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AB S TRAC T

The occurrence of sìides in santos and são vicente
hill-sìopes area, situated by the coastal region of São
Paulo State, Braz j'l , js analysed in this dissertation.

In its first part two distinct events of slides oc
curred in l97B and l9l9 have been comprehensi vely stud
ied. After that, an individuar study of a typical slide
selected from the lgTg event is carried out with a faiì
ure mechanism being proposed.

The methods empìoyed in this study gave emphasis to
the development of fieldwork activjties as the best ap
proach to the understandjng of the phenomena associated
with the tii¿.t.

The results so obtained allowed in the first part
of the study to corre ì ate the di fferent types of s I i des
with the various conditions of the environment studìed.
In its second part they ailowed to conf i rm the process of
the typicaì sl ide selected as the most common one amongst
all the events that presently occur on the region natural
hill-sìopgs as well as to establish that the sìides are
closely related to the specific aeological and geomorpho
logical locaì conditions. It was also verified that the
occurrence of such events on the hilì-sìopes has a return
peri od of one year and that creepi ng processes have
important roìe in the establishment of the physicaì charac
teristics of the area as weìl as in the conditions for
the occurnen ce of s I i des .
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RESUMO

Es te traba I ho faz uma anãl i se da ocorrência de es
corregamentc na ãrea compreendida pelos Morros de Santos
e São Vi cente, no lìtoral do Es tado de São pauìo-Brasi l.

Apresenta jniciaìmente uma primeira parte onde os
escorregàmentos são ana li sados de forma gìobal, em dois
episõdios distintos, ocorri dos em l9 79 e t978.

Posteriormente apresenta um estudo específico sobre
um esc0rregamento representati vo do ep.i sód.i o de 1979 ,
para o quaì õ proposto um mecani smo de mobi I ização.

0s métodos adotados neste trabalho enfati zaram o

desenvolvimento de'estudos de campo, como forma de me

I hor conh e ce r os fen õmen os associ ados a escorregamentos.

0s res u I tados encontrados permi ti ram na prinrei ra pal
te des te trabalho assoc iar os di versos ti pos de es corre
gamentos as diversas condições do meio físico estudado.
Na segunda parte permitiu confirmar que o escorregamento
estudado nepresenta o ti po de processo nais comum, den
tre os di versos que atuð lmente ocorrem nas encostas dos
morros, e que tôm reì ação direta com determì nadas condi
ções geoì õgi cas e geomorfol õg ì cas I ocai s; que existe uma

ci cì i ci dade anual dos processos que ocorrem nas encostas
dos morros; e que o processo de rastejo possuì papel de
"terminante na confi guração do local e condj ções para a

ocorrêncj ð dos escorreganìentos.
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1 INTRODUCÃr')

l.l Cons i denações Dre I i mi na nes

0s escorregamentos, quando referidos em seu ampl o
senso, envolvem vãri a s ãreas técn i cas ex ig i ndo um enf o

que sob di versos ângu I os. En treta n to , mu i tas vezes hã

uma abordagem unilateral, dificultando sobremaneira o en

tendimento de sua dinâmica global como de fato eìa se
apresenta na natureza. Isso, sem dúvida, acaba muitas ve

zes por comprometer conc I usões ou sol uções que pas sam a

ser el aboradas , quando o fenômeno ã estudado como um pro
blema que deve ser resolvido a um determina,do custo.

Nas ãreas dos morros de Santos e São Vicente, que
possuem evi dente importãnci a frente ãs conseqtlônci as que

um epi sõdi o de escorregamento vem ac a rreta r, foram reali,
zados estudos específi cos que procuraram i ntegrar as ca

racteristi cas do meio fis i co com os fenôrnenos ocorrentes,
procu ran do assim contribuir com um mel hor entendimento
dos mecani smos de i ns tab iI i zação daquelas encos tas natu
ra i s .

Deve-se ressaì tar que esses mecani smos podem ser
extrapoì ados para condi ções semeì hantes, como a Serra do

Mar, cuidando-se, entretanto, para que haja efetj vamente
a comparação entre mesmos padrões fisicosr prìncipaìmen
te de ordem geol-ogica, geomorfoì6gica, geotõcnica, cober
tura vegetaì, e cìiilãticas visando desta f ornta evìtar ge

nera I i zaçòes casuís t j cas.

Na prõprì a Se rra do ltla r, que õ um nteìo fÍsi co consi
derado como dos mais proble¡nãtìcos para ìmpìantação de

obras cìvis, podem-se identificar meios físicos particu
ì ares, associados a lì tologias e morfo log i as (para cìtar
apenas condicìonantes ìsolados), que apresentðm corrrparti
mentos constatôdùnlente diferentes. Exenpìos nessa regìõo
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foram ci tados pelo Lrabalho de Santoro e Cunha ( lg76 ) ,

que associ aram a geoì ogi a e a geomorfol ogi a da Serra de
cubatão com t'i pos de f enõmenos di sti ntos e mai s recen te
mente pelo Instituto de Pesquisas Tecnolõgicas (.l98ìa)
em estudos especifi cos na serra do Qui lombo onde õ abor
dada essa mesma reìaçã0.

No presente traba'l ho a associação dos diversos f e
nômenos com as caracteristicas geolõgicas, geomorfotõgi
cas, geotãcnicas e outras, õ apresentada de forma ressal-
tada, pois entende-se atualmente que esta deva ser a fun
ção precipua da Geologia de Engenharia como um dos ramos

da Ciãncia.

