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RESUMO 

O município de Florianópolis é formado por uma morfologia de maciços rochosos seccionado por 

intrusões básicas de diques, ambos com orientações preferenciais à nordeste, seguidos das planícies de 

deposições quaternárias que irterligam o relevo. Esta topografia guiou a urbanização da cidade para 

pequenas porções de planícies as quais derivaram-se com o passar das últimas décadas para as porções de 

encostas. Com esse crescimento desordenado de ocupação da cidade, o manejo de áreas de potencial risco 

à fenômenos naturais recorrentes na região foi ineficiente, em destaque a movimentação de massa ligadas 

a eventos climáticos ou obras de infraestrutura. Quando ocorrem épocas de intensas chuvas, é recorrente 

deslizamentos de taludes associado a outros movimentos de massa em diversas encostas da ilha de Santa 

Catarina. Estas estão geralmente associadas a obras de corte de talude para construção de estradas e à 

presença de contatos entres rochas de intrusão básicas nos granitos formadores da morfologia da ilha. A 

falta de incentivos técnicos para contenção e prevenção de tais fenômenos pode levar o município a ter 

problemas mais sérios de maiores riscos. Por outro lado, o município dispõe de estudos acadêmicos 

desenvolvidos na Universidade Federal de Santa Catarina juntos a outros órgãos e instituições afins. Este 

trabalho levanta dados mitigadores sobre um caso pontual de uma encosta que já sofreu um processo de 

instabilização há mais de vinte anos e continua a apresentar, ao que tudo indica, características de risco de 

ruína. O caso em questão se refere a um corte de talude para abertura da rodovia SC-401 que liga o norte 

da ilha ao centro da cidade, no sentido oeste na pista de sentido sul. Em campo, os levantamentos 

geológicos e geotécnicos, indicaram a presença de surgências de água, processos erosivos, problemas de 

drenagem, rolamento de blocos e deslizamentos de solo. Todos estes processos de dinâmica de superfície 

estão associados à ação antrópica. Discute-se a posição do corpo de diabásio como principal agente 

predisponente aos movimentos de massa presentes na área de estudo, englobado dentro de um sistema de 

falhas com abatimento de um dos setores do maciço cristalino, o qual causa um deslocamento de cristas e 

zonas de intenso seccionamento dos maciços rochosos proximais.  

Palavras-chave: 1. Morfologia. 2. Intrusões Básicas. 3. Estabilidade de Talude. 4. Borehole Shear Test. 5. 

Sistema de Falhas.  
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ABSTRACT 

 

Florianópolis is formed by a morphology of rock masses cut by basic dike intrusions, both with 

preferential orientations to northeast, followed by the quaternary deposition plains that interconnect the 

relief. This topography has guided the urbanization of the city to small portions of plains which have 

drifted over the past few decades to steep portions. With this disordered growth in the occupation of the 

city, the management of areas with potential risk of recurrent natural phenomena in the region was 

inefficient, especially the mass movement linked to weather events or infrastructure works. When times 

of intense rain occur, slopes recur associated with other mass movements on various slopes of Santa 

Catarina island. These are generally associated with roadblocking and the presence of contacts between 

basic intrusion rocks in the granites forming the island's morphology. The lack of technical incentives to 

contain and prevent can lead the municipality to have more serious problems of greater risk. On the other 

hand, the municipality has academic studies developed at the Federal University of Santa Catarina 

together with other agencies and related institutions. This paper gathers mitigating data on a specific case 

of a slope that has been suffered instability process twenty years ago and continues to show, as it seems, 

risk of ruin. The case in point concerns a section of a road slope, to build the SC-401’s highway that 

connects the north of the island to the city center, in a westerly direction on the southbound lane. In the 

field, geological and geotechnical surveys indicated the presence of water surges, erosion processes, 

drainage problems, block rolling and landslides. All of these surface dynamics processes are associated 

with anthropic action. The position of the diabase body is discussed as the main predisposing agent to the 

mass movements present in the study area, encompassed within a fault system with abatement of one of 

the crystalline rock ridge, which causes a displacement of hills crest and zones of intense sectioning of 

rocks. 

Keywords: 1. Morphology. 2. Basic intrusions. 3. Slope stability. 4. Borehole Shear Test. 5. Fault system. 
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1. INTRODUÇÃO 

Eventos de deslizamentos de taludes ocorrem naturalmente na natureza e são um dos principais 

responsáveis pela formação do relevo, retirando material de encostas e regiões de maior altitude e 

preenchendo e formando regiões de planícies ou de menor altitude. Podem ser classificados de diferentes 

formas, desde rolamentos de grandes blocos rochosos até pequenas movimentações do solo, como os 

rastejos. Tais eventos, apesar de possuírem uma origem de ocorrências naturais, pode ser intensificado por 

diferentes fatores, sendo um deles a ação humana.  

Diante do crescimento populacional de regiões de diferentes características geográficas, muitas 

benfeitorias são feitas em prol de uma melhor estruturação do crescimento de centros urbanos, os quais 

muitas vezes não são suficientes, seja pela falta de restrições à construções em locais de perigo, seja pela 

formação de áreas de risco devido à falhas em obras de benfeitorias, como cortes de encostas para 

implantação de estradas que por ventura acabam deixando taludes com problemas de estabilidade. 

No município de Florianópolis, em especial na sua porção insular, o aumento populacional em 

um curto espaço de tempo. Sendo principalmente uma ilha de relevo montanhoso, o município ocupou 

rapidamente as principais planícies, englobando muitas vezes porções de encostas mais elevadas 

próximas aos centros urbanos de acordo com a demanda demográfica. 

Com esse crescimento desordenado de ocupação da cidade, o poder público foi impotente no 

gerenciamento de áreas de potencial risco à fenômenos naturais recorrentes na região, em destaque à 

movimentações de massa ligadas ao clima ou obras de infraestrutura. O município e região, sofre 

anualmente com regimes de intensa pluviosidade, onde nessas épocas, são recorrentes deslizamento de 

taludes em diferentes locais da ilha de Santa Catarina (OLIVEIRA, 2018). Estes deslizamentos, em 

grande parte, estão associados a obras de corte no pé de encostas para construção de estradas e à presença 

de contatos de rochas intrusivas básicas com os granitóides que moldam o relevo da ilha. 

A encosta deste projeto em estudo já apresenta problemas de instabilidade desde a implantação de 

uma rodovia na região, a SC-401, tendo seu primeiro e mais grave deslizamento no ano de 1983, logo 

após as primeiras obras. Com este evento, foi elaborado um projeto de estabilização pela empresa 

SOTEPA. O projeto contou basicamente com um sistema detalhado de drenagem e de retaludamento do 

talude à oeste da rodovia no sentido norte da ilha - centro. 

Por diversas ocasiões, como durante o projeto de duplicação da rodovia em 1989 e na 

reformulação do projeto em 1993, o morro do Cacupé foi inspecionado e constatado em todas essas 

ocasiões, sérios problemas de manutenção, relacionados principalmente com a obstrução das canaletas 

das banquetas do retaludamento. Pequenos deslizamentos ou rolamentos de blocos impediam o 

funcionamento do sistema de drenagem já naquela época, o que impelia que a água fosse escoada via 

talude iniciando processos erosivos no mesmo. 
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Com o início das obras de duplicação em 1995 sob concessão da empresa ENGEPASA sob 

supervisão da SOTEPA, devidos aos problemas erosivos, foi solicitado o primeiro serviço de limpeza dos 

dispositivos drenantes, em dezembro do mesmo ano. 

Nos primeiros meses do ano vigente, altos índices pluviométricos foram registrados no 

município, intensificando os processos já existentes no talude. Em fevereiro de 1996, as intensas chuvas 

ocasionaram um deslizamento de solo e matacões que que cortaram as banquetas superiores e se 

retiveram nas banquetas mais abaixo sem atingir a pista (RAIMUNDO, 1998).  

Segundo SOTEPA (1996), desde o início das primeiras obras os fortes problemas de drenagem 

dificultava e prejudicava o andamento dos serviços de escavação do corte, onde inclusive foi necessário a 

utilização de um colchão drenante de areia para possibilitar a pavimentação do segmento. Tendo como 

justificativa para tais problemas, a presença de um dique de diabásio com intenso fraturamento que 

atingia frontalmente a rodovia, servindo como um plano vertical de percolação de água responsável pelas 

diversas surgências de água apresentadas no local. 

Estas zonas de falha são formadas devido ao intenso seccionamento da Ilha de Santa Catarina 

sofridos pelos diques básicos (TOMAZZOLI; PELLERIN 2015), os quais funcionam como canais de 

escoamento d’água, com os mesmos diques fraturados atuando como drenos tabulares por dentre os 

granitóides além de fomentar a formação de solo residual de granito que se intensifica com o contato 

encaixante-intrusivas. Nestes meios, a água subterrânea é o agente mais incisivo para os casos de 

deslizamentos de talude (RAIMUNDO, 1998). 

A falta de incentivos técnicos para a prevenção e/ou mesmo a manutenção de serviços já 

prestados à estes fenômenos pode levar o município a ter problemas mais sérios de maiores riscos, como 

é visto todos os anos diversos pontos de deslizamento de talude durante os regimes de chuva em pontos 

críticos à mobilidade urbana da cidade. A exemplo disto, em 2008, durante os fortes regimes de chuva que 

provocaram vários tipos de movimentos de massa em diversos municípios do estado, ocorreu um grande 

deslizamento de talude na mesma região do atual estudo, a leste da rodovia SC-401 no morro do Cacupé, 

o qual teve 1 vítima fatal e obstruiu completamente a rodovia SC-401. 

Por outro lado, principalmente após diversos movimentos de massa no ano de 2008 no estado de 

Santa Catarina, Florianópolis conta com o fomento acadêmico de estudos relacionados à geotecnia 

aplicada, que vem se aprimorando cada vez mais na Universidade Federal de Santa Catarina, a qual atua 

em parceria, também, com projetos de mapeamento de áreas de risco em diversos municípios do estado. 

A finalidade deste trabalho é levantar dados sobre um caso pontual de um talude rodoviário que 

foi atingido por deslizamento e investigar sinais atuais de riscos geotécnicos, como degraus de 

abatimento, árvores inclinadas, movimentação incipiente de blocos de rocha, dentre outros. 

1.1. JUSTIFICATIVA 
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A região da grande Florianópolis e metropolitana apresentam intensos regimes de chuvas durante 

determinadas épocas do ano, com diversas enchentes e deslizamentos de massa (OLIVEIRA, 2018). O 

município de Florianópolis sofre todos os anos com instabilidade de taludes durante esses regimes, sendo 

bastante evidente a necessidade de estudos tanto de contenção quanto de prevenção e mapeamento dessas 

áreas de susceptibilidade. O atual trabalho pretende estabelecer a situação pré-existente de um caso em 

específico, tendo em vista a já ruína do mesmo, sendo um dos maiores deslocamentos de massa da região 

até os dias de hoje. Mais recentemente, em 2008, o morro a nordeste do referido neste levantamento 

sofreu grande deslizamento de talude com a ocorrência de vítima fatal e a interdição da principal rodovia 

do município, SC-401, sendo necessárias obras emergenciais de contenção de talude e remanejo de via. 

A presença de diques básicos, pertencentes ao Enxame de Diques de Florianópolis (EDF) 

seccionam a Ilha de Santa Catarina, principalmente na direção N10°-30°E (TOMAZZOLI; PELLERIN, 

2015), são a principal influência para a formação de zonas de intenso fraturamentos de rochas, tanto em 

rochas encaixantes como nos próprios diques. Estas zonas são facilitadoras à formação de fluxos d’água 

sob pressão por superfícies de descontinuidades a qual reduz a força de atrito entre blocos  e 

consequentemente a redução da resistência ao cisalhamento. 

