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RESUMO 
 
Este trabalho trata da análise das condições meteorológicas e pluviais durante 
datas de desastres naturais  que ocorreram nos municípios do litoral 
paranaense de Antonina e Guaratuba no período entre 2000 a 2012. Ao total 
foram encontrados nos arquivos da Biblioteca Pública do Paraná 10 eventos. 
Estes desastres naturais foram separados  em cinco eventos que ocorreram 
escorregamentos de encostas e cinco eventos que ocorreram enchentes. Nos 
dados meteorológicos obtidos durante estes períodos  foram aplicados a 
Análise de Componentes Principais. Dados de vazão dos principais rios região 
destes períodos foram analisados em conjunto com a precipitação acumulada. 
A vazão foi superior nos rios Cachoeira e Marumbi e foi superior durante os 
eventos com escorregamentos. As enchentes foram caracterizadas por um 
mínimo de um dia de chuvas intensas. Os escorregamentos ocorreram no 
intervalo entre um a dois dias após precipitação intensa e um ciclo mínimo de 
quatro dias de precipitação consecutiva ocasionou a saturação dos solos. 
Durante os períodos de enchentes necessariamente uma precipitação horária 
intensa ocorreu no período do desastre. Os ventos predominantes na região 
durante os desastres naturais foram ventos sudeste e sul, sendo os ventos 
sudoeste também registrados. Os resultados obtidos mostraram que durante os 
eventos onde ocorreram os escorregamentos de encostas as condições 
atmosféricas mantiveram-se estáveis e equilibradas por um período de tempo 
superior, sendo a precipitação a variável mais estável. A radiação solar e a 
temperatura foram as variáveis mais instáveis durante todos os desastres. A 
pressão atmosférica, velocidade do vento e umidade relativa oscilaram e 
apresentaram instabilidade durante os desastres  naturais.  

 

 

Palavras-chave: Encosta - Escorregamento, Enchentes, Hidrometeorologia, 
Litoral - Paraná. 
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ABSTRACT 
 
This work shows the analysis of weather and rainfall conditions during dates of 
natural disasters in Antonina and Guaratuba municipalities of the Paraná Coast 
from 2000 to 2012. A total were found in the archives of the Public Library of 
Paraná 10 events. These natural disasters were separated into five events that 
occurred landslide and five events occurring floods . In the meteorological data 
obtained during these periods the Principal Component Analysis were applied. 
Data flows of the major rivers of the region were analyzed together with the 
accumulated rainfall. The flow rate was higher in the rivers Cachoeira e 
Marumbi, and was higher during events with landslides. The floods were 
characterized for a minimum of one day of intense rainfall. The landslides 
occurred in the range of one to two days after heavy rainfall and a minimum 
cycle of four consecutive days caused the soil saturation. During periods of 
intense flooding necessarily an hourly rainfall occurred during the disaster. The 
prevailing winds in the region during natural disasters were the southeast and 
south winds, and the southwest winds also recorded. The results s howed that 
during the events with landslides, the atmospheric conditions were stable for a 
longer period of time, being the rainfall the most stable variable. The solar 
radiation and temperature are the most unstable variables for all disasters. The 
atmospheric pressure fluctuated and showed instability during the natura l 
disasters.  
 

 

Keywords: Slope, Landslide, Floods, Hydrometeorological, Litoral - Paraná  
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1.   INTRODUÇÃO 

 

 

As inundações são fenômenos de ocorrência antiga na história do 

planeta, (SILVA e FILHO, 2013). As inundações podem ser definidas como um 

transbordamento de água proveniente de rios, lagos e açudes (CASTRO, 2003) 

Em função da evolução, as inundações são class ificadas em: - enchentes ou 

inundações graduais; - enxurradas ou inundações bruscas; - alagamentos; - 

inundações litorâneas provocadas pela brusca invasão do mar (CASTRO, 

2003).  

As inundações são fenômenos naturais severos. Estas são geralmente 

ocasionadas por condições meteorológicas e climáticas e podem causar 

desastres naturais como enchentes e escorregamento de encostas. O estudo 

desses fenômenos meteorológicos pode fornecer informações para previsões e 

prevenções destes desastres naturais. 

Castro (2003) e Kobiyama et al (2006) definem o aumento de 

precipitações hídricas que ocasionam inundações nas cidades e os 

escorregamentos de encostas gerados pelas inundações como desastres 

naturais. Os escorregamentos de encostas são movimentos que podem ocorrer 

principalmente com elevados volumes de precipitação e/ou terremotos. Tanto 

chuvas intensas de curta duração quanto de longa duração (chuvas contínuas) 

fornecem condições propícias para a diminuição da resistência do solo.  

O litoral do estado paranaense sofreu nos últimos anos inundações e 

desastres naturais onde ocorreram escorregamentos de encostas que tiveram 

consequências graves como a perda de patrimônio com severos prejuízos à 

sociedade civil, pessoas desalojadas, bloqueio de estradas, alteração da 

balneabilidade da água do mar e extravasamento de rios do seu leito principal.  

As condições climáticas do litoral paranaense são distintas de outras 

regiões do estado do Paraná que está inserido em região de planície costeira 

com forte influência das condições atmosféricas associadas ao Oceano 

Atlântico, no trecho sul do Brasil.  

A atmosfera do litoral do estado paranaense é controlada pelas 

condições meteorológicas da região. Na maior parte do ano, está sobre 

influência do Anticiclone do Atlântico Sul, mais atuante no inverno e a massa 
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de ar tropical atlântica no período do verão que funciona como uma barreira 

para o avanço de massas de ar, influenciando na distribuição da umidade e na 

manutenção de temperatura (VANHONI e MENDONÇA, 2008). 

Os bloqueios atmosféricos presentes em algumas épocas do ano na 

região impedem a passagem de massas de ar (CLIMANÁLISE, 1986 apud 

REBOITA, 2010) e podem ocasionar assim precipitação intensa ou estiagens 

(REBOITA, 2010) sobre uma região.  

As frentes meteorológicas que geram instabilidades climáticas ocorrem 

na região, a sua posição latitudinal, está sobre a influência de sistemas de 

convecção ocorrentes em latitudes médias, ocasionando chuvas durante um 

longo período do ano. (CLIMANÁLISE, 1986, apud REBOITA, 2010).  

As condições meteorológicas presentes associadas à morforgeologia e 

características e formas de uso e ocupação dos solos propiciam a ocorrência 

de desastres naturais como fortes inundações que algumas vezes culminam 

em escorregamentos de encostas gerando maiores prejuízos.  

Outros fatores como o relevo e a topografia acidentados também 

podem ocasionar acúmulo de umidade em encostas íngremes e funcionar 

como um obstáculo para condensação do vapor d’água e, tornam os ambientes 

com alta umidade, consequência do desenvolvimento de vegetação e 

evapotranspiração elevada que favorecem à formação de chuvas orográficas. 

As chuvas orográficas na região sul podem ser ocasionadas pela barreira 

natural formada pela Serra do Mar. Os ventos ocasionados pelo gradiente de 

temperatura e pressão vindos do Oceano Atlântico criam na região condições 

extremamente favoráveis às precipitações.  

Os desastres com escorregamento de encostas ocorrentes nos 

períodos de enchentes podem ocorrer durante uma forte tempestade com 

longa duração e podem ocorrer em dias posteriores. Seluchi et al. (2011) 

afirmam que em média, os desastres com escorregamentos de encostas 

ocorrem depois de pelo menos dois dias consecutivos de chuvas intensas.  

Os eventos com inundações e com escorregamentos de encostas 

registrados no período de 2000 a 2012 no Litoral Paranaense motivaram a 

realização deste estudo. As informações de enchentes com e sem 

escorregamento de terra e enxurradas no litoral paranaense obtidos de 

arquivos históricos, permitiram definir o período de janeiro a março como sendo 
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o período de alta frequência dos mesmos. Para entender a influência das 

condições meteorológicas sobre as chuvas com e sem ocorrência desse 

escorregamento, viu-se a necessidade analisar os processos 

hidrometeorológicos ocorridos durante os citados eventos através da análise de 

componentes principais. Os resultados deste estudo podem gerar informações 

úteis sobre as características das condições atmosféricas que geram 

movimentação de solos causando desastres naturais e gerar o conhecimento 

sobre as condições hidrometeorológicas  quando se registram a ocorrência de 

enchentes nos referidos municípios.  
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1.1 .    CONTEXTUALIZAÇÃO DO PROBLEMA 

 

 

O litoral paranaense está inserido em um contexto onde ocorrem 

intensos escorregamentos de encostas íngremes, conhecidos genericamente 

como movimentos de massa (ANGULO 2000). Estes escorregamentos 

associados às enxurradas que ocorrem no litoral paranaense, segundo Castro 

(2003), são fenômenos que ocorrem em bacias ou sub-bacias de médio e de 

pequeno porte, e, normalmente, é um fenômeno circunscrito a uma pequena 

área. As ocorrências de maré alta no momento do aporte de água pluvial 

podem aumentar a intensidade do alagamento causado pela enxurrada. 

A literatura mostra a importância dos fenômenos meteorológicos, 

climatológicos e pluviais sobre a ocorrência de desastres com escorregamento 

de encostas e enxurradas associadas.  

Para Lindner (2007) o entendimento da ocorrência dos desastres 

naturais demanda melhoria no entendimento dos  processos atmosféricos e 

hidrológicos. Uma sugestão para o tratamento dos problemas de cheias é a 

melhoria na previsão de eventos futuros, com base no monitoramento de 

informações hidrometeorológicas, na modelagem matemática, e nos sistemas 

de alerta mais eficiente.  

Tucci e Bertoni (2003) apud Ferreira et al. (2007) destacam a previsão 

e a implantação de um sistema de alerta de enchentes como umas das 

principais medidas para minimizar os seus efeitos danosos, mas frisam que é 

ingenuidade do homem imaginar que poderá controlar totalmente as 

inundações. 

A análise das condições atmosféricas favorece a compreensão dos 

fenômenos de frentes e massas de ar durante um evento de enxurrada, e uma 

análise conjunta das variáveis meteorológicas pode auxiliar na compreensão 

das características da precipitação e consequentemente da vazão do rio 

durante um evento.  

Todos os anos, desastres naturais resultam em mortos e feridos, bem 

como em onerosas perdas econômicas. (BRAGA et al., 2006) 

A compreensão da condição do tempo e clima de uma região gera o 

conhecimento de vários fatores como: sistemas atmosféricos, formas de relevo, 
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continentalidade, entre outros, que são necessários (REBOITA et al., 2010) 

para a melhoria da previsibilidade. Dada a complexidade das diferentes 

dimensões da vulnerabilidade aos desastres naturais, mensurá-los requer a 

integração de um grande número de informações relacionadas a uma 

pluralidade das áreas do conhecimento (BRAGA et al., 2006). 

Em estudos recentes mostram que o desenvolvimento de novas 

tecnologias para análise dos fenômenos hidrometeorológicos associados a 

intensas chuvas tem se aumentado progressivamente e, novos métodos 

estatísticos estão sendo aplicados para essa análise. A disponibilidade dos 

dados hidrometeorológicos, e a facilidade nos cálculos proporcionados pelos 

programas computacionais permitiram efetuar análises de componentes 

principais e facilitar as pesquisas e o aprofundamento do conhecimento sobre o 

comportamento das variáveis hidrometeorológicas sobre o escorregamento de 

encostas. 

 

 

1.2    ESTRUTURA DA DISSERTAÇÃO 

 

 

 No capítulo 1 é feita a introdução do problema, apresentando a 

necessidade de esforços para compreender os fenômenos atmosféricos e a 

sua relação com os escorregamentos de encostas, causando desastres 

naturais que acabam vitimando moradores da região litorânea do Paraná .  

Na sequência, no capítulo 2, são apresentados os objetivos geral e 

específico deste trabalho.  

Para fundamentar a teoria utilizada neste estudo, bem como situar o 

mesmo dentro dos estudos já realizados, no capítulo 3 é elaborada a revisão 

de literatura com o foco no estado da arte.  

O capítulo 4 apresenta a descrição da área de estudo. Os dados das 

estações hidrometeorológicas levantados e utilizados neste estudo estão 

descritos no capítulo 5. O método utilizado na análise dos dados, Análise de 

Componentes Principais, está apresentado no capítulo 6.  

Os resultados obtidos encontram-se no capítulo 7 juntamente com a 

discussão dos mesmos.  
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Finalmente, no capítulo 8 encontram-se as conclusões desta 

dissertação.   
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2.   OBJETIVOS  

  

 

2.1.   OBJETIVO GERAL 

 

 

Analisar as condições meteorológicas com base nos dados 

monitorados em superfície durante os eventos de desastres por inundação com 

e sem escorregamento de encostas, no período entre 2000 e 2012 nos 

municípios de Antonina e Guaratuba. 

 

 

2.2.   OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 

 Pesquisar nos registros históricos da Biblioteca Pública do Paraná as datas 

dos eventos de desastres por inundação nos municípios de Antonina e 

Guaratuba, entre 2000 a 2012, separando em dois grupos: eventos de 

desastres com e sem escorregamento de encostas; 

 Verificar a vazão específica dos principais rios, Nhundiaquara, do Pinto, 

Cachoeira e Marumbi, que são os principais rios que compões a área de 

drenagem da região litorânea durante as datas dos eventos mencionados 

anteriormente; 

 Determinar a chuva acumulada, verificando a sua característica, durante os 

citados eventos;  

 Encontrar os valores médios das variáveis meteorológicas: pressão 

atmosférica e direção do vento durante os eventos para entender as 

condições da atmosfera em termos de sistem as de pressão e direção 

predominante do vento; 

 Realizar a análise de componentes principais das variáveis meteorológicas 

durante os períodos dos eventos para verificar padrões e comportamentos 

das variáveis meteorológicas durante os eventos selecionados. 

 



8 
 

3.   FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA  

 

 

Desastres naturais são aqueles provocados por fenômenos e 

desequilíbrios da natureza e produzidos por fatores de origem externa que 

atuam independentemente da ação humana (CASTRO, 1998).  

Desastres provocados por ações humanas são chamados de desastres 

artificiais ou desastres humanos que podem produzir situações capazes de 

gerar grandes danos à natureza, e ao próprio homem devido a ações 

desajustadas geradoras de desequilíbrios socioeconômicos e políticos entre os 

homens e de profundas e prejudiciais alterações de seu ambiente ecológico 

(CASTRO, 1998).  