1.2 0b jeti vos

0 presente trabalho tem como objetivos:

- anal i sar um epi sóAio de escorregamento ocorri do em de

zembro de 1979 nos morros de San tos e São Vi cente;

- estudar em detalhe o principaì escorregamento deste
epi sõ¿i o, vi sando compreender sob o aspecto fenomenoì õ

gico,os mecanjsmos que atuaram no desencadeamento desse
proces so.

1.3 Localizacão dos Estudq¡

0s morros de Santos e São Vi cente, onde desenvo'l ve

ram-se estes estudos, const'i tuem basicamente um corpo indf
vidual izado desenvol vido sob a dìneção norte-suì , s'i tug
do dentro da ãrea ocupada peì as cidades de Santos e São

Vicertte. Possuj altitudes nlãximas em torno de 2l0m e sua

ãrea total atinge aproximadarnente B knr2. Cornporta unta po

puìação de 30 000 habitantes (estimativa de ì976), dis_

tribuídos irregularmente e concentrados principaìrnente
nas proxim'idades do centro conìercial da c'idade de Santos,
exìstindo ainda ãreas totalnrente desabitadas e que con

servarn parte da veget.içio orìginaì.
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Inicialr¡ente o presente estudo foi realjzado em toda a

ex ten são desses morros , através de um cadastramento dos
escorregamentos ocorridos em dezembro de I979. Em segui
da foi defi nida uma ãrea representativa desses norros,
com cerca de 82 000 m', si tuado no Morro de Nova Cìntra,
onde procederam-se aos estudos de detaìhe sobre o compor
tamento dos diversos perfis de sua encosta. Posteriormen
te os estudos restringiram-se a uma cicatriz de um dos
escorregamentos ocorrj do em l6l12/79 (Figura l).

¡-t
t-. i

E'l

aóo20'

roRncÃ¡ ot. s^rrcß E sÀo vlcc¡¡rÊ

Loaô¡¡¡oglo ¡o E.rq0o
?èì-á/1\t(/\-

/./ l¡¡,.!to i _¿J-\ \r" >
\ --s¡
"_ì,,

ESCO^'ì¿GAlr€ñrÐ ESruo¡r0Ol MfâhO O€ NùVA Cr¡¡nrA)

FIGURA I - Local iz.rção dos ,¡studos
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1.4 Trabalhos anteriores sobre os escorr
morros

0s escorregamentos nos morros de Santos e São Vi cen
te tôm sido de alguma forma registrados desde a grande
catãstrofe de'l 928, onde foi marcante a destruição de
edificações e vidas humanas. Entretanto, registros mais
específicos, de carãter mais tãcnico sobre o assunto, só
vieram a ser relatados a partir de 19S6.

Vargas et al. (.l956a), em ,'Relatõrio da Comissão
nomeada pelo Governador do Estado para investigar as ocor
rências catastrõficas de Santos',, descrevem corn detalhes
0s escorregamentos des se epi sõd i o e, de uma forma geraì, a

sua relação com a geoìogia, fisiografia e.regime de chu
vas. Apresentam as causas conforme proposto por Terzaghì
(1953), em ìnternas e externas. Conc ì uem o trabalho re co
mendando um estudo de detaìhe visando regulamentar e fis
cal i zar a ocupação nos morros.

. Vargas et al. (1956b) e Vargas e pichler (.l957) ana
lisararn os escorregamentos do Monte Serrat ocorridos em

l92B e o da encostâ da Canelejra de 1956, Apresentam .i ni
cialmente os aspectos geoìógicos gerais dos morros, carac
teri zando-os como um maci ço grani to-gnãissi co, com zonas
xi stosas e i ntrusões bãsj cas, recobertos por espesso man
to residual ou simplesmente com exposições rochosas. A

parti r dos dados geol õg i cos interpretam e classif i cam,
atrav6s de uma seção esquemática de um dos morros, 3 ti
pos prì nci pai s de escorreganentos: em solo residual pro
fundo, em solo residuaì raso e enl rocha. Apresentam os re
suìtados dos ensaios real izados e os cãlcuìos de estabi
lidade, concìuindo que os dois escorregamentos foram pro
vocados peìa diminuiçio da resistôncia ao cisalhamento
do sol o residual, decorrente do ðpôrecimento de pressões
neutras nos po ros , origin¡dos peìa percoì ação de ãgua no
soìo conseqüc'n te da infil tração da chuva.
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Pichler (.l957) aborda os aspectos geolõgicos gerais
e os esc0rregamentos de lg2g e I 956, associando a sua
ocorrência a dois grupos de causas: bãsicas e as efeti
vas. As primeiras corresponderi am ãs condições geoì õgi
cas e ã ação do homem (construção de casas, abertura de
pequenos cortes, drenagem i nefi ciente ) r QU€ Caracteri za
ria uma diminuição da resistência ao escorregamento do
manto de solo. As segundas seriam as precip.i tações ìnten
sas e prolongadas, que proporcionariam a saturação do so
lo, reduzjndo a resistôncia ao cisalhamento, o que permi
tiria o início quase que simul tãneo dos escorregamentos.

0 Instituto de pesquisas Tecnorõgi cas ( r 95g) apre
senta uma apreciação geolõgica sobre a estabi I idade da
encosta I ocal i zada no Monte Serrat, prõx ima ao anti go
cassino. Atravõs de estudos de superfícies e de subsuper
ficie, concìui pela inexistência de perigo íminente de es
corregamento nessa ãrea, sugeri ndo, entretanto, vãri as me
didas preventi vas de estabj I izaçã0.