As rochas muito fraturadas ao longo das zonas de fraturamento desenvolvem de forma mais 

intensa, através de processos de intemperismo, solos residuais mais profundos. Em locais de elevada 

declividade corresponde a um importante agente deflagrador dos deslizamentos de talude em épocas de 

regime de intensa pluviosidade. A presença de água na estrutura do solo, quando em condições saturadas, 

aumenta o seu peso e a poro pressão da água reduzindo as tensões efetivas e consequetemente a 

resistência ao cisalhamento. 

1.2. OBJETIVOS  

1.2.1. Objetivo Geral 

O objetivo do presente trabalho é levantar os condicionantes geológicos e geotécnicos para 

reavaliar a estabilidade do talude rodoviário do morro do Cacupé localizado no município de 

Florianópolis/SC. 

 

1.2.2. Objetivos específicos 

Aprimorar os dados técnicos existentes da área de risco através de metodologias específicas e 

etapas principais: 
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• Apresentar o histórico de movimentos de massa e obras de contenção existentes no local; 

• Realizar ensaios de caracterização e determinação dos parâmetros de 

resistência do solo residual de granito e diabásio; 

• Mapear os limites do corpo de diabásio; 

• Sugerir intervenções necessárias no local do trabalho como forma de 

prevenção de novos riscos. 
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2. CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO 

Florianópolis, capital do Estado de Santa Catarina, localiza-se na região Sul do Brasil (figura 1), 

sendo um dos municípios que mais crescem em economia e demografia com população de 492,977 

habitantes, segundo dados do IBGE de 2018, com território de 674,844 km².  

A Ilha de Santa Catarina está localizada na porção litorânea central do estado de Santa Catarina. 

De modo geral, a ilha é formada por um grande maciço rochoso costeiro, que se alonga numa dorsal 

central com aproximadamente 54 km de comprimento e 18 km de largura em média, a qual se distancia 

em média 500 metros da costa continental. Seu relevo é basicamente formado por um embasamento 

cristalino, onde estruturam-se as montanhas de até pouco mais de 500 metros de altitude, e suas porções 

de planícies e baixas altitudes que contam com variados ambientes de sedimentação. 

 

 

Figura 1 - Localização da área de estudo. Elaborado pelo autor. 



 

15 

2.1. CLIMA LOCAL 

O clima do município de Florianópolis condiciona-se pelo domínio de massa de ar quente e 

úmida, a Massa Tropical Atlântica (MTA) e pela influência das massas de ar intertropical (quente) e a 

Massa Polar Atlântica (MPA, fria), que dão características mesotérmicas à região. A frente polar atlântica 

é a principal responsável pelas chuvas na ilha, resultado do encontro das massas MPA, ventos sul e 

sudeste, e MTA, ventos norte e nordeste, (FREYESLEBEN, 1979). 

Classificado como subtropical mesotérmico úmido, com verões quentes e invernos amenos, o 

município apresenta temperatura média anual de 20,4º C, sendo janeiro o mês mais quente com média de 

24,5ºC e média mensal mais baixa do mês de julho de 16,5º C (CARUSO, 1983). 

As chuvas são bem distribuídas durante o ano todo, sem uma estação seca bem definida e a 

passagem das frentes frias polares (ventos sul e sudeste) ocasionam bruscas mudanças de tempo 

atmosférico em qualquer estação do ano. A maritimidade mantém médias de umidade relativas do ar altas 

durante o ano inteiro em torno de 80%. 

No verão ocorrem chuvas convectivas associadas ao aquecimento do continente e a alta umidade 

com temperaturas máximas de 34,6º C em janeiro (Tabela 1).  

A média de temperaturas elevadas demonstram uma relação direta com o aumento da 

pluviosidade nos meses correspondentes ao verão, onde também ocorrem os principais desastres naturais 

relacionados a regimes de chuvas. 

 

Quadro 1 - Médias térmicas ajustadas e pluviométrica da estação Florianópolis – SC (Itacorubi). 

Fonte: EPAGRI/CIRAM 2009 – Realizada pelo autor. 

Período 

(1998-

2008)* 

Temperatura 

Máxima (º C) 

Temperatura 

Mínima (º C) 

Temperatura 

Média (º C) 

Pluviosidade 

(mm) 

Janeiro 34,6 17,1 26,1 167,722 

Fevereiro 34,0 17,4 25,2 250,033 

Março 34,1 16,6 24,5 170,6 

Abril 31,9 13,4 22,0 134,133 

Maio 29,2 8,0 18,8 112,578 

Junho 29,1 5,9 17,0 61,1 

Julho 28,01 4,1 16,0 68,066 

Agosto 29,7 6,5 17,1 67,722 

Setembro 29,2 7,9 18,5 142,422 
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Outubro 30,9 12,0 20,2 164,078 

Novembro 32,7 13,7 21,5 201,856 

Dezembro 33,7 14,8 24,2 150,22 

(*) Conforme dados fornecidos. Com temperaturas médias ajustadas devido ausência de dados entre 2002 

e 2008. 

 

 A Figura 2 foi elaborada com os dados do Quadro 1, sendo apresentadas as variações de 

temperaturas máximas, médias e mínimas, e os dados mensais médios de pluviometria. 

 

Figura 2 - Médias pluviométricas e térmicas da Estação: Florianópolis - SC (Itacorubi), entre os anos de 

1998 e 2008. Fonte: EPAGRI/CIRAM/ INMET. Org. FERRETI, 2009. 

 

Em trabalhos mais recentes, segundo Oliveira, Higashi e Oliveira (2017), foi possível obter uma 

relação numérica entre as precipitações acumuladas antes de eventos de movimentação de massa e 

precipitações acumuladas no dia do evento. A análise foi realizada para chuvas acumuladas de 4 dias que 

antecederam o evento e separa regiões com e sem ocorrências de movimentos de massa. A curva 

determina uma região limite de acumulo de chuvas para não ocorrências de movimentação de massa 

(Figura 3). Uma segunda correlação é realizada e se compara curvas gerada para a Serra do Mar, onde há 

reduzida ação antrópica, e Serra do Corupá, onde há características de ação antrópica semelhantes à 

Florianópolis. Essas curvas (Figura 4) mostram a redução da quantidade acumulada de chuva para que 

ocorra movimentos de massa em regiões de menor interferência antrópica, de forma que, quanto maior a 

ação humana, mais crítica será esta correlação. 
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Figura 3 - Correlação entre movimento de massa e chuva acumulada de 4 dias em Florianópolis  

(OLIVEIRA; HIGASHI; OLIVEIRA, 2017). 

 

 

Figura 4 - Correlação  entre movimentos de massa e chuva acumulada comparativa para Serra do Corupá 

e Serra do Mar (OLIVEIRA; HIGASHI; OLIVEIRA, 2017). 

 

Eventos climáticos em centros urbanos também se destacam quando são comparados a eventos 

climáticos rurais, onde fatores urbanos modificam significativamente as dinâmicas naturais do meio 

ambiente e intensificam as ocorrências de desastres. 

2.2. LOCALIZAÇÃO E ACESSOS 

A área de estudo do presente trabalho está localizada no município de Florianópolis, no bairro 
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Saco Grande, na porção centro-noroeste da Ilha de Santa Catarina (Figura 1). O bairro é majoritariamente 

residencial, porém no local específico não há residências e está localizado às margens da rodovia SC-401 

(Figura 5). 

 

Figura 5 - Foto da área de estudo com vista à esquerda da SC-401. 

O acesso é feito através da rodovia SC-401 em direção norte, realizando o retorno do terminal de 

integração de Santo Antônio e continuar na rodovia no sentido sul, até a estrada Caminho dos Açores 

(Figura 6) que dá acesso ao Bairro Cacupé. O acesso à área de estudo se dá no encontro desta estrada com 

a rodovia SC-401. 

 

Figura 6 - Figura de localização e acessos principais. 
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3. CONTEXTO GEOLÓGICO 

O contexto geológico da Ilha de Santa Catarina abrange uma ampla variedade de rochas do 

Neoproterozóico à depósitos quaternários recentes. 

As rochas mais antigas, que constituem o embasamento cristalino, são correlacionadas às rochas 

magmáticas geradas no Neoproterozóico durante a formação do Cinturão Dom Feliciano. Este Cinturão 

de dobramentos tem uma largura aproximada de 150 quilômetros (Bitencourt, 2008), como ilustrado na 

Figura 7, e abrange rochas metavulcanossedimentares do Complexo Metamórfico Brusque e rochas 

ígneas do Batólito Florianópolis. 

Segundo Basei (1985), as rochas mais antigas da Ilha de Santa Catarina são rochas magmáticas 

plutônicas e vulcânicas do Batólito Florianópolis. De acordo com este autor, estas rochas podem ser 

classificadas como sin a tardi-tectônicas para as litologias mais antigas e tardi a pós-tectônica as rochas 

mais recentes. Na porção Norte da Ilha, área do presente estudo, há um amplo predomínio de rochas 

graníticas, sendo o Granito Ilha a principal unidade ocorrente na área. 

Um amplo conjunto de diques predominantemente básicos, mas também intermediários a 

ácidos, seccionam as rochas mais antigas da Ilha de Santa Catarina. Este conjunto de diques constitui o 

Enxame de Diques de Florianópolis (TOMAZZOLI, 2015), que foi gerado há aproximadamente 134 Ma 

durante a separação do Supercontinente Gondwana. 

A evolução geológica estrutural da Ilha de Santa Catarina está relacionada inicialmente à 

granitogênese neoproterozóica do Cinturão Dom Feliciano e mais tarde reativada com a quebra e o 

rifteamento do Supercontinente Gondwana, que ocasionou sua separação e formação do Oceano Atlântico 

durante o período Cretáceo. 
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Figura 7 - (a) Contexto geológico e geotectônico do Sul do Brasil e Uruguai. (b) Principais unidades 

geológicas e traços tectônicos do Escudo Catarinense. Fonte: Bitencourt (2008) 

 

As estruturas relacionadas ao rifteamento ocorrem como uma sucessão de horsts, grabens, 

ombreiras e rampas (Figura 9) decorrentes de um tectonismo distensivo orientado dominantemente a 

direção N20ºE, que coincide com a direção das principais falhas normais, cuja topografia é representada 

por vales e cristas alinhados. Grande parte destas estruturas se deram ao longo do período Cretáceo, pela 

estruturação do rifte e da injeção concomitante ou subsequente dos diques, destacados na Figura 8, do 

Enxame Florianópolis (TOMAZZOLI, 2018). 

A ISC é atravessada em toda sua extensão por essas dorsais de maciços cristalinos que se 

ramificam e são interligadas por depósitos sedimentares que formam as planícies costeiras, formadas 

pelas oscilações do nível do mar durante o Quaternário, resultantes principalmente da alternância entre 

períodos glaciais e interglaciais, que altera o volume das águas e a dinâmica deposicional. 

Geologicamente, as planícies costeiras da ISC são representadas pelo sistema deposicional transicional 

(HORN FILHO, 2006), caracterizadas por depósitos marinho praial, eólico, lagunar e paludial de idade 
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quaternária. 

 

 

Figura 8 - Detalhe do setor centro-noroeste do mapa geológico da ISC com destaque aos diques principais 

em azul e o Granito Ilha em vermelho. Fonte: Modificado de Tomazzoli (2014). 