Os desastres naturais onde se têm o escorregamento de encostas, as 

movimentações de terra, e enchentes ocorrentes no litoral paranaense devem -

se a associação das condições hidrometeorológicas e da característica do solo 

da região de encosta. Devido a chuvas intensas ou chuvas prolongadas por 

alguns dias consecutivos, ocorre a desestabilização dos agregados do solo, 

causando desastres com escorregamentos. A investigação do comportamento 

atmosférico e dos índices pluviométricos e fluviais nestes eventos pode auxiliar 

na compreensão dos fatores que influenciam no desastre, bem como a 

contribuição dos fatores topográficos para a ocorrência de fortes precipitações 

e escorregamento de encostas. Os escorregamentos de encostas podem 

ocorrer devido à influência das características sedimentares e condições de 

saturação dos solos associados às intensas precipitações. Para tanto foi feita 

uma breve e sucinta descrição das variáveis hidrometeorológicas e 

topográficas que a literatura apresenta sobre o litoral Paranaense. 

 

 

3.1    COMPORTAMENTO E INFLUÊNCIA DAS VARIÁVEIS 

HIDROMETEOROLÓGICAS E TOPOGRÁFICAS NO LITORAL 

PARANAENSE SOBRE A PRECIPITAÇÃO 
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As precipitações na região sul do Brasil estão associadas às condições 

climáticas e dentre os sistemas atmosféricos responsáveis pela precipitação na 

região encontram-se as variáveis meteorológicas que têm uma atuação 

complementar para a ocorrência da precipitação. O aquecimento diferenciado 

entre continente e oceano e gradientes de temperatura originam células d e 

circulação (ATKINSON, 1981 apud REBOITA et al., 2010). No verão dominam 

massas tropicais marítimas, formando correntes norte-nordeste com 

sucessivos avanços e recuos acompanhados de instabilidade pré e pós -

frontais, originando chuvas pesadas quase que diárias (TROPPMAIR, 1990). 

A configuração geral do relevo é um fator estático importante na 

caracterização climática da região costeira paranaense, devido às diferenças 

de altitude e da disposição de suas formas. (VANHONI e MENDONÇA, 2008)  

Para Maack (1981) apud Silva (2010), o relevo existente na Serra do 

Mar também contribui com a formação das chuvas funcionando como uma 

barreira natural para os ventos e concentra a umidade a leste da serra 

ocasionando as chuvas orográficas. Devido à localização próxima do Oceano 

Atlântico, que proporciona alimentação de umidade constante, a região 

litorânea apresenta um número maior de dias com chuva (KIM et al., 2001) 

 

 

3.2 .   ESTIMATIVAS MÉDIAS DAS VARIÁVEIS HIDROMETEOROLÓGICAS 

DA REGIÃO 

 

 

O comportamento das variáveis hidrometeorológicas  da região da 

Bacia Hidrográfica Litorânea tem sido extensivamente estudado por diversos 

autores, no entanto pouco estes estudos têm sido aplicados à ocorrência dos 

desastres naturais. 
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3.2.1.   REGIME DE CHUVAS 

 

 

Ocorrem na região chuvas convectivas e orográficas (TODESCHINI, 

2004). As chuvas convectivas são de curta duração, porém de alta intensidade 

e as chuvas orográficas apresentam pequena intensidade, e longa duração. 

Com as chuvas orográficas, ocorre o aumento do fluxo da água nas encostas, 

devido às características do relevo acidentado e solos com alta condutividade 

hídrica saturada e baixa porosidade, com elevado risco de enxurradas (SOUZA 

et al., 2011). Ainda ocorrem na região as chuvas frontais, que apresentam 

intensidade baixa a moderada e abrangem uma grande área. 

Os períodos chuvosos podem causar desmoronamentos, 

deslizamentos e quedas de barreiras (SELUCHI et al., 2011). As chuvas na 

região se concentram principalmente nos meses de verão. (TODESCHINI, 

2004), principalmente entre dezembro e fevereiro e períodos de seca entre 

maio à agosto. (ARANHA, 2000 apud GONÇALVES 2007).  

 

 

3.2.2.   ESTIMATIVAS MÉDIAS DE PRECIPITAÇÃO 

 

 

Segundo Pessoa & Mine (1994) a precipitação pode ser um resultado 

das oscilações dos eventos atmosféricos, ciclo hidrológico, oscilações 

climáticas e variações sazonais interanuais das variáveis meteorológicas , na 

região a precipitação anual média atinge 2.100 mm a 3.400 mm, em períodos 

de extremos nas observações hidrológicas  (CEHPAR 1996 apud HILU 2003). 

Roderjan e Kuniyoshi (1988) apud Cheung (2006) encontram uma precipitação 

anual para a região variando entre 2.000 a 3.000 mm.   

Seluchi et al. (2011) registram médias globais anuais de precipitação 

na região entrede 1.500 a 2.500 mm, mas segundo estes autores, valores de 

cerca de 4.000 mm podem ser localmente observados .  
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3.2.3.   ESTIMATIVAS MÉDIAS DE UMIDADE RELATIVA  

 

A umidade relativa anual média da região é 83% (TODESCHINI, 2004). 

CEHPAR (1996) apud Hilu (2003) observaram umidade relativa média anual 

em torno de 80% a 90%. A origem ou a fonte fornecedora de umidade para o 

litoral paranaense é principalmente a região oceânica.  

 

 

3.2.4.   REGIME DE VENTOS 

 

 

Para Roderjan (1994) e Rocha (1999) apud Koehler et al. (2002), a 

região é dominada por um sistema de ventos, os ventos alísios úmidos 

provenientes da região sudeste que devido à topografia da região condensam-

se e formam na região uma cobertura nebular frequente. 

Há na região a ocorrência de ventos provenientes do quadrante leste, 

sudeste e sul
 
(LAMOUR et al., 2007, apud AREVALO, 2011). A predominância 

de ventos do quadrante sudeste na ordem de 69,2%, que obviamente atinge a 

face oriental da Serra do Mar, trazendo umidade do Oceano Atlântico. 

A orografia também modifica as direções e velocidades dos ventos de 

baixos níveis, causando convergência de massa no lado costeiro e divergência 

no lado interior das montanhas (SELUCHI et al., 2011). 

Os ventos de nordeste que atingem a região têm a proporção de 30,8% 

com predominância nos meses de maio a agosto (SAVI, 2008). A concentração 

de umidade ocorre no lado barlavento das montanhas e isto ocasiona o 

aumento da instabilidade convectiva durante as passagens de frentes 

(SELUCHI et al., 2011) alterando as condições meteorológicas e ocasionando 

precipitação.  

 

 

3.3 .   MÉTODOS DE ANÁLISES E AVALIAÇÃO DA INFLUÊNCIA DOS 

FENÔMENOS ATMOSFÉRICOS SOBRE OS DESASTRES NATURAIS 
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A técnica estatística da Análise em Componentes Principais (ACP) 

tornou-se popular nas análises de dados atmosféricos após Lorenz (1956) que 

as denominou de Funções Ortogonais Empíricas para destacar sua natureza 

não analítica (BRAGA, 2000, apud AMANAJAS e BRAGA, 2010). A partir daí, 

inúmeros pesquisadores fizeram uso dessa técnica, como Nery et al. (1999), 

Fragoso e Gomes (2008) apud Lima et al. (2010) e outros que empregaram em 

uma variedade de aplicações meteorológicas. 

Steinke et al. (2005) analisaram a variabilidade dos fenômenos 

climáticos, temperatura do ar e precipitação, no período de 38 anos e 

verificaram a existência de características climáticas inconstantes. Os testes 

estatísticos realizados foram modelos de regressão não-linear para os dados 

de temperatura e modelos de regressão linear para os dados de precipitação, 

desta maneira encontraram a variabilidade espaço-temporal dos dados.   

Boye et al. (2011) utilizaram uma combinação de métodos estatísticos 

e uma técnica de interpolação espacial aplicada para determinar a variabilidade 

espacial e temporal da precipitação anual e mensal. Marinho et al. (2011) 

analisaram a dinâmica temporal da inundação na região de Gaspar/SC, 

durante e depois das fortes chuvas de 2008, e detectaram a inundação 

ocorrida em 2008 no Vale do Itajaí, utilizando métodos e técnicas estatísticas 

para subsidiar o atendimento emergencial de áreas atingidas por inundações. 

A Análise de Agrupamentos das cargas fatoriais temporais de 

componentes principais de precipitação, temperatura e vento foram usados por 

Green et al. (1993) apud Nery et al. (1999), para agrupar os meses com 

padrões similares destas variáveis.  

Escobar e Seluchi (2012), para determinar os principais modelos ou 

padrões de circulação associados à presença e ação da baixa pressão durante 

o verão utilizaram a análise de componentes principais. Os resultados obtidos 

são a distribuição espacial em duas componentes da variável pressão em um 

plano bidimensional que se agrupam de acordo com a semelhança e 

homogeneidade das variâncias e similaridade das médias.   

Araújo e Souza (2012) utilizaram à análise de componentes principais 

para definir os padrões de precipitação na Região Nordeste do Brasil. A análise 

de componentes principais é essencialmente um método de redução de dados 

que objetiva produzir um número pequeno de variáveis derivadas que possam 
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ser usadas no lugar do número maior de variáveis originais para simp lificar a 

análise de dados (ARAÚJO e SOUZA, 2012).  

Gianotti et al. (2011) utilizaram a análise de componentes principais 

aplicada à análise de variáveis meteorológicas para distinguir a diferença entre 

o comportamento atmosférico em duas situações distintas.  

Diaz e Studzinski (1994) analisaram as anomalias climáticas no Brasil 

que interferem na quantidade e intensidade da precipitação. Diaz e Studzinski 

(1994) selecionaram os períodos outubro a dezembro, novembro a fevereiro, e 

abril a junho para as análises das séries mensais de precipitação.  

   Pesquisadores em todo mundo vem utilizando essa técnica 

multivariada como ferramenta importante e útil para investigar a atuação das 

variáveis meteorológicas sobre o clima e eventos climatológicos extremos 

(LIMA et al., 2010). 
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4.   METODOLOGIA 

 

 

4.1.   DESCRIÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO  

 

 

O litoral paranaense apresenta condições climáticas distintas de outras 

regiões do estado do Paraná. Está inserido em região de planície costeira, e 

sofre forte influência das condições atmosféricas associadas ao Oceano 

Atlântico, está inserido no trecho sul do Brasil. 

O clima dessa região, segundo a classificação de Köeppen, é 

identificado em duas faixas climáticas diferentes: tropical úmido com estação 

seca (SELUCHI et al., 2011) e a partir de 700 m de altitude subtropical úmido 

mesotérmico com verão quente (BIGARELLA 1978 apud AREVALO 2011), e 

tem como principais pontos diferenciais, o volume das chuvas e insolação 

(BALDAN, 2006).  

A Bacia Hidrográfica Litorânea apresenta uma área total de 5.766 km
2 

(TROPPMAIR, 1990) e apresenta rios secundários que contribuem com o 

volume de água e sedimentos para os rios principais: Nhundiaquara, do Pinto, 

Cachoeira e Marumbi. Esses rios apresentam em seu curso superior, 

localizado na área serrana, fortes declives e um padrão de canal retilíneo 

(ANGULO 1992 apud TODESCHINI, 2004). O curso inferior dos rios da Bacia 

Hidrográfica dos municípios de Guaratuba e de Antonina, localizado nas 

planícies, apresenta geralmente um amplo vale de fundo plano e um padrão de 

canal meandrante (TODESCHINI, 2004). 

A bacia hidrográfica do leste do Paraná encontra-se na baixada 

litorânea e a Serra do Mar, formada por pequenas bacias limitadas e a oeste 

por um relevo na forma de escarpas ou serras marginais (SILVA, 2010).  

A bacia de drenagem da região que é significativamente extensa . A 

extensa rede de rios (FIGURA 1) drena as águas provenientes das chuvas.  

O transbordamento da água das calhas dos rios ocasiona intensas 

enchentes e enxurradas na região e a elevada vulnerabilidade morfodinâmica 

natural dos solos próximos aos rios geram processos erosivos nas encostas 

(CUNICO, 2007). A retirada da vegetação original ocasiona o assoreamento à 
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jusante em alguns trechos área de drenagem da bacia hidrográfica 

(GONÇALVES, 2007).  

Os rios do Pinto, Cachoeira, Marumbi e Nhundiaquara estão inseridos 

na porção oriental do Estado do Paraná onde se concentra uma significativa 

reserva de cobertura florestal (CUNICO, 2007). Segundo Souza et al. (2011), a 

preservação da vegetação desta serve como barreira e também retém água 

para minimizar os movimentos de massa e erosão do solo.  

A região concentra a maior porção da Floresta Atlântica em seu estado 

conservado (IPARDES, 2001 apud CHEUNG, 2006) e constitui um complexo 

significativo de Floresta Ombrófila Densa (VELOSO et al., 1991, apud 

CHEUNG, 2006), resultado da combinação de um grande número de 

condições como altitude, umidade, precipitação, características físicas dos 

solos, disponibilidade de água, radiação e nutrientes (RODERJAN, 1994; PRÓ-

ATLÂNTICA, 2005, apud BORGO et al., 2010).  

A região costeira paranaense (FIGURA 1) divide-se em dois 

compartimentos morfo-geológicos: A Serra do Mar e a Planície Costeira, 

(AREVALO 2011). A Serra do Mar paranaense está inserida no Cinturão 

Orogênico do Atlântico, cuja evolução envolveu diversos eventos tectônicos e 

magmáticos (SILVA, 2010) e forma uma escarpa marginal, circundada por 

regiões rebaixadas.  

As elevações de cumes ocorreram durante os processos tectônicos 

que deram origem ao Cinturão Orogênico que formou a Serra do Mar. Essa 

configuração proporcionou uma elevada suscetibilidade natural à ocorrência de 

escorregamentos e desenvolvimento de processos erosivos (PAULA et al., 

2006, apud NOWATZKI e SANTOS, 2010) nas encostas íngremes que se 

desenvolveram com a elevação destes sistemas de cadeias de montanhas  

A planície costeira apresenta uma faixa estreita com 10 a 20 km de 

largura, podendo alcançar 50 km de largura ao longo da costa do estado e a 

altitude média pode variar entre 4 a 100 m (STEFANELLO et al., 2012). A costa 

oceânica do litoral Paranaense possui 100 km de extensão, sendo que a costa 

estuarina têm aproximadamente 1.300 km de costa entrecortada em baías e 

estuários (PIERRI et al., 2006), sujeitos a atuação dinâmica dos processos 

naturais. 
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Os solos que ocorrem na Serra do Mar, nos morros próximos às 

nascentes dos rios são principalmente originados dos granitos alcalinos. Essas 

rochas também têm influência na gênese dos solos que se encontram  nas 

vertentes mais suaves, nos sopés das elevações e até nos vales dos rios para 

onde são deslocados blocos de rochas e material parcialmente intemperizado  

(TODESCHINI, 2004). 

