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RESUMO 

 

A cartografia de áreas de risco vem se mostrando cada vez mais necessária, tendo 

em vista a intensificação da ocupação urbana em regiões favoráveis à ocorrência de 

processos perigosos. Em um país de clima predominantemente tropical como o 

Brasil, a ocorrência de eventos com pluviosidade elevada é esperada, porém estes 

eventos, segundo Chiossi (2013), são a principal causa de deslizamentos no país. 

Frente a isso, objetivou-se com este trabalho produzir uma carta de favorabilidade à 

ocorrência de movimentos de massa gravitacionais para a região norte de Curitiba - 

PR, sendo a escolha do local justificada por diversos eventos de deslizamento que 

acometeram a região durante o mês de Janeiro de 2018. A metodologia do trabalho 

consistiu na elaboração de um banco de dados relacionado a processos pretéritos 

fundamentado em pesquisas históricas e na elaboração de mapas temáticos dos 

atributos a) substrato geológico, b) altimetria e c) declividade, visando a 

consideração de diversos fatores que podem influenciar na estabilidade de uma 

encosta. Estes mapas georreferenciados foram processados no software VICON 

Saga para gerar um produto final dividido em classes de favorabilidade para a 

ocorrência de movimentos gravitacionais de massa, em escala 1:100.000. Produziu-

se também um banco de dados contendo informações históricas sobre os 

movimentos de massa já registrados na região e, além disso, propôs-se uma relação 

entre a ocorrência destes eventos e o índice pluviométrico. Os dados de 

precipitação, obtidos através do INMET e do SIMEPAR, indicam estreita ligação 

entre os períodos de chuva intensa e a deflagração de processos perigosos como 

movimentos de massa gravitacionais. Considerando que a compreensão da 

dinâmica geoambiental das encostas e de suas suscetibilidades é fundamental para 

a cartografia de áreas de risco, propuseram-se também medidas de enfrentamento 

cabíveis para a região, visando assim contribuir para o planejamento do uso e 

ocupação do solo. 

 

Palavras-chave: Mapeamento de vulnerabilidade. Movimentos de massa 
gravitacionais. Deslizamentos. VICON SAGA.   

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

ABSTRACT 

 

The mapping of risk areas is proving increasingly necessary in view of the 

intensification of urban occupation in regions favorable to the occurrence of 

dangerous processes. In a country with a predominantly tropical climate like Brazil, 

the occurrence of events with high rainfall is expected, but these events, according to 

Chiossi (2013), are the main cause of landslides in the country. The objective of this 

work was to produce a favorability map to the occurrence of gravitational mass 

movements for the north of Curitiba - PR, being the choice of location justified by a 

serie of landslide events that affected the area during the month of January 2018. 

The methodology for this work consisted in the elaboration of a database related to 

past processes based on historical researches and the elaboration of thematic maps 

of the attributes a) geology, b) altimetry and c) declivity, aiming at the consideration 

of several factors that can influence in the stability of a slope. These georeferenced 

maps were processed in the VICON Saga software to generate an product divided 

into favorability classes for the occurrence of mass gravitational movements, in a 

scale of 1: 100.000. It was also produced a database containing historical information 

on the mass movements already registered in the region and, in addition, a relation 

was proposed between the occurrence of these events and the rainfall index. The 

precipitation data, obtained through INMET and SIMEPAR, indicate a close link 

between periods of heavy rainfall and the outbreak of dangerous processes such as 

gravitational mass movements. Considering that the understanding of the geo-

environmental dynamics of the slopes and their susceptibilities is fundamental for the 

mapping of areas of risk, it was also proposed suitable coping measures for the 

region, in order to contribute to the planning of land use and occupation. 

 

Key-Words: Vulnerability mapping. Gravitational mass movements. Landslides. 
VICON SAGA. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 O conhecimento geológico e a compreensão da dinâmica geoambiental das 

encostas e de suas suscetibilidades são fundamentais para o levantamento e a 

cartografia de áreas de risco, contribuindo diretamente para o planejamento do uso e 

ocupação do solo. Consequentemente, o conhecimento das feições indicativas dos 

processos de movimentação é fundamental para a determinação e classificação do 

risco geológico (Campos, 2011, apud Silva, 2016). O mapeamento, por sua vez, 

segundo definição de Zuquette e Gandolfi (2004), tem por finalidade básica levantar, 

caracterizar, avaliar e analisar os atributos que compõem o meio físico, 

representando adequadamente a variabilidade deles. 

 Segundo um relatório publicado pela ONU em 2014, o risco de deslocamento 

devido a desastres mais do que dobrou nos últimos 40 anos, em grande parte 

devido ao crescimento e a concentração das populações urbanas, especialmente 

nos países mais vulneráveis. A investigação foi realizada pelo CMDI - Centro de 

Monitoramento de Deslocados Internos do Conselho Norueguês de Refugiados (UN, 

2014).  

 Nesse sentido, este trabalho consistiu na elaboração de cartas temáticas e, 

posteriormente, de um mapa de favorabilidade à ocorrência de eventos perigosos a 

partir da coleta e tratamento de dados com os Softwares VICON Saga e ArcGIS, 

objetivando a aplicação de uma metodologia que utiliza diversos fatores que podem 

influenciar na estabilidade de uma encosta. Esta metodologia leva em conta fatores 

físicos como a declividade, altimetria e substrato geológico, e a determinação das 

áreas favoráveis à ocorrência de movimentos de massa foi baseada na 

superposição de dados georreferenciados presentes nessas cartas temáticas. Como 

produto final deste trabalho, produziu-se um banco de dados contendo informações 

históricas sobre os movimentos de massa já registrados na região, cartografou-se 

em escala 1:100.000 as áreas sujeitas à ocorrência de deslizamentos na região 

norte de Curitiba (Figura 1) e também propôs-se uma relação entre os eventos de 

MGM e pluviosidade. 
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FIGURA 1: Mapa de localização da área de estudo. 

 

1.1 JUSTIFICATIVA 

 

 A motivação para este trabalho partiu da ocorrência de diversos 

deslizamentos que ocorreram no início de Janeiro de 2018 no bairro Pilarzinho, 

localizado no norte de Curitiba, PR. O agente deflagrador de tais eventos, de acordo 

com a Proteção Civil Estadual, teria sido a elevada pluviosidade do mês de Janeiro 

(240mm/mês, em relação a uma média de 170mm/mês). Sabe-se, entretanto, que 

deslizamentos são motivados por diversos fatores, entre eles aspectos 

climatológicos, mas também, entre outros, por aspectos geológicos, geomorfológicos 

e também pela forma de ocupação do terreno. A intenção deste trabalho, portanto, é 

compilar alguns destes atributos e um histórico de eventos pretéritos na região, de 

forma que seja possível delimitar áreas possivelmente sujeitas à ocorrência de 

futuros movimentos de massa gravitacionais (MMGs) no norte de Curitiba. 
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1.2 OBJETIVOS 

 

1.2.1 Objetivos Gerais 

 

 O objetivo principal deste trabalho de mapeamento é o de analisar a 

favorabilidade da região norte de Curitiba à ocorrência de movimentos de massa 

gravitacionais através da aplicação de softwares especializados utilizando dados 

georreferenciados. 

 Lista-se também como objetivo a produção de um banco de dados com 

registros de movimentos gravitacionais de massa abrangendo toda a região de 

Curitiba. 

 

1.2.2 Objetivos Específicos 

 

 Entre os objetivos específicos, estão a intenção de gerar um produto com 

informações técnicas que possam contribuir na prevenção de desastres, auxiliando 

assim ações de planejamento e gestão territorial.   

 Objetiva-se também a classificação das favorabilidades existentes na região 

norte de Curitiba, alvo de diversos movimentos gravitacionais de massa no ano de 

2018. 
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

 Com o objetivo de homogeneizar conceitos e embasar as discussões 

posteriores, serão apresentados aqui termos relacionados à classificação de 

movimentos de massa gravitacionais, aos mecanismos envolvidos nestes processos 

e também uma abordagem com relação aos conceitos de risco e favorabilidade.  

 

2.1 MOVIMENTOS DE MASSA GRAVITACIONAIS 

 

 De acordo com Bigarella (2003), os movimentos de massa gravitacionais são 

os mais importantes modeladores da superfície terrestre e, com isso, um dos 

principais processos responsáveis pela evolução do relevo. Em um país de clima 

tropical a subtropical como o Brasil, a ocorrência de eventos com pluviosidade 

elevada é esperada, porém estes eventos, segundo Chiossi (2013), são a principal 

causa de deslizamentos no país, provocando a saturação do solo e, pela ação da 

gravidade, consequentes instabilidades. Considerando a importância da 

caracterização dos movimentos de massa para a sua análise, serão expostos aqui 

conceitos utilizados por diferentes autores, além de uma rápida revisão sobre os 

principais mecanismos envolvidos na ocorrência destes eventos.   

 Para a CPRM (2017), que apresenta uma definição um tanto sintética, 

movimentos de massa gravitacionais mobilizam solo, sedimentos, vegetação ou 

rocha pela encosta abaixo, e são geralmente potencializados pela ação da água. 

Concordantemente, Patton e Hendron Jr (1974, apud Silva, 2016), definem 

movimento de massa como movimentos descendentes de solos e rochas nas 

encostas, induzidos pelo campo de tensão gravitacional. 

 Dentre os principais fatores naturais que contribuem para a geração de 

movimentos de massas nas encostas, de acordo com Nunes (2009), destacam-se a 

geomorfologia, a duração e intensidade de precipitações, a geologia e geometria do 

material que compõe o maciço, a presença ou não de cobertura vegetal, a ocupação 

do solo, entre outros. 

 Diversos autores propuseram sistemas de classificação para estes eventos, 

correlacionando-os a características como natureza do material, velocidade e 

direção do movimento, profundidade, raio de alcance, superfície de ruptura, etc. 