 

 

Figura 9 - Hosrt e Graben decorrentes de regime distensivo no Morro da Cruz - Florianópolis. Foto: Joel 

Pellerin (2006), modificado pelo autor. 
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3.1. DOMÍNIOS GEOMORFOLÓGICOS DA ILHA DE SANTA CATARINA 

 

A Ilha de Santa Catarina pode ser dividida em dois domínios geológico-geomorfológicos 

principais. Um domínio de morros, montanhas e elevações, são formados por migmatitos do Complexo 

Águas Mornas, por rochas plutônicas ácidas que compõem a Suíte Cambirela e por granitos São Pedro de 

Alcântara e Ilha, todos seccionados por diques básicos, ácidos e intermediários, do Enxame de Diques de 

Florianópolis. Outro domínio, das planícies costeiras, interliga todas essas elevações montanhosas, 

constituídas por depósitos quaternários inconsolidados, de origem variada (TOMAZZOLI, 2015). 

As dorsais cristalinas, que apresentam aspecto de cristas escarpadas, são preferencialmente 

orientadas a NNE-SSW, com as quais se alinham  os diques, associadas às diversas falhas e fraturas. 

Os diques, mais frequentes de diabásio, possuem extensão limitada. Ocorrem cortando os 

granitóides ao longo de toda Ilha e, em geral, com espessura de alguns metros a dezenas de metros. 

 

 

3.2. GEOLOGIA DA ILHA DE SANTA CATARINA 

 

3.2.1. Complexo Águas Mornas 

 São litotipos de ocorrências pontuais, principalmente na porção nordeste da ISC, no morro dos 

Ingleses e das Aranhas. 

 São rochas extremamente heterogêneas, em grande parte deformadas e metamorfizadas, 

compostas por granodioritos por vezes foliados, contendo muitas vezes xenólitos de diorito-tonalito. Estas 

geralmente estão associadas a bandas de um granito-gnaisse leucocrático rosado médio a grosso, que em 

alguns locais seccionam esses granodioritos com veios de espessuras variadas, e, ainda, enclaves 

microgranulares máficos que podem representar diques sin plutônicos (TOMAZZOLI, 2018). 

 Datações de U-Pb SHRIMP (SILVA et al., 2000) revelaram idade de 2.175±13 Ma para o 

protólito e 519±5 Ma para o metamorfismo/deformação, representando as  rochas mais antigas da ISC. 

 

3.2.2.  Granito São Pedro de Alcântara 

 São granitóides calcialcalinos integrantes da Suíte Maruim, intrusiva no Complexo Águas Mornas 

(Zanini et al., 1997). Datações mostram idades de 566±93 Ma e 600±7 Ma, pelas datações Rb-Sr e U-Pb, 

respectivamente (BASEI, 1985). 

 Ocorrem no sul do maciço da Costeira, bairro Rio Tavares como granitos mesocráticos de cor 
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cinza, com granulação grossa a média e exibem fenocristais esbranquiçados de feldspato potássico e, 

eventualmente, de plagioclásio.  

Mineralogicamente é composto principalmente por feldspato potássico, quartzo, plagioclásio, 

biotita e minerais acessórios opacos, biotita, muscovita, esfeno, zircão, allanita e apatita. (TOMAZZOLI, 

2018). 

 

3.2.3.  Granito Ilha  

O granito Ilha integra a Suíte Intrusiva Pedras Grandes, definido por Zanini et al., (1997) e 

cartografado por Scheibe e Teixeira (1970). É o litotipo mais abundante da ISC e possui características 

muito homogêneas em toda a extensão de afloramentos. Foi inserido nesta unidade junto ao Granito Serra 

do Tabuleiro e outros granitóides alcalinos pós-tectônicos, devido a grande similaridade petroquímicas. 

Porém, Bitencourt et al., (2008), descreveu relações de contemporaneidade entre o Granito Ilha e as 

rochas hipoabissais da Suíte Cambirela, desvinculando-o da unidade Suíte Intrusiva Pedras Grandes e 

incluindo na Suíte Cambirela. A decisão é reforçada pelos mesmos com o argumento de o GI possuir 

grande similaridade geoquímica como os altos teores de SiO2 e alcalis em comparação com as rochas 

vulcânicas ácidas da Suíte Cambirela. 

A idade de cristalização obtida para o Granito Ilha são 587.7 ± 7,5 Ma (zircão via U-Pb SHRIMP; 

JANASI et al., 2015) e indica que a cristalização do plúton ocorreu em um intervalo de 15 Ma com 

recorrência de pulsos magmáticos, poli-intrusivos (CORRÊA, 2016). 

Apresentam-se como monzogranitos a sienogranitos de coloração cinza rósea a alaranjada, grossa 

ou média, estrutura maciça e raras ocorrências de foliação magmática e textura porfirítica. São 

constituídos por quartzo, feldspato K e biotita (anfibólio) como minerais essenciais, e zircão, alanita, 

apatita e minerais de óxidos de Fe-Ti como minerais acessórios (ZANINI et al., 1997). 

 

 

Figura 10 - Granito Ilha presente na área de estudo. 
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3.2.4.  Suíte Plutono-Vulcânica Cambirela 

 A suíte Plutono-Vulcânica Cambirela é constituída por granito (Granito Itacorubi) diretamente 

associado a lavas e rochas piroclásticas ácidas (CARUSO JR, 1993; ZANINI et al., 1997). Datações de 

Rb-Sr revelam idades de 524 ± 68 Ma (BASEI, 1985) para esses litotipos. Rochas hipoabissais, 

representadas principalmente por diques de riolito, também integram essa unidade. 

 

3.2.4.1. Rochas Piroclásticas 

 As rochas piroclásticas ácidas ocorrem principalmente no maciço que circunda a praia da 

Lagoinha do Leste, no sul da ilha. São constituídas principalmente por tufos e ignimbritos, com 

intercalações de lava riolítica. 

 Os tufos são fortemente litificados, constituídos por cinza fina, cinza grossa e lapili de quartzo ou 

feldspato em diferentes proporções sobre matriz de cor escura, composta por material hemivítreo. Podem 

conter variadas proporções em bombas e blocos com formatos angulosos, arredondados ou fusiformes. 

Em proporções menores, essas rochas são intercaladas com ocorrências de camadas de lava riolítica ou 

lentes, com textura porfirítica. 

 Os diques de riolito apresentam dimensões variadas, porém raramente ultrapassando a poucos 

metros de espessura. Podem constituir, também, corpos intrusivos irregulares. Exibem, igualmente, 

textura porfirítica, com fenocristais de feldspato potássico e quartzo facetado sobre matriz afanítica 

avermelhada ou cinza-claro (TOMAZZOLI, 2015). 

 

3.2.4.2. Granito Itacorubi 

Ocorrem junto às rochas piroclásticas e afloram principalmente no maciço que envolve a praia da 

Lagoinha do Leste, no maciço da Costeira, nos bairros Itacorubi e Rio Tavares, e no morro da Cruz em 

forma de veios ou corpos intrusivos. 

Apresentam-se como sieno e monzogranitos de cor rosada ou cinza-claro, textura equigranular 

fina a média, por vezes porfirítica, com fenocristais ovóides de feldspato. 

 Xenólitos de riolito que também podem conter xenólitos do Granito Itacorubi, indicam 

contemporaneidade entre os pulsos magmáticos desses dois litotipos, justificando a sua colocação numa 

mesma unidade estratigráfica (TOMAZZOLI, 2015).  

 

3.2.4.3. Enxame de Diques Florianópolis 

 O enxame é bem exposto ao longo da costa da ISC e regiões continentais adjacentes. Apresentam 
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diques de composição e características diversas, predominantemente básicos a intermediários e em menor 

ocorrência ácidos (TOMAZZOLI & LIMA 2006). 

 Formam diques que atingem até 200m de espessura, com orientação principal N10º-20ºE e, 

secundariamente, N-S, N20º-30ºW e E-W. Compostos principalmente por diabásios e basaltos geralmente 

com texturas fina a média, com raras ocorrências porfiríticas. Granulações mais grossas ocorrem no 

centro de diques mais espessos e podem ser classificados como gabro.  

 Seus minerais constitutivos essenciais são plagioclásio, augita, pigeonita e óxidos de Fe-Ti. Em 

alguns casos, ocorre também olivina. Quartzo intersticial e apatita são os minerais acessórios mais 

frequentes (TOMAZZOLI, 2015). 

 Datações do tipo Ar-Ar em plagioclásio (RAPOSO et al., 1998) mostram uma grande dispersão 

nas idades para o EDF, que variam entre 119 ± 0,7 e 140,5  ± 0,5 Ma, com duas concentrações principais 

entre 131-127 e 123-121 Ma. 

 

3.2.4.4.  Refusões Graníticas 

 Refusões graníticas são geradas a partir do calor proveniente das intrusões posteriores do EDF, as 

quais são vistas em diversos pontos da ISC. 

 Esta rocha, em algumas localidades, apresentam contatos curvilíneos e irregulares com diques de 

diabásio mais espessos, constituídas de fenocristais de feldspato potássico sobre uma matriz afanítica. 

Enclaves máficos magmáticos do dique são bastante frequentes, o que indica um processo de mistura de 

magma (TOMAZZOLI, 2015). 

 Datações K-Ar e Ar-Ar associadas a datações pelo método U-Pb, em dique do sul da ISC e em 

zircões da rocha ácida encaixante, respectivamente, acusaram idades entre 126,6 e 128,8 Ma para esse 

evento de refusão (Tomazzoli, 2014). 

 

3.2.4.5. Rochas Miloníticas e Cataclásticas 

 Estes litotipos ocorrem na ISC de forma rara ou muito restrita.  

 Os milonitos ocorrem em finas zonas de cisalhamento dúctil, seccionando os granitos e mais 

frequentemente o Complexo Águas Mornas, compondo faixas de gnaisse milonítico. 

 Cataclasitos ocorrem com pouca espessura em zonas de cisalhamento rúptil, associadas quase 

sempre a brechas de falhas, constituídas basicamente por rochas graníticas moídas sob condições rígidas, 

cimentadas por sílica ou óxidos de ferro (TOMAZZOLI, 2018). 
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4. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

4.1.  Deslizamentos de Taludes  

 Os deslizamentos de taludes consistem em processos que envolvem os materiais que recobrem as 

superfícies das encostas, tais como solos, rochas e vegetação. Estes processos estão presentes nas regiões 

montanhosas de diversas partes do mundo, intensificadas onde predomina o clima úmido. 

São movimentos de massa em encostas, sob influência da gravidade, envolvendo porções do terreno, 

como solo, rocha, vegetação e materiais que estiverem no local de ocorrência. No geral, são movimentos 

rápidos com volumes definidos, com direção de movimento para baixo e para fora da vertente 

(TOMINAGA, 2009). 

Um deslizamento de talude ocorre quando as forças atuantes superam as forças resistentes. Isso se 

deve, principalmente, à infiltração de água no maciço de solo que diminui as tensões efetivas entre 

partículas pelo aumento da poro pressão. Quando o solo atinge o estado de saturação com perda de 

tensões entre partículas a porção do terreno suscetível se mobiliza encosta abaixo com uma velocidade 

variável, de acordo com a inclinação do terreno e suas características físicas. Movimentos mais rápidos e 

mais bruscos estão relacionados, no geral, a terrenos de características mais homogêneas combinados a 

coesão e atritos mais elevados (TOMINAGA et al. 2009). 