O relevo local é diverso, variando de plano forte ondulado (ou 

escarpado), ocorrendo predominantemente solos Hidromórficos em relevo 

plano, ao longo dos rios. Solos Orgânicos Turfosos Indiscriminados, com 

encharcamento permanente ou por períodos , solos do tipo Cambissol com 

teores de silte mais elevados e solos Litólicos que ocorrem diretamente sobre a 

camada rochosa, com grande quantidade de cascalho, matacões  e seixos 

(TODESCHINI, 2004). Nos depósitos coluvionares encontram-se os Latossolos 

e os Argissolos (SILVA, 2010) 

A formação dos Granitos Intrusivos no Pré-Cambriano Superior 

originou solos com elevada quantidade de cascalhos e com altos teores de 

areia principalmente originados dos granitos alcalinos  (SALAMUNI, 1967 e 

MINEROPAR 1990 apud TODESCHINI, 2004).  

A topografia acentuada contribui com escoamento da precipitação, na 

descida das vertentes da serra, favorecendo consideravelmente o processo 

erosivo e o transporte de sedimentos pelos rios  (HILU, 2003). O processo 

erosivo gera os escorregamentos de encostas e ocasionam os desastres 

naturais, principalmente, durante o verão. 

A fragilidade dos solos da região que apresentam em sua composição 

siltes, argilas, areias, seixos, matacões e cascalhos associada aos processos 

de intemperismo e erosão ocasionada por mecanismos físicos e químicos 

associados às intensas chuvas e condições climáticas da região favorecem a 

ocorrência dos escorregamentos de encostas . Angulo (2000) afirma que no 

litoral paranaense o intenso problema associado às tormentas, como os 

escorregamentos das encostas íngremes, são fenômenos naturais que 

ocorrem nas encostas devido às características geológicas e climáticas 

existentes no litoral paranaense. 
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Figura 1 – Área de estudo mostrando os municípios de Antonina e Guaratuba e a rede de 

drenagem natural.  Fonte: ITCG - Base Hidrográfica do Paraná – Agência Nacional das Águas 
/COPEL (2011) 1:50.000 

 

 

4.2.   DADOS HIDROMETEOROLÓGICOS  

 

 

Os dados meteorológicos horários do período de 2000 a 2012 para os 

municípios de Guaratuba e Antonina foram fornecidos pelo Instituto 

Tecnológico Simepar (SIMEPAR) e são eles: precipitação acumulada - 𝑃𝑎𝑐 

(mm), temperatura do ar - 𝑇 (°C), umidade relativa do ar - 𝑈𝑅 (%), velocidade - 

𝑉 (m/s) e direção - 𝐷 (°) do vento, pressão atmosférica -  PR  (hPa),  radiação 
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solar - 𝑅𝑆 (W/m
2
), precipitação horária - P (mm). Os dados de vazão 𝑄 (m

3
/s) 

das estações fluviométricas da Bacia Hidrográfica Litorânea do período de 

2000 a 2012 foram obtidos no site Hidroweb da Agência Nacional das Águas. 

As TABELAS 1 e 2 mostram as informações: código e nome da estação, a sua 

altitude (ℎ), latitude (𝑙𝑎𝑡) e longitude (𝑙𝑜𝑛), e o período de operação (instalação 

𝑡𝑖, e extinção 𝑡𝑒) das estações fluviométricas e meteorológicas, 

respectivamente. Ainda na TABELA 1 encontra-se a área de drenagem 𝐴 de 

cada rio da bacia. 

 

 

Tabela 1- Estações Hidrológicas 

CÓDIGO 
NOME DOS 

RIOS 

𝐴  

(km
2
) 

ℎ 

(m) 
𝑙𝑎𝑡 𝑙𝑜𝑛 

Período de 
Operação 

𝑡𝑖 𝑡𝑒 

82198000 Rio do Pinto 66 54 25°31'16” 48°50'52" 09/1975 - 

82195002 Marumbi 53 60 25°30'24” 48°52'25" 09/1975 04/2009 

82170000 Nhundiaquara 217 3 25°28'37” 48°49'48" 08/1938 - 

82121003 Cachoeira 369 5 25°19'00” 48°42'00" 12/1989 - 

82065000 Cachoeira 180 10 25°14'34” 48°44'51" 04/1992 - 

Fonte: Agência Nacional das Águas (2012) 

 

 

Tabela 2 – Estações Meteorológicas 

CÓDIGO  MUNICÍPIO 
ℎ 

(m) 
𝑙𝑎𝑡 𝑙𝑜𝑛 

Período de Operação 

𝑡𝑖 𝑡𝑒 

25134848 Antonina 60 25°22’00’’ 48°08’00” 01/01/99 - 

25424831 Guaratuba 0 25°84’22” 48°57’61” 01/06/97 - 

Fonte: Instituto Tecnológico SIMEPAR (2013) 
 

 

Os registros históricos que contêm as datas de enchentes nos 

municípios de Antonina e Guaratuba foram levantados nos arquivos da 

Biblioteca Pública do Paraná, no Setor Periódicos, Pasta “Enchentes” e Pasta 

“Litoral” que são disponibilizados para consulta local. 

Os eventos registrados no período de 2000 a 2012 foram divididos em 

duas classes:  

1) Eventos com desastres (cd): chuvas intensas com escorregamento de 

encostas; 
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2) Eventos sem desastres (sd): chuvas intensas e enxurradas que 

causaram alagamentos e/ou, extravasamento de rios e/ou alteração da 

balneabilidade nos municípios de Guaratuba e Antonina. 

A simbologia A é utilizada para o município de Antonina e G é utilizada 

para Guaratuba. 

Com base nos registros históricos de eventos, foram selecionados 10 

eventos. Destes 5 eventos onde os desastres naturais tenham sido apenas 

enchentes e 5 eventos onde tenham ocorrido enchentes que tenham 

ocasionado escorregamentos de encostas. 

Os eventos foram tratados separadamente, agrupados em eventos 

com escorregamentos de encostas que ocorreram durante as enchentes e 

eventos em que ocorreram apenas  enchentes,  sendo que a análise foi feita 

desta maneira a fim de identificar um padrão de comportamento atmosférico 

específico desmonstrando uma maior confiabilidade nos resultados . Os 

eventos cd e sd foram comparados para identificar se existem diferenças entre 

o comportamento das variéveis hidrometerológicas entre estes dois grupos de 

desatres naturais  e verificar se as diferenças existentes apresentam uma 

fundamentação teórica que explique as causas da ocorrência destes grupos de 

desastres naturais.    

Os dados fluviométricos no período dos eventos foram de suma 

importância para o acompanhamento das vazões dos rios. Essas estações 

encontram-se entre os municípios de Guaratuba e Antonina, algumas em 

altitude elevada, de maneira que a chuva e a vazão fossem bem representadas 

espacialmente.   

A chuva e a vazão durante o período analisado, serão retratados para 

compor a rede de informações existentes sobre os eventos . O período 

analisado de chuva e vazão foi um período de 15 dias cujos eventos 

encontram-se dentro deste intervalo. 

A análise da vazão também foi realizada durante os períodos de 

ocorrência de desastres naturais sendo os mesmos eventos utilizados para 

esta análise eventos com escorregamentos de encostas e os eventos onde 

ocorreram enchentes, sem escorregamentos de encostas, sendo que os dados 

de vazão obtidos foram dados monitorados no período de um dia, A vazão 

utilizada foi a vazão específica que permitiu a comparação entre os rios da área 
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de estudo que apresentam bacias de drenagem com áreas de drenagem 

diferenciadas.  

 Para a análise das condições hidrometeorológicas utilizou-se também 

da média do período de um dia, extraída de dados horários das variáveis 

meteorológicas 𝐷 (°) direção do vento, pressão atmosférica -  PR  (hPa), 

calculadas com o Software Excell (2012) para verificar os sistemas de pressão 

atmosférica e a direção do transporte de umidade para as regiões de Antonina 

e Guaratuba durante os eventos. Para análise da direção do vento 

predominante durante o evento utilizou-se a rosa dos ventos que determina em 

graus a direção em os ventos são provenientes.   

A partir da precipitação horária P (mm) que ocorreu nos dias de 

eventos, com o software Excell (2012) calculou-se a precipitação horária 

máxima, (𝑃𝑚𝑎𝑥) durante os 10 desastres naturais sendo que as medias da 

precipitação horária calculada foi do período de um dia, na data do evento que 

consta nas TABELAS 4 e 5. Estas médias calculadas serviram para elucidar as 

questões relacionadas à intensidade da precipitação, direção e pressão 

atmosférica sobre os municípios de estudo durante os eventos de enchentes e 

eventos onde houve os escorregamentos de encostas.  

 

 

4.3.   MÉTODO: ANÁLISE DE COMPONENTES PRINCIPAIS  

 

 

Neste estudo, a Análise de Componentes Principais (ACP) e seus 

respectivos fatores de correlação foram calculados com o Software Statistica 

Trial 10 (VICINI, 2005).  

As técnicas de análises multivariadas, a exemplo da ACP, são 

ferramentas poderosas na análise de um número grande de variáveis. Elas 

permitem reduzir a dimensão da matriz de observações sem perder as 

informações importantes dos dados originais, investiga o comportamento 

espaço-temporal das variáveis envolvidas no problema, assim como detecta 

grupos de variáveis que apresentem comportamento homogêneo (LIMA et al., 

2010). 
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A ACP consiste essencialmente em reescrever as coordenadas das 

amostras em outro sistema de eixo mais conveniente para a análise. As n 

variáveis originais geram, através de suas combinações lineares, n 

componentes principais, cuja principal característica, além da ortogonalidade, é 

que são obtidos em ordem decrescente de máxima variância (GUEDES et al., 

2010). 

Diante da complexidade dos fatores associados às causas dos 

desastres e da dimensão e proporção dos riscos envolvidos , precisa-se que os 

mesmos estejam associados em parte aos fatores meteorológicos. 

As variáveis meteorológicas utilizadas foram precipitação, radiação 

solar, umidade relativa, pressão atmosférica, velocidade e direção do vento, e 

temperatura em eventos que ocorreram no período de 2000 a 2012. Os dados 

utilizados foram dados de 15 minutos em um período de 15 dias. Considerou-

se a data do desastre o oitavo dia, isto é: foi levada em consideração a 

característica da atmosfera uma semana antes e uma semana após o desastre. 

Devido às falhas de monitoramento das estações meteorológicas, foram 

selecionados os eventos com dados de monitoramento contínuo e sem falhas 

para um período de 15 dias . 

O fator de correlação foi obtido através da matriz de covariância das 

variáveis em ambos os eventos, cd e sd, e é uma medida de distância da 

variável meteorológica do eixo de correlação, sendo que as variáveis que 

apresentaram as maiores distâncias  apresentam maior variância e maior 

medida de dispersão da média.  

O método da Análise de Componentes Principais é descrito por 

Johnson e Witchern (1998) apud Saboia (2010) onde explicita a maneira de 

obter as componentes principais. Através da EQUAÇÃO 1 realizou-se a 

padronização das variáveis meteorológicas recomendado por Varela (2008), 

ocorrendo a formação de uma matriz 𝑋𝑖𝑗 com observações versus variáveis 

padronizadas 𝑍𝑖𝑗. 

 

 

𝑍𝑖𝑗 =
𝑋𝑖𝑗

𝑠(𝑋𝑗)
 (1) 
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Onde 𝑠(𝑋𝑗) é o desvio padrão da característica 𝑗 e 𝑖 é o período 

observado. Para a criação da matriz de dados (tempo de observação x 

variáveis padronizadas), primeiramente obteve-se uma matriz de correlação, 

através da EQUAÇÃO 1, a partir da matriz de dados 𝑋 𝑛×𝑝, onde 𝑛 é o número 

de indivíduos de 𝑝 características. A matriz 𝑍 das variáveis padronizadas 𝑍𝑗 é 

igual à matriz de correlação da matriz de dados 𝑋. A determinação dos 

componentes principais foi calculada através da resolução da equação 

característica da matriz 𝑆 (matriz de variância e covariância) ou 𝑅 (matriz de 

correlação). A matriz de variância e covariância 𝑆 é dada por: 

 

 

𝑆 =
1

𝑛
𝑋𝑐

𝑡
. 𝑋𝑐  (2) 

 

 

Onde 𝑋𝑐 é a matriz com valores das observações centrados e a sua 

transposta é dada por 𝑋𝑐
𝑡 . Normalizando a matriz 𝑍, a matriz variância e 

covariância será igual à matriz de correlação 𝑅 (GUEDES et al., 2010) dada 

por:     

 
 

𝑅 =  
1

𝑛
 . 𝑍 . 𝑍𝑡 (3)

 

                                                                        
 

 

Onde 𝑍 é matriz normal de 𝑋, e 𝑍𝑡 é a sua matriz transposta. Sendo a 

matriz 𝑅 uma matriz simétrica e positiva, é diagonalizável por uma matriz 

ortogonal 𝐴, de mudança de base denominada de matriz dos autovetores. Com 

isso a matriz diagonal 𝜆, cujos elementos diagonais são os autovalores  de 

𝑅 (GUEDES et al., 2010) obtida por: 

 

 

𝜆 =  𝑈−1𝑅. 𝑈   
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(4) 
 

                               

Após a obtenção de 𝜆 e 𝑈 da matriz 𝑆 ou 𝑅 o produto de cada 

autovetor pela matriz gera a componente principal. As Componentes principais 

𝑌 são obtidas por combinações lineares entre a transposta dos autovetores 

(𝑈𝑡) e a matriz de observações 𝑋, isto é: 

 

 

𝑌 = 𝑈𝑡 . 𝑋 
 

(5) 

                                    

 

A análise de componentes principais realizada com o Sofware 

Statistica Trial 10 utiliza o príncipio de redução de informações de um amplo 

conjunto de dados tornando possível a sua análise de maneira simplificada, e 

têm como principal parâmetro a dispersão dos dados de uma média central. 

Esta análise quando realizada em um grupo de variáveis sob situações 

distintas, funciona como uma ferramenta estatística que efetua uma 

comparação estatística em ambos os grupos sendo aqui neste estudo, grupos 

distintos de desastres naturais. As ferramentas estatísticas utilizadas para a 

análise de um grande grupo de variáveis meterológicas são os valores de 

dispersão da sua média central, a medida de variância  que explica a oscilação 

e a instabilidade das condições atmosféricas em função da distribuição dos 

dados de variáveis meteorológicas durante os desastres naturais . 

A análise de componentes principais quando aplicada ao estudo de 

variáveis meteorológicas, pode evidenciar um comportamento das variáveis 

específico, que representam um modelo ou padrão de comportamento 

atmosférico . 