Neste trabalho, entretanto, optou-se por expor na Tabela 1 apenas a classificação 
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de Varnes (1978), por tratar-se da classificação oficial da International Association of 

Engineering Geology and the Environment - IAEG e considerando também que não 

se trata de um trabalho bibliográfico de revisão de literatura.  

 

TABELA 1: Síntese adaptada da classificação dos movimentos de massa segundo Varnes (1978) 

 

2.1.1 Rastejos  

 

 De acordo com a CPRM (2017), os movimentos de rastejo são caracterizados 

por vários planos internos que se deslocam uns sobre os outros em baixas 

velocidades (cm/ano), sem a formação de uma superfície de ruptura. Este processo 

de deformação plástica ocorre principalmente em solos, mas também pode atingir 

rochas alteradas e/ou fraturadas, não possuindo geometria definida e constituindo 

movimentos constantes, intermitentes ou sazonais. Postes, cercas e árvores 

inclinados podem constituir evidências de rastejo, assim como fraturas de tensão, 

abatimentos ou enrugamentos no solo (Figura 2). A inclinação das árvores, inclusive, 

pode ser fundamental para a determinação do tipo de processo atuante na área. 

Como discutido no Mapeamento de Risco em Encostas e Margens de Rios (Brasil, 

2007), quando o tronco for reto e estiver inclinado conclui-se que o movimento é 

posterior ao crescimento da árvore, indicando processos mais rápidos, como 

deslizamentos. Quando o tronco for torto e inclinado, pode-se deduzir que o 

movimento e o crescimento são simultâneos, indicando processos lentos como o 

rastejo. 

TIPO DE MOVIMENTO 
TIPO DE MATERIAL 

Rocha Solo 

Quedas e tombamentos De rocha De massa de solo e rocha De terra 

Escorregamentos 

Translacionais De rocha De massa de solo e rocha De terra 

Rotacionais De rocha De massa de solo e rocha De terra 

Corridas 
De rocha (rastejo profundo) De massa de solo e rocha De terra 

Rastejo de Solo 
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O fenômeno do rastejo pode afetar uma grande variedade de obras, desde 

pequenas residências a grandes construções, como pontes e viadutos, podendo 

preceder movimentações mais rápidas, como os escorregamentos (Oliveira, 2010, 

apud Silva, 2016). 

 

FIGURA 2: Modelo de rastejo de solo, com os elementos indicativos do processo. Fonte: Highland e 
Bobrowsky, 2008 

 

2.1.2 Deslizamentos 

 

 Os deslizamentos consistem na mobilização de uma quantidade variável de 

diversos materiais, podendo abranger solos, rochas ou detritos. Para Chiossi (2013), 

o termo pode ser relacionado a rápidas rupturas de massas de solo. São 

caracterizados por velocidades médias a altas (m/h a m/s) e podem ser subdivididos 

em dois tipos (Guidicini e Nieble, 1983), segundo a Figura 3: 

 

i. Translacional 

 

 Ruptura que ocorre sob uma superfície plana que geralmente corresponde a 

uma descontinuidade geológica, como falhas, junções, superfícies, estratificações ou 

até o contato entre rocha e solo. De acordo com o Manual de Deslizamentos 

publicado pela USGS (2008), esse tipo de deslizamento pode progredir por grandes 

distâncias, ao contrário dos escorregamentos rotacionais, que tendem a restaurar 

rapidamente o equilíbrio do deslizamento. Geralmente são mais rasos que os 

escorregamentos rotacionais. 
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ii. Rotacional 

 

 Ocorre quando a superfície de ruptura é curva ou circular, atingindo níveis 

mais profundos e mobilizando geralmente mais material. O movimento é rotatório em 

torno de um eixo paralelo ao contorno do talude. De acordo com Highland e 

Bobrowsky (2008), ocorrem com maior frequência em solos espessos compostos por 

materiais homogêneos, principalmente após chuvas intensas.  

 

 

FIGURA 3: a) Ilustração de um deslizamento rotacional e b) translacional. Fonte: Highland e 
Bobrowsky, 2008 

 

2.1.3 Corridas 

 

Estes processos, que mobilizam grandes volumes de material principalmente 

ao longo de vales encaixados em áreas de relevo acidentado, podem mobilizar lama 

ou detritos, constituindo um movimento semelhante a um líquido viscoso (Figura 4). 

Em velocidades médias a altas, as corridas possuem grande poder destrutivo e 

extenso raio de alcance quilométrico (CPRM, 2017).  

A origem da corrida de massa está diretamente relacionada às águas das 

chuvas e sua ocorrência faz parte da dinâmica de evolução de uma vertente, 

atingindo grandes distâncias ao longo das drenagens e podendo atingir inclusive 

áreas planas (Oliveira, 2010). 
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FIGURA 4: Esquema de fluxo de corrida de detritos. Fonte: DOMINO (Dikes and debris flows 
monitoring by novel optical fiber sensors). 

 

2.1.4 Quedas 

 

Compreendem movimentos rápidos, geralmente em queda livre ou rolamento, 

envolvendo blocos rochosos (Figura 5). Também podem acometer solos, porém com 

menor frequência. O processo geralmente se desenvolve em encostas íngremes, 

onde a desestabilização do bloco se dá pela perda da resistência mecânica de 

apoio. Esta resistência pode ser constituída por uma superfície da própria rocha ou 

então por árvores ou raízes. Oliveira (2010) menciona também que as quedas 

podem desenvolver-se a partir da erosão ou da ação da água da chuva, que infiltra o 

maciço e pode liberar matacões encosta abaixo.  

 

 

FIGURA 5: Modelo de tombamento de blocos. Fonte: Highland e Bobrowsky, 2008 
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2.1.5 Fatores causadores, controladores e deflagradores de movimentos de massa 

gravitacionais 

 

Movimentos de massa gravitacionais podem ser condicionados tanto por 

processos naturais quanto por interferências antrópicas ao meio. De acordo com 

Oliveira (2010), o avanço das diversas formas de ocupação do solo em áreas 

naturalmente suscetíveis a movimentos de massa acelera e amplia estas 

ocorrências. Dentre os quatro tipos de movimentos de massa supracitados, os 

deslizamentos vêm sendo bastante estudados recentemente em função da 

intensificação destes processos devido à intensificação da ocupação humana em 

encostas. Por este motivo, são exemplificados abaixo fatores causadores, 

controladores e deflagradores destes processos, tendo-se utilizado apenas 

exemplos passíveis de ocorrerem na região (excluindo assim fatores deflagradores 

como degelo, vulcanismo e abalos sísmicos).  

 

a) Fatores Causadores: Existem diversos, porém o substrato geológico é 

determinante para a predisposição de uma área à ocorrência de 

deslizamentos. Além de o litotipo condicionar o grau de alteração e a 

espessura do manto de intemperismo, superfícies de fraqueza como foliações 

ou contatos entre diferentes unidades podem constituir planos preferenciais 

para a ocorrência deste tipo de processo.  

b) Fatores Controladores: São os responsáveis pela determinação da magnitude 

do evento. Um deles é a declividade, que, quanto maior for, mais favorece a 

ocorrência de movimentos de massa, e outro é a ocupação urbana, que 

controla direta e indiretamente a infiltração da chuva no solo. Também pode-

se incluir à lista a ausência de sistemas adequados de drenagem, bem como 

a ação antrópica, que promove cortes sem controle nas encostas e taludes, 

comumente sem drenagem ou impermeabilização adequadas (Chiossi, 2013). 

Oliveira (2010) menciona ainda que a espessura do solo, a ausência de 

vegetação e as oscilações de temperatura e do nível freático também são 

fatores controladores destes processos.  

c) Fatores Deflagradores: Os deslizamentos estão intrinsecamente ligados à 

infiltração de água no subsolo. A precipitação, diária ou acumulada, contribui 

diretamente para a desestabilização de encostas à medida que as forças de 
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tração, somadas à gravidade, superam as forças de resistência, 

representadas principalmente a força de atrito (Montgomery, 1992). O 

encharcamento do solo, além de aumentar o peso da encosta em decorrência 

da saturação do material, intensificando assim a força de tração, reduz a 

resistência dos solos pela perda de coesão (Oliveira, 2010). O excesso de 

água também pode transformar o material numa suspensão desprovida de 

resistência ao cisalhamento, e, dessa maneira, é comum ocorrerem 

deslizamentos durante ou logo após as estações chuvosas (Chiossi, 2013). 

Devem ser constatados, ainda, os casos em que a extremidade superior da 

encosta está sujeita a cargas pesadas (ocupações residenciais, por exemplo). 

Outro fator a ser levado em conta é a vibração causada nas encostas em 

função do trânsito de veículos pesados nas ruas, questão importante quando 

se aborda um mapeamento de risco em áreas urbanas.  

 

 

FIGURA 6: Modelo simplificado do mecanismo atuante em deslizamentos, em que G corresponde à 
ação da gravidade. Fonte: Chiossi, 2013. 

 

A melhor forma de prevenção para escorregamentos de solo e rochas, ainda 

segundo Chiossi (2013), é a cartografia geotécnica de risco, que corresponde à 

identificação das áreas mais suscetíveis à ocorrência destes eventos por meio do 

mapeamento de campo. 

 

 



 

21 
 

2.2 SUSCETIBILIDADE 

 

A suscetibilidade é uma característica inerente ao meio, que representa a 

propensão de uma área em relação à ocorrência de determinado evento natural 

(Saito, 2004). Um mapa de suscetibilidade, segundo Ferrer (1991), deve conter 

zonas de diferentes graus de suscetibilidade frente à ocorrência de um processo. 

Para tanto, deve-se analisar a natureza do processo, seus fatores condicionantes e 

a sobreposição dos fatores analisados. 

 De acordo com a CPRM (2014), a suscetibilidade pode ser sintetizada como a 

predisposição dos terrenos ao desenvolvimento de um fenômeno ou processo, 

podendo ser expressa segundo classes de probabilidade de ocorrência. 

