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Figura 01: Equipe do Projeto MACAR delimitando as zonas de risco 
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RESUMO 

Com os acidentes geológicos ocorridos em março de 2011 no Litoral do Paraná, 

gerando perdas patrimoniais e colocando em risco a permanência das vidas de 

moradores, fez-se necessário a identificação, caracterização e o monitoramento das 

vertentes com presença de movimentos de massa. Para tanto a ADEMADAN – 

Associação de Defesa do Meio Ambiente e do Desenvolvimento de Antonina iniciou os 

estudos das áreas de risco por meio do Projeto MACAR – Monitoramento Ambiental 

Comunitário de Áreas de Risco de Deslizamentos nos Morros Urbanos de Antonina. 

Como parceria técnica está: o Centro Estadual de Educação Profissional Brasílio 

Machado e a Universidade de Ferrara – Itália. Entre as ações e objetivos do projeto foi 

desenvolvido o levantamento socioambiental e econômico das áreas delimitadas com 

risco de movimento de massa; associação e avaliação das bases cartográficas com 

topografia, uso e ocupação do solo e declividade do terreno; elaboração do Mapa 

Preliminar de Níveis de Risco de Deslizamentos nos Morros Urbanos de Antonina 

(2012) e educação ambiental com moradores de áreas de risco, com orientação sobre 

boas práticas de uso e ocupação do solo a fim de mitigar os riscos de deslizamentos. O 

projeto abrange 12% da população (2168 moradores), 919 cadastros de casas e 2020 

animais, alocados em sistema de informação geográfico – SIG (ambiente GVSIG 2010) 

e banco de dados em plataforma Access 2007. 

 

Palavras-Chave: Deslizamentos em Morros Urbanos, Acidentes Geológicos e Mapa 

Preliminar de Níveis de Risco 
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Abstract 

With the geological accidents occurred in March 2011 on the Coast of Parana, 

generating losses to property and endangering the lives of the remaining residents, it 

was necessary to identify, characterize and monitor the slopes with the presence of mass 

movements. For both the ADEMADAN - Association of Environmental Protection and 

Development of Antonina began studying the areas of risk through the bore Project - 

Environmental Monitoring Community Areas at Risk of Landslides in the Hills Urban 

Antonina. As a technical partnership is: the State Center for Professional Education 

Brasílio Machado and the University of Ferrara - Italy. Among the actions and goals of 

the project was developed and socio economic survey of limited areas at risk of mass 

movement, association and evaluation of cartographic and databases with topography, 

land use and land cover and land slope, the preparation of the Preliminary Level Map 

Risk of landslides in the Hills Urban Antonina (2012) and environmental education to 

residents of areas of risk, focusing on best practices for use and occupation in order to 

mitigate the risks of landslides. The project covers 12% of the population (2.168 

residents), records of 919 houses and 2020 animals were divided into geographic 

information system - GIS (environment gvSIG 2010) and the database in Access 2007 

platform. 

Keywords: Landslides in Urban Hills, Accidents Geological Map and Preliminary Risk 

Level 
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APRESENTAÇÃO 

A Associação de Defesa do Meio Ambiente e do Desenvolvimento de Antonina – 

ADEMADAN – é uma ONG criada em 1997, com o objetivo de desenvolver projetos 

de geração de emprego e renda integrando o desenvolvimento com o meio ambiente de 

forma equilibrada. 

O Projeto MACAR tem por objetivos conhecer as áreas de risco de deslizamentos nos 

morros urbanos de Antonina; quem são as pessoas que moram  nelas e quais os níveis 

de risco de suas moradias serem afetadas por deslizamentos a fim de orientar a 

população com boas práticas de uso e ocupação do solo para mitigar os riscos de 

deslizamentos.  

 Com o objetivo de conhecermos as pessoas e suas moradias delimitamos as áreas de 

risco com base nos deslizamentos que foram mapeados pela MINEROPAR (2011). 

Estas áreas integram os seguintes bairros: Portinho, Graciosa de Cima, Graciosa de 

Baixo, Bairro da Laranjeira, Residencial Itapema, Caixa D´Agua, Saívá,  Barigui, Km 4, 

Tucunduva, Batel, e Centro. Feito isto elaboramos um questionário diagnóstico . Com 

base nos questionários, que foram aplicados ao longo de quatro meses, desenvolvemos 

um Banco de Dados Georreferenciado e estruturamos a metodologia para criar o Mapa 

Preliminar de Níveis de Risco de Deslizamentos em Antonina. 

 

 

Figura 02: Deslizamento ocorrido em 11 de março de 2011 em Antonina – Bairro da Laranjeira 
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Figura 03: Investigação das vertentes com risco de Deslizamento – Representantes da 

MINEROPAR e da Prefeitura de Antonina na sede da ADEMADAN durante o período de 

emergências 

 

Figura 04: Campanha de doação de conhecimento realizada pela ADEMADAN no período de 

emergência (professores e alunos da UFPR e UFPR Setor Litoral, MINEROPAR, entre outros) 
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Considerando que o mapa final de níveis de risco de deslizamentos nos morros urbanos 

de Antonina somente pode vir a ser construído integrando informações que exigem 

análises de umidade, densidade, capacidade de absorção e grau de coesão do solo em 

áreas que apresentam risco de deslizamentos, este que construímos no Projeto MACAR 

é um mapa preliminar de níveis de risco que tem por objetivo orientar a população sobre 

boas práticas de uso e ocupação dos solo, a fim de  mitigar os riscos de deslizamentos  

uma vez que o número de moradores em áreas de risco é muito alto (só cadastrados pelo 

projeto MACAR, foram mais de dois mil moradores), com isto dificultando a 

realocação de todos. Significa dizer que Antonina terá que conviver com o risco e 

que a educação ambiental para prevenir desastres passa a ser competência de 

todos. Porém não podemos mitigar se não conhecermos os níveis de risco. 