Esta dinâmica das vertentes é um importante processo natural que atua na evolução 

geomorfológica das regiões serranas. Entretanto, o intenso crescimento da população e sua ocupação 

territorial indiscriminada em áreas desfavoráveis, sem um bom planejamento de uso e ocupação de solo, 

tem intensificado a ocorrência de desastres naturais associados a estes processos naturais. 

 

4.1.1. Classificação dos deslizamentos de taludes 

De acordo com Tominaga (2009), os materiais instabilizados e suas respectivas geometrias, estes 

movimentos de massa podem ser divididos e classificados em três tipos: deslizamentos rotacionais ou 

circulares, deslizamentos translacionais ou planares e deslizamentos em cunha. 

 

4.1.1.1. Deslizamentos rotacionais ou circulares 

 São movimentos caracterizados pela formação de uma superfície de ruptura curva, por onde 

ocorre a mobilização rotacional do maciço de solo (Figura 11). Esta ocorrência está relacionada, 

geralmente, a pacotes de solos espessos e homogêneos, como os solos oriundos de intemperismo de 

rochas que originam solos argilosos. Estas movimentações se iniciam muitas vezes por cortes feitos na 
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base de encostas, como na abertura de estradas ou em construções de edificações, ou na própria erosão 

fluvial no sopé do morro (Fernandes & Amaral, 1996). 

 

 

Figura 11 -  Modelo de deslizamento circular. Fonte: Highland e Bobrowsky, 2008 

 

4.1.1.2. Deslizamentos translacionais ou planares 

 É caracterizado pela formação de superfícies de ruptura planares (Figura 12) relacionadas às 

heterogeneidades dos solos e rochas que apresentam descontinuidades mecânicas e/ou hidrológicas 

derivadas de processos geológicos, geomorfológicos e pedológicos, como estratificações, acamamentos, 

xistosidades gnaissificação, falhas e outros, sendo os movimentos de massa mais frequentes entre todos 

os tipos.  

 São movimentos relativamente rasos, no geral variam de 0,5 a 5 metros de profundidade e com 

maiores extensões de áreas afetadas, tanto em regiões de encostas de alta a baixa declividade. 

 Mais comumente, ocorrem após longos períodos de chuva, com a superfície de ruptura 

relacionada ao contato solo-rocha, a qual apresenta a mais contrastante descontinuidade mecânica e 

hidrológica (TOMINAGA et al. 2009). 
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Figura 12 - Modelo de deslizamento planar. Fonte:  Highland e Bobrowsky, 2008 

 

4.1.1.3. Deslizamento em cunha 

 Possuem uma ocorrência mais restrita às regiões de relevo controlado por estruturas geológicas 

desfavoráveis à estabilidade. Estão associados a duas estruturas planares existentes, como falhas e 

fraturas, as quais condicionam a formação de um prisma (Figura 13), o qual é mobilizado, ao longo da 

intersecção destas estruturas. Ocorrem principalmente em áreas que sofreram cortes de taludes que 

sofreram algum tipo de desconfinamento, sejam antrópicos ou naturais(TOMINAGA et al. 2009). 

 

 

Figura 13 - Modelo de deslizamento em cunha. Modificada de Infanti Jr. & Fornasari Filho, 1998; 

organizada por Fábio Reis 
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4.1.1.4. Rastejos 

 Rastejos são movimentos vagarosos, imperceptíveis e contínuos de porções de encostas com 

limites e volumes indefinidos (Figura 14). Podem envolver grandes quantidades de solo em extensas áreas 

sem que se possa identificar visualmente o material em movimento e o estático. 

 As causas deste movimento é a ação gravitacional associadas aos processos de contração e 

dilatação dos materiais, devido às variações de temperatura e umidade (TOMINAGA et al, 2009). Essa 

movimentação é caracterizada por possuir uma tensão de cisalhamento suficiente para causar a 

deformação do solo, mas insuficiente para gerar uma ruptura (BOBROWSKY, 2008). 

 

 

Figura 14 - Modelo de movimento raso de solo. Modificada de Bloom, 1988 apud Infanti Jr. & Fornasari 

Filho, 1998; organizada por Fábio Reis 

 

4.2. Quedas, tombamentos e rolamentos de matacões 

 As quedas de blocos de rocha correspondem a uma ação de queda livre sem a participação de uma 

superfície de movimentação. São, no geral, ocorrências oriundas de taludes íngremes, quando blocos, 

matacões e/ou pedaços do maciço rochoso caem pela ação gravitacional (Figura 15). Os principais fatores 

causadores destas quedas são a perda do material ao seu redor por ação erosiva da água, variação térmica 

do maciço rochoso, alívio de tensões por tectonismo, vibrações de diferentes fontes e muitas outras 

(GUIDICINI; NIEBLE,1984). 
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Figura 15 - Modelo de tombamento de blocos. Fonte: Highland e Bobrowsky, 2008 

 

 

4.3 Fatores condicionantes dos movimentos de massa 

 

 O processo de movimentação de massa ocorre quando forças atuantes no talude, no sentido 

vertente abaixo, superam as forças que estabilizam a encosta. Se uma força atuante for maior que a força 

de resistência ao cisalhamento, forma-se uma zona cisalhada, a qual pode vir ao processo de ruptura e 

movimentação vertente abaixo. 

 Os fatores que condicionam esta mobilização, segundo Guidicini e Nieble (1984), correspondem 

principalmente aos elementos do meio físico e biótico, os quais desencadeiam o processo e são 

denominados de agentes predisponentes. Estes são parte de uma dinâmica natural dentro destes 

acontecimentos, porém a ação antrópica exerce uma maior influência e favorece uma maior ocorrência 

destes acontecimentos. 

 Estes agentes predisponentes correspondem às condições naturais para o desenvolvimento do 

movimento de massa, como a geologia, topografia e condições ambientais ali presentes. Características 

estas, diretamente relacionadas aos parâmetros físicos do material, sem a ação antrópica. Já os agentes 

efetivos, incluindo a ação humana, relaciona todos os fatores que possam desencadear as movimentações 

de massa, tais como pluviosidade, erosão fluvial, desmatamento, corte de estradas, dentre outros 

(Guidicini e Nieble, 1984). 

 A pluviosidade é, de fato, a mais importante condicionante para os deslizamentos. Em regiões de 

grande umidade, como na tropical úmida brasileira, os deslizamentos estão quase exclusivamente 

relacionados às estações chuvosas nos períodos de grande volume pluviométrico. 

 Ao  analisarmos o regime de chuvas das últimas décadas, é evidente que as recentes variações 

climáticas tem intensificado o volume de tempestades ao redor do mundo com uma relação direta com o 

aumento de desastres naturais (Figura 16). Estes estudos são determinantes para que ocorra uma relação 

direta com o planejamento urbano e a gestão de riscos, sendo necessárias maiores atuações de políticas 
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públicas preventivas. 

 

 

Figura 16 - Aumento da incidência de desastres e tempestades no mundo de 1900 a 2006. Fonte: 

Marcelino (2008). 

 

Santa Catarina, por exemplo, sofre quase todos os anos em épocas de chuva, ocasionando 

diversos deslizamentos pelo estado. Embora muitos destes estejam relacionados com implantações de 

estradas e cortes de taludes. Na Figura 17 , o corte de talude é exemplificado como causa estrutural do 

deslizamento, tendo em vista a diminuição das tensões resistentes ao se retirar parte da base desta parte da 

base da encosta. Nestes casos, a vegetação adensada que inicialmente estaria protegendo a topografia 

natural do talude, agora serve de força atuante vertente abaixo, principalmente quando o maciço de solo já 

está saturado de água durante dias de grande volume de chuvas. 

 

Figura 17 - Deslizamento de talude na SC-160 em março de 2019, com volume forte de chuvas no 

município de Modelo. Foto: Ascom/Modelo (2019). 
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Com isso, a ação antrópica é vista por diferentes autores como um forte agente modificador das 

dinâmicas naturais do relevo, consequentemente das estabilidade de vertentes. A intensa ocupação 

desordenada das encostas, segundo Fernandes e Amaral  (1996), tem acentuado também a incidência de 

deslizamentos induzidos por implantação de moradias, estradas e empreendimentos em locais impróprios. 

 O crescimento urbano intenso de muitas cidades acaba forçando uma urbanização descontrolada 

em regiões impróprias, como a ocupação de morros de maior declividade (Figura 18) onde não há infra 

estruturas necessárias para garantir segurança a mínima do local. 

 

 

Figura 18 - Vista aérea de um deslizamento de terra em Teresópolis. Rio de Janeiro, janeiro de 2011. Foto: 

Marino Azevedo. 

 

Outro exemplo a ser citado são regiões em que a geologia do local apresenta áreas de intenso 

seccionamento por falhas tectônicas e intrusões de diques. Estes casos costumam apresentar morros e 

montanhas com um grandes pacotes de solos e substratos rochosos fraturados. Estes fraturamentos 

rochosos formam diversos blocos soltos junto ao pacote de solo e quando combinados com obras de infra 

estrutura tendem a causar maiores problemas, como é o caso do município de Florianópolis e seu enxame 

de diques com casos de deslizamento de taludes rodoviários (Figura 19). 
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Figura 19 -  Deslizamento do talude de corte ocorrido em 2008 na rodovia SC-401. Fotografia: Hermínio 

Nunes 

4.3. Diques: o que são? 

Diques são corpos ígneos intrusivos controlados estruturalmente que apresentam forma tabular e 

orientação vertical a subvertical (Figura 20). São intrusões desenvolvidas em regiões rúpteis, onde 

preenchem zonas de fraturas, com espessuras que variam de centímetros a  vários metros e extensões que 

podem percorrer quilômetros de distância. Sendo assim, os diques sempre são formações rochosas mais 

recentes que as formações encaixantes. 

Quando estes corpos são paralelos conforme os estratos rochosos, foliações metamórficas ou 

horizontalizados por tectonismos, são chamados de soleiras intrusivas, muitas vezes lateralizadas e 

associadas a outros diques. 

Os diques muitas vezes se apresentam em enxames, associados ao redor de intrusões plutônicas 

ou junto a zonas de alimentação de vulcões. 

A presença de enxames de diques em plataformas continentais ou crostas oceânicas, significa a 

existência de um regime de tensões distensivas. 

Em relação à composição e textura, os diques podem variar de diabásicos ou basálticos à 

graníticos ou riolíticos. Diques de granulometria mais grossa estão associados aos estágios finais de 

intrusões graníticas ou à porções de resfriamento mais lento devido ao maior espessamento de diques, 

como o caso de diques gabróicos. Diques aplíticos, de textura muito fina, estão associados geralmente a 

líquidos finais remanescentes de um resfriamento de um corpo magmático. 

Já em relação ao sistemas de esforços, um dique ou soleira, propaga-se como uma fratura 

preenchida por magma em um plano perpendicular à direção de menor tensão compressiva ou de tração. 
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Figura 20 - Dique de diabásio (rocha escura) controlado estruturalmente na praia da Joaquina - 

Florianópolis. Foto: Perício M. Branco 2015. 

 

4.3.1. Morfologia e feições de Borda 

 

Como corpos que atuam em zonas de tensões, diques individuais ou em forma de enxame podem 

mostrar diferentes disposições regionais e diferentes feições locais as quais são importantes para se 

conhecer o campo de tensão atuante. 

Quando são paralelos, com contatos retos, respondem geralmente à condições locais de regimes 

distensivos, mas existem outros esforços atuantes que resultam em características morfológicas 

determinantes. A identificação da forma, feições de borda e aspectos locais são decisivos para o 

entendimento da tectônica ativa daquele local diante das diferentes escalas de análise tectônica. 