 

2.3 VULNERABILIDADE 

 

Mesclando dois conceitos, a United Nations Development Programme - UNDP 

(2004) define vulnerabilidade como o conjunto de condições físicas, sociais, 

econômicas e ambientais que aumentam a susceptibilidade de uma comunidade aos 

impactos de um determinado desastre.   

Concordantemente, o Centro de Coordinación para la Prevención de los 

Desastres Naturales en América Central - CEPREDENAC (2006) define 

vulnerabilidade como uma série de características socialmente construídas que 

tornam a sociedade mais suscetível aos danos e perdas, dificultando sua 

recuperação por conta própria.   

De acordo com Saito (2013), há diversos fatores que potencializam a 

vulnerabilidade de uma população. Entre os aspectos socioeconômicos, estão a 

densidade populacional e a distribuição de renda; e entre os aspectos estruturais 

constam as redes de infraestrutura, a tipologia das edificações, a falta de 

planejamento para o uso e ocupação do solo e a percepção do risco. 

Ainda segundo a autora, as formas de se reduzir a vulnerabilidade incluem a 

identificação das áreas de risco e a proibição de sua ocupação; o reforço de 

edificações, a preparação da população e o desenvolvimento de sistemas de alerta. 
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2.4 RISCO 

 

 Sinteticamente, a condição de risco une os elementos suscetibilidade e 

vulnerabilidade, ambos potencializados pela de ocorrência de eventos climáticos. 

Não há, contudo, consenso pleno sobre o termo, portanto optou-se por apresentar 

aqui algumas definições distintas.  

O Risco Geológico, segundo Ortega (1995), é definido como "todo processo, 

situação ou evento no meio geológico, de origem natural, induzida ou mista, que 

pode gerar um dano econômico ou social para alguma comunidade, e em cuja 

previsão, prevenção ou correção há de se empregar critérios geológicos". 

Segundo Nogueira (2002), o termo risco indica a probabilidade de ocorrência 

de danos pessoais ou materiais à população. É uma condição potencial de 

ocorrência de um acidente. 

Para o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (UNDP, 2004), 

a definição de risco envolve a probabilidade de ocorrerem consequências danosas 

(mortes, ferimentos, edificações destruídas e danificadas, etc.) como resultado da 

interação entre um perigo natural e as condições de vulnerabilidade local.  

Santos e Souza (2018) destacam o caráter probabilístico da avaliação destes 

riscos, que, segundo os autores, devem "gerar produtos cartográficos de caráter 

probabilístico, que contenham dados e informações que possam ser utilizadas na 

prática para tomadas de decisões, a fim de prevenir ou diminuir as consequências 

de um desastre natural, caso este seja deflagrado". 

Convencionalmente, a avaliação do risco é expressa pela notação Risco = 

Processo Perigoso (Hazard, no original em inglês) x Vulnerabilidade. Esta equação 

objetiva quantificar a possibilidade de ocorrência de um evento perigoso e suas 

consequências sócio-econômicas (UN/ISDR, 2004). Outra variante da equação, 

utilizada por autores brasileiros como Lima (1998), relaciona o risco à Possibilidade 

de ocorrência do Processo Perigoso e à Possibilidade de Prejuízos ou Danos que 

ele pode causar.  

Risco = PPP x PPD 

 

É importante ressaltar que um mesmo evento pode ocasionar riscos maiores 

ou menores em determinados locais e situações, visto que "os efeitos danosos que 
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um desastre pode ocasionar numa sociedade têm relação direta com a incapacidade 

de resposta da mesma frente às consequências geradas" (Garcia-Tornel, 1997, 

apud Saito, 2004). 

Concordantemente com o proposto por Saito (2013), admite-se que o risco 

pode aumentar ou reduzir ao longo do tempo. Sua redução pode se dar através da 

implementação de medidas estruturais, como obras de contenção, sistemas de 

alerta e melhorias nas edificações, ou através de medidas não estruturais, como a 

atuação e conscientização preventivas. 
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3 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

O desenvolvimento deste trabalho consistiu primeiramente em uma revisão 

de literatura, visando a compreensão de conceitos e termos básicos relacionados a 

movimentos de massa, e também a análise de estudos geológicos e de risco já 

realizados na capital paranaense. Em sequência, foi elaborado um Mapa Base, 

utilizando informações disponíveis publicamente pelo IPPUC, CEMADEN, IPARDES 

e ITCG, que consistiu em uma ferramenta de auxílio para a saída de campo. Através 

da união das informações obtidas na literatura, dos dados coletados em campo e 

também das informações georreferenciadas em ambiente SIG, foram elaboradas 

cartas temáticas que, interpoladas, indicam possíveis áreas sujeitas a movimentos 

gravitacionais de massa na região norte de Curitiba. 

 

3.1 DOS MATERIAIS 

 

O Software VICON SAGA – Vigilância e Controle é um software livre e 

nacional desenvolvido pelo Laboratório de Geoprocessamento da UFRJ – LAGEOP 

em parceria com o CENACID – Centro de Apoio Científico em Desastres da UFPR. 

Ele surgiu como uma iniciativa de registrar e descrever eventos naturais ou não, com 

base em dados georreferenciados. Neste trabalho em específico, ele foi utilizado 

para registrar locais em que esses eventos já ocorreram e para gerar a carta 

interpretativa final. 

Os dados utilizados para a elaboração do mapa base, tais como: hidrografia, 

altimetria e geologia foram obtidos on-line através dos websites do ITCG, IPPUC e 

IPARDES e CPRM. Todos eles estão disponíveis publicamente. 

Os dados pluviométricos diários e mensais foram obtidos através do portal 

do INMET - Instituto Nacional de Meteorologia.  

O Software ArcGIS®, versão 10.2, foi utilizado na elaboração dos mapas 

temáticos. 
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3.2 DOS MÉTODOS 

 

O desenvolvimento deste trabalho consistiu em quatro etapas principais, 

precedidas pela revisão e compreensão de conceitos e termos básicos relacionados 

a movimentos de massa: aquisição de dados, elaboração de um banco de dados, 

processamento de informações e análise de dados. 

 

3.2.1 Aquisição de dados 

 

3.2.1.1 Informações sobre eventos pretéritos 

 

O objetivo principal desta primeira etapa foi a obtenção de informações 

através de pesquisa histórica. A aquisição de dados no período compreendido entre 

Janeiro de 2011 e Junho de 2018 foi baseada na consulta a órgãos públicos e 

registros de imprensa, bem como consulta verbal a moradores da região e ao 7º 

Grupamento de Bombeiros, cujo quartel localiza-se no bairro Pilarzinho. Buscaram-

se também informações no SISDC - Sistema Informatizado de Defesa Civil, que 

apontou 6 registros de deslizamentos. Os dados, entretanto, não puderam ser 

utilizados em função da falta de informações adicionais sobre eles, visto que no 

relatório constam apenas a data, horário e número de pessoas afetadas e óbitos. 

Sem informações sobre a localização do evento, não foi possível contabilizá-las no 

banco de dados. 

A fundamentação teórica abrange conceitos e classificações de autores como 

Varnes (1978), Montgomery (1992) e Oliveira (2010). 

 

3.2.1.2 Avaliação de processos perigosos atuantes na região 

 

A etapa de campo, realizada no dia 05 de Julho de 2018, teve como objetivo 

a avaliação da situação de dois endereços nos quais foram registradas ocorrências 

de movimentos de massa: Rua Alexandre Von Humboldt, 226, e Rua Álvaro Moleta, 

57, ambos no bairro Pilarzinho. O campo foi realizado com a presença da autora e 

de seu orientador, e o acesso foi feito com um veículo do CENACID. Nos locais, 

descreveram-se perfis de solo e indicadores de movimentos gravitacionais de 

massa. Além disso, foi possível estabelecer contato verbal com moradoras que 
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foram afetadas pelos processos para obter mais informações e também visitar o 7º 

Grupamento de Bombeiros, cujo quartel localiza-se no mesmo bairro, em busca de 

outras ocorrências. 

 

3.2.2 Elaboração do banco de dados 

 

A elaboração de um banco de dados a partir de informações obtidas via 

imprensa, registros históricos e órgãos públicos, foi fundamental para a organização 

dos dados e determinação da área a ser mapeada. Tal organização foi feita através 

do software LibreOffice Calc e pela plataforma VICON. Nesta última, criou-se um 

projeto nomeado ―Movimentos de Massa Gravitacionais no Norte de Curitiba‖, cujo 

acesso para visualização das informações é aberto, e elaborou-se um formulário no 

qual se inseriram informações como endereço da ocorrência, tipo do movimento de 

massa, data do evento, declividade, fonte da informação e o tipo de processo, além 

de uma relação de dados pluviométricos mensais. Os dados pluviométricos foram 

obtidos através do INMET, e buscou-se obter registros tanto de chuvas acumuladas 

antes dos escorregamentos, quanto o de intensidade da chuva no dia do 

desencadeamento dos eventos. 

Considerou-se nesta etapa que a qualidade do produto final estaria 

diretamente ligada à qualidade deste formulário, pois quanto mais completo este 

fosse, mais informações fundamentariam o resultado final. 

Ainda nesta etapa, produziu-se no software ArcGIS® 10.3 um Mapa Base 

com informações referentes à geologia, altimetria, hidrologia, arruamento e divisas 

de bairros e regionais, disponíveis publicamente pelo IPPUC, CEMADEN, IPARDES 

e ITCG. Este consistiu em uma ferramenta de auxílio para a saída de campo. 

 

3.2.3 Processamento de Informações 

 

Buscou-se, nesta etapa, analisar e processar as informações agrupadas 

anteriormente no software ArcGIS® 10.3 objetivando a produção de mapas temáticos 

de declividade, hipsometria e substrato geológico. Estas cartas, todas em escala 

1:100.000, foram posteriormente importadas para o SAGA no formato tiff. 
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Para a elaboração dos mapas de declividade e hipsometria, utilizou-se como 

base curvas de nível com espaçamento de 1m e aplicou-se a ferramenta slope do 

ArcGIS®. A carta geológica teve como base o mapa geológico em escala 1:250.000 

da CPRM, com alterações baseadas no mapa em escala 1:100.000 também da 

CPRM (Programa Levantamentos Geológicos Básicos do Brasil, 2000). 