A Metodologia para a construção do Mapa preliminar de Níveis de Risco é distribuída 

em fases subseqüentes originadas a partir do conjunto de dados providos pelas 

ferramentas do Projeto, a saber: o banco de dados georreferenciado, a topografia 

municipal  e as ponderações aplicadas pela imagem do satélite SPOT 5 com resolução 

espacial de 5 metros. 

Fase 1: Divisão da área em zonas (27) de acordo com aspectos topográficos, a 

eqüidistância das curvas de níveis, inclinação do terreno (declividade), vertentes 

geográficas e deslizamentos. 

Fase 2: Subdivisão das informações do banco de dados em 5 áreas que reunidas 

definiram  o resultado final. 

 GD – Grau de Deslizamento – abrange informações relacionadas à 

deslizamentos já existentes e sinais físicos de movimento de massa. 

 GPEL – Grau de Potencial de Erosão por Lixo – inclui o potencial de 

degradação do terreno pelo lançamento ou enterro de resíduos sólidos na 

encosta. 

 GEAg – Grau de Erosão por Água – dados da ação erosiva de origem 

pluvial ou fluvial.  
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 GEEg –  Grau de Erosão por Esgoto – informações do processo de 

degradação por efluentes líquidos. 

 IPD – Indicador do Potencial de Deslizamento  - dados probatórios que 

demostram a existência futura de deslizamentos e desmoronamentos. 

 

Fase 3: Exportação dos dados da Fase II para porcentagens de acordo com as Zonas da 

Fase I. 

 

Fase 4: Avaliação de todos os resultado das fases anteriores, ponderados de acordo com 

os pontos dos movimentos de massa, e aspectos geográficos das zonas, sendo 

classificadas  em grau „alto‟, „médio‟ e „baixo‟ de vulnerabilidade. 

Foram cadastrados 2.168 moradores em áreas de risco e 919 cadastros. Isso significa 

que o projeto abrangeu cerca de 12% da população antoninense. Também foram 

cadastrados 2.020 animais domésticos entre eles patos, coelhos, pássaros, galinhas, 

cães, gansos, gatos, porcos, cavalos, tartarugas, peixes e marrecos.  

 

Este relatório está organizado em três capítulos, onde no primeiro apresentamos os 

fundamentos teóricos e metodológicos da elaboração do mapa preliminar de áreas de 

risco. No segundo abordamos sobre a elaboração e aplicação do questionário nos 

moradores em área de risco. E no terceiro capítulo é apresentado o desenvolvimento e 

aplicação do banco de dados para elaboração do mapa de níveis de risco. Anexamos no 

relatório os mapas por áreas de risco e em forma digital o mapa geral. 
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I - Aspectos Teóricos e Metodológicos para a Definição Preliminar de Áreas com 

Risco de Deslizamentos nos Morros Urbanos de Antonina 

 

 1.1 – Tipos de Vertentes 

Para traçar áreas com potencial ou presença de risco de movimento de massa no terreno 

é necessário existir conhecimento técnico como base para entendermos os fenômenos 

associados às vertentes. 

A Floresta Atlântica, bioma que se estende desde a região sul até a região nordeste 

brasileira em faixa contínua, possui uma variação muito grande quanto ao tipo e forma 

de solo, além de um terreno irregular, altamente acidentado, incluindo morros, 

montanhas, picos e planícies. Estas características compõem apenas uma parte do 

universo que nos ajuda a entender as ocorrências constantes de movimento de massa 

principalmente na faixa sul ao sudeste.  

Os principais potencializares dessas ocorrências dá-se pela variação de declividade 

associada com um solo com alta capacidade de absorção livre, o que proporciona 

condições de instabilidade e conseqüente risco natural. Outro fator importante a ser 

levando é de que as áreas urbanas, em sua totalidade, possuem ocupação desordenada 

em áreas de preservação permanente (APPs) indicando que o potencial natural de erosão 

presente nessas localidades é intensificado pela ação antrópica de uso e ocupação 

irregular do solo.  

A erosão e degradação pelo uso irregular do solo ainda é intensificada por constantes 

desmatamentos, corte das encostas, lançamento de efluentes líquidos nas partes mais 

altas e despejo de resíduos sólidos o que impedem de que a massa superior seque e 

permanecendo constantemente úmida. Isso torna o solo propenso a deslizamentos e 

desmoronamentos a qualquer momento colocando em risco a vida da população que 

reside nessas áreas. 

Tecnicamente deslizamentos são considerados todo e qualquer escorregamento oriundo 

de fatores diversos de umidade, erosão, degradação e ação antrópica, com depósito do 

material movimentado nas partes mais baixas do relevo. Os deslizamentos são 

fenômenos comuns na modulação da geodésia, sendo um dos fatores estrógenos 

responsáveis pela modificação da crosta terrestre.  
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Na Floresta Atlântica as condições pedológicas e de umidade favorecem a atuação 

deste, o que indica ser um dos principais elementos de alteração da superfície no bioma 

e disseminação de sedimentos na zona costeira do Brasil.  

Outro termo que indica um fenômeno similar ao dos deslizamentos é desmoronamentos; 

ele difere do outro por estar associado a desprendimentos de blocos com aspectos 

semelhantes de densidade e absorção nas encostas. Portanto consideramos as áreas com 

desmoronamentos como estando altamente susceptíveis a deslizamentos. 

Os deslizamentos originam marcas na superfície denominadas como cicatrizes. Os 

movimentos de massa se originam sobre as vertentes que podem ser divididas em áreas 

com declividade superior a 22,5º em: côncavas, convexas e retilíneas de acordo com 

MULLER FILHO e SARTORI (1999). Sobre essas vertentes o escoamento de água 

varia conforme sua inclinação e condições de deformidade, que admitem as seguintes 

formas: 

 

 

 

 

        Côncava                            Convexa                             Retilínea 

 Conforme a água se desloca sobre essas superfícies é absorvida influenciando os 

deslocamentos principalmente no caso de v ertentes convexas, nas demais, a água atua 

como agente erosivo. 