Desta maneira a análise  das condições meteorológicas (cuja análise 

utilizou o método de análise de componentes principais),associada a análise de 

chuvas e vazão retrataram as condições hidrometeorológicas durante dois tipos 

de desastres naturais: desastres quando ocorreram evento de enchente e 
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desastres onde ocorreram escorregamentos de encostas associados às 

inudações.    
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5.   RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

 

5.1.  SELEÇÃO DOS EVENTOS  

 

 

A importância dos registros históricos dos desastres naturais ocorrido 

no litoral paranaense na Biblioteca Pública do Paraná deve-se ao fornecimento 

de informações sobre as enchentes no Litoral Paranaense, cujos mesmos 

geram conhecimento sobre a frequência e intensidade dos eventos.  

 A TABELA 3 apresenta os eventos analisados e a data que os 

mesmos ocorreram entre 2000 e 2012 nos municípios de Antonina e 

Guaratuba. 

O símbolo E refere-se a eventos e os símbolos cd e sd se referem a: 

com e sem deslizamento de encostas, respectivamente. Os eventos ocorreram 

em datas específicas. No entanto, para cada evento foi selecionado um 

intervalo de 15 dias com a data de ocorrência do evento no centro deste 

intervalo. Os eventos selecionados têm seus registros históricos  no ANEXO ao 

final desta dissertação. 

 

 

Tabela 3 – Desastres naturais que  ocorreram entre os anos 2000 à 2012 nos muncípios do 
litoral Paranaense dentro do intervalo de 15 dias. 

Evento Sem desastre (sd) Com desastre (cd) 

E1 02/01/2010 a 16/01/2010 07/03/2011 a 21/03/2011 

E2 05/03/2007 a 19/03/2007 25/03/2011 a 08/04/2011 

E3 10/02/2006 a 24/02/2006 15/01/2008 a 30/01/2008 

E4 20/03/2006 a 03/04/2006 01/01/2003 a 15/01/2003 

E5 07/02/2003 a 21/02/2003 22/01/2003 a 05/02/2003 

Fonte: Biblioteca Pública do Paraná, Setor de Periódicos (2012) 

 

 

Foi realizada a seleção de eventos que totalizou um número de 10 

eventos. Considerando a distribuição dos mesmos ao longo do tempo, foram 

separados os eventos com ocorrência de escorregamentos de encostas e sem 

escorregamentos de encostas, onde ocorreram apenas enchentes. Foram 

agrupados seguindo uma ordem cronológica decrescente, ou seja os eventos 
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mais recentes foram os primeiros eventos analisados, e os eventos analisados 

do ano de 2003 foram os últimos a seream analisados, enquanto que os 

primeiros eventos analisados foram os eventos mais recentes . Os eventos 

E1cd e E2cd não foram agrupados em sequencia cronológica. Para esses dois, 

foi considerada a semelhança do comportamento entre as vazões de eventos  

sem desastres, E1sd e E2sd.    

Com excessão de E2cd, que ocorreu nos primeiros dias de outono, 

todos os eventos ocorreram no período do verão.  

Os registros da Biblioteca Pública do Paraná evidenciaram que em um 

mesmo evento ocorreram mais de um registro de enchente ou escorregamento 

de encostas, devido à estas ocorrências em datas espaçadas necessitou-se 

realizar uma  adequação-se do centroide, o centro do intervalo de 15 dias  foi  

deslocado, não havendo possibilidade do registro encontrar-se no centro do 

intevalo de 15 dias. Assim, o intevalo de 15 dias selecionado para cada evento 

permitiu que as observações e datas relevantes tenham sido incluídas nos 

processos de ACP, para tanto as datas foram adaptadas e adequadas de 

forma a obter resultados mais significativos das análises do efetuadas neste 

estudo. 

 

 

5.2.   DESCRIÇÃO DOS EVENTOS  

 

 

Os registros das ocorrências dos eventos obtidos do levantamento nos 

arquivos históricos na Biblioteca Pública do Paraná estão apresentados de 

forma resumida na TABELA 4 e 5. Na TABELA 4 estão apresentados os 

eventos desastres sem a ocorrência de escorregamento de encostas, 

desmoronamento e/ou deslizamento de terra, considerados aqui como sendo 

eventos sem desastres (sd) e na TABELA 5 estão os eventos com desastres 

(cd). 
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Tabela 4 – Descrição dos eventos de chuvas intensas sem desastres, escorregamentos de 
encostas e consequências ocorridas entre 2000 e 2012 nos municípios de Antonina e 

Guaratuba 

EVENTO 
MUNICÍPIO 
DATA 

DESCRIÇÃO 

E1sd 
Antonina 

09/01/2010 

Nenhum rio da região transbordou, mas se manteve um alerta 

quanto a deslizamentos em trechos de rodovias e moradias 
próximas a morros. 

E2sd 
Guaratuba 
13/03/2007 

O temporal que atingiu o litoral do Estado do Paraná deixou muitas 

pessoas desabrigadas no município de Guaratuba. Em Guaratuba 
diversas casas estavam ilhadas e somente com ajuda de barco os 

moradores conseguiram sair. Em Guaratuba a água demorou a 
baixar e durante o dia as ruas ainda estavam alagadas. 

E3sd 

Guaratuba 

11/02/2006 

Litoral tem o maior período de chuva do verão, a poluição do mar no 

litoral do Paraná voltou aumentar, as chuvas ocasionaram a primeira 
enchente do ano. 

Guaratuba 

23/02/2006 

Em decorrência dos quadros de chuvas o relatório de balneabilidade 

indicado pelo IAP (Instituto Ambiental do Paraná) mostrou que 
quase 80% dos locais monitorados se tornaram impróprios para 

banho. A chuva causou o transbordamento do esgoto acumulado em 
fossas e valetas e carregam o lixo das ruas para o mar, 

contaminando a água. 

E4sd 
Guaratuba 

26/03/2006 

Chuvas alagaram parte do litoral, o município mais atingido foi 
Guaratuba, algumas famílias tiveram que ser resgatadas de barco, a 

precipitação foi de cerca de 40% da média mensal, Quinze famílias 
foram desalojadas, a maré cheia contribuiu para o represamento das 

águas e aumentar as áreas alagadas. 

E5sd 
Antonina 
14/02/2003 

Em Antonina o fenômeno não provocou vítimas. Os ventos 
castigaram bastante. As chuvas e os ventos fortes que atingiram o 

litoral paranaense nesta quarta-feira tiveram origem na instabilidade 
climática que afeta todo o Paraná. O calor forte e o alto grau de 

umidade se associaram à proximidade com uma frente fria para criar 
instabilidade. 

Fonte: Biblioteca Pública do Paraná, Setor de Periódicos (2012) 
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Tabela 5 – Descrição dos eventos de chuvas intensas com desastres, escorregamentos de 
encostas e consequências ocorridas entre 2000 e 2012 nos municípios de Antonina e 

Guaratuba 
E

V
E

N
T

O
 

MUNICÍPIO 

DATA 
DESCRIÇÃO 

E
1

c
d

 

Guaratuba 

12/03/2011 
O município registrou estragos, mas foi o menos afetado. 

Guaratuba 
e Antonina 

12/03/2011 

BR 277 e 376 foram interditadas 

Guaratuba 
e Antonina 

13/03/2011 

Região litorânea enfrenta um de seus piores desastres climáticos. Litoral é 
devastado pela chuva. Precipitação em terreno encharcado possibilitou um 

dos piores desastres do Paraná. Os deslizamentos mataram duas pessoas 
e as comunidades ficaram isoladas 

Guaratuba 

e Antonina 
14/03/2011 

Guaratuba e Antonina decretaram situação de emergência. As equipes de 

vigilância em saúde que atuaram na temporada de vão permanecer de 
plantão para atendimento prioritário em Antonina.  

Antonina 
15/03/2011 

Especialistas dizem que construções irregulares, desmatamento e 

modificações no solo são os principais responsáveis pelos deslizamentos 
no município de Antonina. Já passa de 1000 o número de pessoas 

desabrigadas e desalojadas em Antonina. 

Antonina 

16/03/2011 

Apesar da orientação as autoridades para que moradores de áreas 
desocupadas ou atingidas por desmoronamentos não retornem a essas 

localidades. As chuvas deixaram sete mil pessoas desabrigadas e 
desalojadas 

Antonina 
18/03/2011 

Um novo deslizamento de terra na região do bairro Quilômetro 4 em 

Antonina voltou a prejudicar o abastecimento de água na cidade. O 
deslizamento ocorreu por volta das três horas da madrugada do dia 

17/03/2011 em um morro que já estava instável.  

E
2

c
d

  Antonina e 
Guaratuba 

31/03/2011 

Em Antonina segundo a Mineropar foi recomendada a evacuação de 30 
casas do bairro Caixa d’Água pela defesa civil, mais de 100 moradores 

tiveram de deixar suas casas em Antonina para evitar que suas casas 
sejam atingidas por novos deslizamentos. 

E
3

c
d

 

Antonina 

15/01/2008 
O Rio Cachoeira transbordou, em Antonina, barrancos cederam.  

Guaratuba 

e Antonina 
30/01/2008. 

Na estrada que liga Guaraqueçaba à PR-405, na saída para Antonina, um 
Rio transbordou e barrancos cederam. Ocorreram alagamentos na região 

de Antonina. Um deslizamento que não chegou a atrapalhar o trânsito foi 
nas proximidades do ferry-boat, no sentido Guaratuba. A chuva resultou 

em alagamentos em Guaratuba. A chuva deixou 22 desabrigados no litoral. 
Um dos afluentes do Rio Marumbi transbordou.  

E
4

c
d

 

Guaratuba 
05/01/2003 

Cerca de 50 pessoas ficaram desabrigadas, o ferry-boat que liga 

Guaratuba deixou de funcionar durante a manhã. Houve queda de três 
barreiras. 18 km de estradas rurais foram danificados pela pelas chuvas. 

Esta precipitação foi a mais intensa até então registrada pelo Simepar.  

E
5

c
d

 

Guaratuba 

e Antonina 
28/01/2003 

Guaratuba voltou a ser castigada pela constante chuva no fim de semana, 
cerca de 120 casas foram atingidas, 20 pessoas desabrigadas e houve 

queda de barreira na PR 412 próximo ao embarque do ferry boat, que 
interrompeu o acesso da cidade por Garuva. Na BR 277 houve queda de 

barreira. Em Guaratuba pelo menos cinco famílias continuavam 
desabrigadas.  

Guaratuba 
e Antonina 

29/01/2003 

Muitas áreas atingidas pelas cheias dos Rios Nhundiaquara, Marumbi e do 

Pinto. Uma ponte de concreto foi levada pela água e outras duas de 
madeira também ficaram completamente destruídas. A PR 408 ficou 

bloqueada. Decretado estado de calamidade pública no município de 
Guaratuba. Doze pontes pênsis foram levadas pela correnteza dos rios, 

isolando algumas comunidades. 

Fonte: Biblioteca Pública do Paraná, Setor de Periódicos (2012) 
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5.3.   ANÁLISE DA DIREÇÃO DO VENTO E DA PRESSÃO ATMOSFÉRICA   

 

 

As médias diárias de direção do vento (𝐷) e pressão atmosférica (PR) 

foram calculadas para conhecer as condições de pressão e direção dos ventos 

predominantes durante os eventos . Essas condições associadas à análise de 

componentes principais indicaram o comportamento das condições 

atmosféricas durante os eventos. A TABELA 6 a seguir apresenta as médias 

diárias encontradas para cada evento registrado. Havendo dois eventos ou dois 

escorregamentos de terra dentro de um mesmo evento, adotou-se a primeira 

ocorrência.  

 

 

Tabela 6 – Direção do vento (𝐷 - °) e pressão atmosférica (PR - hpA) durante eventos nos 

municípios de Antonina e Guaratuba – média do período de 24 horas (dia do evento) 

Evento A - 𝐷 A - 𝑃𝑅 G – 𝐷 G - 𝑃𝑅 Evento A - 𝐷 A - 𝑃𝑅 G - 𝐷 G - 𝑃𝑅 

E1sd 208,8 1007,3 266,4 1014,0 E1cd 208,8 1003,0 158,4 1010,7 

E2sd 196,2 1007,5 131,4 1014,0 E2cd 187,2 1008,9 183,6 1016,6 

E3sd 165,6 1007,6 160,2 1014,9 E3cd 158,4 1001,6 153,0 1014,0 

E4sd 162,0 1010,4 180,0 1017,7 E4cd 144,4 997,4 162,0 1005,9 

E5sd 171,0 1004,5 88,2 1013,0 E5cd 138,6 1009,3 140,4 1011,0 

Fonte: A autora. Banco de Dados: Instituto Tecnológico SIMEPAR (2014) 

 

 

A pressão atmosférica ao nível do mar é 1013,25 hpA (JARDIM, 2011) 

Diniz e Kousky (2004) descrevem que valores superiores a 1013 hpA  fazem 

parte de sistemas de altas pressões enquanto que os valores inferiores de 

pressão atmosférica fazem parte de sistemas de baixa pressão atmosférica, 

este método é também adotado na análise das condições atmosféricas que 

ocorreram durante os desastres naturais. Para tanto, a seguir descreve-se os 

sistemas de pressão que ocorreram durante o dia do desastre. 

Com base na TABELA 6, a pressão atmosférica foi baixa durante o 

E1sd no município de Antonina e alta no munícipio de Guaratuba. Os ventos 

predominantes foram da direção sudoeste aos dois municípios , 

diferenciadamente dos outros eventos que apresentaram ventos sul e sudeste 

predominantemente.  
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A pressão atmosférica durante o E1cd foi baixa nas duas regiões o que 

favoreceu a criação de zonas de convergência de ventos provenientes da 

região sudoeste em direção ao município de Antonina e ventos predominantes 

da região sudeste em direção ao município de Guaratuba. Sendo que no 

município de Antonina. As direções do vento demonstradas na TABELA 6 

indicaram que a umidade relativa do ar presente durante o evento nas regiões 

foi proveniente da região de Serra do Mar, enquanto que no município de 

Guaratuba o fornecimento de umidade relativa foi proveniente da região 

oceânica, sabendo-se que essas medidas de direção de vento e pressão foram 

durante o dia do evento. 

No E2sd, observou-se a ocorrência de pressão atmosférica similar do 

E1sd para os dois municípios , os ventos foram predominantemente 

provenientes do quadrante sudoeste e sudeste para os municípios de Antonina 

e Guaratuba, respectivamente. As características do vento de sudeste 

apontaram uma zona de alta pressão no Atlântico, trazendo umidade para o 

município de Guaratuba e região durante o evento.  