 

3.2.4 Correlação entre cartas temáticas 

 

O estudo e a correlação entre os mapas temáticos, através do software 

SAGA, tiveram como objetivo a separação de diferentes classes de favorabilidade a 

movimentos gravitacionais de massa na região. Para tanto, importaram-se os mapas 

para o software no formato tiff, utilizando o módulo ―Criar Raster/SAGA‖. Neste 

módulo, criaram-se diferentes classes ou categorias para cada mapa, atribuindo 

uma cor para cada classe: 

a) No mapa de declividade, representado em graus, criaram-se 7 classes:  

0 – 1,63° 1,63 – 4,42° 4,42 – 7,45° 7,45 –10,94° 10,94 – 15,60° 15,60 – 22,35° 22,35 – 59,39° 

 

b) No mapa de hipsometria, criaram-se 6 classes: 

862 – 881m 881 – 900m 900 – 918m 918 – 939m 939 – 965m 965 – 1020m 

 

c) No mapa geológico, as classes criadas equivalem às unidades geológicas, a 

saber: depósitos recentes, Fm., Guabirotuba, Grupo Açungui, Complexo Granítico-

Gnáissico A (migmatitos estromáticos com paleossoma de biotita-hornblenda 

gnaisses, ultrabasitos, metabasitos, mica-quartzo xistos e anfibolitos) e Complexo 

Granítico-Gnáissico B (migmatitos oftálmicos com paleossoma de biotita gnaisses, 

biotita-hornblenda gnaisses e hornblenda gnaisses, localmente com quartzitos). 

 

Com os mapas já em formato raster e com as devidas classes estipuladas, 

iniciou-se o processamento através do módulo Avaliação, que permite a 

sobreposição de diferentes mapas temáticos com a indicação de pesos para cada 
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mapa de atributos e, ainda, para cada mapa, determinar pesos para cada classe 

integrante de cada mapa. 

A determinação do peso de cada mapa e de cada classe foi proposta a partir 

da análise de eventos anteriores na mesma região e também das informações 

obtidas no terreno. No norte de Curitiba, onde os MMGs estão associados às 

maiores declividades e altitudes, foram atribuídos maiores pesos a estas classes. 

Com base neste módulo, sobrepuseram-se diferentes cartas e foi possível verificar 

as áreas de distribuição de favorabilidade a partir dos atributos considerados, tendo 

sido geradas 44 classes de favorabilidade. Estas categorias foram agrupadas em 6 

classes mais amplas, e estas foram agrupadas quanto à favorabilidade de 

ocorrência de um MMG nas classes de favorabilidade baixa, média e alta.  
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4 CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO 

 

Neste item, serão apresentadas contextualizações geomorfológicas, 

geológicas e socioeconômicas da região, além de um histórico de mapeamentos 

com enfoque em riscos geoambientais já realizados na região. 

 

4.1 CONTEXTO GEOMORFOLÓGICO 

 

Segundo a Mineropar (2006), o município de Curitiba encontra-se inserido 

na unidade morfoescultural Primeiro Planalto Paranaense e na sub-unidade 

morfoescultural do Planalto de Curitiba. 

O Primeiro Planalto Paranaense, também chamado de Planalto de Curitiba 

ou Planalto Cristalino, inicia-se na base da Serra do Mar e estende-se para o oeste 

até a Escarpa Devoniana. É constituído por terrenos predominantemente cristalinos 

que atingem altitudes médias de 900m e que topograficamente constituem cristas 

alongadas, morros arredondados e vales de drenagem. O planalto é comumente 

dividido em duas zonas: 

 

a) Zona Norte: apresenta relevo acidentado que atinge até 1300m de altitude 

e é constituída por filitos, calcários, dolomitos, mármores e quartzitos; 

b) Zona Sul: apresenta relevo mais suave e uniforme, atingindo no máximo 

950m de altitude. Geologicamente, consiste em rochas Metamórficas do Complexo 

Atuba recobertas por rochas sedimentares recentes da Bacia de Curitiba. Os 

sedimentos da Formação Guabirotuba, depositados durante o Pleistoceno, 

constituem uma área de relevo de colinas bastante suave (Mineropar, 2006). 

 

Em relação à morfogênese, Ab'Sáber & Bigarella (1961) reconheceram dois 

compartimentos: a Superfície Alto Iguaçu, definida como ―Típica de pediplanação 

exorreica‖, na qual a elevação isostática do escudo permitiu sua erosão, e a 

Superfície de Curitiba, gerada por pediplanação dominantemente endorreica. As 

superfícies aplainadas do Primeiro Planalto do Paraná também são associadas a 

processos morfoclimáticos com alternância de climas úmidos e secos (Mineropar, 

2006). 
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4.2 CONTEXTO GEOLÓGICO 

 

O substrato geológico da região de Curitiba é composto, em síntese, pela 

Bacia Sedimentar de Curitiba e pelo Complexo Atuba (Fiori & Salamuni, 2012). A 

Bacia, representada principalmente pela Formação Guabirotuba, é composta por 

sedimentos inconsolidados de caráter argiloso a arenoso, enquanto o Complexo 

Atuba é composto por rochas metamórficas de médio a alto grau metamórfico e de 

idade Paleoproterozoica. 

 

4.2.1 Complexo Atuba 

 

O Complexo Atuba, de acordo com Fiori & Salamuni (2009, apud Fiori & 

Salamuni, 2012), é formado majoritariamente por gnaisses bandados e migmatitos, 

ocorrendo também paragnaisses, quartzitos, quartzo-xistos e mica-xistos. Veios de 

quartzo em zonas de cisalhamento também são relativamente frequentes. 

Comumente separa-se os litotipos pertencentes ao complexo em dois grupos 

distintos, e tais distinções foram mantidas na elaboração da carta geológica utilizada 

para gerar o mapa final: 

 

1. Rochas Ortoderivadas, as quais incluem gnaisses, rochas metabásicas e 

meta- ultrabásicas, migmatitos e granulitos. A descrição litológica, segundo a 

CPRM, inclui migmatitos oftálmicos com paleossoma de biotita gnaisses, 

biotita-hornblenda gnaisses e hornblenda gnaisses, localmente com 

quartzitos. 

 

2. Rochas Paraderivadas, as quais incluem xistos, quartzitos e migmatitos 

paraderivados. A descrição litológica, segundo a CPRM, inclui migmatitos 

estromáticos com paleossoma de biotita-hornblenda gnaisses, mica-quartzo 

xistos, ultrabasitos, metabasitos e anfibolitos. 

 

O Complexo Atuba é limitado a noroeste pelas sequências 

metassedimentares dos Grupos Setuva e Açungui, e a sudeste pelo Domínio Luís 

Alves. A estruturação principal do Complexo Atuba é uma forte orientação planar 

dos minerais, indicativa de uma tectônica fortemente controlada por cisalhamentos 
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(Siga Júnior et aI., 1995). A superfície principal geralmente tem altos ângulos de 

mergulho, com tendências NW e SE. Apesar da existência dessa superfície de alto 

ângulo, as rochas in situ não intemperizadas do Complexo conferem ao substrato 

uma grande resistência, tornando-o muito estável, com possibilidades quase nulas 

de deslocamento. A alteração química que ocorre próxima ao contato entre o 

complexo e os sedimentos superiores, entretanto, pode tornar as rochas do 

embasamento bastante friáveis, favorecendo assim a desestabilização do terreno. 

Segundo o mapa de vulnerabilidade geoambiental do Paraná (Mineropar, 

2007), predominam no Planalto do Complexo Atuba cambissolos de textura argilosa 

associados a possíveis movimentos gravitacionais de massa quando em áreas com 

maior declividade.  

 

4.2.2 Formação Guabirotuba 

 

A Formação Guabirotuba, com cerca de 900 km2 e de espessura variável, é 

o principal depósito sedimentar da Bacia de Curitiba, assentando-se sobre o 

Complexo Atuba de forma discordante. Bigarella e Salamuni (1962) descreveram-na 

como sendo composta por depósitos argilosos a arenosos que, quando alterados, 

geram solos de coloração vermelho tijolo. Há também, ocorrendo secundariamente, 

depósitos de cascalhos e de caliche. Mineralogicamente, nota-se nas porções 

argilosas a predominância de esmectita e, de forma secundária, caulinita e ilita. A 

grande proporção de esmectita influencia fortemente nos processos erosivos, devido 

à sua expansibilidade. Estudos anteriores (Felipe, 1999 apud Fiori & Salamuni, 

2012), relacionam a grande erodibilidade da formação Guabirotuba com esta 

propriedade da esmectita, que acelera a desagregação dos maciços sedimentares e 

propicia a erosão. 

Salamuni (1998) ressalta que características intrínsecas às rochas da Fm. 

Guabirotuba, como compactação, impermeabilização e a suscetibilidade à erosão, 

são facilmente modificadas em decorrência de fatores antropogênicos. Os depósitos 

são tipicamente pouco permeáveis, e, segundo o autor, esse atributo pode ser 

reduzido ou por vezes eliminado em função da instalação de pavimentos, de 

terraplenagens, da densidade de área urbanizada, entre outros fatores. 

Segundo o mapa de vulnerabilidade geoambiental do Paraná (Mineropar, 

2007), as planícies sedimentares cenozóicas são compostas principalmente 
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organossolos, gleissolos e neossolos litólicos em associação com relevos de baixa 

declividade. São áreas constituídas por material inconsolidado, suscetíveis a 

inundações, recalques/colapsos de fundação e à poluição das águas subterrâneas e 

superficiais.  