 No município de Antonina foram diagnosticados constantes deslizamentos que 

ocorreram em 2011 e 2012, principalmente em vertentes convexas e retilíneas, com 

declividade superior a 45º no terreno. 
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Figura 05: Foto de uma Vertente Côncava com presença de erosão na Avenida Matarazzo – 

Banco de Dados do Projeto MACAR – Fotografia aérea com resolução de 2,5 m e inclinação de 

90º. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 06: Vertente Retilínea no Bairro das Laranjeiras – Banco de Dados do Projeto MACAR 

– Fotografia com resolução de 2,5 m e inclinação de 45º 
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1.2 - O Geoprocessamento como Ferramenta para a Definição Preliminar dos 

Níveis de Risco de Deslizamentos  

O Geoprocessamento é o conjunto de todas as ferramentas voltadas a designar os 

aspectos geográficos e analisar o terreno de modo específico e global. As técnicas do 

geoprocessamento conjugam meios de entender as informações da superfície de modo 

simplificado e em tempo muito menor do que estudando os dados de modo segregado. 

Entretanto o geoprocessamento por si só não á suficiente para definir todos os aspectos 

que cada vertente, deslizamento ou bairro com risco de deslizamento pode ter. Aquele é 

considerado como uma ferramenta de auxílio para a gestão das informações, o que exige 

da equipe técnica conhecimento muito mais amplo em outros ramos. 

No caso das áreas urbanas definir risco indica a elaboração de uma metodologia que 

esteja em consonância com os perfis sociais e ambientais, compreendendo como esses 

movimentos podem ter sido originados ou como podem afetar a expansão demográfica 

e de infraestrutura municipal.  

Um dado importante para que haja deslizamentos é a variação no comportamento que a 

encosta pode sofrer, ou seja, determinado tipo de pluviometria por si só não define se a 

zona sofrerá ou não movimento, mas sim o estado do solo em dado evento 

climatológico para seus diferentes estados. Por exemplo, em um terreno com uma 

determinada tipologia pedológica mas extremamente degradado e com presença de 

processos erosivos os movimentos podem ser constantes e comuns nos vários eventos 

pluviométricos, entretanto no mesmo solo pode ocorrer o processo inverso. Portanto 

sabe-se que o deslizamento é originado pelo conjunto de diversos fatores e não apenas 

dados pluviométricos e tipos de vertentes.  

1.3 .  Elaboração da Tabela de Distribuição, da Tipologia e Classificação de 

Movimentos de Massa e Vertentes 

Para a elaboração do Mapa Preliminar dos Níveis de Risco foram associadas três etapas 

de estudos, a saber: 

01 – Tipologia e Classificação de Movimentos de Massa e Vertentes 
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02 – Associações Estatísticas das Informações Técnicas do Banco de Dados (Perícia em 

Campo) 

03 – Avaliações Amplas do Terreno. 

Neste capítulo abordaremos sobre a primeira etapa de estudos onde classificamos os 

tipos de movimentos de massa associados às vertentes designando os níveis de risco de 

deslizamentos a que cada forma do relevo e declividade apresenta.  

A simples consideração dos dados fornecidos pela aplicação do questionário em campo 

não seriam suficientes para determinar qual o risco que uma área qualquer oferece, 

portanto devemos considerar todos os elementos de estudo que estão em torno dela. 

Assim, para que fosse possível confeccionar o mapa, selecionamos uma etapa que 

contextualizasse e reunisse as informações concernentes a irregularidade e os níveis de 

risco de caráter natural e espontâneo
1
. Entre os dados utilizados para os estudos desta 

etapa estão: Área total do movimento de massa; declividade dos diversos pontos do 

terreno em que está inserida (tangente); tipo da vertente de que estamos tratando 

(côncava, convexa ou retilínea); o uso e ocupação do solo; o grau de conservação 

estabelecido pela comparação entre o tipo de vertente, declividade, e o uso e ocupação 

do solo e por fim a classificação do nível de risco que a vertente oferece. Por si só a 

definição dos riscos das vertentes também não indicam a totalidade do trabalho, já que 

dentro do processo de identificação e definição consta que o nível de risco pode ser 

alterado para mais ou para menos em determinados casos de comparação entre as etapas 

I e II (Tipologia e Classificação de Movimentos de Massa e Vertentes / Associações 

Estatísticas das Informações Técnicas do Banco de Dados). 

Inicialmente, por meio da topografia municipal e georreferenciamento dos movimentos 

de massa fornecidos pela MINEROPAR (2011) com aerofotografias, foram cadastrados 

e vetorizados os movimentos de massa. Através da vetorização definimos dados como 

área e forma que em seguida, por meio da topografia, ambos comparados, 

estabelecemos os tipos de vertentes, a saber: se côncava, convexa ou retilínea.  

                                                             
1 Esse fenômeno existe com o objetivo de modular o relevo e é comum na Floresta Atlântica. 
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 A declividade da vertente foi obtida por meio de um modelo matemático aplicado sobre 

a variação das curvas de nível entre suas diversas alturas. 

     D = [A] = ONDE D= ambiente de amostragem e A=União de todos os resultados do ambiente 

de amostragem definido pela fórmula de: 

Dcx
2= Ca2 + Co2 ONDE Co = h2-h1 e h = cota de altura das curvas de nível 

 

 

 

 

 

Figura 07: Modelo matemático para a definição da declividade por meio das curvas de Nível do 

Terreno 

Cos = Ca / Dcx, o resultado deste cálculo converte-se no grau de inclinação de acordo 

com a tabela a seguir de cossenos até 45º. 