A direção de propagação é determinada pela geometria dos seus segmentos, onde geralmente é 

paralela aos eixos maiores dos limites do dique. Se o maior eixo for vertical ou subvertical há indicação 

de propagação na mesma direção e chamado de dique. Se o maior eixo for horizontal ou sub-horizontal, 

sua propagação é indicada como concordante e na mesma direção e são denominados de Soleiras ou Sills. 

As bordas de contato são muito importantes para a caracterização do corpo e apresentam 

características texturais e estruturais (fraturas) diagnósticas. Na região central do dique a textura é mais 

grossa do que nas bordas e quanto mais espesso o corpo maior o contraste de textura. Nas bordas, 

principalmente com corpos menos espessos, a textura pode ser vítrea (Obsidiana) ou muito fina, ao ponto 
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de não se poder enxergar os minerais sem o auxílio de lupas. 

O fraturamento de resfriamento dos diques se dá de forma perpendicular ao plano de fratura da 

rocha encaixante e são mais expressivos em corpos menos espessos. Em casos de pouco afloramento e/ou 

de extensas espessuras, com contatos não explícitos, a região de borda pode ser identificada através das 

fraturas de resfriamento (Figura 21) que são mais expressivas nestas porções, medindo-se a direção 

perpendicular às fraturas para identificação da direção de propagação dos diques, as quais são 

semelhantes às disjunções colunares de derrames vulcânicos (Figura 22). 

 

 

Figura 21 - Representação de fraturamento de borda de resfriamento (B) e identificação de direção de 

propagação do dique (A). Foto: Perício M. Branco 2015. 
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Figura 22 - Disjunção colunar em soleira de diabásio numa pedreira em São Paulo. Foto: Fábio Braz 

Machado (2007). 

 

4.4. Parâmetros de resistência dos solos 

 

4.4.1. Resistência ao cisalhamento 

 Define-se como resistência ao cisalhamento do solo como a máxima tensão de cisalhamento que 

o solo consegue suportar sem que ocorra a ruptura. 

Conhecer a máxima tensão cisalhante suportada pela massa de solo é muito importante nos estudos de 

mecânica dos solos. Permite calcular o fator de segurança ao deslizamento de um talude, dimensionar 

obras de contenção e elaborar projetos na área de geotecnia. Os parâmetros de resistência ao cisalhamento 

de um solo correspondem ao ângulo de atrito e a coesão. Estes parâmetros podem ser definidos através de 

ensaios de laboratório ou in situ. 

No ensaio in situ, método definido para o presente trabalho, é utilizado o equipamento Borehole 

Shear Test (Figura 23), o qual apresenta facilidade de utilização e rapidez na obtenção dos dados. 

O ensaio BST consiste na obtenção de leituras de tensões cisalhantes máximas dentro de um furo 
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pré-escavado no solo. Com o furo inundado, o ensaio é conduzido através da expansão diametral de uma 

sonda cisalhante contra as paredes do furo, mantendo-se uma tensão normal constante, permitindo a 

consolidação do solo. Por fim, ocorre o deslocamento vertical da sonda, havendo, então, a mensuração da 

tensão cisalhante máxima. Através da repetição do ensaio, para tensões normais distintas, é possível plotar 

uma envoltória de ruptura, obtendo-se o ângulo de atrito interno e a coesão do solo amostrado (HANDY e 

FO, 1967). 

 

 

Figura 23 - Modelo do equipamento Borehole Shear test (Shear plate = Placa de cisalhamento, Shear 

gauge = medidor de cisalhamento, Ring gear = Anel de engrenagem, Pull rod = Haste de tração, Crank = manivela 

Base Plate = Placa base).  Adaptado de Handy Geotechnical Instruments (2019). 

 

 O ângulo de atrito interno é um parâmetro dependente do coeficiente de atrito entre as partículas 

do solo e a força normal atuante. De outra forma, é a força tangencial máxima para que exista 

deslizamento entre dois planos paralelos. O ângulo que forma entre a força normal e tangencial é 

chamado de ângulo de atrito, sendo a força máxima até o momento do deslizamento (HIGASHI, 2014). 

 A coesão real apresenta-se em materiais argilosos, onde possuem uma atração eletroquímica entre 

partículas, ou decorrentes de agentes cimentantes como óxidos de ferros ou materiais silicosos, exemplo 

de algumas rochas sedimentares. 

A coesão aparente se apresenta geralmente em solos não saturadas, exemplo de solos arenosos 
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que apresentam coesão devido a presença de água higroscópica que aplicam uma tensão capilar nas 

partículas. O mesmo não pode ser visto em areias secas, onde apresentam seus grãos sem qualquer 

ligação.  

Esta coesão aparente é totalmente perdida quando a quantidade de água no solo atinge a saturação 

máxima do mesmo (HIGASHI, 2014). Esse parâmetro é uma importante propriedade para estudo de solos 

não saturados, pois estão diretamente ligadas às tensões de sucção que surgem. 

 

4.5. Contexto histórico da área de estudo 

 O corte de talude do morro do Cacupé, segundo SOTEPA (1996), apresenta problemas de 

drenagem desde a implantação da rodovia SC-401. Os sérios problemas existentes dificultavam o 

andamento dos serviços de escavação de corte dos taludes, sendo necessário a introdução de sistemas 

drenantes para a acomodação da via, como a colocação de um colchão de areia para a execução do 

pavimento. Tais problemas tiveram como possível causa, a presença de um dique de diabásio com intenso 

fraturamento, alteração e expansão que atravessa o corte de talude diagonalmente, o qual servia como um 

plano vertical coletor de água subterrânea. O Quadro 2 apresenta a linha do tempo dos acontecimentos 

principais da região do atual estudo.  

Quadro 2 - Linha do tempo dos acontecimentos do morro do Cacupé. Elaborado pelo autor. 

 

 O primeiro caso de instabilidade ocorreu em 1983, após fortes chuvas parte do talude deslizou e 

obstruiu as duas faixas de tráfego. Tendo em vista a instabilidade, foi elaborado um projeto de 

estabilização pela SOTEPA e implementado sob sua supervisão (Figura 24). 
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Figura 24 - Fotografia do local de estudo, vista do norte para o sul, após segundo deslizamento, durante 

obras de estabilização (1997). Fonte: (SANTOS, 1997). 

 

 O projeto contou basicamente com um retaludamento do talude oeste do corte e um detalhado 

sistema de drenagem. Outra preocupação estava na alteração do granito sobre a rocha, junto à crista do 

deslizamentos, a qual foi terraplenada, de forma a devolver um melhor gradiente de declividade junto a 

construção de um muro de concreto armado de 1 metro, ancorado em rocha (Figura 25). 

 

 

Figura 25 - Seção de terraplanagem do retaludamento e sistema de drenagem. Fonte: SOTEPA (1996). 
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 Em 1989 foi realizado um projeto de duplicação pela empresa SOTEPA, a qual constatou a falta 

de manutenção do sistema de drenagem o qual sofria com a queda de blocos e deslizamentos de solo que 

obstruem o escoamento de água, os quais intensificaram os problemas hidrológicos do local. 

Na base do corte do talude sempre houveram problemas de surgência d’água, a qual foi 

contornada com a execução de um enrocamento de pedras e manejo de blocos existentes (Figura 26). 

 

 

Figura 26 - Croqui esquematizado em seção transversal do talude e enrocamento localizado às margens da 

rodovia, enrocamento destacado em cor roxa. Fonte: SOTEPA (1996). 

 

 Anos mais tarde, em 1993, o projeto de duplicação foi reformulado pela mesma empresa 

incluindo um estudo para a utilização de parte do morro do Cacupé para material de suporte (utilização do 

solo do talude para a construção da rodovia) onde foram executadas sondagens com coleta de amostras 

para ensaios de caracterização e compactação. Nestes ensaios os resultados apresentaram uma 

heterogeneidade de valores para o índice de suporte califórnia, com variação de regular a muito baixo, e 

expansão com variação de média a alta, tornando o material de pouco interesse para utilização 

(RAIMUNDO, 1998). 

 Dois anos mais tarde iniciaram os trabalhos de duplicação da rodovia com contrato de concessão 

à empresa ENGEPASA, sob fiscalização e supervisão de obras a empresa SOTEPA. No mesmo ano fora 

solicitada a desobstrução dos canais drenantes diante do agravamento contínuo das erosões relacionadas. 

 Já no início do ano seguinte, nos meses de janeiro e fevereiro, foi registrado altos índices 

pluviométricos, quando em 6 de fevereiro de 1996, ocorre um novo deslizamento de solo e matacões e a 

identificação de pequenas juntas de cisalhamento e fendas grandes no solo. Diante deste quadro de 
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problemas com a drenagem da água e fendas no solo, era esperado a reativação da movimentação do solo, 

a qual foi confirmada no final do mesmo dia com um deslizamento que atingiu as duas pistas com total 

bloqueio de tráfego por alguns dias. 

 No ano de 2008, a região aqui estudada voltou a enfrentar problemas com os taludes de corte em 

um forte regime de chuvas, o qual afetou boa parte do estado catarinense. Desta vez, ocorreu um grande 

deslizamento de massa a cerca de 300 metros a NNE, na mesma região de corte de talude para a 

ampliação da rodovia SC-401, na pista leste no sentido para o norte da ilha. O deslizamento foi de 

proporções grandes, com blocos enormes de rocha e grande quantidade de solo recobrindo toda a pista 

(Figura 19).  
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5. MATERIAIS E MÉTODO 

 A revisão da bibliografia existente da área de estudo e da temática relacionada é o primeiro passo 

para o entendimento dos acontecimentos e do rumo inicial a se tomar. Todo o histórico do talude deve ser 

acompanhado, desde o corte de talude ao muro para conter erosões e os relatórios apresentados pelas 

empresas responsáveis, tanto pela execução como fiscalização. A empresa SOTEPA apresentou o relatório 

e o projeto completo relacionado ao talude em estudo, o que mostrou muito do que havia acontecido e do 

que vem acontecendo. 

 Ao identificar a problemática principal, é importante conhecer os tipos de estudos que são 

realizados em casos semelhantes, seja no uso de equipamentos ou em abordagens específicas. A 

diversificação dos métodos de estudo e levantamento de dados fomentam os diferentes pontos de vista e 

interpretações tanto da causa do problema quanto dos métodos corretivos. 

 As imagens de satélite e modelos digitais de terreno/superfície permitem o estudo regional da 

área, com a qual pode-se relacionar certos fatos a razões de grandezas maiores. A presença de diques, 

comuns em áreas de desastres naturais em Florianópolis, é visualizado com maior facilidade muitas vezes 

através de imagens aéreas, com as quais se determinam os melhores locais possíveis para estudos de 

campo e áreas de ensaios geotécnicos. 

5.1. Fluxograma do trabalho 

 A revisão bibliográfica foi feita durante todo o desenvolvimento do trabalho, sendo uma 

ferramenta importante para as discussões e levantamentos da pesquisa. Junto a esta, os trabalhos de 

campo foram essenciais para o entendimento da região como um todo. A localização da área de estudo 

próxima a universidade facilitaram as idas a campo quando preciso, num total de 8 visitas técnicas 

durante o ano de 2019 e uma visita de reconhecimento em dezembro de 2018. 

 O ensaio geotécnico BST junto as amostragens de solo foram realizadas nos meses de Junho e 

Julho. Com o material amostrado e armazenado, os ensaios de laboratório de caracterização de solos 

foram realizados durante o mês de setembro, logo após o retorno do semestre letivo. 

 O fluxograma a seguir ilustra a ordem cronológica das etapas do trabalho de conclusão de curso. 
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Figura 27 - Fluxograma das etapas do trabalho. 