 

4.3 CONTEXTO SÓCIO-ECONÔMICO 

 

Os quase dois milhões de habitantes da cidade de Curitiba estão divididos 

em 75 bairros e 10 administrações regionais, a saber: Santa Felicidade, Boa Vista, 

Matriz, Cajuru, Boqueirão, Bairro Novo, Tatuquara, Pinheirinho, Portão e CIC. De 

acordo com o IBGE, 96,3% dos domicílios da cidade possuem sistema sanitário e de 

esgoto adequados e 76,1% deles estão localizados em vias urbanas públicas 

adequadas (segundo o instituto, entende-se por adequadas as vias pavimentadas, 

com bueiros, calçadas e meio-fio). 

 A regional Boa Vista, a mais populosa da cidade, localiza-se ao norte de 

Curitiba, fazendo divisa com os Municípios de Almirante Tamandaré, Colombo e 

Pinhais, pertencentes à Região Metropolitana de Curitiba. A regional é composta 

pelos bairros Abranches, Atuba, Bacacheri, Bairro Alto, Barreirinha, Boa Vista, 

Cachoeira, Pilarzinho, Santa Cândida, São Lourenço, Taboão e Tingui. Com quase 

250.000 habitantes, abriga 14,2% da população do Município (Agência Curitiba, 

2017).  

 Economicamente, a média de renda dos domicílios do bairro varia de 1 a 2 

salários mínimos por família, e segundo o Retrato da Regional Boa Vista (IPPUC, 

2013), havia na época 116 domicílios em situação de extrema pobreza no Bairro 

Pilarzinho, o que correspondia a 22% do total de domicílios nesta situação em 

Curitiba (Figura 7). 
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FIGURA 7: Distribuição dos domicílios particulares permanentes com rendimento mensal per capita 
de até 70 reais. Dados do IBGE (2010) organizados pelo IPPUC (2013). 

 

4.3.1 Ocupações Irregulares na região do Pilarzinho 

 

A região norte de Curitiba tem um histórico considerável de ocupações de 

áreas consideradas irregulares, e a Regional Boa Vista é uma das que mais têm 

ocupações deste tipo. Em 2013, havia 93 ocupações com 5.587 domicílios e 21.510 

habitantes vivendo nestas áreas, o que equivale a pouco mais de 1,67% da 

população da Regional (IPPUC). O exemplo mais recente é o da Vila Nori, localizada 

nas proximidades do Parque Tanguá. Tratava-se de uma ocupação irregular 

instalada há mais de 30 anos, e apenas neste ano as 45 famílias instaladas na 

região foram transferidas para unidades habitacionais em uma área regular. O local, 

segundo reportagem publicada em setembro de 2018 pelo Bem Paraná, tinha 

restrições ambientais da Legislação Ambiental para uso habitacional, em função da 

Área de Proteção Ambiental do Rio Barigui. Ainda segundo a reportagem, a 

ocupação era frequentemente afetada inundações e deslizamentos desencadeados 

por chuvas intensas.  

Há, ainda, registros de outros locais classificados como ocupações 

irregulares, segundo mapa obtido no IPPUC (Figura 8). As informações foram 

obtidas através de dados de 2016 da COHAB, portanto algumas ocupações, como 

parte da Vila Nori, já estão desocupadas e regularizadas. Entretanto, nota-se 

também que uma porção da Rua João Bonatto também é ocupada irregularmente, e 
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há três registros de movimento gravitacional de massa neste endereço no banco de 

dados, um deles em 2012 e dois deles em janeiro de 2018. 

 

 

FIGURA 8: Ocupações irregulares no bairro Pilarzinho. Fonte: IPPUC 

 

4.4 HISTÓRICO SOBRE MAPEAMENTOS E ESTUDOS COM ENFOQUE 

GEOAMBIENTAL EM CURITIBA 

 

O Serviço Geológico do Brasil - CPRM integra o Programa Nacional de 

Gestão de Riscos e Resposta a Desastres do Governo Federal (PPA 2012-2015), 

mapeando áreas de risco geológico relacionadas principalmente a movimentos de 

massa e inundações. O acervo de dados é disponibilizado às defesas civis de cada 

município e os dados finais, em escalas que variam de 1:1.000 a 1:3.000, são 

disponibilizados para o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres 
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Naturais – CEMADEN, a fim de alimentar o banco nacional de dados e de subsidiar 

a emissão de avisos e alertas meteorológicos; e para o Centro Nacional de 

Gerenciamento de Riscos e Desastres – CENAD, para a emissão de alertas às 

Defesas Civis estaduais e municipais, visando ações de prevenção e resposta frente 

aos desastres naturais.  

Através de uma metodologia de trabalho que envolve visitas de campo às 

áreas com histórico de desastres naturais ou naqueles municípios que já 

identificaram situações de risco, analisam-se as condições das construções, 

situação topográfica, declividade do terreno, escoamento de águas pluviais e de 

águas servidas, e indícios de processos desestabilizadores de terreno. 

Na região de Curitiba, o mapeamento determinou três áreas de potencial 

risco, todas localizadas no bairro Butiatuvinha. As áreas de risco são ocupadas por 

casas de madeira ou mistas de alta vulnerabilidade onde, em sua maioria, não há 

saneamento básico. Algumas ruas dos setores de risco não possuem pavimentação 

e drenos adequados para o escoamento da água.  

 

SETOR 01: PR_CBA_SR01_CPRM: Solo argiloso de coloração vermelha, 

espessura superior a 10 metros e encostas com inclinação aproximada de 70 graus 

(Figura 9). Foram observadas cicatrizes de deslizamentos, árvores e cercas 

inclinadas, assim como vazamentos em tubulações expostas de água e esgoto e 

telhados sem calha para a coleta da água da chuva. Na drenagem foi observado o 

despejo irregular de lixo. Risco muito alto. 
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FIGURA 9: Setor SR01, área de risco muito alto, localizada no bairro Butiatuvinha. Fonte: CPRM, 
2012. 

 

SETOR 02: PR_CBA_SR02_CPRM: Solo argiloso de coloração vermelha com 

espessura superior a 10 metros e encosta com inclinação aproximada de 70 graus 

(Figura 10). Foram observadas cicatrizes de deslizamentos, cortes de taludes, 

vazamentos em tubulações expostas de água e esgoto e telhados sem calha para a 

coleta da água da chuva. Na drenagem foi observado o despejo irregular de lixo. 

Risco Alto. 

As coordenadas centrais do setor são: UTM 22J 665091 E 7190546 S. 
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FIGURA 10: Setor SR02, área de risco muito alto, localizada no bairro Butiatuvinha. Em azul, o 
sentido da drenagem, e em vermelho, o sentido dos movimentos de massa. Segundo a CPRM, este 
setor coloca aproximadamente 280 pessoas em risco. Fonte: CPRM, 2012. 

 

SETOR 03: PR_CBA_SR03_CPRM: Solo argiloso de coloração vermelha com 

espessura superior a 10 metros em encosta com 20m de altura e inclinação 

aproximada de 70 graus (Figura 11). Foram observadas árvores inclinadas, 

edificações construídas próximas a drenagem e corte de taludes. Estas edificações 

apresentam tubulações de água e esgoto expostas, com vazamento. Os telhados 

não possuem calha para a coleta da água da chuva. Na drenagem, foi observado o 

despejo irregular de lixo na drenagem. Risco Alto. 

As coordenadas centrais do setor são: UTM 22J 665059E 7190346S. 

 

 

 



 

38 
 

 

FIGURA 11: Setor SR03, área de risco muito alto, localizada no bairro Butiatuvinha. Em azul, o 
sentido da drenagem, e em vermelho, o sentido dos movimentos de massa. Segundo a CPRM, este 
setor coloca aproximadamente 220 pessoas em risco. Fonte: CPRM, 2012. 

 

Nota-se que os três setores indicados pela CPRM apresentam 

características em comum: os três situam-se em áreas de declividade próxima de 

70º, com solos espessos e argilosos. Nas três situações, também foram registrados 

indicadores de movimentos de massa coexistindo com a saturação do solo, 

representada principalmente por vazamentos em tubulações de água e esgoto.   

As sugestões de intervenções propostas pela própria CPRM para os setores 

de risco mapeados incluem a ampliação dos sistemas de coleta de água, esgoto e 

da rede de drenagem da encosta; obras e avaliação em detalhe para verificar a 

necessidade de remoção de residências e famílias em situação de emergência e 

implantação do sistema de coleta do lixo. 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Neste capítulo, serão apresentados os registros de campo e os mapas 

produzidos, que fornecerão a base para a discussão. 

 

5.1 HISTÓRICO DE EVENTOS PERIGOSOS PRETÉRITOS 

 

A sumarização de todos os eventos registrados na etapa de aquisição de 

dados sobre eventos pretéritos encontra-se no Anexo I. Estes eventos foram 

também projetados no Software VICON para permitir uma visão espacializada da 

distribuição dos eventos pela cidade de Curitiba (Figura 12). 

 

 

FIGURA 12: Visão geral da interface do projeto no Software VICON. Na figura, nota-se a 
concentração de movimentos de massa gravitacionais na região norte de Curitiba. 

 

5 km 
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5.2 PROCESSOS GEOLÓGICOS PERIGOSOS OBSERVADOS EM CAMPO 

 

Este tópico foi baseado na saída de campo, em que descreveram-se dois 

pontos no bairro Pilarzinho. Em ambos, foram registrados movimentos gravitacionais 

de massa ocorridos em Janeiro de 2018.  

 

5.2.1 Álvaro Moleta, 57 - Pilarzinho 

 

Este local, motivador do desenvolvimento do projeto, foi visitado com o 

intuito de analisar possíveis fatores controladores de MMGs e também com o 

objetivo de verificar a continuidade ou não dos processos de instabilidade. No local 

onde o muro e parte de uma casa desabaram sobre outras duas residências, 

verificou-se que grande parte do material deslocado no evento de Janeiro/2018 

ainda encontrava-se presente, e duas das moradias afetadas, que na época foram 

interditadas, ainda não foram reconstruídas (Figura 13). Em diálogo com uma 

moradora, foi apontado por ela que a Comissão de Defesa e Proteção Civil 

classificou a área como de potencial risco e sugere a desocupação.  