 O terreno foi dividido em múltiplas amostras de aplicação do modelo e em seguida 

aplicado sobre um termo geral de eqüidistância, para uma posterior comparação e 

convertido em graus por meio das tabelas a seguir: 

Cota da Curva de Nível 

Dcx 

             Co 

Cota da Curva de Nível 

             Ca 
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Figura 08: Tabela de Senos 45º - 90º 
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Figura 09: Tabelas de Senos 0º - 45º 
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 A divisão das declividades entre maior e menor risco está definida de acordo com o 

comportamento das vertentes seguindo a tabela de distribuição dos níveis de inclinação 

do terreno, conforme segue abaixo: 

Tabela de Especificação dos Graus de Declividade 

> / = 45º (graus)  Declividade de Alto Risco 

= 22,5º (graus) Declividade de Médio 

Risco 

= / < 10º (graus) Declividade de Baixo Risco 

Tabela 01: Tabela de Especificação dos Graus de Declividade 

Quanto ao uso e ocupação do solo foram feitas consultas no acervo cartográfico do 

Instituto de Terras, Cartografia e Geociência do Paraná – ITCG - desenvolvidos até o 

ano de 1999 e atualizado por meio do levantamento espacial com uma imagem do 

satélite SPOT 5, resolução de 5 metros e pancromática, fornecida para a ADEMADAN 

no âmbito do Programa CAD
2
 pelo Departamento de Geografia da Universidade de 

Sorbone – Campus Paris I. A imagem foi ajustada em acordo com o levantamento 

fotográfico aéreo, pertencente ao acervo da ADEMADAN. As aerofotografias permitem 

definir qual o grau de conservação a que a vertente está sujeita, contribuindo para 

compreender o perfil lógico de comportamento de um movimento de massa. O conjunto 

de elementos encontrados no terreno em uso e ocupação do solo, bem como o grau de 

conservação que apresenta está descrito na tabela a seguir:  

 

 

 

 

                                                             
2 Projeto desenvolvido pela ADEMADAN em parceria com os Laboratórios de Solos e de Hidrologia do 
Departamento de Geografia da UFPR, com o objetivo de compreender o processo de assoreamento nas 
áreas de navegação portuária desenvolvido entre 2005 a 2010. 
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Tabela de Especificação de Uso e Ocupação do Solo nas Áreas com Movimento de 

Massa 

 < 30% < 60%>30% < 100%>60% 

Floresta Densa   Alto Médio Baixo 

Floresta em Fase de Sucessão Média Alto Médio Baixo 

Floresta em Fase de sucessão Inicial  Baixo Médio Alto 

Solo Exposto  Baixo Médio Alto 

Tanque Alto, 

Baixo se 

<20% 

Alto Alto 

Banhado Alto, 

Baixo se 

<20% 

Alto Alto 

Construção  Baixo Médio Alto 

Tabela 02: Tabela de Especificação de Uso e Ocupação do Solo nas Áreas com Movimento de 

Massa. 

Em seguida foi confeccionada uma tabela que relacionava todos os fatores anteriores 

para a definição dos níveis de risco que cada uma apresentava associada ao seu tipo de 

vertente. Nesse caso, pela infinidade de prováveis associações com diferentes tipos de 

risco (superior a 5040) criou-se um perfil lógico de avaliação por meio do conhecimento 

técnico apreciado no capítulo 01 deste trabalho. Esta metodologia contempla ainda o 

princípio de uniformidade e velocidade da propagação de fluídos na superfície, 

conforme a tabela abaixo: 

Vertente Uniformidade de 

Fluídos 

Velocidade de 

Propagação de Fluídos 

Capacidade de 

Movimentação de 

Sedimentos 

Côncava Irregular Baixa Baixa 

Convexa Regular Média Alta 

Retilínea Regular Alta Média 

Tabela 3: Tabela de Propagação de Fluídos e Conversão das Vertentes 
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O perfil lógico gerado compreende o comportamento do terreno nas suas diversas 

variáveis, como por exemplo: em uma vertente côncava em que o grau de degradação é 

alto a probabilidade dela se tornar uma vertente convexa, por meio de erosão ou 

movimento de massa, em uma declividade superior a 45º é alta, portanto o nível de risco 

a que está sujeita também é alta; em uma vertente retilínea, inferior a 10º e conservada, 

o potencial de risco é baixo, já a sua capacidade de conversão em convexa é baixa. 

Reunindo todos esses fatores, comparamos os resultados e definimos o nível de risco de 

cada vertente.  

 

1.4 - Delimitação das Áreas Prioritárias para a Investigação de Risco de 

Movimento de Massa 

A investigação das áreas de risco de deslizamentos exige uma avaliação primária da 

base topográfica da área urbana associada com o layer
3
 em formato shapefile

4
 criados 

em ambiente Arc Gis das vertentes de deslizamentos. Considerando que o layer das 

vertentes possuía apenas a pontuação e não o contorno poligonal dos movimentos como 

um todo, foi necessário, em ambiente GV SIG 2012
5
, produzir as poligonais, 

informando perímetro e área e utilizando a interpretação das vertentes, como sendo 

côncavas, convexas, e retilíneas. Após a reunião dessas informações em primeiro 

momento, seguimos com a união de outras duas bases: hidrografia e infraestrutura 

urbana.  