 

5.2. Levantamentos de Campo 

 Para identificação e leitura do que está acontecendo na região, é de suma importância a visita 

técnica para se obter os dados coletados por observação direta. 

Encontrar indícios de movimentação do terreno, quais estruturas geológicas existem e o tipo de solo ali 

presente, neste trabalho são essenciais. Todos os dados são detalhadamente anotados e georreferenciados 

em cadernetas de campo e registros fotográficos. Estes são interpolados posteriormente em cartas 

temáticas as quais trazem o melhor entendimento e interpretação possível. 

 Com o conhecimento da área in situ é possível então levantar dados técnicos com o uso de 

equipamentos em áreas específicas que já foram identificadas como local ideal.  

 

5.3. Ensaios Geotécnicos 

 O levantamento geotécnico foi realizado com a seleção de um perfil perpendicular à rodovia SC-

401, onde ao longo deste foram executados três furos de sondagem a trado. Um no topo, um em meia 

encosta e outro na base da encosta. O material retirado foi identificado e armazenado em sacos plásticos 

para realização de caracterizações do material a cada metro de furo de sondagem. 

Ao longo de cada furo, executado com profundidade de até 3 metros, foram realizados ensaios com o 

Borehole Shear Test (3 a cada metro) para determinação dos parâmetros de resistência (coesão e ângulo 

de atrito). Para a obtenção da envoltória de ruptura foram aplicadas as tensões normais de 25, 50 e 100 
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kPa. Para a determinação da densidade do material serão retirados blocos cúbicos com 10 cm de aresta. 

Portanto, para cada furo será realizado: 

• Retirada da amostra indeformada de todo o furo; 

• Realização de ensaios de granulometria, limite de liquidez, limite de plasticidade e densidade das 

partículas sólidas (este grupo de ensaios para cada metro de furo, totalizando 3 conjuntos de 

ensaios por sondagem); 

• Realização do ensaio com o Borehole Shear Test (3 ensaios por metro); 

• Retiradas de blocos cúbicos com 10 cm de aresta. 

 

5.3.1. Tradagem e amostragem de solo 

 O local da tradagem foi selecionado perante uma análise do local mais indicado ao ensaio 

vigente, com o uso de uma sonda metálica de 1 polegada para verificar a profundidade máxima e a 

possibilidade da tradagem com espessura de 3 polegadas, que é o tamanho necessário para o ensaio 

Borehole Shear Test. 

 Identificados os locais, foram efetuados furos com trado helicoidal (Figura 26), onde foram 

coletados todo o material no intervalo de 40 centímetros até 1 metro de profundidade, ensacados e 

identificados com etiquetas. 

 A cada metro de profundidade era realizado o ensaio BST e em seguida realizado nova tradagem 

e coleta de amostra até a profundidade máxima permitida pelo terreno da área de estudo de 2 metros (Solo 

extremamente coeso e difícil para tradagem após os 2 metros), com coletas de 1,40 metros até 2 metros, 

com nova realização de ensaio BST. 

 

5.3.2.  Borehole Shear Test 

 

 O ensaios de campo foram realizados com o equipamento BST de propriedade do Laboratório de 

Mapeamento Geotécnico - LAMGEO/UFSC. 

A cada metro de profundidade, a tradagem era interrompida e realizado um ensaio BST com o solo na 

condição inundada. 

 O equipamento era nivelado com o auxílio de bolha de bússola, em terreno previamente limpo e 

aplainado. Quando posicionado, o equipamento não é movido até o final do terceiro ensaio para cada 

metro de furo. 

 Após aguardar o tempo de consolidação do furo inundado de 5 minutos, era inserida a haste do 

equipamento com a placa de cisalhamento (Figura 28 esquerda). Com a placa de cisalhamento 

posicionada no fundo do furo, aplica-se uma pressão inicial e constante de 25 kPa (Figura 28 direita).  
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Neste momento a placa cisalhante é empurrada contra a parede do furo. Com a pressão aplicada, espera-

se outros 5 minutos de consolidação antes do início da etapa de cisalhamento. 

 

  

Figura 28 – Introdução da haste de cisalhamento e aplicação de tensão normal no equipamento BST. Foto 

do autor 

 

 A haste é fixada ao anel de engrenagem da placa base, fazendo com que a mesma seja puxada 

para cima enquanto que a manivela estiver sendo rotacionada. Com o equipamento totalmente mecânico, 

a rotação da manivela é feita manualmente a uma velocidade controlada de 2 rotações por segundo, as 

duas placas de cisalhamento são puxadas pela haste e medida a resistência ao cisalhamento, através de um 

manômetro instalado ao equipamento. Durante todo o processo de rotação da manivela, a marcação do 

relógio é minuciosamente controlada à olho nú (Figura 29). Quando observado um valor máximo, quando 

o ponteiro de pressão não sobe mais ou inicia o declínio do valor após o maior pico, era esperado cerca de 

2 minutos de rotação controlada da manivela até finalizar a primeira parte do ensaio. O valor máximo era 

anotado em um gráfico de tensão normal aplicada versus tensão de cisalhamento. 
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Figura 29 -  Execução do ensaio Borehole Shear Test. Foto do autor. 

 

 A segunda parte do ensaio é realizada com a rotação de 90º das duas placas de cisalhamento 

presas à haste em mesma profundidade, para realizar o ensaio numa parede do furo não comprometida. 

Uma nova pressão constante de 50 kPa é aplicada contra a parede do furo pelas placas e aguardados 5 

minutos até o início do mesmo processo de rotação da manivela e controle visual do relógio. Os valores 

são anotados e a pressão do equipamento é liberada. 

 A terceira etapa é a realização da terceira aplicação de tensão normal, com valores dobrados um 

em seguida do outro de 25, 50 e por fim, 100 kPa de pressão. Para não correr o risco de utilizar a mesma 

superfície da parede dos dois ensaios anteriores, a haste é erguida por cerca de 5 centímetros, tendo em 

vista que as rotações de todo o ensaio erguem a haste em média 3 centímetros, e realizado o ensaio final 

da primeira profundidade. Com os valores das tensões normais e as correspondentes tensões de 

cisalhamento máximas se aplica um ajuste linear que define a envoltória de ruptura e consequetemente os 

parâmetros efetivos de resistência dados pelo ângulo de atrito e coesão. 

 Este ensaio é realizado a cada metro de profundidade, não possuindo um limite de profundidade 

total e de realizações do BST, limitando-se apenas pelo terreno e seu alcance máximo de profundidade 

com o uso do trado helicoidal de 3 polegadas. 

 No caso deste trabalho, a profundidade máxima possibilitada foi de 2 metros em alta e média 

encosta e apenas 1 metro na base da encosta, tendo em vista a dificuldade de encontrar solos penetráveis 
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e/ou a dificuldade de aprofundar a tradagem por rigidez excessiva do solo ou a presença de raízes e 

pedregulhos. 

 

5.4. Caracterização dos Solos 

 As amostragens de solos foram realizadas junto ao ensaio Borehole Shear test, com o uso de trado 

helicoidal de 3 polegadas e armazenando o solo da tradagem (Figura 30). 

Foram coletadas amostras de diferentes profundidades, com aproximadamente 3 kg de cada ponto, 

armazenadas e identificadas em sacos plásticos. Levadas ao Laboratório de Mecânica dos Solos, 

LMS/UFSC, as amostras foram destorroadas e espalhadas em bandejas para secar em temperatura 

ambiente. 

 Foram realizados ensaios de caracterização de Análise Granulométrica (NBR 7181), 

Determinação de Massa Específica de partículas sólidas (NBR 6508), Determinação de Limite de 

Liquidez (NBR 6459) e Determinação de Limite de Plasticidade (NBR 7180). 

 

 

Figura 30 - Amostragem de solo durante ensaio. Foto do autor. 
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6. RESULTADOS 

6.1. Contexto atual da área de estudo 

Em 2018 e 2019, no atual trabalho, voltou-se ao morro do Cacupé para investigação da situação 

de estabilidade do seu talude como uma primeira averiguação do local, o qual apresentou um quadro 

agravado das condições já citadas pela SOTEPA dentre outros pontos a serem levantados. 

A região apresenta logo na base do seu talude um muro de concreto armado de 

aproximadamente 20 metros de extensão, com vegetação e diversos matacões e blocos apoiados a 

montante. Alguns destes blocos e matacões encontram-se apoiados no muro e em árvores (Figura 31), 

com indicações de rolamento, com solo coluvionar que se acumula logo atrás do muro de contenção 

(muita deposição de material e em alguns pontos o material passa do muro -  Figura 31). Na mesma 

região do talude encontram-se árvores de médio porte com “embarrigamento” em seu tronco, o que  

indica movimento raso do solo (Rastejo), como exemplifica a figura 32. 

  

Figura 31 - Blocos e matacões apoiados no muro de contenção. Foto do autor.  

 

  

Figura 32  Árvores “embarrigadas” à esquerda e caída à direita, indicando movimento raso do terreno. 

Foto do autor.  
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O muro de contenção na base do talude possui alguns tirantes que deveriam estar concretados 

(cabeçote) junto ao muro e tubulações de drenagem que atravessam o muro de concreto 

perpendicularmente. Os tirantes estão sem cabeças cimentadas e enferrujados com os tubos drenantes 

obstruídos parcialmente ou totalmente, como mostra a figura 33. 

 

  

Figura 33 -  Foto do dreno à esquerda (barbacãs) e tirante sem cabeçote à direita. 

  

 Em direção a média e alta encosta do talude, o terreno apresenta o solo bastante exposto com o 

domínio quase total de vegetação exótica de espécies tipo pinus. Esta é caracterizada pela sua 

dominância, impedindo o crescimento de outras espécies e, neste caso, deixa o solo bastante exposto com 

baixa cobertura vegetal principalmente nas regiões de maior declividade, as quais fazem maior parte da 

área de estudo. Os pinus por si só, ressecam o solo devido ao crescimento muito rápido com grande 

consumo de água e suas folhas altamente fibrosas são de difícil decomposição, cobrindo o solo e 

impedindo a germinação de outras espécies, além de modificar as características químicas do terreno.  

 

  

Figura 34 - Fotos mostrando vegetação exótica com solo exposto e a alta declividade do terreno. 

 A presença de algumas porções planas, oriundas do retaludamento de estabilização, são 

identificadas em espessuras reduzidas, com suas bordas erodidas e retrabalhadas. Diversos pontos com 

blocos rolados e outros na iminência do desabamento em pontos de elevada altitude (Figura 35 e 40), 
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diversos pontos de erosão e deslizamentos de solo, canais de drenagem destruídos ou obstruídos (Figura 

37), ravinamentos de grandes proporções e deslizamentos pontuais derrubando árvores e expondo grandes 

blocos de rocha em em porções de alta declividade (Figura 35). 

  

Figura 35 - Local de deslizamento translacional entre taludes, expondo a parte aplainada na porção 

superior esquerda da 1ª foto e vista de cima do mesmo ponto à direita.  

 

  

Figura 36 - Vista inferior do deslizamento translacional em meia encosta à esquerda e foco erosivo 

superficial à direita. 

  O projeto apresentado por SOTEPA (1996), apresenta um complexo sistema de canaletas 

cimentadas para resolver as diversas surgências d’água que existem no local, o qual dispõe de escadas de drenagens 

que escoam perpendiculares à rodovia e outros canais que escoam os maiores volumes de água do topo do talude 

lateralmente. Porém, estão praticamente todos destruídos (Figura 37) e/ou interminados (Figura 38), com as 

ferragens de armação de concreto expostas. 
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Figura 37 - Canais de drenagem completamente destruídos. 