Neste ponto, descreveu-se um afloramento de rocha bastante alterada com 

aproximadamente 2m de exposição vertical. Nele, constatou-se uma assembleia 

mineralógica composta por 30% de quartzo fitado, 55% de feldspato alcalino branco 

e 15% de minerais máficos, predominantemente biotita. Os minerais estavam 

dispostos segundo uma foliação reliquiar sub-vertical de direção N30W. Ressalta-se 

que o sentido do movimento de massa acompanhou os planos desta foliação, 

aproveitando a superfície preferencial decorrente dos planos de xistosidade 

presentes em uma rocha metamórfica alterada para o deslizamento de material. 
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Durante as visitas realizadas na data do evento e nos dias posteriores, o 7º 

Grupamento de Bombeiros do Paraná – Curitiba Norte (Unidade Pilarzinho) registrou 

feições como rachaduras e fendas em muros e paredes, além de trincas em janelas 

e no piso. Tais feições também foram verificadas durante o campo (Figura 14). 

FIGURA 13a: Registro da Rua Álvaro Moleta, 57, cedido pelo CENACID, Janeiro/2018. 13b: registro 
do mesmo local obtido em Julho/18. 

B 

A 
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5.2.2 Rua Alexandre Von Humboldt, 226 - Pilarzinho 

 

No segundo ponto visitado, coube uma melhor análise de evolução do 

processo, visto que o CENACID havia disponibilizado o relatório elaborado em 

23/01/2018, logo após o evento. Segundo o relatório, os dias anteriores ao ocorrido 

contaram com intensa pluviosidade, sendo que em 19 de janeiro foram registrados 

100mm precipitação. Essas chuvas intensas deflagraram diversos deslizamentos em 

vários bairros de Curitiba, com destaque à região norte, e este fator será melhor 

investigado no tópico subsequente.  

O evento, classificado pelo CENACID como Movimento de Massa 

Gravitacional do tipo Translacional, aconteceu no sábado, dia 20 de Janeiro, por 

volta das 17 horas. O local atingido localizava-se ao lado de uma construção. 

O movimento de massa consistiu em movimentação de aproximadamente 

10m3 de material inconsolidado a 2,5 - 3 metros de profundidade, colapsando o muro 

e as estacas de contenção da obra e atingindo e invadindo parte da residência 

FIGURA 14: Registros de trincas fotografadas logo após o deslizamento (Fotografia A, cedida pelo 
7º Grupamento de Bombeiros do Paraná) e fotografadas em Julho, durante o campo (Fotografia B). 
As fendas atuais apresentam espaçamento de até 3 cm. 

A 

B 



 

43 
 

vizinha (Figura 15). Além disso, o relatório também apontou que foram observadas 

rachaduras por toda a edificação. 

 

 

FIGURA 15: Registro do deslizamento ocorrido na Rua Alexandre Von Humboldt, 226, em 
Janeiro/2018. Fonte: CENACID 

 

Quando visitado durante o campo, a aparência do local diferia bastante da 

fotografia acima. O material inconsolidado havia sido retirado e um muro de 

contenção foi providenciado. Foram observados, entretanto, diversos indicadores de 

movimentação de massa: inclinação dos postes de luz que fornecem energia à 

residência ao fundo deste terreno (Figura 16), trincas no muro recém-construído 

(Figura 17) e fendas de tração milimétricas a decimétricas de direção E-W, 

perpendiculares à direção do movimento pretérito. Todos estes elementos indicam a 

continuidade do processo. Além disso, registraram-se também rachaduras na casa 

do outro lado da rua, com espaçamentos de até 5cm, com a mesma direção E-W. 

(Figura 18). 
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FIGURA 17: Registro do mês de Julho do local onde houve o MMG na Rua Alexandre Von Humboldt, 
226, em Janeiro/2018. Em detalhe, fendas no muro recém construído, com espaçamento de até 5 cm. 

 

 

FIGURA 16: Registro do mês de Julho do local onde houve o MMG na rua Rua Alexandre Von 
Humboldt, 226, em Janeiro/2018. Em detalhe, a inclinação de postes de luz. 
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FIGURA 18: Registro do mês de Julho do local onde houve o MMG na rua Rua Alexandre Von 
Humboldt, 226, em Janeiro/2018. Em detalhe, a) fendas de tração no substrato local, com 
espaçamento de até 2 cm, e b) rachaduras na residência do outro lado da rua do ocorrido. 

 

 

5.3 CORRELAÇÃO ENTRE PLUVIOSIDADE E EVENTOS PRETÉRITOS  

 

A precipitação é, principalmente em regiões de clima tropical, o mais comum 

fator deflagrador de deslizamentos. Para verificar a possível correlação da 

intensidade de chuvas com a ocorrência dos movimentos de massa gravitacionais 

na região, optou-se por realizar o cruzamento dos eventos do banco de dados do 

bairro Pilarzinho com os episódios pluviais registrados pela SIMEPAR, objetivando 

verificar a relação entre índices elevados de precipitação e a deflagração de 

movimentos de massa gravitacionais. A correlação foi feita apenas com os eventos 

registrados no bairro Pilarzinho, por ter sido este o objeto da saída de campo. 

 

a) 05/06/2012 - Deslizamento na Rua João Bonatto, notificado pelo site G1. 

Segundo o INMET, foram registrados mais de 100mm na data (Figura 19). 

A B 
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FIGURA 19: Gráfico com registros de precipitação diária do mês de Junho de 2012 em Curitiba. 
Fonte: INMET 
 

b) 12/04/2016 - Deslizamento na Rua Agostinho Grubba, notificado pela 

Prefeitura de Curitiba. Segundo o INMET, foram registrados pouco mais de 

25mm de precipitação diária e mais de 75mm de precipitação acumulada 

(Figura 20).  

 

Figura 20: Gráfico com registros de precipitação diária do mês de Abril de 2016 em Curitiba. Fonte: 
INMET 

c) 02/10/2017 - Deslizamento na Rua João Bonatto, notificado pelo Corpo de 

Bombeiros do Paraná. De acordo com o INMET, foram registrados pouco 

menos de 20mm de precipitação diária (Figura 21). 
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Figura 21: Gráfico com registros de precipitação diária do mês de Outubro de 2017 em Curitiba. 
Fonte: INMET 

 

d) 20/01/2018 - Deslizamentos na Rua Alexandre Von Humboldt, notificado pela 

Massa News. Segundo o INMET, foram registrados quase 100mm de 

precipitação diária e mais de 140 mm de precipitação acumulada (Figura 22). 

 

 

Figura 22: Gráfico com registros de precipitação diária do mês de Janeiro de 2018 em Curitiba.  

Fonte: INMET 
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e) 20/01/2018 - Deslizamento na Rua Álvaro Moleta, notificado pelo site G1 e 

pelo CENACID. Segundo o INMET, foram registrados quase 100mm de 

precipitação diária e mais de 140 mm de precipitação acumulada (Figura 23). 

 

Figura 23: Gráfico com registros de precipitação diária do mês de Janeiro de 2018 em Curitiba. Fonte: 
INMET 

 

f) 14/03/2018 - Desabamento na Rua João Bonatto, notificado pelo Corpo de 

Bombeiros do Paraná. Segundo o INMET, a precipitação diária foi incipiente, 

porém o registro indica mais de 100mm de precipitação acumulada. 

 

Figura 24: Gráfico com registros de precipitação diária do mês de Março de 2018 em Curitiba. Fonte: 
INMET 
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Com base nestes dados, quanto à relação entre a intensidade da 

precipitação e a ocorrência de movimentos gravitacionais de massa na região 

específica do Pilarzinho, norte de Curitiba, verifica-se que estes acontecem tanto em 

função da precipitação diária, quanto da precipitação acumulada. Em ambos os 

pontos de campo, é possível perceber o potencial de infiltração de água no terreno. 

No primeiro caso, havia barrancos expostos, bem como grande parte do substrato 

também exposto. No segundo, em função das obras que ocorriam no local na época, 

também havia solo exposto, possibilitando assim a infiltração de água da chuva após 

a intensa precipitação do mês de janeiro de 2018.   

Ressalta-se aqui que, para uma maior confiabilidade, o mapeamento de 

riscos poderia incluir ensaios geotécnicos específicos, entre eles o ensaio de 

infiltração de água no solo. No contexto aqui abordado, a taxa de infiltração é 

importante para caracterizar a deflagração ou não do movimento de massa, e por 

isso admite-se que o mapa gerado é apenas preliminar e necessita da análise de 

outros atributos para gerar um produto mais completo. 

 

5.4 MAPAS TEMÁTICOS E CARTAS INTERPRETATIVAS OBTIDAS NO SAGA  

 

Serão apresentados aqui o mapa geológico, de altimetria e de declividade 

gerados neste estudo, todos em escala 1:100.000 (Figura 25). Em seguida, será 

discutida a atribuição de pesos a cada classe de cada um dos mapas e, por fim, será 

apresentada a sobreposição dos mapas e a determinação das áreas de maior ou 

menor favorabilidade a movimentos gravitacionais de massa.  
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A determinação dos pesos nas classes de cada mapa foi atrelada 

diretamente ao número de ocorrências registradas em cada classe, vide as tabelas 

02, 03 e 04 a seguir. O número total de ocorrências na porção norte de Curitiba foi 

de 22 eventos.   

 

TABELA 2: síntese das ocorrências distribuídas no mapa temático geológico 

GEOLOGIA 

Litologia 
Nº de 

ocorrências 
Porcentagem 
Equivalente 

Depósitos Recentes 1 5,00% 

Fm. Guabirotuba 5 22,00% 

Grupo Açungui 0 0 

Complexo Gnáissico-Migmatítico: Migmatitos 
Estromáticos 

12 55,00% 

Complexo Gnáissico-Migmatítico: Migmatitos 
Oftálmicos 

4 18,00% 

FIGURA 25: a) Mapa geológico, b) Mapa de altimetria e c) Mapa de declividade de Curitiba, todos em 
escala 1:100.000. 