Através da associação de bases cartográficas anterior foi possível definir quais trechos 

do terreno deveriam ser avaliados, levando em consideração aspectos como densidade 

de moradias e proximidade das vertentes com estas. As áreas a serem avaliadas foram 

estudadas das por meio de um questionário sócio-ambiental que será tratado 

posteriormente neste relatório, georreferenciadas e identificadas por meio de um código 

fornecido pelo banco de dados do projeto. Considerando que o mapa de loteamento do 

município não estava atualizado, os pontos georreferenciados são importantes, entre 

                                                             
3
 Termo inglês que designa a camada cartográfica do projeto.  

 
5  O GV SIG 2010 é um software desenvolvido pela Universidade de Valência na Espanha, possuindo um 
ambiente similar e mais prático que o próprio Arc Gis do grupo ESRI. 
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outras aplicações, para corrigir o verdadeiro número de casas e moradores que vivem no 

município em áreas de risco. 

 

II - Elaboração e Aplicação do Questionário Sócio-Ambiental e Econômico 

  

A fim de identificar os níveis de risco das moradias serem afetadas por deslizamentos 

nos morros urbanos de Antonina, a ADEMADAN elaborou um questionário que foi 

aplicado nos bairros onde ocorreram deslizamentos. O questionário sócio-ambiental e 

econômico teve como objetivos conhecer e quantificar as residências em área de risco. 

A elaboração das questões foi realizada pela equipe do projeto MACAR com orientação 

técnica, que identificavam os deslizamentos em Antonina durante e após o período de 

emergência e também com representantes da Defesa Civil Municipal, convidados pela 

ADEMADAN. 

Inicialmente, ele foi desenvolvido sob a perspectiva de servir de instrumento de apoio 

para casos de evacuação, pois possui dados relevantes para diagnosticar rapidamente as 

necessidades dos desabrigados, possibilitando a otimização e melhor organização no 

atendimento às pessoas. Entretanto, responsáveis pela Defesa Civil no município e no 

estado questionaram nossa competência para orientar a população em casos de 

emergência, razão pela qual passamos a enfatizar no questionário informações 

referentes aos aspectos ambientais do terreno e histórico de deslizamentos próximos, 

que foram devidamente mapeados pela MINEROPAR (2011), com apoio do trabalho de 

campo dos técnicos da ADEMADAN durante o período emergencial no município no 

início do ano que passou. 

O questionário foi estruturado em quatro itens, onde no primeiro constam informações 

sobre o entrevistador e dados do entrevistado, além de contato. No segundo item é uma 

tabela para a composição familiar residente na moradia. O terceiro item aborda sobre 

dados dos moradores incluindo questões econômicas e de saúde. E no quarto item 

abordamos os aspectos ambientais do terreno e das moradias (segue em anexo cópia do 

questionário). 
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O questionário é identificado por um código, que contém duas letras referenciais à área 

de sua aplicação e uma numeração composta por quatro algarismos em ordem numérica. 

Esta identificação é a mesma deixada nas residências no momento de sua aplicação, que 

é feita de casa em casa independentemente da presença dos moradores e da situação da 

residência: se está abandonada, destruída, etc. Isto ocorre devido à inviabilidade de 

atualizar constantemente os dados colhidos, pois foi estabelecido um prazo para o 

término da aplicação dos questionários durante o período de vigência das bolsas de 

estagiários que foram patrocinadas pela Terminais Marítimos Cattalini  (Porto de 

Paranaguá). A equipe discutiu como poderia identificar as casas e moradores 

cadastrados, uma vez que não existe clareza quanto ao nome das ruas e numeração das 

casas. 

  

O código foi controlado pela equipe que elaborou e atualizou o Banco de Dados e 

gravado manualmente numa pequena placa de alumínio, que era fixado ou no muro ou 

na parede da casa, de forma a ficar visível caso as informações sejam  necessárias em 

situação de evacuações, conforme as figuras a seguir:  

 

 

Figura 10: Exemplo do Código gravado em placa de alumínio 
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Figuras 11: Fixando o código na residência 

 

Durante a aplicação do questionário surgiram diversas situações, tais como: moradores 

que não queriam dar entrevistas porque tinham medo de ter que sair da casa, casas 

fechadas, presença de cães perigosos, etc. Tudo isso influencia na qualidade das 

informações, pois o estagiário por mais que observe a região e preencha todos os dados 

das moradias e terrenos sob a sua perspectiva, muitas vezes não conhece a realidade e 

pode vir a passar informações incoerentes. Portanto, é importante analisar o conjunto de 

informações pertinentes às casas de uma região, com intuito de chegar às informações 

mais exatas possíveis. Isso foi o que se incidiu na análise dos dados durante a 

construção do mapa de grau de risco de deslizamento. 

A equipe que aplicou o questionário era formada de cinco estagiários, alunos do Curso 

Técnico de Meio Ambiente, do Centro Estadual de Educação Profissional Dr. Brasílio 

Machado, que foram  treinados e orientados semanalmente por duas coordenadoras do 

projeto, uma em nível de doutorado e outra de especialização. Toda semana eram 

realizados encontros para avaliação da aplicação do questionário e distribuição de novos 

códigos. A equipe também foi capacitada para tirar coordenadas em UTM das 

residências onde os códigos eram anexados (os GPS foram doados pelo Terminal de 

Contêineres de Paranaguá, além do computador para o banco de dados e máquina 

fotográfica).  
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                               Figura 12: Encontros semanais da equipe de campo 

 

Figuras 13 e 14: Aplicação do questionário e georreferenciamento da moradia 

 

Quando a equipe que atualizava o banco de dados identificava algum problema no 

preenchimento dos questionários, os responsáveis pela aplicação voltavam a campo para 

fazer as correções. Nesse sentido, o banco de dados só foi finalizado quando todas as 

dúvidas sobre as aplicações do questionário foram sanadas. Este período correspondeu a 

12 horas semanais de dedicação da equipe ao projeto durante cinco meses. Os cinco 

meses restantes do projeto foram dedicados a confeccionar o mapa de níveis de risco, 

organizar o folder educativo e distribuí-lo à população por meio de visitas às 
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residências, explicando aos moradores o conteúdo do folder (fase da Educação 

Ambiental do Projeto MACAR). (Os folders, as camisetas e os coletes foram 

patrocinados pelo Instituto Ambiental do Paraná e toda estrutura administrativa, de 

informática e comunicação foi contrapartida da ADEMADAN). 

