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Introdução 

 ANÁLISE DO MACIÇO ROCHOSO NO MORRO DO BOM BRINQUEDO E 

SUA RELAÇÃO COM OS DESLIZAMENTOS DE MARÇO/2011 EM 

ANTONINA-PR.  

No mês de março de 2011, ocorreram fortes chuvas na cidade de 

Antonina (fig.1), no litoral paranaense, resultando em movimentos 

de massa gravitacionais no Morro Bom Brinquedo. O presente 

trabalho tem como objetivo o levantamento de estruturas 

geológicas neste morro para avaliar a correlação destas com os 

movimentos de massa. 

Metodologia 

Resultados e Discussão 

Conclusões 

Em campo foram coletadas 105 medidas estruturais (em rumo de 

mergulho/CLAR) de planos de fratura, foliação, superfície de ruptura e 

inclinação de vertente. À partir da elaboração de um banco de dados 

geológicos estruturais, referentes a esses planos, foram 

confeccionados estereogramas utilizando o software Stereonet, para 

visualização espacial e interpretação dos dados. 

As medidas de fraturas foram divididas entre duas regiões principais 

do Morro Bom Brinquedo: Pedra do Índio e Laranjeira (fig.1). 

 

A análise da disposição 

espacial das estruturas 

apresentadas em 

estereogramas, de acordo com 

Fiori & Carmignani (2009), fica      

evidente a influência das 

fraturas no processo de 

instabilização no Morro Bom 

Brinquedo. Em relação a 

vertente de atitude 215/69 

(rumo de mergulho),  existem 

famílias de fraturas tanto na 

Pedra do Índio (225/30) como 

no Laranjeira (245/65) que 

obedecem as definições 

apresentadas acima (fig.4). 

Fig.1. Localização da cidade de Antonina e Morro Bom Brinquedo 

Fig.2 Estereogramas 

Após análise dos estereogramas (fig.2), observa-se o seguinte 

comportamento das estruturas: fraturas presentes na Pedra do 

Índio mostram uma direção preferencial de mergulho para SW, 

com valores de inclinação (mergulho) de médio a alto. Já no morro 

Laranjeiras observa-se várias direções preferenciais, porém a 

direção de mergulho mais evidente encontra-se a NE, com altos 

valores de mergulho (fig.3).  

Fig. 3. famílias de fraturas na Pedra do 

Índio e Laranjeira. 

As vertentes apresen- 

tam direções S, SW, NE 

e E, com mergulhos 

médios a altos. Por fim, 

as superfícies de ruptura 

apresentam uma nítida 

direção preferencial a 

SW, com altos valores 

de mergulho.  

 

As fraturas de rocha, herdadas pelo saprolito do granito, podem ter 

sido determinantes como pontos de fraqueza do talude, induzindo a 

nucleação de fissuras e iniciando os escorregamentos 

translacionais que ocorreram no morro do Bom Brinquedo. Estudos 

posteriores devem checar as possibilidades levantadas neste 

trabalho. 

Para um deslizamento planar ocorrer ao longo de fraturas 

preexistentes, estas devem estar inclinadas na direção da vertente 

com um ângulo inferior à mesma (Fiori & Carmignani (2009). A 

direção do deslizamento pode variar, em até 30 graus, em relação 

a direção de mergulho da vertente. 

Fig.4. sobreposição das famílias de fraturas com as 

atitudes das  vertentes (vermelho). 

Laranjeira Pedra do Índio 
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Famílias de fraturas 

Laranjeira Pedra do Índio 

As foliações apresentam uma direção preferencial SE, com 

mergulhos variando de 35 a 90 graus. 