A Tecnosolo Engenharia e Tecnologia de soìos e Mate
riais s.A. (.l964 ) apresenta um reì atõrio abordando aspec
tos gerais da geoìogia e mecanismo de arteração das ro
chas,alãm de uma sõrie de recomendações para estabiìiza
ção de I ocai s i denti fi cados como i ns tãve j s .

vargas (1966 e r967), descrevendo escorreganrentos
em taludes naturais aborda dentre outros os ocorridos em
Santos em ì 928 e ì 956, apresentando as provãvei s razões
que I evaram o d.esencadeamento do processo.

Em .l979, foi rearizado um estudo mais anrpro peìo
Instituto de pesquisas Tecnoìõgicas (r97Ba), com o obje
tivo de eì aborar uma carta geotõcnica com recomendaçoes
parò ocup.rçao urb.rn,l . para este trabalho foram desenvol
vidos levant¿nrentos detalh.rdos de geoìogia, êstruturas,
geontorfologia, cl inontetri¡, 0cuprçùo urbtìrìr, vLrgetaç.ì0,
escorreg(ìrìrLanto e evidônci.rs de nrovinrentaçà0. Este estu
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do foi bastante aprofundado, e veio representar um novo
marco nas concepções de tratamento general izado de ãreas
sujei tas a escorregamentos como as dos morros de Santos
e São Vicente.

Foram realízados pero Instituto de pesquisas Tecno
lõgicas vãrios outros trabalhos sobre os escorregamentos,
tratando da indicação de locais críticos na ãrea de mor
ros' incluida no Municipio de Santos (l97gb) e no de São
Ví cente (197 Bc ) ; es tudos específi cos para defi ni ção de
obras de estabi I ização de tar udes e encostas naturais
sob a infìuôncia da estrada de ínterligação dos morros
( .l973d e 1980 ); crit-erios pìuviomótricos para pre
visão de escorregamentos como medidas preventivas de emer
gãncía (1981b); recomendações de obras e serviços priori
tãrios de carãter de emergônci a, baseados no levantamen
to de ãreas consideradas instãveis e no seu cadastramen
to sõcio-econômico (ì9Blc).

Pires Neto (l9zg) apresenta uma carta geomorfoìõg.¡
ca dos morros de santos e São vi cente, caracterizando di
versos processos que atualmente se desenvolvem na ãrea.

como' úl timo trabal ho exi stente nos morros e que diz
respei to a escorregamentos, refere-se ao estudo desenvol
vido coniuntamente pero Instituto de pesquisas Tecnológi
cas ' Pref e'i tura I'lunicìpaì de santos e pR0DESAN (lnstitu
to de Pesquisas Tecnoìógicas, rggrd), que propõem di re
trizes t-ecni cas para a e'l aboração de um cõdigo de uso e
0cupação do solo nos nìorros, baseando-se nas conclicionan
tes do nreio físico (carta Geotécnica) e na ìegisìação ui
gente.



2 AIIALISE Dc)S ESCORRTG,qI'IE¡ITI)S Dt}S I,IÍ]P,Rr)S

2.1 Aoresentacão

0 entendimento de um processo evolutivo atual, do
tipo escorregamento, por menor que sejam as suas dimen
sões, exige um conhecimento mais amplo das característî
cas físi cas do mei o em que se encontra.

0estô forma õ apresentada aqui uma síntese bib.l io-
grãfi ca destas característì cas que subs i di arão as conclu
sões do primeiro objetivo deste trabalho, que õ anãlisã
de dois episõdios de escorregamento em l97B e .l979.

0s aspectos de i nteresse referem-se a geologi a re
gi onaì, pni nci pai s ti pos litolõgicos, compartimentação
morfol õg i ca, pri nci pai s ti pos de solo, cl i ma; e proces
s os ùtuantes na ãrea.

2.2 As pe c tos geolõg.icos reqionais

0s trabalhos ex.i stentes mais recentes de cunho re
gional que abrangem a ãrea dos morros de Santos e São Vi
cente são os de Almei da et at. ( lgBl ) , Hasui e Sadowski
(1976), Sadowski ( I 9 7 4 ) , I n s t i t u t o de pesquisas Tecnolõ
gicas ( 1973) e Coutinho (.l97.l). Dentre estes, Sadowski
(1974) é o que mai s de ta I h adamen te des c re ve a geologia
da regi ão da Serra de Cubatã0.

Segundo Sadowski (1974) a regi ão õ compos ta por blo
cos tectõnicos di s ti ntos, separados peìo falhamento d;
Cubatão o qual pos s ui a ori en ta çã o das es t ru tu ras regio
nais segundo N 70 

ot. 0 bloco Juqui ti ba s i tuado a N!,J des te
falhamento ó cons ti tuído por ectinitos e migmðtitos do
Grupo Açungui com f reqilentes sìn¿is de retrometamorfisnro
e presença de paìeossomas x.i stosos nos mjgmatitos. 0 bìo
co Li torãneo, situado a SE do falhanrento, é conrposto por
mignrati tos do Complexo piaçaguera (Hasui e Sadowski,
ì976), essencialmente of t.rìrrríticas e de paìeossorìlas de
compos i ção gnãissica, pene t ra dos por vã ri os corpos de



grani tos põs-tectônicos intrusivos. Nos morros de Santos
e São Vicente, Sadowski (op. cit, ) define o granito de
S àn tos de ori gem põs-tectõni ca, cortando duas vari edades
de mi gmati tos,

2.9 Principais tj pos t i tol69i cos

Carnei ro et al. (1979) em trabalho de deta lhe nesses
'm0rros identificaram rochas cristalinas do proterozõico
inferior a superìor, constituÍdos por migmatitos do Com
plexo Pi açaguera (mi gmati tos es tromatíti cos e mj gmati tol
de paìeossoma dominante) e grani tos com megacristais
o ri en tados ( tambãm denomi nados grani tõi des embrechíti cos).
0 proterozõi co superi or ou cambro-ordovi ci ano estari a re
presentado na ãrea pelo granito Santos, de carãter intri
sivo e põs-tectôni co.