III. Desenvolvimento e Aplicação do Banco de Dados para Elaboração do Mapa de 

Níveis de Risco. 

O gerenciamento das informações colhidas pelo projeto MACAR é feito por dois 

softwares: o Microsoft Office Access e o gvSIG. No Access, os dados dos 

questionários são transferidos em forma de registros em uma tabela. Cada questionário 

corresponde a um registro, que são identificados por meio de códigos (os mesmos dos 

questionários). 

 

Figura 15: Exemplo de Tabela de Registros do Microsoft Office Access 

Através do Access são feitos os relatórios dos dados registrados, que possibilitam criar 

a base de estudo para a quantificação os fatores potenciais de risco.  Os elementos 
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do banco de dados são as informações referentes aos aspectos dos terrenos; às 

questões sociais e ambientais levantadas pelo questionário aplicado nas residências e 

as coordenadas de GPS
6
 de cada residência. O gvSIG é o programa utilizado para o 

gerenciamento das coordenadas colhidas durante o trabalho de campo. A partir da base 

cartográfica da topografia, infraestrutura e hidrografia do município de Antonina, 

fornecida pela MINEROPAR e do georreferenciamento realizado pelos estagiários é 

possível localizar as residências no mapa do município. 

 

Figura 16: Área de trabalho do gvSIG.: base cartográfica do município de Antonina e a 
localização das residências cadastradas através das coordenadas de GPS. As áreas com 

coloração escura mais densa indicam as massas demográficas e o espaço levantado pelo 

Projeto. 

 

                                                             
6 O GPS, do Inglês Global Positioning System (Sistema de posicionamento global) é um sistema de navegação por 

satélite que fornece a um aparelho receptor móvel a posição do mesmo, sob todas quaisquer condições 
atmosféricas, a qualquer momento e em qualquer lugar na Terra, desde que o receptor se encontre no campo de 
visão de, no mínimo, quatro satélites. 
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Através de ferramentas do software podem-se consultar os atributos de cada ponto, 

como localizar os pontos através de suas características. Assim, unindo-se as 

informações registradas no programa Access aos atributos das coordenadas consegue-

se obter informações quanto à localização e dados das residências cadastradas, 

inclusive saber se está em área de baixo, médio ou alto risco. 

3.1 - Relação de Consulta do Banco de Dados e Processo de Elaboração do Mapa 

de Níveis de Risco 

Para montar as associações estatísticas das informações do BD foram necessárias 

analises dos relatórios gerados a partir das informações de campo e avaliação relevantes 

para o mapa de grau de risco de deslizamento de Antonina. 

Através da Ferramenta “Consulta” e “Relatório” do Microsoft Office Access foi 

possível reunir as informações referentes aos assuntos determinados. Assim, puderam-

se quantificar os dados a fim de caracterizar a região conforme seus aspectos mais 

importantes relacionados aos movimentos de massa. 

Sem os levantamentos estatísticos por meio de consulta automática do Banco de Dados, 

o tempo útil do trabalho seria muito maior e muito mais oneroso, conseqüência da então 

necessidade de técnicos em maior tempo e número para cadastrar e somar esses valores, 

por isso faz-se necessário a implantação do banco de dados como ferramenta para a 

identificação e caracterização do terreno com cicatrizes. Nesse sentido, o BD é uma 

ferramenta imprescindível para administração de um projeto cartográfico e 

geotécnico como esse. 

A quantificação dos resultados na consulta foi obtida por meio de filtragens de todas as 

informações presentes na coluna aferida, excetuando dessa forma determinados dados 

que se queriam do universo de informações que estavam disponíveis. 

Após a avaliação dos níveis de risco das vertentes, outro dado deveria estar associado 

para que a definição do mapa final pudesse apontar valores preliminares exatos. 

Considerando que o mapa final somente poderia ser construído com  base no laboratório 

de análises de umidade, densidade, capacidade de absorção e grau de coesão do solo em 
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áreas que apresentam risco de deslizamentos, trabalho que está sendo realizado pela 

MINEROPAR, de forma que este é um mapa preliminar para orientar a população sobre 

boas práticas de uso e ocupação dos solo para mitigar os riscos de deslizamentos. Nesta 

etapa elaboramos e aplicamos uma metodologia em consulta da avaliação em campo das 

casas edificações em área de risco pelo banco de dados do projeto. 

 Na metodologia utilizada, primeiro criamos um ambiente de amostragem que daria 

origem a um universo final de amostras. Neste ambiente estabelecemos os componentes 

conforme o diagrama a imagem a seguir: 

GR 

 

 

GD            GPel         GEag            GEEg        IPD 

GR = Grau de Risco 

I – GD: Grau de Deslizamento – componente que reúne dados relacionados aos 

movimentos de massa como: distância da casa até a encosta, grau de inclinação do 

terreno (verificação do terreno, já que a perspectiva macro foi traçada na etapa de 

análise das vertentes), terreno cortado e terreno aterrado. 

II – GPel – Grau do Potencial de Erosão por lixo – dados relacionados ao processo de 

degradação do terreno pelo depósito e acúmulo de lixo nas encostas. 

III – GEag – Grau de Erosão por Água – os diferentes níveis pluviométricos causam 

pequenos deslizamentos e pela alta infiltração do solo acabam por minar na superfície. 

Estes fatores potencializam e é um dos maiores responsáveis pelos movimentos de 

massa. 

IV – GEeg – Grau de Erosão por Esgoto – de todas as residências 10% apresentam o 

lançamento de esgoto nas partes mais altas das encostas do morros, o que, apesar de 
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pequeno, pode ser considerado um agravante e potencializador de movimentos de 

massa. Neste componente está a informação do questionário de se há lançamento de 

esgoto na encosta. 