O E2cd apresentou sistemas de alta e baixa pressão atmosférica nos 

municípios de Guaratuba e Antonina, respectivamente, e os ventos foram 

provenientes da direção da região sul aos dois municípios.  

O E3sd e E3cd apresentaram ventos predominantes do quadrante 

sudeste, indicando contribuição da umidade relativa da região oceânica. Os 

municípios de Antonina e Guaratuba e estavam sob a influência de sistemas de 

baixa e alta pressão atmosférica, durante os desastres naturais 

respectivamente.  

Durante o E4sd os dois municípios receberam ventos da direção sul-

sudeste, a pressão atmosférica manteve-se alta no o município de Guaratuba e 

baixa no munícipio de Antonina. 

Com base nos dados de pressão atmosférica do E4cd, é possível dizer 

que as regiões de Antonina e Guaratuba encontraram-se sob uma zona de 

baixa pressão durante o evento.  

O evento E5sd ambos os municípios estiveram sobre a influência de 

um sistema de baixa pressão atmosférica e os ventos foram provenientes do 

sul no município de Antonina e de leste município de Guaratuba, a circulação 
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atmosférica característica da região influenciada pelo oceano e pela Serra do 

Mar.  

Durante o evento E5cd os municípios Antonina e Guaratuba estiveram 

sobre sistemas de baixa pressão e ventos predominantes do quadrante 

sudeste.    

 

 

5.4.   ANÁLISE DAS VARIÁVEIS HIDROLÓGICAS  

 

 

Com o objetivo de entender as características hidrológicas ocorridas 

durante os eventos, são feitas as análises das variáveis: chuva, vazão e chuva 

acumulada. 

 

 

5.4.1.   PRECIPITAÇÃO HORÁRIA MÁXIMA - 𝑃𝑚𝑎𝑥 

 

 

A avaliação de 𝑃𝑚𝑎𝑥 foi realizada verificando os dados de chuva 

durante o período de 15 dias. A TABELA 7 mostra a 𝑃𝑚𝑎𝑥 ocorrente durante 

os eventos.  

A 𝑃𝑚𝑎𝑥 variou em todos os eventos, entre 10 e 80 mm, sendo que os 

seus máximos ocorreram durante os eventos sd. A soma das precipitações 

horárias que representam a precipitação acumulada foram inferiores
1
 quando 

comparados aos eventos sem escorregamentos de encostas , gerando 

escorregamentos devido à sua duração. As precipitações com menor 

intensidade ocorreram em eventos com escorregamentos de encostas.  

A  𝑃𝑚𝑎𝑥 foi superior em sd e a precipitação com elevada intensidade 

ocasionaram as enchentes, as precipitações inferiores são registradas em cd, 

mas as análises de precipitação acumulada irão indicar que precipitações com 

                                                 
1
 Em alguns eventos com escorregamentos a precipitação horária máxima não é elevada, 

retratando a importância da intensidade e da duração da precipitação durante um período 

determinado entre 1 e 3 dias antes da ocorrência de um escorregamento de encosta.  
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baixa intensidade, mas longa duração podem ocasionar os escorregamentos 

de encostas.  

Em sd notou-se maior incidência de sistemas de pressão diferenciados 

nos municípios de Antonina e Guaratuba durante os eventos sd, sendo que as 

altas intensidades de precipitação nestes eventos que geram as enchentes 

podem estar associadas à ocorrência de chuvas frontais.   

 

 

Tabela 7 – Precipitação horária máxima (𝑃𝑚𝑎𝑥 - mm) com duração máxima de 1 hora durante 
os eventos nos municípios de Antonina e Guaratuba observada no período de 15 dias  

Evento  A -  𝑃𝑚𝑎𝑥 G -  𝑃𝑚𝑎𝑥 Evento A -  𝑃𝑚𝑎𝑥 G -  𝑃𝑚𝑎𝑥 

E1sd  50 60 E1cd 30 30 

E2sd  40 70 E2cd 16 16 

E3sd  40 30 E3cd 20 30 

E4sd  40 50 E4cd 15 40 

E5sd  80 20 E5cd 10 35 

Fonte: A autora. Banco de Dados: Instituto Tecnológico SIMEPAR (2014) 

 

 

5.4.2.   PRECIPITAÇÃO ACUMULADA - 𝑃𝑎𝑐 e VAZÃO - 𝑄 

 

 

A análise conjunta de precipitação acumulada diária e vazão é feita 

para entender o comportamento hídrico nas datas dos eventos de cheia com e 

sem desastre por escorregamento de encostas.  

A simulação de vazão através de modelos matemáticos de chuva-

vazão visa prever o volume de água a ser escoado como consequência de uma 

determinada precipitação (LINDNER, 2007). 

A chuva e vazão dos rios que compõem a bacia hidrográfica da região 

de Antonina e Guaratuba foram analisadas. A vazão obtida através da Agência 

Nacional das Águas foi convertida em vazão especifica 𝑞 em m
3
/s/km

2
 para 

facilitar a análise comparativa entre os rios.  

As FIGURAS 2 a 6 apresentam as chuvas em Antonina e Guaratuba e 

vazão dos rios Nhundiaquara (82170000), Marumbi (82195002), Cachoeira 

(82065000 e 82121003) e do Pinto (82198000) para os pares eventos de 

desastre, com e sem escorregamento de encostas. As datas dos eventos estão 

circuladas em roxo. 



33 
 

As chuvas e as vazões dos rios nos E1sd e E1cd estão apresentadas 

na FIGURA 2. Estes dois eventos foram agrupados devido à sua proximidade 

temporal e apresentaram vazões relativamente elevadas que favoreceu a 

comparação das precipitações acumuladas que ocorreram neste período. 

Verificou-se nestes dois eventos o aumento das vazões com o 

aumento da precipitação acumulada, e uma sutil elevação da vazão dois dias 

antes de uma intensa precipitação no município de Guaratuba durante o evento 

sd. 

 

 

 

Figura 2 – Precipitação acumulada - 𝑃𝑎𝑐 (mm) e vazão específica diária - 𝑞 em m
3
/s/km

2
, 

superior: sem escorregamentos de encostas, inferior: com escorregamentos de encostas: 

(Evento 1) Fonte: A autora. Banco de dados: Instituto Tecnológico do Paraná SIMEPAR (2013) 
e Agência Nacional das Águas (2012) 
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Em E1sd, 𝑃𝑎𝑐 foi elevada durante as datas dias 7 e 8 de janeiro de 

2010. A enchente em E1sd foi registrada um dia após intensa 𝑃𝑎𝑐 (9 de janeiro 

de 2010). Em cd, o período entre 10 e 14 de março de 2011, onde o valor de 

𝑃𝑎𝑐 é elevado, há registro de escorregamentos de encostas nos dias 13,15 e 

18 de março de 2011, que ocorreram durante e após 𝑃𝑎𝑐 elevada, sendo que 

ainda 4 dias após alta intensidade de chuvas teve-se um registro de 

escorregamento de encosta. Alguns destes escorregamentos de terra são 

ocasionados pela umidade dos solos e o grau de saturação das encostas. Nos 

municípios de Antonina e Guaratuba, a 𝑃𝑎𝑐 apresentou maior intensidade e 

maior duração durante no evento sd.  

 

 

 

Figura 3 - Precipitação acumulada - 𝑃𝑎𝑐 (mm) e vazão específica diária - 𝑞 em m
3
/s/km

2
, 

superior: sem escorregamentos de encostas, inferior: com escorregamentos de encostas: 
(Evento 2) Fonte: A autora. Banco de dados: Instituto Tecnológico do Paraná SIMEPAR (2013) 

e Agência Nacional das Águas (2012) 
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Durante sd e cd, ainda referente ao evento 1 FIGURA 2, 𝑞
  
e 𝑃𝑎𝑐 foram 

elevados durante os períodos registrados nos arquivos da Biblioteca Pública do 

Paraná.  

Em E1sd,  𝑞 apresentou seu máximo durante o registro de enchente.  

Os valores de  𝑞
 
máximos coincidiram com 𝑃𝑎𝑐 elevada, indicando o aumento 

de 𝑞
 
 com o aumento da  𝑃𝑎𝑐. 

O 𝑞 máximo durante cd e sd ocorreu no rio Cachoeira. O  𝑞
 
foi mais 

intenso no evento cd comparada ao evento sd. A vazão máxima ocorreu dois 

dias antes do registro do primeiro escorregamento de terra, dia 11 de março de 

2011, data de registro da precipitação acumulada mais intensa neste período 

no município de Antonina.  

As chuvas e as vazões dos rios nos E2sd e E2cd estão apresentadas 

na FIGURA 3.  

Estes dois eventos foram agrupados devido à proximidade temporal e 

semelhança de vazão entre estes dois eventos.  

Em E2sd o máximo  𝑃𝑎𝑐 não é acompanhado de máximo  𝑞. Em E2sd,  

𝑃𝑎𝑐 foi elevada durante as datas 11 e 12 de março de 2007 e a enchente em 

E2sd foram noticiadas em 13 de março de 2007 em Guaratuba. 

 O aumento da precipitação em Antonina no dia 16 de março de 2007 

elevou as vazões dos rios, e os rios Cachoeira e Marumbi apresentaram a 

vazão máxima neste dia, mas não houve registros de eventos enchentes neste 

período. Em E2cd, a partir do dia 29 de março, ocorreu uma intensificação da 

precipitação, os escorregamentos ocorreram no dia 31 de março de 2011, um 

dia posterior a intenso  𝑃𝑎𝑐.  

O 𝑃𝑎𝑐 apresentou maior intensidade durante o evento sd quando 

comparado ao evento cd, enquanto que a duração das chuvas em dias 

anteriores ao evento foi maior em cd. O evento cd apresentou 6 dias de chuvas 

consecutivos anteriores ao evento, enquanto que em sd registrou-se 4 dias de 

chuvas consecutivos anteriores ao evento. Durante o evento cd, o q foi elevado 

e coincidiu com os períodos registrados nos arquivos da Biblioteca Pública do 

Paraná.   

No evento sd, o Pac  foi elevado no município de Guaratuba entre um a 

dois dias antes do período de registro de enchente. Verificou-se através do 
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monitoramento o aumento de 𝑞 com aumento das chuvas defasadas de um a 

dois dias, corroborando com os noticiários.  No evento cd os valores de  𝑞 

elevaram-se após um dia de intensa precipitação
 
e o escorregamento ocorreu 

um dia após  𝑃𝑎𝑐 máximo registrado no município de Guaratuba. 

Em E2sd, o 𝑞 foi elevado durante 𝑃𝑎𝑐 elevado no município de 

Guaratuba. Em E2cd, o 𝑞
 

elevou-se durante chuvas intensas, o 

escorregamento de terra ocorreu um dia após o elevado 𝑃𝑎𝑐. O maior 𝑞 

registrado durante o evento cd ocorreu no rio Cachoeira e Nhundiaquara. O 𝑞 

foi mais intenso durante o evento cd. O rio Cachoeira, nesse mesmo evento, foi 

um dos rios que apresentou vazão máxima durante as datas registradas de 

desastres com escorregamento de terra, no dia 31 de março de 2011. 
                         

 

A FIGURA 4 mostra os eventos E3sd e E3cd que ocorreram no período 

de fevereiro de 2006 e janeiro de 2008, respectivamente. Estes dois eventos 

foram agrupados devido à sua proximidade temporal.  

Em E3sd, o 𝑃𝑎𝑐 foi de baixa intensidade, quando comparado aos 

outros eventos e apresenta longa duração. Segundo registros, no dia 11 de 

fevereiro de 2006, foi relatada uma enchente no litoral paranaense e outra 

enchente foi verificada no dia 23 de fevereiro de 2006 onde se registrou da 

piora da qualidade da água do mar pelo Instituto Ambiental do Paraná, este 

efeito foi sentido no município de Guaratuba dois dias após 𝑃𝑎𝑐 elevado.  

Em E3cd, o 𝑃𝑎𝑐 apresentou um máximo superior a 200 mm no dia 29 

de janeiro de 2008 em meio a um período chuvoso, e nesse período ocorreram 

dois escorregamentos de terra, sendo os mesmos nos dias 15 e 30 de janeiro 

de 2008. O segundo escorregamento esteve relacionado como o evento do dia 

29.  

Em ambos os eventos de E3, o 𝑃𝑎𝑐 apresentou elevada duração como 

mostra a FIGURA 4, o evento sd teve 8 dias de chuvas consecutivos, enquanto 

que o evento cd apresentou 15 dias de chuvas consecutivos, e o município de 

Guaratuba apresentou elevada intensidade de chuvas dois dias antes do 

escorregamento de encosta, nas duas situações ocorreu a elevação da 

umidade do solo e a sua saturação, a elevada intensidade de chuva neste 

período contribuiu neste caso, para a ocorrência do escorregamento de 

encosta.  
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Em E3sd,  𝑞 apresentou valores relativamente baixos e a vazão 

máxima coincidiu com os valores de precipitação acumulada máximos que 

ocorreram no município de Antonina. O Rio Marumbi apresentou um índice 

elevado de 𝑞
 
quando comparado a outros rios da região.  

Em E3cd, o Rio Marumbi apresentou valores mais elevados 𝑞
 
e 

apresentou um aumento próximo aos dias de 𝑃𝑎𝑐 elevado. O 𝑞 apresentou seu 

máximo, com exceção do Rio Marumbi no período onde ocorreu um 

escorregamento de terra, dia de 30 de janeiro de 2008. 

 

 

 

Figura 4 – Precipitação acumulada - 𝑃𝑎𝑐 (mm) e vazão específica diária - 𝑞 em m
3
/s/km

2
, 

superior: sem escorregamentos de encostas, inferior: com escorregamentos de e ncostas: 

(Evento 3). Fonte: A autora. Banco de dados: Instituto Tecnológico do Paraná SIMEPAR (2013) 
e Agência Nacional das Águas (2012) 
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 A FIGURA 5 registra o evento 4, que ocorreu entre março e abril de 

2006 e janeiro de 2003.    

Os eventos E4sd e E4cd foram eventos com relativa proximidade 

temporal e apresentaram similaridade nos níveis de vazão apresentados, por 

esta semelhança agruparam-se estes dois eventos onde houve os 

escorregamentos de encostas e os eventos onde ocorreram enchentes com 

vazões com valores aproximados. Durante os anos de 2004 e 2005 não houve 

registros de enchentes e escorregamentos de encostas nos arquivos da 

Biblioteca Pública do Paraná. 