A B C
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De acordo com a distribuição dos eventos, percebe-se que a maior parte 

deles está concentrada num domínio específico do complexo migmatítico, que, 

segundo a CPRM, é composto por migmatitos estromáticos com paleossoma de 

biotita-hornblenda gnaisses, mica-quartzo xistos, ultrabasitos, metabasitos e 

anfibolitos. A recorrência de deslizamentos neste domínio é provavelmente 

condicionada pela existência de planos preferenciais subverticais decorrentes da 

alteração de rochas metamórficas. Ressalta-se aqui que, para um maior 

detalhamento do mapeamento, seria fundamental a utilização de um mapa geológico 

em maior escala para permitir distinções de litotipos entre esse grande domínio do 

embasamento.  

 

TABELA 3: síntese das ocorrências distribuídas no mapa temático hipsométrico 

ALTIMETRIA 

Altitude Nº de ocorrências Porcentagem Equivalente 

862 m a 881 m 0 0 

881 m a 900 m 1 5,00% 

900 m a 918 m 5 23,00% 

918 m a 939 m 8 36,00% 

939 m a 965 m 6 27,00% 

965 m a 1020 m 2 9,00% 

 

A distribuição das ocorrências no mapa hipsométrico revela um dado 

interessante: não são nas maiores altitudes que se concentram a maior quantidade 

de eventos. O intervalo com mais registros de ocorrências é entre 918 e 939 metros. 

Isso provavelmente se deve ao fato de os topos de morros serem, em geral, mais 

aplainados do que suas encostas, onde acontecem os movimentos de massa. 

Considera-se que a resolução do mapa é satisfatória, visto que este foi construído a 

partir de curvas de nível com intervalo de 1 m, condizentes com as dimensões 

usuais dos movimentos de massa registrados na região.  
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TABELA 4: síntese das ocorrências distribuídas no mapa temático de declividade. 

DECLIVIDADE 

Declividade do terreno em graus Nº de ocorrências Porcentagem Equivalente 

0 – 1,63 2 9,00% 

1,63 – 4,42 3 10,00% 

4,42 – 7,45 4 18,00% 

7,45 – 10,94 5 23,00% 

10,94 – 15,60 3 10,00% 

15,60 – 22,35 5 30,00% 

22,35 – 59,39 0 0,00% 

  

Por fim, a análise da distribuição dos eventos entre as classes de 

declividade estabelecidas indica que a maior concentração de ocorrências anteriores 

também não corresponde às maiores declividades, e sim às declividades médias, 

aproximadamente entre 4 e 10 graus de inclinação do terreno. Por este motivo, 

atribuiu-se a estas classes pesos maiores. Da mesma forma que o mapa de 

altimetria, considera-se que a escala deste mapa é de detalhe suficiente para a 

elaboração de um produto confiável.  

Além da determinação de pesos diferentes a cada classe de cada mapa, o 

módulo Avaliação do software SAGA também permite a atribuição de pesos para 

cada mapa como um todo (Figura 26).  
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FIGURA 26: Interface do módulo Avaliação do SAGA, onde é possível atribuir pesos diferentes para 
cada um dos mapas a serem inseridos no projeto de avaliação. A soma dos pesos dos mapas deve 
ser igual a 100, enquanto a soma dos pesos de cada categoria de cada mapa pode ser igual a 10 ou 
a 100, à escolha do autor. 

 

O programa, quando autorizado a elaborar a sobreposição dos três mapas 

com o devido peso atribuído a cada um, organizou um total de 44 categorias de 

favorabilidade diferentes para o mapa, com base em combinações entre todas as 

classes de cada um dos três mapas (Figura 27). 
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FIGURA 27: Mapa de vulnerabilidade gerado a partir do módulo Avaliação. Destaque às dezenas de 
categorias geradas pelo programa. 

 

Optou-se, devido ao grande número de informações visuais, por agrupar 

estas categorias objetivando facilitar a visualização e compreensão do produto. Para 

tanto, as 44 categorias foram agrupadas de 6 em 6.  

Para fins de teste, foram realizadas duas versões da carta final de 

favorabilidade à ocorrência de movimentos de massa gravitacionais no norte de 

Curitiba: na primeira, atribuiu-se peso igual aos três mapas, resultando, portanto 

num peso de 33% para cada um deles. Na segunda, atribuiu-se 25% de importância 

para o mapa de altimetria, 25% para o mapa de declividade e 50% para o mapa 

geológico (Figura 26,porém ambas as cartas constam no anexo II, com melhor 

resolução). O objetivo deste procedimento foi investigar se a atribuição de um peso 

maior seria determinante na geração do produto final ou se os resultados seriam 

similares. 
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FIGURA 28: Cartas de favorabilidade à ocorrência de MMGs no norte de Curitiba. Acima, carta com o 
mesmo peso atribuído aos três mapas temáticos. Abaixo, carta com pesos diferentes para os mapas: 
25% para a declividade, 25% para a altimetria e 50% para a geologia. Ambas as cartas encontram-se 
no Anexo II, com melhor resolução. 
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Como resultado, obtiveram-se duas cartas de favorabilidade similares, 

porém com importantes diferenças entre elas. 

A primeira carta, em que todos os mapas temáticos foram aplicados com o 

mesmo peso, indica que a maior parte da região norte de Curitiba está em área de 

favorabilidade média à ocorrência de MMGs. As áreas menos suscetíveis à 

ocorrência destes eventos, em verde, correspondem às áreas mais baixas, 

principalmente nas planícies dos cursos do Rio Barigui, Belém e Bacacheri, da 

esquerda para a direita. Apesar de parecer menos criterioso e menos detalhado nas 

áreas de favorabilidade baixa e média, ele indica pontos específicos entre o domínio 

das classes medianas em que a favorabilidade é mais alta, e estas informações 

podem ser bastante importantes.  

 A segunda carta, na qual o mapa geológico teve o dobro do peso dos outros 

dois mapas, as áreas de maior favorabilidade, em tons de vermelho, não foram 

muito alteradas, porém a grande diferença reside no detalhamento das áreas que a 

primeira carta classificou, de forma praticamente homogênea, como de 

favorabilidade média (em amarelo). Esta segunda versão diminui consideravelmente 

os locais de favorabilidade média e, consequentemente, aumenta a área de 

favorabilidade baixa. Como o peso do substrato geológico é maior, o programa 

restringe a importância da declividade e da altitude e considera principalmente o fato 

de que, na Formação Guabirotuba, não há tantos registros de movimentos de massa 

como nos domínios do embasamento. E, mais especificamente, não há tantos 

registros na parte do embasamento em que predominam os migmatitos oftálmicos 

como na porção onde predominam os migmatitos estromáticos. Esta região, todavia, 

equivale também às maiores altitudes e declividades da área, e deve-se a isso a 

similaridade do setor avermelhado em ambas as versões.  

 Na tabela 05, estão sumarizadas as informações presentes na carta de 

favorabilidade em que a geologia tem peso maior do que a altimetria e declividade. 

Esta versão foi tomada como a final em função do maior detalhamento. 
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TABELA 5: Sumarização das classes determinadas nas cartas de favorabilidade. 

Favorabilidade Características gerais 

Muito alta  

Classe 6 

- Cotas altimétricas entre 918 e 965 m. 

- Substratos geológicos compostos principalmente por 

Migmatitos estromáticos do embasamento. 

- Declividade entre 7,45 - 10,94º e 15,60 - 20,35º 

Alta  

Classe 5 

- Cotas altimétricas entre 900 e 918 m. 

- Substratos geológicos compostos também por migmatitos 

estromáticos do embasamento. 

- Declividades entre 4,42 e 7,45º. 

Moderada 

Classes 3 e 4 

- Cotas altimétricas superiores, entre 965 e 1020 m. 

- Substratos geológicos compostos pelos sedimentos da Fm. 

Guabirotuba ou pelos migmatitos oftálmicos do Complexo 

Atuba. 

- Declividades entre 4,42 – 10,94º e 10,94 a 15,60º. 

Baixa 

Classes 1 e 2 

- Cotas altimétricas inferiores a 900 m. 

- Substratos geológicos compostos por depósitos recentes. 

- Declividades inferiores a 1,63º ou superiores a 22,35º. 
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5.5 SUGESTÕES E ALTERNATIVAS DE ENFRENTAMENTO 

 

Para o enfrentamento do problema de movimentos gravitacionais de massa, 

podem-se considerar dois tipos distintos de ações, segundo proposto por Lima 

(2000):  

 

5.5.1 Alternativas Estruturais 

 

Consistem em alternativas que demandam obras especiais para o controle 

de deslizamentos, incluindo obras de controle como muros de contenção, 

ancoragens, sistemas de drenagem pluvial (galerias, condutores), etc. Tais obras 

geralmente são executadas por iniciativa do poder público, visto que a Lei Nº 12.608 

(2012) institui a política nacional de Proteção Civil e define como responsabilidade 

da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios a adoção de medidas 

necessárias à redução dos riscos de desastre. Essa modalidade de enfrentamento 

também contempla situações em que o empreendedor é responsável pela 

compensação dos prejuízos ou risco gerado pelo seu empreendimento. Aqui entram 

compensações financeiras por impermeabilização de terreno e por alterações nos 

canais de drenagem. 

 

5.5.2 Alternativas Naturais 

 

Consistem em alternativas que não exigem obras especiais para o 

enfrentamento dos processos, sendo comumente ligadas a políticas públicas. 