0s mi gmati tos possuem uma comp I exi dade Ii to1ógi ca
muito acentuada e estruturas internas e relações de con
tato entre as roch as também comp le xas , compatíve.is aotn
uma evolução tambõ'm compìexa dessa região.

A partir do trabalho anteriormente citado, são apre
sentadas de forma resumi da as característi cas dos ti po,
ìitolõgicos de maior ocorrôncia na ãrea e que possuem re
lação com os escorregamentos analisados. Na Figura 2, ã
mostrada a disposição das vãrias ìitologias que ocorrem
nos m0rros.

. Migmatitos de paleossoma dominante (pEM9)

Essas rochas di stri buem-se por toda a extensão dos
morros formando fai xas sempre alongadas, de comprimento
e larguras var i ãvei s des de di mensões deci m6tri cas at6 al
gumas centenas de metros. Sustentanì os seus reìevos mais
ba ì xos e. s uaves. 0s soìos origin,ldos des s as rochôs pos
suem coloração avermelhada, comportando espessuras vari ã
veis, ge ra ì men te mai ores que nas ou t ras un i dades, devi do
provavelnrente i grande quantidade de oìigoclásio e bioti
ta-clori tù. 0s hori zontes rochos os a lterados ou a transi
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ção solo-rocha (vide defì niçoes i tem 3-7) freq0entemen
te apresentam esfoì i ação esferoidal , pr.edom i na nes ta ro
cha a coloração cinza mêdia e escura, aspecto homogôneo,
granul ação m6dia a fi na e forte orientação gnãissica. 0s
minerais essenciais são ol i gocl ãs i o, mjcrocl ina microper
títi ca , bioti ta e hornb I en da (Tabel a l). As texturas são
a granolepidoblãstica e a g ra n o n em a t o b I ã s t j c a , por vezes
ocorrendo cristais maiores, que não atingem dimensões de
porf i rob I astos.

. Migmati tos estromatiti cos (pEMe )

0s migmatitos estromatiticos são mais freqüentes na
porção NE dos morros , onde fonnam corpos lenti cul ares e
alongados com Iarguras variãveis desde métrica até deca
mõtri ca. As espessuras do solo de al teração que recobre
os estromatiticos são considerãvejs, atingindo mais de
uma dezena de metros em pontos restri tos . A ocorrênci a

de matacões ã ocasional. possuem um bandamento de colora
ção ci nza mãdi a, granulação média a f .ina e forte orienta
ção gnãi ssi ca. 0s minerais essenci aìs são: microclina mi
cropertitica, qua rt zo e oì igocl ãsì o (Tabeì a l), que com
põem principaìmente as banda s de neossoma, mas ocorrem
també'm nas faìxas de paleossoma onde o plagioclãsio é

mais a bun dan te. As tex t urð s presentes são a gnãissica,
granoblãstica e em "flaser,,. Localmente encontram-se fai
xas de granitõides embrechíti òos, quartzi tos de aspecto
homogêneo e restos de hornblenda-biotita gnaisses que
compõem o paìeossorna dos migmati tos.

. Grani to conì megacrì sta i s orientados

E a unid.rde nr¡is frcqüente, e sjo
por grônitõides embrechÍti cos. 0s soìos
sa noch¡ gtlraìnrente sio pouco esnessos,
tacões esp¿rsos e expos.i çòes rochosas

(PEY0)

des ìgnados tambõrn

proven i en tes des

,rpresent.rndo nì,1

nds cristas das
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elevações ou nas encostas mais abruptas. Apresenta mega
cri sta i s al ongados, de forma elipsoidal, formados por mi
croclina branca a rosa, e circundados por uma matriz ori
entada, cinzenta, gnãissica, de granulação mõdiu u g"ol
sa. A composição mineralõgica abrange microclina micro
perti t i ca e pertítica, quartzo, oligoclãsio e bioti ta co.
mo minerais essenci ai s (Tabeìa l), e texturas do tipo
p o r f i r o b I ã s t i c a , granobìãstica e gnãissica. 0s porfi ro
blastos variam em quantidade, tamanho e forma, atingindo
até 3crn de eixo mai or. A característi ca que distingue
esta unidade I i tolõ9ica de uma associ ação normal de mig
matitos é a natureza intrusiva de vãrias porções de seus
con ta tos com as uni,.dades anteriores.

. Gran i to Sãntos (vs)

Essa unidade constitui a po rç ão Sl'l dos Morros, sen
do formada basicamente por um grande corpo, Esse maciço
caracteri za-se por apresentar a maior pa rte das ãreas da
cota 'l50 m, devido a sua resistência aos processos erosi
v0s. 0s sol os nessa unidade são pou co espes sos, sendo co
muns exposições rochosas extensas. Esta rocha possui co
ì oração bege a rósea, estrutura maci ça e granuì ação f.i na
a mãd i a. 0s mi nera i s essenci aì s são mi crocl ì na microper
titi ca, qu artzo e ol ì9ocìãsio (Tabel a ì). A textura ca
racterística ã a granular hìpidiomõrfica.