Em E4sd, o 𝑃𝑎𝑐 apresentou alta duração e alta intensidade, seu 

máximo foi acima de 160 mm/dia. A precipitação ocorreu durante todo o 

período. A enchente registrada nos arquivos ocorreu um dia após o máximo 

𝑃𝑎𝑐.  A vazão elevou-se no dia 29 de março de 2006, não havendo registro de 

enchentes neste dia. Neste evento sd ocorreu uma elevação de vazão após 

precipitações com duração de 6 dias consecutivos no município de Guaratuba, 

gerando um registro de vazão máxima neste período nos rios Cachoeira e 

Nhundiaquara.  

Em E4cd, o 𝑃𝑎𝑐 apresentou alta intensidade e baixa duração, o 

escorregamento ocorreu um dia após intensa precipitação (5 de janeiro de 

2003).  

O índice 𝑃𝑎𝑐 apresentou elevada duração durante sd, e a intensidade 

foi superior em cd.  
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Figura 5 – Precipitação acumulada - 𝑃𝑎𝑐 (mm) e vazão específica diária - 𝑞 em m
3
/s/km

2
, 

superior: sem escorregamentos de encostas, inferior: com escorregamentos de encostas: 

(Evento 4). Fonte: A autora. Banco de dados: Instituto Tecnológico do Paraná SIMEPAR (2013) 
e Agência Nacional das Águas (2012) 

 

 

A precipitação acumulada durante os eventos ocorrentes nos 

municípios de Antonina e Guaratuba nos eventos E4sd e E4cd apresenta ram-

se de maneira elevada. Durante o evento onde ocorreu o deslizamento a 

precipitação no município de Guratuba foi elevada. As datas que se tiveram o 

registro de eventos de enchente e deslizamento de encostas , foram os dias 

26/03/2006 e 05/01/2003 respectivamente. Os dois eventos ocorreram um dia 

após a elevada e máxima precipitação.no município de Guaratuba.  

O rio Cachoeira apresentou elevada vazão durante o evento sd, mas 

este rio não sofreu uma elevação de vazão durante a elevada precipitação, 

este evento apresenta baixos valores relativos de 𝑞. 
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A FIGURA 6 apresenta o comportamento de chuva e vazão durante os 

eventos E5sd e E5cd que ocorreram nos períodos de janeiro e fevereiro de 

2003.  

Em E5sd, o 𝑃𝑎𝑐 teve elevada duração e intensidade relativamente 

moderada, no entanto, essa figura mostra que nas datas do dia 9, 10 e 11 de 

fevereiro de 2003, o 𝑃𝑎𝑐 praticamente cessou, e no dia 12 o 𝑃𝑎𝑐 atingiu cerca 

de 50 mm/dia. Os rios de maneira geral sofreram uma elevação quando ocorre 

um pico de precipitação no dia 16.  

O dia do evento E5cd foi 28 de janeiro de 2003 quando ocorreu o 

escorregamento, e neste dia o valor de 𝑃𝑎𝑐 foi baixo, os dias anteriores 𝑃𝑎𝑐 foi 

elevado, o que caracterizou um escorregamento após um a dois dias de fortes 

chuvas em ambos os municípios . A duração das chuvas no evento cd foi 

moderada, o período de ascensão, aonde a precipitação chegou a atingir a 

máxima, a 𝑃𝑎𝑐 teve duração de quatro dias.  

No evento E5sd, o valor obtido de 𝑃𝑎𝑐 foi menor quando comparada ao 

evento cd, a duração de 𝑃𝑎𝑐 máximo no evento sd foi superior.   

Em E5sd, o 𝑞 apresentou sua máxima dois dias após o evento de cheia 

registrada nos arquivos, no entanto seus valores máximos não foram elevados 

durante o evento.  

Em E5cd o máximo 𝑞 foi extremo e ocorreu um dia anterior ao 

escorregamento de terra no dia 29 de janeiro de 2003. Os rios Cachoeira e 

Marumbi apresentaram o 𝑞 máximo e os dados das estações mostraram que a 

data coincidiu com o máximo 𝑃𝑎𝑐.
 
  

Os escorregamentos de encostas ocorreram em dias subsequentes às 

intensas precipitações. O grau de saturação do solo pode favorecer a 

ocorrência dos desmoronamentos e deslizamentos  dias após a intensa 

precipitação.  
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Figura 6 – Precipitação acumulada - 𝑃𝑎𝑐 (mm) e vazão específica diária - 𝑞 em m
3
/s/km

2
, 

superior: sem escorregamentos de encostas, inferior: com escorregamentos de encostas: 
(Evento 5) Fonte: A autora. Banco de dados: Instituto Tecnológico do Paraná SIMEPAR (2013) 

e Agência Nacional das Águas (2012) 

 

 

Os eventos que apresentaram maior quantidade de precipitação 

acumulada diária em ordem decrescente no município de Guaratuba foram: 

E4cd, E3cd, E1sd, E2sd, E4sd, E2cd, E1cd, E5cd, E3sd e E5sd, e no município 

de Antonina foram: E1sd, E1cd, E2sd, E5sd, E4sd, E4cd, E5cd, E2cd e E3cd.  

No evento E1cd que ocorreu em março de 2011, a vazão máxima 

ocorreu dois dias antes do primeiro escorregamento de encosta, e esta vazão 

máxima foi registrada no Rio Cachoeira e as precipitações máximas foram 

registradas no município de Antonina, isto se deve a fato que durante este 

evento este município foi o que mais sofreu as consequências deste evento, as 

estradas ficaram interditadas e muitas pessoas ficaram desabrigadas nesta 
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região, o acesso ao município tornou-se impossível. O Rio Cachoeira é um dos 

rios mais próximos do município de Antonina. 

  O evento E5cd, que ocorreu entre janeiro e fevereiro de 2003 entre os 

municípios analisados o município de Guaratuba foi o município mais atingido, 

decretando estado de calamidade pública conforme ANEXOS, o Rio Marumbi 

foi o rio que apresentou máxima vazão, e este é um dos rios analisados mais 

próximos do município de Guaratuba, conforme FIGURA 1. O município de 

Guaratuba foi o município que apresentou a máxima precipitação e esta 

ocorreu um dia antes do primeiro escorregamento de encosta, sendo que a 

precipitação ocorreu durante 4 dias consecutivos anteriores ao primeiro 

escorregamento de encosta.   

O fator determinante para a ocorrência do escorregamento foram 

períodos de chuvas com alta intensidade durante alguns dias antes do evento e 

períodos prolongados de chuvas com intensidade moderada.  
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5.5   ANÁLISES DAS CONDIÇÕES METEOROLÓGICAS QUE OCASIONAM 

EVENTOS ATRAVÉS DO FATOR DE CORRELAÇÃO 

 

 

O primeiro aspecto analítico relevante nos estudos de riscos 

ocasionados por enchentes compreende as dificuldades de caracterizar as 

relações entre as dimensões física e humana de um evento (MATTEDI e 

BUTSKI, 2001). Os riscos gerados pelos desastres naturais decorrentes de 

enchentes e escorregamentos de encostas podem ser analisados por uma 

combinação linear de variáveis  meteorológicas em eventos sd e cd e podem 

gerar um conhecimento cuja compreensão deste fenômeno faz-se necessária 

para o entendimento dos processos existentes e da dimensão ambiental de um 

desastre.  

O fator de correlação segundo a matriz de covariância descrita pela 

EQUAÇÃO 3 foi calculado pelo software Statistica Trial 10 e este fator está 

apresentado na TABELA 8. Os maiores valores obtidos revelam as variáveis 

meteorológicas que tiveram maior influência sobre os eventos e, analisando a 

correlação entre cada uma delas, encontram-se as características das 

condições meteorológicas no período de 15 dias em que os eventos ocorreram. 

A análise do fator de correlação indica que a variável meteorológica 

radiação solar e a temperatura apresentaram a maior variabilidade, foram as 

variáveis meteorológicas que mais oscilaram durante os eventos, dentro de 

uma amplitude amostral de 15 dias. A variável meteorológica radiação solar foi 

uma variável meteorológica que exerceu influência sobre a temperatura e 

ocasionou modificações no comportamento de outras variáveis meteorológicas 

durante os desastres naturais .  

A radiação solar e a temperatura que apresentaram elevada oscilação 

durante os eventos onde as condições meteorológicas foram adversas e 

extremas, influenciaram o comportamento das outras variáveis meteorológicas 

analisadas.  
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Tabela - 8. Variáveis meteorológicas (𝑉𝑎𝑟) que apresentam maior fator de correlação (𝐹𝑐) 

durante os eventos calculados a partir do Software Statistica  Trial 10 

Evento 

 

Guaratuba Antonina 

𝑉𝑎𝑟 𝐹𝑐 𝑉𝑎𝑟 𝐹𝑐 
E1sd PR, T 0,9390 T, RS 0,4997 

E2sd T, RS 
V, T 

0,4523 
0,4865 

T, RS 0,7800 

E3sd T, RS 0,6989 T, RS 0,8409 

E4sd T, RS 

UR, PR 

0,7430 

0,5056 
T, RS 0,8488 

E5sd T,  RS 
V, T 

0,7963 
0,4817 

T, RS  
0,8606 

E1cd T, PR, 

UR, PR 

0,9621 

0,9562 
T, RS 

 

0,4748 

E2cd T, RS 0,4523 T, RS 0,5786 

E3cd T, RS 
V, RS 

0,7853 
0,7009 

T, RS 0,8409 

E4cd T, RS 

V, T 

0,7578 

0,4038 
T, RS 0,7852 

E5cd T,  RS 0,7835 UR, PR 0,9348 

Fonte: A autora. Banco de Dados: Instituto Tecnológico SIMEPAR (2014) 

 

 

5.6. ANÁLISES DAS CONDIÇÕES METEOROLÓGICAS ATRAVÉS DA 

ANÁLISE DE COMPONENTES PRINCIPAIS  

 

 

As variáveis meteorológicas utilizadas para a análise de componentes 

principais foram corrigidas no Software Statistica Trial 10 em função do desvio 

padrão para fins comparativos de correlação ou semelhança entre variâncias e 

covariâncias de variáveis com unidades diferentes conforme a EQUAÇÃO 1. A 

Análise de Componentes Principais descreve a distribuição espacial das 

variáveis meteorológicas.  Cada análise contém os eventos sd e cd.  

A FIGURA 7 mostra a análise de componentes principais através da 

distribuição espacial dos fatores 1 e 2, os dois fatores mais representativos de 

ACP.  

Em E1sd Antonina (FIGURA 7-a), as variáveis meteorológicas 𝑅𝑆 e 𝑇 

apresentaram a maior variabilidade, sendo as variáveis mais inconstantes 

durante o período analisado, devido ao elevado fator de correlação que 

demonstrou a instabilidade dos dados destas variáveis durante o evento .  
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A variável meteorológica 𝑈𝑅 em sd apresentou alta variância e alta 

variabilidade de dados como mostra a FIGURA 7-a, apresentando uma elevada 

variância, havendo alta instabilidade da umidade relativa durante o evento. 

Segundo o fator de correlação como consta na TABELA 8, as variáveis 

meteorológicas 𝑅𝑆 e 𝑇 foram as variáveis meteorológicas que apresentaram 

maior variabilidade, sendo a temperatura uma variável associada à radiação 

solar, uma alta variabilidade da radiação solar implicou em uma alta 

variabilidade da temperatura. 

 Enquanto que as variáveis meteorológicas 𝑉, 𝐷, PR  e  P, 

apresentaram a menor variabilidade. A FIGURA 7-a mostrou que durante o 

evento sd, as variáveis apresentaram valores com maior desvio padrão
2
, 

(verificou-se esta correlação devido ao maior fator de correlação apresentado 

por estas variáveis meteorológicas em sd quando comparadas ao evento cd) .  

Em cd as características foram mais constantes, representando 

condições atmosféricas definidas, a componente principal demonstrou que 

neste evento as variáveis meteorológicas apresentaram um fator de correlação 

menor e um menor desvio padrão com menor variabilidade do conjunto de 

dados dentro de um espectro de 15 dias, sendo que  𝑅𝑆 e 𝑇 foram as variáveis 

que apresentaram maior variabilidade.  

A FIGURA 7-b mostra os eventos E1sd e E1cd para Guaratuba, Em 

E1sd as variáveis meteorológicas  𝑇 e  PR  apresentaram elevada variabilidade, 

enquanto que em E1cd, 𝑈𝑅 e PR  apresentaram elevado fator de correlação. 

Neste município, tanto as características do evento cd quanto do evento sd, 

apresentaram elevada variabilidade.  

Estes dois eventos foram onde as variáveis meteorológicas que 

apresentaram maior correlação, sendo que ainda nota-se que as variáveis do 

evento cd apresentaram menor fator de correlação foi mais estável durante os 

eventos. Mas se correlacionaram com maior intensidade as variáveis do evento 

sd, apresentando maior semelhança e maior correlação com cd. As variáveis 𝑉 

sd e 𝑉 cd; 𝐷 sd e 𝐷 cd;  PR   sd e    PR    cd;  P  sd e  P  cd;  𝑅𝑆 sd e 𝑅𝑆 cd; 𝑇 sd 

e 𝑇 cd;  𝑈𝑅 sd e 𝑈𝑅 cd se agruparam apresentando elevada correlação.   

                                                 
2
 Variáveis com maior desvio padrão significa que as condições meteorológicas durante o 

período de 15 dias alteraram-se com maior intensidade. 



46 
 

Os padrões encontrados nos outros eventos mantiveram -se 𝑅𝑆, 𝑇 e 

𝑈𝑅 apresentaram maior variabilidade, enquanto que 𝑉, 𝐷, PR  e P 

apresentaram-se mais estáveis caracterizando uma maior definição e menor 

variabilidade, isto se caracterizou devido à maior dependência entre estas 

variáveis, sendo que as condições de velocidade e direção dos ventos foram 

controladas pelas condições de pressão atmosférica, e uma menor variação 

das condições de pressão automaticamente gerou menor variação de 

condições de direção e velocidade dos ventos. Enquanto que os ventos que 

transportam umidade relativa controlaram as taxas de precipitação. Já 

alterações constantes da intensidade de radiação solar que podem ser 

alteradas pela intensidade de coberturas de nuvens alteraram diretamente a 

temperatura e a as taxas de evapotranspiração podem modificar a 

concentração de umidade relativa na atmosfera.   

A forte correlação entre as variáveis meteorológicas que se destacou 

neste evento no município de Guaratuba mostrou a similaridade do 

comportamento atmosférico durante os desastres naturais em eventos onde 

temos os escorregamentos de encostas com enchentes e eventos onde 

ocorrem apenas enchentes, sendo o limiar de diferenciação entre o 

comportamento atmosférico entre os dois eventos são de difícil identificação, 

mas podem ser notados nos demais eventos.   