Geralmente são mais seguras e economicamente mais viáveis a médio ou longo 

prazo, e podem ser aplicadas sob duas formas: 

 

a) Uso e Ocupação: ações que buscam adequar a ocupação dos terrenos ao 

substrato e aos processos geológicos atuantes na região. Nesta categoria, 

enquadram-se procedimentos para evitar a ocupação de áreas de maior risco 

e procedimentos para adaptar a ocupação de acordo com os processos 

geológicos perigoso atuantes, reduzindo o risco existente. Exemplo disso 
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seria o mapeamento de riscos geológicos, planejamento de uso do solo, 

legislação estadual e municipal, entre outros. 

b) Ação Social: práticas que têm como foco a conscientização e educação da 

comunidade situada na região de risco. Inclui-se também a preparação da 

comunidade para responder às situações de emergência, objetivando a 

redução do prejuízo social e econômico dos eventos perigosos.  

 

Considerando-se a área mapeada, as soluções mais viáveis incluiriam: 

 

- A construção de muros e obras de contenção convenientemente planejadas, 

objetivando o reforço das moradias já implantadas na região de risco; 

- A implementação de um sistema de drenagem adequado, para que a água 

meteórica não infiltre diretamente nas áreas permeáveis e favoreça a 

ocorrência de movimentos de massa; 

- A definição e instituição de padrões construtivos resilientes, que se adequem 

ao contexto geológico e geomorfológico; 

- Uma legislação de uso e ocupação do solo que considere a possibilidade de 

ocorrência de processos perigosos, tendo como base mapeamentos de risco 

em escalas de detalhe; 

- Em último caso, a desocupação e realocação das famílias instaladas em 

áreas de risco, como no caso da Vila Nori. 
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6 CONCLUSÕES  

 

 Hoje, graças à cartografia de áreas de risco, a prevenção de acidentes 

relacionados a movimentos gravitacionais de massa tem sido mais eficiente. Um 

fator fundamental para a prevenção é a não ocupação de áreas favoráveis, porém 

esta vem se mostrando como a maior dificuldade na mitigação e combate dos 

deslizamentos, visto que grande parte das áreas com favorabilidade significativa já 

estão ocupadas, sendo agora consideradas áreas de risco. 

Com base na investigação realizada e considerando suas limitações, foi 

possível classificar a área de estudo em seis classes de favorabilidade à ocorrência 

de movimentos gravitacionais de massa. Estas seis classes foram, então, 

subdivididas em áreas de favorabilidade baixa, mediana, alta e muito alta.  

As áreas de favorabilidade muito alta, equivalentes ao intervalo das classes 

37 a 44 no mapa elaborado, correspondem principalmente a regiões com 

declividade entre os intervalos 7,45 - 10,94º e 15,60 - 20,35º, altitudes moderadas a 

altas (entre 918 e 965m) e localizadas sobre substratos geológicos do 

embasamento, principalmente sobre migmatitos estromáticos do Complexo Atuba. 

As áreas de favorabilidade alta, equivalentes ao intervalo das classes 29 a 37 

no mapa elaborado, correspondem principalmente a regiões com declividade entre 

4,42 e 7,45º, altitudes moderadas (entre 900 e 918m) e localizadas também os 

migmatitos estromáticos do embasamento. 

As áreas de favorabilidade moderada, equivalentes ao intervalo de classes 13 

a 24 no mapa elaborado correspondem principalmente a regiões mais planas (de 

1,63 a 4,42º e de 10,94 a 15,60º), de altitude entre 965 e 1020m e localizadas sobre 

a Fm. Guabirotuba ou sobre os migmatitos oftálmicos do embasamento. 

As áreas de favorabilidade baixa, por fim, equivalem ao intervalo de 

favorabilidade 1 a 12 no mapa elaborado, correspondem principalmente a regiões 

planas (de 0 a 1,63º, porém também não foram identificadas ocorrências em 

declividades superiores a 22,35º), de altitude reduzida (abaixo de 900m) e 

localizadas sobre depósitos quaternários.  

 O produto final do mapeamento, elaborado em escala 1:100.000, é relevante 

para a indicação de áreas de maior ou menor favorabilidade a deslizamentos, 

entretanto são necessários mapas em escala de maior detalhe para que estes 
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possam ser utilizados com maior eficiência no planejamento do uso e da ocupação 

do solo.  

Com base na análise de dados pluviométricos, constatou-se também que 

grande parte dos eventos registrados no banco de dados foi possivelmente 

deflagrado pelo excesso de chuvas, sendo a área de infiltração um fator importante 

para desestabilização da encosta. 

 O enfrentamento de processos perigosos como movimentos gravitacionais de 

massa deve envolver uma equipe interdisciplinar com especialistas em geologia, 

meteorologia, engenharia civil e também especialistas em defesa civil e legislação. 

O método de enfrentamento de tais processos deve necessariamente abranger, 

além da realização de obras de contenção, alternativas que visem à conscientização 

da população e a adequação do uso do solo às características do meio.  
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DATA EVENTO LOCALIZAÇÃO FONTE DO REGISTRO UTM E UTM N ELEVAÇÃO 
PLUVIOSIDADE 

MENSAL 

22/01/11 Desmoronamento Boa Vista (Rua José Zaramella) Tribuna PR 675732,59 7191568,85 952 169,9 mm 

02/08/11 Desmoronamento Boa Vista, Bairro Alto, Santa Felicidade, Vista Alegre. Prefeitura de Curitiba - - - 286 mm 

10/02/12 Deslizamento Bom Retiro G1 - - - 172,8 mm 

10/02/12 Deslizamento CIC G1 - - - 172,8 mm 

26/04/12 Deslizamento Santa Felicidade (Rua Terra Boa) G1 668744,93 7189694,94 926m 207,8 mm 

26/04/12 Queda de muro Tatuquara (Rua Júlio Batista Pereira) G1 669040,65 7172077,92 898m 207,8 mm 

26/04/12 Erosão de terreno Uberaba (Rua José Zap) G1 678838,88 7178856,98 900m 207,8 mm 

05/06/12 Deslizamento Pilarzinho (Rua João Bonatto) G1 671822,98 7190654,55 954m 230,5 mm 

03/12/12 Desmoronamento Atuba Prefeitura de Curitiba - - - 245,6 mm 

21/07/13 Queda de Muro Tingui Prefeitura de Curitiba - - - 174,2 mm 

21/07/13 Desabamento Uberaba Prefeitura de Curitiba - - - 174,2 mm 

12/04/16 Deslizamento Pilarzinho (Rua Agostinho Grubba) Prefeitura de Curitiba 672026,46 7192067,06 930m 96,6 mm 

16/09/16 Desmoronamento Santo Inácio (Rua Francisco Gomes Ribeiro) Prefeitura de Curitiba 668101,32 7186412,71 937m 95 mm 

25/08/17 Rachadura em casa Bacacheri (Rua Cel Francisco de P Moura Britto, 400) Corpo de Bombeiros do PR 678397,32 7187773,73 912m 101,2 mm 

02/10/17 Deslizamento Pilarzinho (Rua João Bonatto, 328) Corpo de Bombeiros do PR 671703,58 7190716,46 936m 254,4 mm 

11/10/17 Desabamento Bairro Alto (Rua Rio Mucuri, 1325) Corpo de Bombeiros do PR 681011,6 7189972,89 902m 254,4 mm 

14/10/17 Desabamento Butiatuvinha (Rua José Culpi, 379) Corpo de Bombeiros do PR 665542,92 7190399,28 968m 254,4 mm 

15/12/17 Deslizamento Pinheirinho (Rua General Raul da Cunha Bello, 478) Bem Paraná 670610,38 7175822,01 901m 182 mm 

22/12/17 Desabamento Vista Alegre (Rua Emílio Bordenoski, 64) Corpo de Bombeiros do PR 671080,8 7188478,23 945m 182 mm 

23/12/17 Deslizamento Fazendinha Prefeitura de Curitiba - - - 182 mm 

20/01/18 Deslizamento Pilarzinho (Rua Alexandre Von Humboldt, 226) Massa News 672349,29 7190322,2 992m 371,9 mm 

20/01/18 Deslizamento Pilarzinho (Rua Álvaro Moleta, 57) G1 671423.36 7190771.43 934m 371,9 mm 

21/01/18 Deslizamento Seminário Globo Play - - - 371,9 mm 

30/01/18 Deslizamento CIC (Rua João Dembinski) Prefeitura de Curitiba - - - 371,9 mm 

14/03/18 Desabamento Atuba (Rua Arnaldo Francisco Scremin, 100) Corpo de Bombeiros do PR 679904,37 7190946,04 942m 312,3 mm 

14/03/18 Desabamento Atuba (Rua Oscar Spena, 9) Corpo de Bombeiros do PR 681166,37 7191138,69 913m 312,3 mm 

14/03/18 Desabamento Bom Retiro (Av. Des. Hugo Simas, 1181) Corpo de Bombeiros do PR 672710,48 7188672,25 930m 312,3 mm 

14/03/18 Desabamento Pilarzinho (Rua João Bonatto, 270) Corpo de Bombeiros do PR 671761,98 7190724,63 939m 312,3 mm 

14/03/18 Deslizamento Santa Cândida (Rua Fernando de Noronha, 2354) Corpo de Bombeiros do PR 676341,5 7192848,94 951m 312,3 mm 

14/03/18 Deslizamento Santo Inácio (Rua Luiz Sieracki, 138) Corpo de Bombeiros do PR 669640,06 7186955,98 943m 312,3 mm 

14/03/18 Desabamento Vista Alegre (Rua prof. Olvaldo Kohatsu, 2310) Corpo de Bombeiros do PR 670700,52 7189638,98 914m 312,3 mm 

15/03/18 Deslizamento Atuba (Rua Mamoré, 14) Corpo de Bombeiros do PR 681483,11 7191553,77 894m 312,3 mm 

15/03/18 Deslizamento Cabral (Rua dos Funcionários, 191) Corpo de Bombeiros do PR 675458 7189408,38 928m 312,3 mm 

18/03/18 Desabamento CIC (Rua Cruzeiro do Oeste, 571) Corpo de Bombeiros do PR 663231,17 7183421,24 901m 312,3 mm 

13/06/18 Desabamento Centro (Rua André de Barros, 32) Corpo de Bombeiros do PR 673755,8 7185618,72 901m 74,9 mm 
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