  

Figura 38 - Armações de concretagem (inacabadas) expostas. 

 

 Pode-se observar diversos pontos em que há surgências d’água, inicialmente visto na base do talude, onde 

as cabeças dos tirantes e os tubos drenantes jorravam água ou apresentavam marcas de contato com água . 

Posteriormente, foi observado outros pontos no topo do talude de surgências d’água, surgindo do lageado rochoso e 

das laterais do muro de ancoragem de rochas no topo do talude (Figura 39). 

   

Figura 39 – Surgências d’água próximas ao muro de ancoragem à esquerda e no lageado à direita. 
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Figura 40 - Canais de escoamento de água à esquerda e surgência d'águá no mesmo ponto à direita. 

 

 Diversos focos erosivos foram identificados, desde erosão superficial até canais erosivos bem 

evoluídos. Alguns pontos o aprofundamento desses canais erosivos expõe muitos blocos e matacões sem 

qualquer estruturação/sustentação de solo (Figura 41). Essa desestruturação das rochas pelo solo 

provocam tombamentos e rolamentos de grande impacto, tendo em vista o fraturamento destas rochas 

com o impacto que se nota quando há diferenciação do grau de intemperismo no bloco rochoso, indicando 

exposição recente (fratura) da rocha. A Figura 42 mostra o muro de contenção com diversos blocos 

acumulados e fraturados oriundos da desestruturação das rochas pelo intenso processo erosivo (Figura 

41). 

  

Figura 41 - Destacamento de rocha por canais de erosão aprofundados. 
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 Figura 42 – Rolamento e acumulação de blocos no muro de contenção.  

 

 Esta região apresenta inúmeros problemas que se agravam e aprofundam desde os primeiros 

levantamentos em meados da década de 80 e 90. A situação de risco é também enfatizada por moradores e 

trabalhadores locais, os quais alertam de antemão sobre os perigos de queda de blocos (Figuras 42 e 43) 

que é possível ver e ouvir, e os deslizamentos de solo de menores proporções que invadem a pista da 

rodovia em épocas de chuva, onde o órgão responsável pela via (DNIT) é chamado para executar a 

retirada do material. 

 

  

Figura 43 – Árvores e matacão caído de 15 metros de altura na porção norte da área de estudo, ao lado da 

casa de um morador, num talude que aparenta ser cortado. 

  

 A região de estudo é dominada por encostas de alta declividade, com as maiores inclinações nas 

partes mais críticas. Estas declividades são um importante fator influenciador para o rolamentos de blocos 

e aprofundamento de canais erosivos, tendo em vista que grande parte da porção em declividade não 

possui uma vegetação natural que fortaleça a sustentação do solo, o que contribui para o aumento dos 

processos erosivos e desestruturação do terreno como um todo.  

 A figura a seguir ilustra a localização aproximada das ocorrências principais listadas neste item. 
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Figura 44 – Croquis das ocorrências geotécnicas. Elaborado pelo autor. 

6.2. Análise de imagens aéreas 

 Como já mencionado, o terreno apresenta altas declividades em quase toda sua região e são ainda 

mais inclinadas as partes de solo exposto e vegetação exótica. Segundo EMBRAPA (1997), o relevo é 

classificado predominantemente como Forte Ondulado (8-24º), porém as partes mais críticas e de maior 

área do trabalho é classificada como Montanhoso a Escarpado (> 30º). 

 Com o uso da ferramenta SLOPE (Arcgis), um mapa de declividade da área de estudo foi gerado 

e mostra em vermelho as partes mais críticas com inclinações de 30º ou maiores (Figura 45). 
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Figura 45 - Modelo de declividade gerado pela ferramenta SLOPE do Arcgis, com destaque para área de 

estudo dentro do quadrado. Elaborado pelo autor. 

 

 De acordo com os relatórios da SOTEPA há um dique que cruza o corte de estrada diagonalmente 

e menciona-se uma possível zona de falha. Este foi procurado em campo pelos dois lados do corte de 

estrada e identificado primeiramente no lado leste da rodovia, onde aflora por cerca de 60 metros e 

posteriormente no lado oeste, com dimensões semelhantes. 

 Com os dados de GPS dos limites do corpo do dique e dos pontos onde afloram alguma porção in 

situ, foi plotado com o software Arcgis os pontos sobre uma imagem de sombreamento de um arquivo 

MDS executado com a ferramenta Hillshade.  

 Foi possível inferir o local do dique pela diferenciação dos padrões de cristas presentes na 

imagem, que junto com os pontos de gps foi identificado e desenhado o corpo do diabásio (Figura 44). 
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Figura 46 -  Imagem gerada pelo Arcgis, com o uso de MDS e pontos de localização dos limites dos 

afloramentos do dique, expondo deslocamento de 100 metros dos limites de cada lado do corte. Elaborado pelo 

autor. 

 

Na Figura 46 separou-se os limites encontrados na beira do rodovia do lado leste dos restantes, 

tendo em vista que do lado oeste do corte, o corpo aparece apenas na região de corte da pista e some para 

todo lado oeste da encosta e áreas adjacentes. Sendo assim, o dique é desenhado apenas no lado leste do 

corte, que apresenta afloramento na base do corte e em alta encosta, como mostra o quadro ampliado à 

esquerda da figura. 

 Este deslocamento do corpo básico, até então chamado de dique, chama muita atenção pelo seu 

deslocamento, em vista do corte de estrada ser um aforamento fiel das posições do mesmo em ambos os 

lados. A interpretação apontada aqui seria a presença de uma falha geológica e o possível deslocamento 

do maciço. 

 

6.3. Resultados dos ensaios Geotécnicos  

 A região selecionada para a aplicação do método de ensaio BST foi em um perfil paralelo ao local 

que apresenta um deslizamento translacional (Figura 36), no intuito de analisar a situação atual da porção 

do talude que mais apresentam problemas. O ensaio foi realizado em 3 pontos distintos e inundados: O 

primeiro em alta encosta (B1) executados ensaios a 1 (B 11) e 2 (B 12) metros de profundidade; o 

segundo em média encosta (B2), executados ensaios a 1 (B 21) e 2 (B 22) metros de profundidade; e o 

terceiro em baixa encosta, no pé do talude, executados ensaios a 1 metro de profundidade (B31). A Figura 

47 apresenta a localização dos pontos de ensaio BST e o perfil proposto. O Quadro 3 apresenta o resumo 
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dos resultados obtidos pelo método BST realizado em campo. 

 

Figura 47 - Localização dos pontos de ensaio BST e o perfil proposto em amarelo. 

 

 Quadro 3 - Resumo dos ensaios BST. 

Identificação  B1.1 B1.1 B1.1 B1.2 B1.2 B1.2 B2.1 B2.1 B2.1 B2.2 B2.2 B2.2 B3.1 B3.1 B3.1 

Tensão Normal (kPa) 25 50 100 25 50 100 25 50 100 25 50 100 25 50 100 

Tempo de Consolidação 

(min) 
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

Tensão Cisalhante (kPa) 30 49 74 34 56 86 29 43 82 28 48 62 30 49 71 

Profundidade (m) 1 1 1 2 2 2 1 1 1 2 2 2 1 1 1 

Ângulo de Atrito Interno 

(°) 
29,87 34,22 35,65 23,20 27,99 

Intercepto Coesivo (kPa) 17,5 19 9,5 21 19 

 

 

Na Figura 48 estão apresentadas as as envoltórias de ruptura, com as respectivas equações de ajuste e o 

quadrado do coeficiente de correlação (R²). 
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 Foi possível observar um paralelismo entre os ensaios de alta e média encosta, os quais possuem 

características semelhantes entre si de um solo residual de granito. Em baixa encosta, na base do talude, a 

envoltória de ruptura se diferencia das demais em declividade e características visuais, as quais se mostra 

mais próximas de um solo residual de diabásio, mais argiloso, pouco quartzo (possível contaminação do 

solo granítico) e de cor vermelho-marrom escuro. Este apresentava um material mais coeso e mais fino, 

tendo em vista ser o único local com presença de pequenos blocos de diabásio, com a tradagem executada 

com muita dificuldade.  

  Os ângulos de atrito obtidos no ensaio BST variam entre 23 e 36 graus (Figura 46). 

 

 

Figura 48 - Envoltórias de ruptura do ensaio BST, tensões normais versus tensões cisalhantes. 
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 A amostragem dos solos foram feitas simultaneamente aos ensaios BST, as quais foram 

explicadas no item 5.3.1. 

 As tradagens realizadas no ensaio B1 e B2, em alta e média encosta respectivamente, apresentam 

um material com características semelhantes em um local com declividade maior que 30º, solo exposto 

devido a presença da vegetação de Pinus, baixo teor de matéria orgânica e bastante lixiviado (lavado). 

Estes materiais possuem pouca ou nenhuma contaminação, sendo um típico solo residual de granito com 

coloração clara.  

 Na base do talude, no ensaio B3, o solo apresenta um teor de matéria orgânica muito maior e uma 

coloração marrom escura. Nota-se, por ser a porção mais baixa, que muito material do montante era 

depositado ali, o que favorece uma contaminação do material. Porém, observa-se também que a presença 

de blocos de diabásio correspondem às características do solo, com maior influência de minerais ferrosos 

e maior densidade, como mostra o quadro 5. 

 O ensaio de granulometria (Quadro 4) mostrou-se bastante próximo em todos os ensaios, sem 

apresentar grandes dispersões anômalas. Esperava-se uma diferenciação maior para o ensaio B3, porém 

não foi vista com clareza (Figura 49), reafirmando a ideia de uma contaminação (mistura de tipos 

diferentes de solos). 

 

Quadro 4 - Resultado dos ensaios de granulometria. 

Identificação Umidade Natural Granulometria (%) 

Argila Silte A.F A.M. A.G. P 

B1.1 5,12 35,62 20,31 2,49 14,60 26,99 0 

B1.2 5,93 23,14 21,26 4,26 12,45 30,83 8,06 

B2.1 4,37 25,56 30,47 7,65 18,66 16,66 0 

B2.2 6,10 25,46 30,15 17,83 15,33 11,24 0 

B3.1 7,66 27,88 24,31 8,34 30,23 9,24 0 

A.F.= Areia Fina; A.M.= Areia Média; A.G.= Areia Grossa; P= Pedregulho 
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Figura 49 - Análise granulométrica das amostras. 

 

 Todos os solos amostrados neste trabalho apresentam grandes teores de argila e silte, sendo 

predominantemente finos. Estes, por consequência, se mostraram bastante plásticos com os limites de 

liquidez e plasticidade relativamente altos. Todos no entanto mostraram-se semelhantes sem dados 

destoantes, o que traz mais credibilidade aos ensaios realizados. Como citado antes, o solo amostrado do 

ensaio B3 mostrou-se mais denso que os demais, enfatizando a ideia de um solo diferenciado com a 

influência de um solo residual de diabásio.  O Quadro 5 apresenta os resultados obtidos nos ensaios de 

consistência e a Figura 50 apresenta a Carta de Plasticidade de Casagrande,  onde classificam os solos 

estudados como silte de alta plasticidade. 

 
Quadro 5 - Resultado dos limites de densidade e de consistência. 