Este evento apresenta uma sutil diferenciação entre as variáveis do 

evento cd que são ligeiramente mais estáveis , com pequenas variações, sendo 

assim, as condições de eventos onde ocorreram os escorregamentos foram 

sensivelmente mais estáveis e mais equilibradas o que acarretou uma condição 

de evento intensificado, com precipitação de elevada intensidade por um 

período mais extenso como demonstra a FIGURA 2 quando se analisa o 

município de Guaratuba.  
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(a) 

 

 

 

(b) 

 
Figura 7 – Análise de componentes principais dos eventos E1sd e E1cd para (a) Antonina e (b) 

Guaratuba. Fonte: A autora (2014). Banco de dados: Instituto Tecnológico SIMEPAR 

 



48 
 

A FIGURA 8 (a) e (b) mostra a ACP - E2 - Antonina e Guaratuba, 

respectivamente.  

Em E2sd Antonina, 𝑅𝑆,  𝑇 e 𝑈𝑅 apresentaram a máxima variabilidade 

entre as características . As variáveis  𝑉, 𝐷, PR e P  apresentaram menor 

variabilidade, quando comparadas as variáveis anteriores, e isto demonstra 

que as variáveis meteorológicas melhores explicadas pelo eixo de correlação 

foram as variáveis 𝑅𝑆,  𝑇  e 𝑈𝑅 que apresentaram dados onde a sua correlação 

foi melhor explicada, isto deve-se ao fato de haver neste conjunto de dados 

maior variabilidade entre os mesmos . A elevada variabilidade mostrou um 

maior número de valores com maior distância da média aritmética e melhor 

representatividade do fator de correlação. As pequenas dispersões da média, 

ou baixa variabilidade no conjunto de dados representaram valores mais 

centrados, e condições atmosféricas mais constantes. Um exemplo disso é o 

evento E2cd onde os fatores 1 e 2 foram menos expressivos e a variabilidade 

entre as variáveis meteorológicas apresentaram variância nitidamente superior 

durante o evento sd. Observando o comportamento das variáveis  𝑃𝑅, P  e 𝑉 do 

evento E2cd da Figura 8 (a), pode-se verificar pequena variabilidade dessas 

variáveis durante todo o evento indicando que durante este evento as 

condições atmosféricas estiveram mais definidas.  

 Em E2sd Guaratuba, 𝑈𝑅  e 𝑇, foram as variáveis que apresentam maior 

fator de correlação, ou seja, estas variáveis meteorológicas foram as que mais 

oscilaram durante o evento sem escorregamento de terra. Em E2cd, as 

variáveis meteorológicas que mais oscilaram foram 𝑅𝑆 e 𝑇. As variáveis 

meteorológicas a 𝐷, PR , P  apresentaram o menor desvio padrão e foram as 

variáveis meteorológicas com valores  mais próximos à média central, neste 

evento com escorregamento. As variáveis meteorológicas durante o evento cd 

de maneira geral, apresentaram menor fator de correlação e menor 

variabilidade.    

Este fato revela que o evento onde ocorreu este escorregamento de 

encosta apresentou condições meteorológicas mais definidas e constantes.  
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(a) 

 

 

 

(b) 

 

Figura 8 – Análise de componentes principais dos eventos E2sd e E2cd para (a) Antonina e (b) 

Guaratuba. Fonte: A autora (2014). Banco de dados: Instituto Tecnológico SIMEPAR 
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A FIGURA 9 (a) e (b) representa a ACP para o evento E3 em Antonina 

e Guaratuba, respectivamente. Em E3sd Antonina, 𝑅𝑆, 𝑇 e 𝑈𝑅 apresentaram 

maior fator de correlação, e maior oscilação no período. As variáveis 

meteorológicas, 𝑉, D ,  PR  e P  apresentaram variabilidade, o que representa 

uma condição atmosférica com elevada oscilação de condições atmosféricas  

durante o evento. Em relação ao E3cd Antonina, as variáveis meteorológicas 

RS , T e  𝑈𝑅 tiveram menor fator 1, isto significa uma variabilidade menor em 

relação ao evento sd. As variáveis D , PR   e P  foram as variáveis 

meteorológicas com menor fator de correlação, neste evento com 

escorregamento, com valores aproximadamente semelhantes durante o 

período.  As variáveis meteorológicas durante o evento cd apresentaram menor 

variabilidade e menor oscilação de valores, com características similares e um 

baixo desvio padrão. Verificou-se este fato na FIGURA 9-a onde a análise 

mostrou que durante o evento cd as variáveis meteorológicas em cd 

apresentaram menor variabilidade de dados. Este fato demonstrou que o 

evento onde ocorreu escorregamento de terra se caracterizou por condições 

atmosféricas semelhantes durante todo o período, com menor variabilidade, 

caracterizando a existência de um sistema atmosférico mais constante sobre o 

local.  

A FIGURA 9-b mostra a análise feita para Guaratuba. No evento E3sd, 

as variáveis meteorológicas RS , T  e  𝑈𝑅 apresentaram maior fator de 

correlação, no entanto todas as variáveis meteorológicas apresentaram 

variabilidade e, representando uma condição atmosférica com características 

variáveis com elevada oscilação. Em E3cd, as variáveis RS , T  e  𝑈𝑅 

apresentaram maior oscilação entre as demais as variáveis. Uma baixa 

variabilidade foi encontrada entre  𝐷,  PR  e P  sendo as variáveis 

meteorológicas com baixo desvio padrão. 

As variáveis meteorológicas durante o evento cd, apresentaram baixo 

índice de variação ou variabilidade e baixo desvio padrão Enquanto que em sd, 

a variabilidade encontrada entre as variáveis meteorológicas durante o período 

foi elevada. Corroborando-se que durante estes eventos onde ocorreram 

escorregamentos de encostas as variáveis meteorológicas  oscilaram com 
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menor intensidade, demonstrando que as condições atmosféricas foram mais 

constantes durante o período de 15 dias.  

 

(a) 

 

 

 

(b) 

 

Figura 9 – Análise de componentes principais dos eventos E3sd e E3cd para (a) Antonina e (b) 

Guaratuba. Fonte: A autora (2014). Banco de dados: Instituto Tecnológico SIMEPAR 
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A FIGURA 10 (a) e (b) representa a ACP durante o evento 4 em 

Antonina e Guaratuba, respectivamente. No evento E4sd Antonina, 𝑅𝑆, 𝑇 e 𝑈𝑅 

apresentaram a elevada oscilação de características durante o evento. As 

variáveis meteorológicas   𝑉,  𝐷, PR  e  P  também apresentaram oscilação 

durante o evento. Em E4cd, RS , T  e  𝑈𝑅 apresentaram oscilação maior em 

relação as variáveis meteorológicas  𝐷 , PR   e P .  

Durante o evento 4 no município de Guaratuba, como mostra a 

TABELA 8, as variáveis meteorológicas que apresentaram instabilidade 

durante o evento sd foram RS e T  seguidas de PR   e 𝑈𝑅.    

As variáveis meteorológicas  𝐷 e  P  tiveram uma estabilidade em seus 

valores durante estes 15 dias, sendo estáveis durante o período, e se verifica 

na FIGURA 5 que a precipitação acumulada durante o evento E4sd, em 

Guaratuba ocorreu durante o período de 8 dias sendo que 6 dias as chuvas 

foram por períodos consecutivos , apresentando uma pequena estabilidade que 

favoreceu a ocorrência deste evento de enchente. 

Durante o evento cd neste mesmo município, como mostra a TABELA 

8, as variáveis meteorológicas 𝑉 e T  apresentaram maior instabilidade, foram 

as variáveis meteorológicas menos instáveis durante o evento. Analisando a 

FIGURA 10-b, nota-se que RS  e T  também apresentaram elevada 

instabilidade durante o evento. Enquanto que 𝐷, PR  e  P  apresentaram certa 

estabilidade e seus valores foram constantes, com baixa oscilação. A FIGURA 

5 mostra que a precipitação acumulada foi baixa durante 14 dias analisados, 

sendo que em um único dia a precipitação acumulada foi de elevada 

intensidade, um dia antes do escorregamento de encosta, analisando o 

município de Guaratuba. 

A análise de componentes principais demonstra que durante o evento 

cd, as variáveis meteorológicas, apresentaram menos oscilações, enquanto 

que durante o evento sd, a oscilação de valores ocorreu de maneira mais 

perceptível indicando condições atmosféricas menos definidas.  

A FIGURA 11 (a) e (b) apresenta a ACP do evento 5 para Antonina e 

Guaratuba, respectivamente. Durante o evento E5sd, Antonina, as variáveis 

meteorológicas RS , T  e  𝑈𝑅 apresentaram fator de correlação elevado, isto 
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significa que estas variáveis meteorológicas tiveram elevada variabilidade no 

conjunto de dados durante o período de 15 dias, seus valores oscilaram e esta 

alta oscilação durante o evento representa condições atmosféricas pouco 

definidas e bastante instáveis durante o período. As demais variáveis 

meteorológicas também apresentaram elevado fator de correlação e elevada 

oscilação, estando inconstante durante o evento, a variável meteorológica que 

apresentou maior estabilidade durante este evento foi a precipitação  P  que 

apresentou pequena oscilação 

 Em E5cd, 𝑅𝑆 e  T  foram as variáveis meteorológicas que oscilaram 

com maior intensidade quando comparadas às outras variáveis meteorológicas,  

este evento apresentou a menor oscilação das variáveis com menor variância, 

e as variáveis meteorológicas na análise de componentes principais estão 

fortemente agregados ao eixo de correlação, caracterizando uma intensa 

similaridade em cada variável analisando cada característica. E a similaridade 

entre as mesmas é fortemente diferenciada das características do evento E5sd 

em Antonina. 

Para Guaratuba, no evento E5sd, RS , T  e   𝑈𝑅 apresentaram maior 

fator de correlação, estas variáveis meteorológicas oscilaram com alta 

intensidade. As demais variáveis também apresentam oscilação.  

Enquanto que no evento E5cd, as variáveis meteorológicas  𝐷,   PR  e   

P  apresentaram menor fator de correlação, RS , T e  𝑈𝑅 apresentaram maior 

variância e maior oscilação durante o evento.  
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(a) 

 

 

 

 

(b) 

 

Figura 10 – Análise de componentes principais dos eventos E4sd e E4cd para (a) Antonina e 

(b) Guaratuba. Fonte: A autora (2014). Banco de dados: Instituto Tecnológico SIMEPAR 
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(a) 

 

 

 

 

(b) 

 

Figura 11 – Análise de componentes principais dos eventos E5sd e E5cd para (a) Antonina e 
(b) Guaratuba. Fonte: A autora (2014). Banco de dados: Instituto Tecnológico SIMEPAR 
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5.7.   ANÁLISE DOS EVENTOS 

 

 

Nos eventos onde não ocorreram escorregamentos de encostas, sd, as 

variáveis meteorológicas apresentaram elevada similaridade em suas 

características, enquanto que nos eventos onde ocorreram escorregamentos 

de encostas cd, as variáveis oscilaram com menor intensidade estando os seus 

valores sempre próximos uma média central, apresentando menor variação de 

valores, caracterizando uma condição meteorológica constante e prolongada. 

Isto significa que segundo estas análises, as condições atmosféricas, 

foram mais estáveis, durante os eventos onde se têm um escorregamento de 

encosta, sendo a precipitação, a variável meteorológica que apresentou maior 

estabilidade durante os eventos com escorregamentos de encostas, seja esta 

estabilidade representada por longa duração de chuvas por dias consecutivos 

e/ou elevada intensidade em um único dia, entre um e dois dias antes dos 

escorregamentos de encostas. o Durante os eventos onde ocorrem os 

escorregamentos de encostas, as variáveis meteorológicas foram constantes 

por um período de tempo maior, indicando que as variáveis meteorológicas 

realizaram a manutenção das condições atmosféricas tornando-as estáveis por 

um período prolongado. Este fator acarretou na ocorrência de precipitações por 

um período consecutivo, o que favoreceu a saturação dos solos facilitando a 

ocorrência de escorregamentos de terra. Este fator que propiciou o 

desenvolvimento de condições atmosféricas prolongadas e intensas elevando a 

precipitação e ocasionando os escorregamentos, devido à hipersaturação dos 

solos.   

Enquanto que eventos onde não apresentam escorregamentos de 

encostas as variáveis meteorológicas oscilaram com maior intensidade, sendo 

instáveis e inconstantes, modificaram-se constantemente no período de 15 

dias, durante os eventos, ocasionando elevada inconstância das condições de 

chuvas, este fato é demonstrado nas análises de componentes principais onde 

a variável P  é instável com elevado fator de correlação quando comparada ao 

comportamento da variável P  durante os eventos cd. As enchentes, nestes 

eventos sd, analisados foram ocasionadas por um dia de chuva intensa no 

período entre um a dois dias anteriores ao dia de evento.  
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As variáveis: radiação solar, temperatura e umidade relativa foram as 

variáveis meteorológicas que apresentaram maior oscilação, sendo mais 

instáveis durante os eventos. A velocidade e direção do vento, pressão 

atmosférica, precipitação oscilaram com intensidade moderada durante os 

eventos onde ocorreram apenas as enchentes têm-se que estas variáveis não 

apresentaram estabilidade, oscilaram durante o período e isto criou condições 

meteorológicas inconstantes, enquanto que durante os eventos com 

escorregamentos de terra, essas variáveis oscilaram com baixa intensidade, 

apresentando uma estabilidade, o que manteve as condições de chuvas 

mesmo que de baixa intensidade, pressão atmosférica e direção do vento 

existente por um período prolongado, significando que esta condição 

atmosférica pode exercer uma pressão superior sobre o ambiente em que 

ocorrem através da manutenção das condições  atmosféricas por um período 

prolongado, sendo que chuvas constantes ocasionaram a saturação dos solos . 

Os eventos E1sd, E2sd e E4sd apresentaram uma precipitação 

acumulada elevada em um pequeno intervalo de tempo, enquanto que E3sd foi 

um evento de enchente ocasionada pela precipitação acumulada elevada ao 

longo de um período maior. O evento E5sd apresentou precipitação de 

intensidade moderada nos dois dias antecedentes . 

Os eventos cd foram os eventos que apresentam os maiores valores 

de 𝑞,
 
sendo que E1cd e E5cd apresentam os máximos de vazão específica. 
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6.   CONCLUSÕES  

 

 

• A vazão foi superior em eventos com escorregamentos de encostas , 

devido à maior quantidade acumulada de chuvas. 

• Os rios Cachoeira e Marumbi apresentaram as vazões mais elevadas. 

Estes rios apresentaram aumento de vazão durante os eventos , sendo que a 

vazão máxima ocorreu em até 4 dias antes dos eventos. 