V – IPD – Indicador do Potencial de Deslizamento  – determinadas ações ou eventos 

são indicadores de que o terreno está sofrendo algum tipo de movimento, o que nesta 

fase foi um dos aspectos mais importantes para destacar a que grau de risco as 

moradias estão vulneráveis. 

Feito isto, demos continuidade através da elaboração dos percentuais estatísticos com 

probabilidades alta, média e baixa para serem considerados como agravantes em cada 

zona. É importante deixar claro que o mapa foi dividido em zonas independente da 

divisão municipal de bairros, já que a generalização destes provocaria uma imprecisão 

na definição de níveis do estudo (divisão das zonas presente no anexo III). Ao todo, 

através da distribuição de vertentes, as áreas de risco foram divididas em 27 zonas. Por 

meio da fórmula na coluna Fia do universo de distribuição estatística (percentagem) 

elaboramos um quadro com os dados das consultas e em seguida gerimos as 27 tabelas 

finais dedicadas a entender os níveis de risco de deslizamentos de acordo com a 

consulta estatística do banco de dados. Os níveis estatísticos foram divididos em Alto, 

Médio e Baixo grau relevante para o estudo, com suas respectivas porcentagens (Anexo 

I) 

Os padrões para a elaboração da cartografia técnica das áreas com risco de 

deslizamentos seguiram as orientações do IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística no sistema de projeção UTM – Universal Transversal Mercator – ou projeção 

de Mercator, com Datum Horizontal SIRGAS 2000 e outra em SAD 69 com as camadas 

de infraestrutura e hidrografia retificadas por meio da Imagem do Satélite SPOT 5, 

pancromática, gerando  um mapa geral em escala 1:36000 e ampliações em escala 

1:10000 em todos os bairros estudados e com presença de movimentos de massa 

(MINEROPAR 2011). Em anexo segue o Mapa Preliminar de Níveis de Risco para as 

Áreas de Risco e o folder da Educação Ambiental do Projeto MACAR. 
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CONCLUSÃO 

 

Conforme definimos os níveis de risco de deslizamentos, as áreas nos bairros caixa D 

Água, Laranjeira e Barigui apresentaram alto grau, merecendo atenção especial dos 

moradores e autoridades. 

Pequenos sinais podem indicar e potencializar os deslizamentos: postes e árvores 

inclinados, rachaduras na casa, água minando em seu terreno e erosões na encosta. No 

Bairro Barigui, a maioria das casas possui água minando no terreno. E as rachaduras são 

frequentes nos bairros Tucunduva e Laranjeiras.  

Ter um grau “baixo” não significa que a residência está fora de risco. O risco é definido 

em relação aos níveis mais altos ou mais baixos de periculosidade. 

Alguns aspectos potencializam os deslizamentos e devem ser evitados. No bairro Caixa 

D‟Agua, por exemplo, a maioria dos moradores entrevistados relataram que existe lixo 

nas encostas. Considerando que o lixo impede a desumidifação do solo provocado pelas 

chuvas, esta prática deve ser evitada. 

O Mapa de Níveis de Risco é um instrumento de Educação Ambiental do Projeto 

MACAR. Por meio dele estamos divulgando à população de Antonina, em especial aos 

moradores de áreas de risco, o diagnóstico por nós realizado sobre os níveis de risco nos 

bairros com histórico de deslizamentos . É importante que as pessoas conheçam os 

riscos porque muitos podem ser mitigados com boas práticas de uso e ocupação do solo, 

e porque socializar o conhecimento contribui com as reivindicações populares pela 

implantação de políticas públicas verdadeiras, a fim de garantir a segurança e a 

qualidade de vida da população. 

 

 

 

 

 

 

 

25 



                                           
 
        
 
 
Associação de Defesa do Meio Ambiente e do Desenvolvimento de Antonina 

CNPJ 01.911.025/0001-00 

 

Praça Coronel Macedo, 316 – Centro -, caixa postal 94, Antonina – PR – CEP 83370-000 – Fone/Fax: (041) 3076 – 8715 – (041) 
3432-2248   www.ademadan.org.br / ademadan@ademadan.org.br  

BIBLIOGRAFIA 

 

Carvalho C., Galvão T. (orgs.) (2006). “Prevenção de Riscos de Deslizamentos em 

Encostas: Guia para Elaboração de Políticas Públicas Municipais.” Ministério das 

Cidades/Cities Alliance, Brasília. 

 

Castellani C. (2010). “Educação Ambiental para a Recuperação e Preservação de 

Áreas de Fragilidade Ambiental em Morros Urbanos: o caso da ocupação do 

Morro da Laranjeira em Antonina – PR.” Tese de Pós-Graduação em Gestão Sócio- 

Ambiental Portuária. Faculdades Integradas Espírita – Centro de Pós-Graduação e 

Extensão, Curitiba. 

 

Coordenadoria Estadual de Defesa Civil (2011). “Boletim das chuvas no Estado do 

Paraná – Municípios Atingidos”. Disponível em: 

http://www.defesacivil.pr.gov.br/modules/noticias/article.php?storyid=885 

 

Costa, F. ET AL (2006). “Determinação da Vulnerabilidade Ambiental na Bacia 

Potiguar, região de Macau (RN), utilizando Sistemas de Informações Geográficas.” 

Revista Brasileira de Cartografia Nº 58/02, Campinas. 

 

Deschamps, M. (2004). “Vulnerabilidade Socioambiental na Região Metropolitana 

de Curitiba.” 192 f. Tese (Doutorado) – Universidade Federal do Paraná, Curitiba. 