 

Identificação 

 

Densidade (g/cm³) 

Limites de Consistência  

Classificação 
LL (%) LP (%) IP (%) 

B1.1 2,53 51,35 40,64 10,71 Plasticidade Média 

B1.2 2,70 52,63 42,75 9,88 Plasticidade Média 

B2.1 2,70 60,69 34,66 26,23 Plasticidade Alta 
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B2.2 2,68 53,34 35,94 17,40 Plasticidade Alta 

B3.1 3,05 56,23 39,46 16,77 Plasticidade Alta 

IP = 0 Não Plástico  1 < IP < 7 Pouco Plástico  7 < IP < 15 Plasticidade Média  IP > 15 Muito Plástico 

 

 

Figura 50 - Carta de Plasticidade de Casagrande. CL = argilas inorgânicas de baixa plasticidade; ML = 

siltes inorgânicos de baixa plasticidade; CH = argilas inorgânicas de altas plasticidade; MH = siltes inorgânicos de 

alta plasticidade. 

 

6.4. Análise de estabilidade com software Geoslope 

Com os dados obtidos dos ensaios geotécnicos, foi utilizado o software Geoslope 2012, através 

do método Bishop, foi selecionado as condições mais críticas para se obter envoltórias de ruptura e definir 

um fator numérico de segurança. 

O perfil utilizado foi traçado através do software Arcgis 10.5 (Figura 51), o qual não apresentou 

uma resolução boa devido base de dados disponível para obtenção do perfil ser de uma escala muito 

maior (1:100.000) do que a necessária para o trabalho.  
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Figura 51 - Perfil gerado com MDT no Arcgis. 

 

A profundidade do substrato rochoso foi definido à uma profundidade de 5 metros, de acordo 

com Nunes (2017) e Raimundo (1998) devido a dificuldade que o terreno se mostrou com a execução de 

tradagens. A linha piezométrica, segundo Nunes (2017), foi definida com profundidade de 1,5 metros para 

execução do software, já que não houveram ensaios para definir os canais de fluxo d’água neste estudo, 

mas diversas surgências d’água indicam o seu fluxo próximo à superfície. A densidade natural do solo, 

utilizada nos parâmetros do solo no software, foi definida com a utilização de um molde metálico de 

volume conhecido de forma que o material retirado mativesse sua estrutura natural. 

Os dados de entrada no software foram obtidos com as médias dos valores de ângulo interno de 

atrito e de intercepto coesivo do Quadro 3, com ângulo médio de 30,186º e coesão de 17,2. Através do 

software, o fator de segurança obtido com o método Bishop foi de 1,290 que ainda classifica o talude 

como estável (Figura 52). 
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Figura 52 - Resultado gerado pelo software Geoslope. 

 

O fator de segurança próximo de 1, como na Figura 52, mostra um talude muito próximo da 

condição de instabilidade, o qual não admite tensões efetivas significativas. Porém, há outros fatores 

importantes que devem ser levados em conta para uma análise de estabilidade mais precisa e que 

reduziria o fator de segurança ainda mais, como o intenso fraturamento do maciço rochoso com a 

formação de blocos e matacões, os quais não foram considerados pelo software,  
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7. DISCUSSÃO 

A parte central deste tópico está relacionado com os condicionantes geológicos que ao longo do 

trabalho despertaram diversos questionamentos e possíveis contestações. 

Os relatos da região estão em torno de uma área que apresenta muita instabilidade, rolamento de 

blocos e deslizamentos locais de solos. Trabalhos de diferentes autores e linhas de pesquisa apresentam a 

região como um local de intenso fraturamento rochoso com inúmeros pontos de surgência d’água e 

grandes profundidades de solo. A empresa SOTEPA e o presente trabalho confirmaram a presença de um 

corpo de diabásio, com o qual tentou-se buscar o máximo de informações possíveis na intenção de 

localizar sua forma, mergulho e direção de propagação. 

Inicialmente tentou-se encontrar algum ponto do corpo rochoso que desse indícios de seu 

posicionamento no maciço rochoso. O item 4.3.1 explica a importância da identificação dos contatos com 

a encaixante, porém não foi possível encontrar tais feições devido a grande cobertura de solo de toda a 

região. 

O corpo de diabásio aflora com uma granulometria grossa, indicando um resfriamento mais 

lento. Essa característica indica uma porção central do corpo, onde longe das borda de contato, esfriam 

mais lentamente permitindo um maior tempo para o desenvolvimento cristalino. Algumas famílias de 

fraturamento foram identificadas no afloramento (Figura 53), mas possuem uma relação semelhante com 

as fraturas do granito encaixante próximo, com padrões de direção e ângulos de fratura parecidos, vistos 

no afloramento rente a pista leste da SC-401. 
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Figura 53 - Foto do afloramento de diabásio no corte de talude rodoviário leste da SC-401. 

 

 A discussão principal iniciou-se quando foram plotados os limites e os pontos encontrados desse 

corpo. A Figura 54 mostra os limites de início e fim do afloramento de diabásio nos dois lados do corte do 

talude, pista leste e oeste, com um deslocamento atípico em comparação com os diversos diques verticais 

encontrados na Ilha de Santa Catarina, de aproximadamente 100 metros. O deslocamento é comprovado 

em campo quando percorrido os dois lados da SC-401 e observa-se que o corpo de diabásio que aflora por 

cerca de 60 metros vai de encontro frontal com afloramentos graníticos do outro lado da pista. Na porção 

leste, o afloramento apresenta grande extensão com início e fim, porém sem o contato direto do diabásio 

com o granito e apenas uma pequena transição coberta por solo diferenciável, e ainda, o afloramento em 

alta encosta junto à análise de imagens permite inferir a posição do corpo nesta porção (Figura 54). Com 

isso, levantou-se a hipótese de a rodovia estar inserida exatamente sobre a falha com um deslocamento, a 

princípio, lateral.   

 

 

Figura 54 - Plotagem dos afloramentos de diabásio e granito na região, em destaque o deslocamento 

corpo básico em ambos os lados da pista. 

 

 A partir desses dados e a interpretação com auxílio do modelo digital de superfície e de terreno, 

levantou-se outra hipótese de acordo com a geomorfologia da área quanto ao posicionamento do corpo e 
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seu deslocamento. 

 As 3 cristas destacadas na Figura 55 apresentam similaridades de rugosidade e declividades 

decrescentes de NE-SW sucessivas (complementares), trazendo a tona a interpretação de possivelmente 

ser uma única crista, a qual se deslocou tectonicamente. Porém, uma falha transcorrente, com 

deslocamento lateral, seria improvável diante do contexto geológico e feições presentes na ilha, tendo em 

vista falhas transcorrentes serem típicas de margens tectônicas ativas (ex.: Chile e San Francisco – EUA) 

e não passivas (ex.: Brasil).  

 A hipótese, então, seria de um corpo rochoso inclinado o qual sofreu abatimento em meio a um 

sistema de horst e graben, que são comuns na ISC, com o corpo de diabásio que secciona o granito sub-

horizontalmente, classificando-o assim, de soleira. 

 

 

Figura 55 -  Interpretação geológico-estrutural da área de estudo, com identificação de falhas (azul), 

cristas (vermelho) e zonas de intenso fraturamento em branco. 

  

 A figura 56 ilustra um bloco diagrama que explica a descontinuidade de cristas visto em planta, 

de um bloco que sofreu abatimento (sem transcorrência lateral) num maciço seccionado por falhas 

paralelas à direção de mergulho do corpo intrusivo (destacado em amarelo na Figura 56) sub-

horizontalizado na encaixante.  
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Figura 56 -  Bloco diagrama de um sistema de falha normal em maciço seccionado por soleiras e diques. 

Autor desconhecido. 

 

 Ainda mais, nos estudos apresentados por SOTEPA (1996) e Raimundo (1998) apresentam 

croquis e fotos onde mostram o corpo de diabásio cortando o talude diagonalmente (Figura 57). com 

afloramento apenas na base do talude oeste  da rodovia (Figura 26). A Figura 57 também mostra a 

incorência do terreno de planície que é seguido à sudoeste da direção do corpo de diabásio destacado em 

amarelo. É possível, também, visualizar as 3 cristas apresentadas na Figura 55. 

 

 

Figura 57 - Foto de localização das principais estruturas. Modificado de Raimundo (1998). 
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Nesta hipótese, a explicação do deslocamento das cristas do maciço se dá com uma falha normal 

de um sistema distensivo, onde o bloco central afunda. Esta feição se apresenta em outras localidades da 

ilha, exemplificada na figura 7 no Morro da Cruz, num sistema de horst e graben. 

Sendo assim, este corpo rochoso seria considerado uma soleira com direção de mergulho à 

sudeste, em um complexo sistema de falhas. 

A ausência ou a grande dificuldade de encontrar o corpo de diabásio na porção oeste do corte de 

talude seria explicada, primeiro, pela grande formação de solo e deslizamentos da região e segundo, pelo 

intenso seccionamento causado pelo falhamento e abatimento de blocos. 
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8. PROPOSTAS DE MELHORIA DAS CONDIÇÕES DE ESTABILIDADE 

De forma a possibilitar a melhoria das condições atuais do presente local de estudo, são 

necessárias e recomendadas medidas essenciais para a segurança do talude e o estudo do caso: 

• Refazer o sistema de drenagem do talude com canaletas longitudinais na crista, a qual não 

foi construída (Figura 38), canaletas de berma (Figura 37 esquerda), da base do talude e 

escadarias transversais de drenagem (Figura 37 direita). A instalação de novos drenos 

subhorizontais na base do talude é imprescindível; 

• O muro de contenção da base do talude deve ser redimensionado ou então instalar uma 

barreira flexível de impacto na mesma região para conter os inúmeros blocos que 

chegam e a cimentação da cabeça do tirante (Figura 33), assim como a desobstrução dos 

tubos de água (barbacãs); 

• A formulação de um Programa de Recuperação de Áreas Degradadas (PRAD), 

possibilitando a recuperação da vegetação nativa e/ou plantio de espécies contensivas, 

visto que as árvores da espécie Pinus dominam a região mais problemática e de maior 

declividade (Figura 34), que deixa o solo muito exposto e pouco coeso; 

• Aumentar o número de dados referentes ao corpo de diabásio presente na região e sua 

influência na região do estudo; 

• Ampliar os estudos de casos de deslizamentos de taludes em regiões de ocorrências de 

diques e falhas; 

• Fomentar o estudo da ocorrência de Soleiras dispostas pela Ilha de Santa Catarina. 
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9. CONCLUSÕES 

Este trabalho busca compreender, através das diversas ferramentas que partem da geologia de 

campo e diferentes ensaios geotécnicos, quais são os processos causadores de instabilidades em uma 

região com histórico geotécnico de movimentações de massa.  

As conclusões principais giram em torno da discussão levantada, que infere o posicionamento 

de um corpo de diabásio seccionado e abatido por um sistema de falha, que junto a um corte de talude 

para implantação e posteriormente duplicação da rodovia SC-401, causaram deslizamentos de talude em 

ambos os lados da rodovia. 

O lado oeste da rodovia, local do presente estudo, está em constante risco de rolamento de 

blocos e movimentação rasa a profunda do terreno. O sistema de contenção e drenagem existentes 

apresentam-se inapropriados e/ou destruídas para as atuais condições do local, tais como canais de 

drenagem em diversos pontos destruídos abruptamente, tirantes no muro de contenção com cabeças sem 

cimentação (Figura 30) e tubos de drenagem no muro totalmente obstruídos por raízes e solos. 
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APÊNDICE 

 

• Apêndice A: Tabelas dos ensaios de determinação dos limites de liquidez e plasticidade 

B1.1, B1.2, B2.1, B2.2 E B3.1. 

• Apêndice B: Tabelas dos ensaios de determinação de massa específica de B1.1, B1.2, B2.1, 

B2.2 E B3.1. 
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