• As elevações de vazão em dias posteriores ou anteriores aos eventos 

podem ter sido reflexo da variabilidade espacial da chuva ao longo da bacia 

litorânea e as características mecânicas e físicas do solo, mas sensivelmente 

na grande maioria dos eventos os picos de vazão ocorrem durante o período 

de elevada precipitação.  

• As precipitações acumuladas de alta intensidade ou longa duração 

provocaram escorregamentos no período de um a dois dias após a ocorrência 

do pico de precipitação acumulada diária. 

• A precipitação horária máxima foi superior em eventos onde não 

houve escorregamentos de encostas, tendo sido a precipitação instantânea de 

elevada intensidade responsável por ocasionar eventos enchentes e 

alagamentos em ambos os municípios. 

• Precipitações horárias de elevada intensidade por horas consecutivas 

elevaram a duração das chuvas ocasionaram o umedecimento dos solos, 

ocasionando a saturação dos mesmos e o escorregamento das encostas. 

• O município de Guaratuba apresentou os maiores valores de 

precipitação acumulada, onde ocorreu a maior intensidade de chuvas durante 

estes eventos.  

• O município de Antonina não apresentou elevada intensidade de 

precipitação acumulada, mas os escorregamentos se justificaram pela duração 

das chuvas que com baixa intensidade com duração mínima de 4 dias 

consecutivos.  

• A precipitação acumulada de alta intensidade e longa duração 

provocaram os escorregamentos no período entre um a dois dias após a 

ocorrência a ocorrência da máxima precipitação acumulada diária, sendo este 
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parâmetro fundamental para o acompanhamento da ocorrência de 

escorregamentos de encostas .  

• As datas de escorregamentos de encostas e enchentes registrados 

nos arquivos históricos da Biblioteca Pública do Paraná abrangeram um 

intervalo máximo de 4 dias após a vazão e precipitação acumulada máxima, 

evidenciando-se a importância de um registro de desastre natural.  

• As direções dos ventos predominantes não se alteraram 

significativamente durante os desastres naturais. 

• Os ventos predominantes atuantes sobre os municípios no momento 

do evento foram provenientes do quadrante sul e sudeste durante a maioria 

dos eventos analisados , havendo condições de ventos sudoeste com menor 

intensidade, as condições de pressão atmosférica oscilaram entre os dois 

municípios e as análises de componentes principais mostraram alterações 

significativas de valores de pressão atmosférica e direção do vento durante o 

período de 15 dias. 

• A análise de componentes principais indicou que as  condições 

meteorológicas atuantes sobre os municípios determinaram que a ocorrência 

de eventos extremos com escorregamentos de encostas apresentou maior 

estabilidade. Foram condições de tempo estáveis que geraram uma 

permanência das circunstâncias meteorológicas por um período superior 

quando comparado aos eventos onde ocorreram as enchentes Em condições 

de eventos onde os desastres não ocasionaram escorregamentos de encostas 

as condições atmosféricas apresentaram elevada variabilidade demonstrando 

uma situação de instabilidade e menor permanência das condições 

meteorológicas. 

• A precipitação oscilou com menor intensidade durante os eventos 

onde ocorreram escorregamentos de encostas, mostrando-se constante 

independente da intensidade. 

• A radiação solar e a temperatura foram as variáveis meteorológicas 

que apresentaram maior instabilidade em todos os eventos , indicando 

alteração de cobertura de nuvens durante os fortes eventos.  

• A velocidade do vento, a umidade relativa e a pressão atmosférica 

apresentaram elevada oscilação durante o período de 15 dias durante alguns 

eventos, indicando modificações consistentes destas variáveis durante o 
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período. Estes resultados evidenciam a importância da análise de 

componentes principais aplicados ao estudo de desastres naturais facilita a 

compreensão sobre o comportamento atmosférico durante os desastres 

naturais. 
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7.    RECOMENDAÇÕES  

 

 

Através deste trabalho, viu-se a necessidade de um detalhamento 

sobre alguns estudos na região, dentre eles destacam -se:  

• Uma análise os tipos de chuvas existentes, da cobertura de nuvens, 

mapeamento dos padrões de circulação atmosférica, ocorrência de sistemas 

frontais, e taxas de evapotranspiração sobre os municípios  durante os 

desastres naturais.  

• A influência da evapotranspiração no balanço hídrico do solo, 

sabendo-se da existência da grande cobertura vegetal na região. 

• Estudos sobre a geomorfologia da região com ênfase à mecânica dos 

solos e das encostas, envolvendo compactação e condições de saturação dos 

solos da região ao entorno dos municípios  e o monitoramento da umidade do 

solo da região. 

• Verificação sobre o grau de comprometimento das encostas e uma 

avaliação da estabilidade dos solos e dos riscos de escorregamentos de 

encostas, deslizamento e desmoronamento na região.  

• Estudos sobre o processo de ocupação urbana nas regiões ao 

entorno das encostas.  

• Verificação dos níveis máximos de vazão que suportam os rios da 

região até que ocorram os transbordamentos  e associação dos 

transbordamentos às marés meteorológicas e astronômicas . 

• Aprofundamento da criação de índices pluviométricos que ocasionem 

desastres naturais para a prevenção da sociedade civil junto à ocorrência de 

escorregamentos de encostas, transbordamentos de rios e enchentes na 

região. 

 O maior aprofundamento possível sobre as  diversas áreas do 

conhecimento correlacionadas aos desastres naturais pode resultar na 

obtenção de índices eficientes de prevenção de enchentes e escorregamentos 

de encostas e na elaboração de Planos de Ação que trabalhem com a proteção 

da sociedade, sobre a ocorrência de eventos, diminuindo os riscos que os 

mesmos oferecem.    
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ANEXOS  

 

 

 
Fonte: Biblioteca Pública do Paraná (2013) 
 

 

Evento 1 sem escorregamento de encostas: Data do registro: 

09/01/2010.  Houve alerta de escorregamentos na região, no entanto não há 

registros históricos de ocorrência dos mesmos. A maré alta impediu o 

escoamento dos rios, alagando muitos bairros dos municípios.  
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Fonte: Biblioteca Pública do Paraná (2013) 

 

 

Evento 1 com escorregamento de encostas. Data do registro: 

12/03/2011. Evento ocoasionou o escorregamento de toneladas de terra na 

BR- 376.   
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Fonte: Biblioteca Pública do Paraná (2013) 

 

 

Evento 1 com escorregamentos de encostas. Data do registro: 

14/03/2011. A região foi completamente destruída por escorregamentos, 

moradores foram resgatados por helicópteros.  
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Fonte: Biblioteca Pública do Paraná (2013) 

 

 

Evento 1 com escorregamento de encostas. Data do registro: 

14/03/2011. Deslizamentos na BR 277 deixaram a região do litoral Paranaense 

interditada. Estruturas de metal foram construídas provisoriamente para 

reestabelecer o tráfico de veículos na BR.  
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Fonte: Biblioteca Pública do Paraná (2013) 

 

 

Evento 1 com escorregamento de encostas: Data do registro: 

14/03/2011. Os municípios de Antonina, Guaratuba, Morretes e Paranaguá 

decretaram situação de emergência. Nove mil e seiscentas pessoas ficaram 

desabrigadas. 
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Fonte: Biblioteca Pública do Paraná (2013) 

 

 

Evento 1 com escorregamento de encostas. Data do registro: 

15/03/2011. Riscos de novos deslizamentos podem ocorrer na região. 

Moradores desocupam áreas de risco. As estradas interditadas afetam o 

abastecimento de produtos na região, e a população inicia o racionam ento de 

água.  
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Fonte: Biblioteca Pública do Paraná (2013) 

 

 

Evento 1 com escorregamento de encostas. Data do registro: 

16/03/2011. O registro trata da mobilização da população ao auxílio às vítimas 

e da orientação à população não retornar as suas casas, apesar de ter-se o 

registro da tentativa de alguns moradores retronarem as suas casas para retirar 

seus bens.  
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Fonte: Biblioteca Pública do Paraná (2013) 

 

 

Evento 1 com escorregamento de encostas. Data do registro: 

17/03/2011. O registro trata dos prejuízos ocasionados aos municípios afetados 

pelos escorregamentos e enchentes, os danos à agricultura e áreas rurais e 

registra que este evento foi sentido também em outras regiões do país. 
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Fonte: Biblioteca Pública do Paraná (2013) 

 

 

Evento 1 com escorregamento de encostas. Data do registro 

18/03/2011. O registro relata a ocorrência de um escorregamento de terra na 

PR 408,  região de Antonina e trata também sobre as consequências das 

chuvas prolongadas para a região durante este período.  
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Fonte: Biblioteca Pública do Paraná (2013) 

 

 

Evento 1 com escorregamento de encostas. Data do registro: 

20/03/2011. Ainda sobre este evento este registro trata-se da tentativa de 

recuperação dos municípios do litoral paranaense 
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Fonte: Biblioteca Pública do Paraná (2013) 

 

 

Evento 2 sem escorregamento de encostas. Data do registro: 

13/03/2007. Este registro trata de uma enchente ocasionada por fortes chuvas, 

superiores as ocorrentes durante 30 dias monitorados em anos anteriores. O 

município mais atingido foi o município de Guaratuba. 
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Fonte: Biblioteca Pública do Paraná (2013) 

 

 

Evento 2 sem escorregamento de encostas. Data do registro: 

13/03/2007 Este registro trata da enchente que alagou o município de 

Guaratuba. 
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Fonte: Biblioteca Pública do Paraná (2013) 

 

 

Evento 2 com escorregamento de encostas: Data do registro: 

31/03/2011. Trata-se de um escorregamento de encostas que atingiu 

municípios próximos à Antonina  
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Fonte: Biblioteca Pública do Paraná (2013) 

 

 

Evento 3 sem escorregamento de encostas. Data do registro: 

11/02/2006. Este registro trata do extravasamento de um rio no litoral 

paranaense que ocasionou uma enchente.  
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Fonte: Biblioteca Pública do Paraná (2013) 

 

 

Evento 3 sem escorregamento de encostas: Data do registro: 

23/02/2006. Este registro trata que fortes chuvas por um período prolongado 

ocasionaram a piora da qualidade da água no litoral paranaense  
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Fonte: Biblioteca Pública do Paraná (2013) 

 

 

Evento 3 com escorregamentos de encostas . Data do registro: 

15/01/2008. O registro cita o transbordamento do Rio Cachoeira e o 

escorregamento de barrancos na PR - 405 - estrada que liga Antonina à 

Guaraqueçaba. Esta região foi a mais atingida. Choveu um terço do previsto  

para todo o mês de janeiro. 
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Fonte: Biblioteca Pública do Paraná (2013) 
 

 

Evento 3 com escorregamento de encosta. Data do registro: 

30/01/2008. Este registro trata do evento que gerou o escorregamento na PR- 

412 e nas proximidades do ferry-boat de Guaratuba. 22 pessoas ficaram 

desabrigadas. Ocorreram enchentes nos muncípios de Matinhos.  
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Fonte: Biblioteca Pública do Paraná (2013) 

 

 

Evento 3 com escorregamento de encosta: Data do registro: 

30/01/2008. Este registro trata do transbordamento do Rio Marumbi. Trata do 

escorregamento de encosta que ocorreu no município de Antonina e da 

situação que os moradores dos municípos de Pontal do Paraná, Morretes, 

Guaraqueçaba e das regiões adjacentes estiveram durante a ocorrência destas 

fortes chuvas durante este período. 
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Fonte: Biblioteca Pública do Paraná (2013) 

 

 

Evento 4 sem escorregamento de encostas: Data do registro: 

26/03/2006. Este registro trata da enchente ocasionadas por um elevada 

intensidade de chuvas que ocorreram no litoral Paranaense. O registro de 4 

horas chuvas intensas provocou o transbordamento de um córrego, devido à 

que as chuvas intensas coincidiram com o período de maré alta. Em Guaratuba 

muitos bairros foram atingidos e muitas pessoas ficaram desalojadas. 
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Fonte: Biblioteca Pública do Paraná (2013) 

 

 

Evento 4 com escorregamento de encostas. Data do registro: 

05/01/2003. Este registro trata da queda de três barreiras que ocorreram no 

litoral paranaense. O município de Matinhos foi o mais atingido. O município de 

Guaratuba também sofreu com as enchentes.  

 

 



90 
 

 

Fonte: Biblioteca Pública do Paraná (2013) 

 

 

Evento 4 com escorregamento de encostas. Data do registro: 

05/01/2003. Este registro trata sobre a existência de um sistema frontal que 

esteve presente na região Sul do Brasil  durante este evento que ocasionou 

escorregamentos de terra nos muncípios do li toral parananense. 
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Fonte: Biblioteca Pública do Paraná (2013) 

 

 

Evento 4 com escorregamento de encostas. Data do registro: 

15/01/2003. Este registro trata sobre a recuperação dos municípios do litoral 

paranaense após as fortes chuvas. As autoridades iniciam o planejamento de 

medidas preventivas e difinitivas para a ocorrência de novos desastres.  
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Fonte: Biblioteca Pública do Paraná (2013) 
 

 

Evento 5 sem escorregamento de encosta- Data do registro: 

14/02/2003. Este evento que atingiu o muncípio de Antonina ocasionou ventos 

e tempestades muito fortes devido à uma instabilidade climática que se 

deslocou para a litoral paranaense mas não gerou nenhuma vítima. 
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Fonte: Biblioteca Pública do Paraná (2013) 
 

 

Evento 5 com escorregamento de encosta. Data do registro: 

28/01/2003. Este registro trata do escorregamento na BR 277. Trata sobre a 

fragilidade dos solos nesta região, pois um mesmo escorregamento ocorreu no 

ano anterior na mesma localidade. Outros 5 pontos de deslizamento foram 

registrados na BR que liga Curitiba ao litoral paranaense. 
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Fonte: Biblioteca Pública do Paraná (2013) 

 

 

Evento 5 com escorregamento de encosta. Data do registro: 

29/01/2003. Este registro trata do transbordamento dos rios do Pinto, 

Cachoeira e Nhundiaquara, que ocasionou uma enchente que deixou muitos 

desabrigados 

 

 

 



95 
 

 

Fonte: Biblioteca Pública do Paraná (2013) 
 

 

Evento 5 com escorregamento de encosta. Data do 

registro:29/01/2003. Este registro trata dos estragos e consequências 

ocasionados pela enchente que ocorreram neste período de fortes 

tempestades. 
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Fonte: Biblioteca Pública do Paraná (2013) 

 

 

Evento 5 com escorregamento de encostas. Data do registro: 

31/01/2003. Este registro trata dos prejuízos ocasionados pelas enchentes e 

escorregamentos ocorrentes nos dias anteriores onde os municípios tiveram 

que decretar situação de calamidade pública  

 

 