2.4 Conrparti mentação Florfolõ9 j ca

Pires Neto et ¿.l. (ì979) apresentarn para os morros
de Santos e São Vi cen te uma compartimentaçào nas seguin
tes pri nci pai s f ornl,rs:

- alvéoìos ou pìanícies ¿lveol,rres (depressões sernj fecha
das cons ti tuídas por espessurûs v¡ri ãvei s de sed j men

tos, est,ìndo su,l superfÍcìe entre iìs cotas 70 e .l00 
nt

acì na do níve ì do nr.rr)l

- encos tds vo ì tadas p¡trÀ as pìanícies alveoìares;
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- encos tas vol tadòs para a pl anície cos te i ra,

Para o presente trabalho as encastas voltadas para as
planícies costei ras representam maior interesse devido
ao fa to de serem as ãreas nnde ocorrem o mai or número de

escorregamento. Estas encostas podem apresentar-se com

drenagem pouco defi nj das e perpendi culares a sua maior
decl ì vj dade, ou então como fei ções semi ci rcu lares com pa

drão de drenagem converqpn te bem defini do.

Com reìação ao perfi ì da encosta, ,,são constituîdos
por porções com características geométricas def .inidas
(Figura 3), denomìnadas de unidades morfolõgicas geom-e

tricas (Young, A. , 197?), classificados em:.

- retil i neas - quando a porção do perfi I da encos ta tem
seus ângu los aproximadamente constantes;

- convexas - no caso de uma porção do perfil da encosta
aprêsentar curvatura positiva com ângulos que aumentam
continuamente para baixo em relação ã horizontal;

- côncavas - quando a porção do perfì I da encosta aprg
senta cùrvatura negativa com ãngulos decrescentes para
baixo.

No pe rfi I da en cos ta o limite dessas unidades ã mar
cado por I inhas de ruptura de decl ive, que em função da
variação do gradiente da encosta podem ser:
- positiv¿s - quando ma rc am um ð umen to do gr"adiente da

encosta com relação à unidade precedente;

- negativas - quando ass.i nalan¡ diminuição do gradìente
da encosta com relação ã uni dade precedente,, (lnstitu
to de Pesquisas Tecnoìógicas, ì 97Ba).

Pì res Neto et ¿ I . ( I 9 7 9 ) , d ì s t i n q u e m nos perfì s das
encos t¿s dos morros de Santos e Sào Vi cente, as seguin
característic¿s das unid¡dr,s ntorfolögicas geonrõtricas:
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Cv'CONVEXA

Cc - CõNCAV,A

RI RETIL íNEA

-/<y'' nueruna DE DEcLtvE postlva

,rr' RuPTURA oE DEcLtvE NEGAÌtva

FIGURA 3 - Unidades morfol69icas geométricas do perfiI da encosta(Instituto de Pesquisas Tecñolõgièas, ì978a).

- convexas, local i zadas no topo das elevações, apresen
tando decìividades menores que 20o e espdssuras consi
deráve i s de solo;

- reti lineas, ì ocal i zadas abaixo das anteri ores, apresen
tando maiores decl i vi dades (entre 30o e 40o¡, menores
espessuras de soìo e localmente exposições rochosas.

0limite entre essas unidades, caracterizado pela
ruptura d.r decl jvidade dð encosta, pode ser nitida ou
g raduaì , dependendo das características prõpr.i as do lo
ca I .
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2,5 Principais tipos de solo

. 0s solos que ocorrem nos morros po.dem ser genetica
mente classificados utiìizando-se os as pe ct os princi pai s:
condições de formação (',in situ', ou transportado) e matu
ridade (estãgio de evolução do material ).

Desta forma distinguem-se generi camente nos morros
Santos e São Vicente, os seguintes principais tipos
solo:

. Solo superficial (SS)

Material que ocorre próximo ã superfîcie em espes
sura de cerca de ì m, formado ,,in situ',, ou com pequeno
transporte de cotas mais el evadas em movimentos I entos.
Corresponde basicamente aos horizontes A e B pedolõgico,
ou seja, horì zontes submeti dos a processos pedogenéti cos.
Não apresenta nenhum tipo de estrutura da rocha matriz,
sendo predominantemente constituído ou pela fração argi
la ou pela areia. Pode eventualmente airesentar matacões,

Solo de al teração (SA)

Material proveniente da al teração da rocha matri z,
apresentando geralmente espessuras de até S m, Correspon
dente ao horizonte C pedoìõgico, isto é', sem interferên
cia dos processos pedogen6ticos. Geraìmente apresenta aî
guns minerais prìmãr'i os faci lmente alterãveis (fe ì ds pa
tos, mica, etc.) e estruturas residuais, t¡is como xjsto
sidade, fraturas, vei os, etc, A granuìontetria é variãvel
em função da composição rnineralõgica da rocha e da matu
ridade .de solo, predominando, entretanto, a fração areia.

Solos transportôdos (tãlus)

Itlateri al que sofreu transporte (coìuvionar) de
tas mais eìevadas, acunruìando-se ou na b¿se de anfi

de

de

c0

tea
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tros naturai s ou na base das encostas, e que atualmente
configura uma superfíci e su ave . Possu i con torno defini
do e espessura entre poucos e uma dezena de metros. t
constituído por uma matriz variando entre as frações ar
giìa e areia, que envolve matacões de dimensões centimé
tricas e m-etri cas. Não apresenta nenhum tipo de estrutu
ra e caracteri za-se pel a di spos i ção caõti ca dos ma te
riais presentes. Devi¿o ã intensidade dos processos pedo
genãticos que atuam na região, foi desenvolvida sobre es
se materi al uma capa de sol o superficial.

A Tabela 2 apresenta um resumo dos resultados de

caracterização geotãcnica dos solos dos morros.

2,6 As pec tos climãticos regìonais

Na regìão da baixada santista o cl ima õ' I itorãneo,
de transição tropical para subtropical (Koppen), tempera
tura m6di a de ?2o e pluviosidade mãdia anual de 2421 mil
(obtida no periodo de ì94ì a I980).

