade (%) 

Complexo Granulítico Santa Catarina  10,3 

Campo Mourío 8,8 

Formação Gaspar - Bacia De Itajaí 8,1 

Granito Guabiruba 7,4 

Irati 6,6 

Brusque 5,9 

Conglomerado Baú - Bacia Do Itajaí 5,9 

Depósitos Aluvionares 5,1 

Complexo Barra Velha 4,4 

Rio Bonito 4,4 

Teresina 4,4 

Palermo 3,7 

Serra Geral 3,7 

Granito Valsungana 2,9 

Botucatú 2,2 

Campo Alegre - Bacia De Itajaí 2,2 

Granito Arroio Capivari 2,2 

Granito Subida 2,2 

Taciba 2,2 

Águas Mornas 1,5 

Rio do Rasto 1,5 

Serra Alta 1,5 

Depósitos Litorâneos 0,7 

Granito Cabeceira Dos Cedros 0,7 

Granito Faxinal 0,7 

Granito Imaruícapivari 0,7 

Total geral 100 
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APÊNDICE H- Representatividade (%) de ocorrência de movimentos de massa por classe 
de unidade pedológica da bacia do Rio Itajaí. 

Unidade pedológica  Representatividade (%) 

Cambissolo 37,7 

Podzólico Vermelho-Amarelo 23,5 

Sem registro 14,2 

Glei Pouco Humico 11,9 

Solos Litólicos 4,6 

Cambissolo Gleico 2,7 

Solos Aluviais 1,3 

Terra Bruna Estruturada 1,3 

Areias Quartzosas Marinhas 0,8 

Latossolo Bruno/Vermelho 0,8 

Glei Humico 0,6 

Podzol 0,4 

Terra Bruna/Roxa Estruturada 0,2 

Total geral 100 
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APÊNDICE I- Representatividade (%) de ocorrência de movimentos de massa por classe 
de uso do solo da bacia do Rio Itajaí. 

Uso do solo  Representatividade (%) 

Pastagens e campos naturais 36,1 

Agricultura 24,6 

Florestas em estágio médio ou avançado e/ou primárias 19,3 

Reflorestamentos 14,6 

Área urbanizada e/ou construída 3,3 

Florestas em estágio inicial (pioneira) 1,2 

Corpos d'água 0,7 

Área de mineração 0,2 

Solo exposto 0,1 

Vegetação de várzea e restinga 0,0 

Total geral 100 
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APÊNDICE J- Representatividade (%) de ocorrência de movimentos de massa por classe 
textura do solo da bacia do Rio Itajaí. 

Textura do solo  Representatividade (%) 

Argilosa 69,6 

Sem registro 15 

Media 10,4 

Muito argilosa 4,6 

Arenosa 0,4 

Total geral 100 
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APÊNDICE L- Representatividade (%) de ocorrência de movimentos de massa por classe 
de drenagem do solo da bacia do Rio Itajaí. 

Drenagem do solo  Representatividade (%) 

Moderadamente drenado 69,8 

Sem registro 14,2 

Mal; muito mal drenado 12,5 

Bem drenado 3,1 

Mal drenado 0,4 

Total geral 100 
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APÊNDICE M- Representatividade (%) de ocorrência de movimentos de massa por 
profundidade do solo da bacia do Rio Itajaí. 

Profundidade do solo  Representatividade (%) 

60-150 cm para rocha ou camada de impedimento 64,8 

< 60 cm para rocha ou camada de impedimento 18,8 

sem registro 14,2 

> 150 cm para rocha ou camada de impedimento 2,3 

Total geral 100 
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APÊNDICE N- Representatividade (%) de ocorrência de movimentos de massa por tipo 
de vegetação da bacia do Rio Itajaí. 

Vegetação  Representatividade (%) 

Floresta subtropical perenifólia 25,0 

Floresta tropical perenifólia 17,9 

Floresta tropical/subtropical perenifólia 16,0 

Sem registro 14,2 

Floresta tropical perenifólia de várzea 11,9 

Floresta e campo subtropical 3,5 

Floresta tropical de várzea 2,3 

Fase floresta subtropical perenifólia 1,9 

Floresta tropical perúmida 1,5 

Floresta tropical de restinga 1,3 

Fase floresta tropical perenifólia de várzea 1,3 

Floresta tropical/subtropical perenifólia  1,0 

Campo subtropical 1,0 

Campo e floresta subtropical perenifólia 0,6 

Floresta subtropical altimontana 0,4 

Campo subtropical 0,2 

Total geral 100 
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APÊNDICE O- Representatividade (%) de ocorrência de movimentos de massa por tipo de 
relevo da bacia do Rio Itajaí. 

Relevo  Representatividade (%) 

Plano 17,1 

Ondulado 15,4 

Sem registro 14,4 

Suave ondulado e ondulado 12,5 

Forte ondulado 11,9 

Suave ondulado 11,3 

Forte ondulado e ondulado 10,9 

Montanhoso 5,8 

Forte ondulado e montanhoso 0,4 

Plano e suave ondulado 0,4 

Total geral 100 

 