 

Gazeta do Povo – Verão (2011). “Morretes e Paranaguá declaram estado de 

emergência.” Disponível em: 

http://www.gazetadopovo.com.br/verao/conteudo.phtml?id=1104832 

 

Gazeta do Povo – Vida e Cidadania (2011). “Prejuízos causados pelas chuvas no 

Litoral superam R$ 1 milhão.” Disponível em: 

http://www.gazetadopovo.com.br/vidaecidadania/conteudo.phtml?id=1106750 
 

Global Thinking for Local Development (2006). “A Redução do Risco de Desastres”. 

Oliveira, L.M. (2010). “Acidentes Geológicos Urbanos”, MINEROPAR, Curitiba/PR 

 

 

 

 

 

 

27 



                                           
 
        
 
 
Associação de Defesa do Meio Ambiente e do Desenvolvimento de Antonina 

CNPJ 01.911.025/0001-00 

 

Praça Coronel Macedo, 316 – Centro -, caixa postal 94, Antonina – PR – CEP 83370-000 – Fone/Fax: (041) 3076 – 8715 – (041) 
3432-2248   www.ademadan.org.br / ademadan@ademadan.org.br  

ANEXOS  

Anexo I – Fotografias da Educação Ambiental com Moradores 

Anexo II - Distribuição dos Níveis Estatísticos para Avaliação das Zonas em Consulta 

do Banco de Dados 

Anexo III– Questionário Sócioambiental e Econômico 

Anexo IV – Folder do Mapa Preliminar de Níveis de Risco de Deslizamentos nos 

Morros Urbanos de Antonina e Educação Ambiental 

Anexo V – Mídia contendo as Cartografias do Mapa Preliminar de Níveis de Risco de 

Deslizamentos nos Morros Urbanos de Antonina 1:36000 e ampliações em 1:10000, 

Divisão das Zonas de Risco e Audiovisual Documentário do Projeto 
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Anexo I – Fotografias da Educação Ambiental com Moradores 
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Anexo II – Distribuição dos Níveis Estatísticos para Avaliação das Zonas em Consulta 

do Banco de Dados 
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Condicionante do Grau de Risco 

Indicadores Alto Médio Baixo 
 
 
 
 
 
 

GD – Grau de 
Potencial de 
Deslizamento 

Distância da casa 
até 

a encosta 

mais de 30% 
“até 10 m” 

mais de 30% 
“entre 10 e 20 m” 

mais de 30% 
“mais 

de 20 m” 

Grau de inclinação 
do 

terreno 

mais de 30% de 
“90° a 60°” 

mais de 30% com 
“30°” 

mais de 30% entre 
“17° e 10°” 

Terreno aterrado 40% ou mais com 
resposta “Sim” de 

40% a 20% 

de 40% a 20% 
com resposta 

“Sim” 

menos de 20% 
com 

resposta “Sim” 

Terreno Cortado 40% ou mais com 
resposta “Sim” 

de 40% a 20% 
com 

resposta “Sim” 

menos de 20% 
com 

resposta “Sim” 

 
 

GPEL – Grau de 
Potencial de 

Erosão 
por Lixo 

Existência de 
entulho 

nas encostas 

40% ou mais com 
resposta “Sim” 

de 40% a 20% 
com 

resposta “Sim” 

menos de 20% 
com 

resposta “Sim” 

Destinação final 
dos 

resíduos sólidos 

mais de 40% 
“Enterrado” 

mais de 40% 
“Outros” 

mais de 40% 
“Coleta Pública” 

 
 
 
 

GEAg – Grau de 
Erosão por Água 

Existência de 
deslizamentos no 

terreno em épocas 
de 

chuva 

40% ou mais com 
resposta “Sim” 

de 40% a 20% 
com 

resposta “Sim” 

menos de 20% 
com 

resposta “Sim” 

Ocorrência de 
deslizamentos no 
terreno após as 

chuvas de 
11/03/11 

30% ou mais com 
resposta “Sim” 

de 30% a 10% 
com 

resposta “Sim” 

menos de 10% 
com 

resposta “Sim” 

Existência de 

água 
minando no 

terreno 

30% ou mais com 
resposta “Sim” 

de 30% a 10% 
com 

resposta “Sim” 

menos de 10% 
com 

resposta “Sim” 

GEEg – Grau de 
Erosão por 

Esgoto 

Lançamento de 

Esgoto na 
Encosta 

mais de 40% com 
resposta “Sim” 

de 40 a 20% com 
resposta “Sim” 

menos 20% com 
resposta “Sim” 

 
 
 
 
IPD – Indicador do 

Potencial de 
Deslizamento 

Existência de 

Rachaduras na 
Casa 

mais de 30% com 
resposta “Sim” 

de 30% a 10% 
com 

resposta “Sim” 

menos de 10% 
com 

resposta “Sim” 

Postes e Árvores 
Inclinadas 

mais de 25% com 
resposta “Sim” 

entre 25% e 10% 
com resposta 

“Sim” 

menos de 10% 
com 

resposta “Sim” 
Presença de 

Trincas 
na Encosta 

mais de 25% com 
resposta “Sim” 

entre 25% e 10% 
com resposta 

“Sim” 

menos de 10% 
com 

resposta “Sim” 

Processos 
erosivos na 

Encosta 

mais de 25% “Sim, 
agressivos” 

mais de 25% 
“Sim, 

razoáveis” 

mais de 25% 
“Não” 
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Anexo III – Questionário Sócioambiental e Econômico 
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Anexo IV – Folder do Mapa Preliminar de Níveis de Risco de Deslizamentos nos 

Morros Urbanos de Antonina e Educação Ambiental 
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Anexo V – Mídia contendo as Cartografias do Mapa Preliminar de Níveis de Risco de 

Deslizamentos nos Morros Urbanos de Antonina 1:36000 e ampliações em 1:10000 e 

Divisão das Zonas de Risco 

 