0 regìme pìuviomõtrico (Figura 4) caracteriza-se por

periodos bem def ini dos de chuvas no verão (janei ro, feve
reiro e março), e de baixa pluviosidade no inverno (jC_

nho e julho).

Pode-se notar, atravõs da F.igura 5, que as preci pì ta
ções pì uviom6trj cas anuais" no perîodo t94l -1980 apresen '

taram umô variação significativa, denotando-se uma asso
ciação de fato, entre os princì pai s episõd.i os de chuvas
com os eventos mais signif icativo.s de escorregamento nos
morros de Santos e São Vi cente.

Guidicini e Iwasa ( 1976 ) estabeleceram uma relação
entre pìuviosidade acumulada desde os meses de juìho, e

escorreg(ìmentos na ãrea da baixada santi sta, a parti r de

l5 episõdios de chuva mais significativos (entre ì928' a

1973). tste estudo resu ìtou na eì aboração da Tabela 3,
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4 - Médias mensais das precipitaÇões pluvìométricas no perio
l94t-l9BO - Posto Pluviométrico de Saboõ - Prefixo E3-210.

que foi conp I emen tada com os dados de l9 78 ( Insti tuto de

Pesquisas Tecnolõgicas, ì978a) e de 1979 lresuìtados do

presente trabalho),onde se verifica a assocìação de es

corregamentos catas trõfi cos com epi sõdì os de chuva suPg

ri or a 300 mm.

A pa rti r desses es tudos Gui di ci ni e Iwasa (op.cit. )

conclui rarì para as diversas regiões enfocadas que:

- quando ocorrem epi sõdi os de chuva (períodos de 24 a

72 horas ) s upe ri ores a l2lÍ da p ì uvi os i dade mðdi a anual



mddro onuol 2421 mm
( pcríotto ì94t - l98O)

2.rO ¿

FiGURA 5 - Precipitações p]uviométricas anua'is no periodo l94l-1980. Posto pluviom6trico do Saboó - Prefixo t3-210:

codo poñîo cro grórrco _rcferc-sc.o preciprtoçõo d_c^ chuvo no gcríoóo jurho o junho.E¡ 9oro o ponto ì95O o pcríodo i lurnä dc 1949 o ¡unno O¡ tgSO.
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TABTLA 3 - Reìaçào dos episó¿ios de chuva e escorregamentos na Ba.i
xada Santista (Gu'idicini e Iþ/asa, ì976; modif .icada ).

(aprox inì.rdamente zg0 mm para o posto saboõ ) poderã
conduzir o neio ao grôu de satuFtìÇðo crítico e desen
cade¡r f enômenos de ìnst,rbi I i zrçao;
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nos episõdios de chuva compreendido ent,re B e l2% (apro

xlmadamente 190 e 280 mm para o posto Saboõ) quando an

teced i dos de elevado hi st6ri co de pluviosidade, o solo
pode rã atingir o grau de saturação crí t i co, e provocar
os escorregamentos. Caso este epi sõdio não seja prece
dido de pluviosidade elevada, não deveriamocorrer escor
reg amen to s ;

quando não ocorrsn em perÍodos ci tados precipi tações
acima de 8%, o grau de saturação atingi do não serã su

ficiente pa ra dese nc ade a r os proce s sos .

0Instituto de Pesquisas Tecnológicas (l97Ba) chega

ao consenso para os morros de Santos e São Vicente,de que,

para episõdios de baixa pl uviosidade e antecedentes tam

bêm de pequena pluvìosidade,os escoÈregamentos que ocor
rem são decorrentes da i nterferênci a humana, que õ i nten
sa na ãrea,

2.7 Classificação e definições dos movimentos de massa

2,7 ,1 Cri téri os adotados

Para me lhor compreender os escorregamentos ' foi
adotada nes te trabalho uma cì assi fi cação dos movi mentos

de massa que melhor caracteri zasse os processos atuantes
nos morros. Entende-se por movimento de nassa os fenõme

nos que envol vem as rochas e solos, i ndependente da sua

veìoci¿a¿è, ¿i rnensões, superfíci e de ruptura, etc.

De maneira geraì, pode-se encontrar na naturezô
una g rande vari edade de movìmentos de massas, que estão
associados a diversos fatores como: I ìtologia, estrutura
da rocha, cl ima, vegetaçã0, formas de rel evo, etc. Em

conseqüönc ia dess¡ varied.rde, mu i tas classi fìcações dos

movirnentos de massù têm sido propostðs, tanto com carã
ter m.ris abrangente, como de c¡rãter regional. No

entanto, um determinado escorregamento pode ser sempre

incluido, por simpììficação, a um dos trõs grandes gru
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pos proposto por Sharpe (,l938): quedas, escorregamentos
e f I uxo,

Guidicini e Nieble (1976) relacionam de maneira sin
t6tica as principais classificações nacionais e interni
cionais, desde 1875. Das classificações apresentadas es
pecificamente parô os fenômenos ocorridos no Brasiì pode
-se citar a proposta por Freire (1965), de carãter mais
geral que sintetiza várias classificações internacionais,
aplicando-a a casos brasileiros e as de Vargas et al.
(ì956), Vargas (.l966) e Costa Nunes (1969) estas de carã
ter regional em ãreas prã-cambrianas

Para es te traba I ho ado tou -s e como base a classifi ca

ção utilizada peto Highway Research Board Landslide
Comittee, apresentada por Varnes (1958) e que foi consi
de rada como a maì s adequada para o mei o fís i co estudado.
Deve-se ressaltar, entretanto, para alguns tipos de movi
mento de massa proposto por Varner, o forte condi ci onan
te I i tolõgi co, em que sobressai o compórtamento das r9
chas sedimentares. Este fator foi I evado em consi deração
no presente trabalho, motivo pelo qual adotou-se a ci ta
da classi fi cação de forma s ì mp li fi cada (Tabela 4). Houve
ai nda a necessi dade de conce i tuar un outro p roces s o, o

rastejo, considerado como movimento de massa, e de gran
de importãncia, por encontrar-se em estreita reìação com

os escorregamentos de maior interesse neste trabalho. De

ve-se ressaltar tambõm a exisiência de escorregamentol
peculiares, que apesar de constatados e estudados na

ãrea não pos s uem i nteresse nes te traba ì ho por traduzi rem

comportamento estri tamente locai s.

A classificação a do tada (Tabe ì a 4) originalmente ba

seia-se no ti po de materi ¿l envolvido, que pode seli den

tificado no cantpo, e no tìpo de movimento, determinado
peìa fonna da cicatriz e pela condição dos rnateriais nì_q

bì lìz¡dos. Associa tanrbõm o intervalc de velocidade e t

que deve ocorroI côdô unr dc'stes processos (Tabela 5).



TIPO DE PROCESSO

Quedas (FaLLe)

Es co r reg ame nLos (sLidesl

. materiais pouco deforma
dos durante o processo:

materi a i s muito deforma
dos durante o proces so

3 Fl uxos (fLoue)

Queda de b I ocos
(t,ock faLL)

ROCHA

TABTLA 4 - Termìnologia utilizada para movimentos de massa nos morros
mod í fi cada.

TI PO DE MATERIAL

E s co r reg an e nto
translacional de rocha

( r,o ck sLídes)

Escorregamento. segundo
estruturas

(bLock sLíde)

SOLO

Escorregamento transl aci onal
do sol o ( pode envol ver bl ocos
de rocha imersos )(deblís sliàes)

Escorregamento
rotacional

(slunp earth f Lct-,)

Aval ancha de detri tos
(debr.ís aoalanch<z)

Fl uxo de detri tos
[ å. 1r-,11'.4 17. - t,1\

ROCHA E SOLO

de Santos e São Vicente (Varnes, 1958;
^)
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ã/r ll /¡

to¡

t0

I

0J

0':

l0'¡

tf
t0¡

t0't

t ¡tHÁlt lr ¡¡'flo0

¡tu[0 ¡r¡t00

¡À'?r0o

H00EnÂ00

t I lrI0

lltjtI0 t0r¡0

ul¡$t¡r..t$tIt tflflo

3 m/s

0,3m / min

l,5m /dl¿

1,5m ¡mEs

l.5m /ano

C,3m / 5 anos

TABELA 5 - Escala de velocidade para movimentos de massa (Varnes,
ress).

As definições propostas por Varnes (t958) são apre-
sentadas a segu i r, comp I emen ta da s com a experiênci a do

presente autor em trabal hos desenvol v i dos no Insti tuto
de Pesquisas Tecnoì69icas.

2.7.2 Queda de bloco

E um fenômeno comun em encostas rochosas íngrernes,
onde o materjal rnobi ljzàdo cai predonlin,lntentente por que

da livre. tsse ntovinìento pode ser combinado conl saìtos,
rol¿rnenlos, e irnpacto en tre b ìocos rnobiìizados ot¡ com ô

prõpria encostà, Destes movinentos resuìta uma fragmenta
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ção dos blocos que ã proporc i onal ao percurso dos ma te
riais, Esses movimentos são muito rãpidos e extremamente
rãpidos (Tabela 5) e podem ser ou não precedidos por um

movimento menor. As quedas de blocos ocorrem pel a ação
das variações tõrmìcas nas rochasr por pê rda de apoio de
blocos causada pela ação erosiva da ãgua, por processo
de desconfinamento lateral de maciços rochosos decorren
tes de I inhas de entalhe recentes, por alivio de tensões
de o ri gem tectôn i ca, por vibrações, por pressão h i drostã
tica ao ìongo de fraturas verticais, por ação de raízes,
etc., ou então por composição desses processos. Esse pro
cesso nos morros de Santos e São Vi cente associ a-se prin
cipalmente ã pressão hi drostãtica e ã presença de mate
rial argiloso nas desconti nu i dades da rocha. Esses fato
res, quando atuantes em fraturas posi cionadas desfavora
velmente ã estabi l i dade do maciço, tendem a acentuar a

ocorrênci a desse fenômeno, Esse fenômeno ã mai s comum no
granito Santos (vs) e ocorre s e c u n d a r i anìe n t e nos grani
tõìdes embrechîti cos (Peyo ).

2,7.3 Escorregamento

0s escorregamentos propri amente di tos são movimen
tos causados por cisalhamento ao I ongo de uma ou mai s su
perfícies, as quais são visiveis ou podem ser razoavel
me nte inferjdas. Pode -se distinguir dois subgrupos, de

acordo conl a mecânica dos movinrentos. 0 prìnreiro corres
ponde ãqueles onde a massa nobi I i zada õ pou co deformada,
ìncìuindo escorregamento rotacional e escorregamento se
gundo estruturas res iduais (Tabeì a 4). tsses tìpos carac
terizanr -se por ôpresen ta rem umð ou vãrias unidades mobi

I ì:adas, as quðis geraìmente possuem pequeno desìocamen
to, tsses mov jnentos podem ser control ados estruturalmen
te por superficies de fraque¿à e, dependendo da geome_

tri¿ do ta l ude, o.material pode avançòr além da superfT
cie de ruptur,r, dependendo da incl i nação da superficie na
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turaì. 0 segundo su bg ru po corresponde ãquel es em que a

massa mobi I izada õ mujto deformada ou constituida por
muitas unidades pequenas, incluindo res pec t i vamen te o es
c0rregamento translacional de solo e escorregamento trans
lacional de rocha (Tabeìa 4). Caracterizam-se por apre
sentarem compì eta i ndependênc i a entre as un i dad es mobi ì i
zadas. No caso da deformação e desintegração serem contî
nuas, principalmente em função do aumento da velocidade
ou do conteúdo de ãgua, ou ambos, este tipo passa para
fluxo. Na natureza e n con tra -se toda a gradação ent,re es
ses dois tipos.

E s eonre g ane nt o r.o tqe iona L

Esse pr'ocesso õ comum ern sol os aparentemente homogô
neos (solo superficial), razoavelnente espes sos, sem in
terferônci a preponderante de estruturas da rocha matri z

e desenvol v endo - se através de uma superficie côncova.
Quando tem ocorrôncia restrita apresenta-se com forma
de uma col her, e quando se es tende lateralmente passa a

ter uma forma ciìÍndrica, Esse fenômeno muitas vezes apre
senta-se com uma superficíe mist¡ circul ar-pl ana i sendo
es ta úl tima f orrna decorrente de superfícies de fraqueza
do maciço. Geralmente o i nício da parte superior da ci ca
triz toma o aspecto de uma parede vertical.. Dependendo da

pl uviosidade, de surgências de ã9ua e da i ntens i dade de

trincas presentes no material inicialmente mobil izado no

processo, poderã h aver a continuidade de mov imento da

parte frontal da massa, p¿ssando a um fluxo. Ge ralmente
esse fenômeno possui velocidade moderada, a não ser quan

do as condi ções ac ima cì tôdas (passagem para fl uxo ) acen.
tuam o movimento. Nos morros esse fenônleno pode ser con

siderado como de rara ocorrôncia.
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Eaconnega.nentos en aoLo tegundo eBtputuras yesíduaís

Esse processo é comum em sol o de al teração ou na tran
sição solo-rocha. Estas estruturas funcionam como pl anos
de fraqueza e defi nem a massa mobi I i zada , que pode ter
umð ou vãri as unidades. Dependendo da condição geométri
ca do talude, o rflateriaì pode uì trapassar os I jmi tes da
cicatriz, depositando-se a jusante na superficie do ter
reno natural. Esse processo pode ser combinado com ou
tros tipos, sendo entretanto identificado como tal em

função da predorninã'nci a do tipo de superfície de ruptura.
Nos morros a sua ocorrância pode ser considerada rara.
Esse fenômeno poss;i velocidade lenta a extremamente rã
pida.

Escorreganento translacíonaL em to cha

Esse processo ã mais comum nos. horizontes rochosos
e dã-se ao longo de pìanos de fraqueza pr-e-existentes. Es

sas superfici es de mov imentação são geraìmente um refl e

xo da estrutura geolõgica e podem constituir-se, de um

modo gera'l , em pìanos de estratificação, xistosidade, fra
turas diversas, contatos ìitolõgicos, etc. 0 rnovimento
se origina em planos, merguìhando para fora do taìude cuja.
conti nuidade tenha sido interrompida, isto é, a condi
ção de equi ìibrio al terada. Para o caso específi co de ro
chas estratifi c¿das, coñ acamðntento reguìar, Zaruba

e Mencl (1969) consideram que o nìergulho das c¿ntadas é a

i ncì inação mãx i ma na qual o ta I ude ó estãvel. Quando es

sas cômadàs forem i nterceptadas, ou por erosão ou por es

cavaçã0, sua estabìì idade serã suportada apenas peìo atri
to ao longo de'sses pl.rnos e serã tanto ¡rì.ì ior quônto nìðis
irreguìar esses pìanos.0 atrito, porõrn, õ redu:ido por

fatores cl imitìcos, pressòes hicl rostãtic,rs da ãgua nas

juntas e ¿vanço do processo de aì teraçào. Tais escor
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regôrnentos são típi cos de ãreas montanhosas , e dev ido a

sua velocidade lenta a extremamente rãpida podem adqui
rir carãter catastrõfi co, Nos morros foi con s ta ta da a

ocorrôncia desse processo em t 956 no Morro Santa Terezi
nha (granì to Santos ), onde foi mobi 1 i zado grande volume
de rocha sã. Pode ser considerado de rara ocorrôncia,
mas devi do ao seu carãter catastrõfico ã de g rande impor
tância.

Eeeorneganento transl q,cío naL en soLo

Esse processo ocorre ge ra I me nte no sol o superficial,
envol vendo ou não o sol o de a I teração da rocha. Esses es

corregamentos são freqtlentemente I imi tados por um conta
to entre tipos de materiais diferentes onde 6 caracteris
tica uma superfíci e de descontinuidade (sol o superf iciaì -

solo de aì teração, ou solo superfi ci al - hori zonte rocho
so). 0 movimento ocorre em ãrea s reduzidas em rel ação ao

correspondente em rocha, possui velocidade variãvel de

muito baixa a rãpida, e grande poder de destruição. Com

o aumento do teor de ãgua no solo, ou com o aumento da

velocidade, esse processo passa a avalancha de detrito.
Nos morros esse processo ocorre de forma generaìizada,
em vãrias dimensões, sendo comum a sua qradação até ava

I ancha de detrito.

O ut t,o s e s c o rre g ane ntÒ s

Alõm dos escorregamentos acima mencì onados, ocorrem
ai nda doi s outros ti pos , pecu lì ares aos morros , de ex
pressão menor dentro dos mov i men tos de massa, nas perti
nen tes a es te trabalho. São eles: escorregamentos asso-
ci ados a colapso da estrutura de con tenção e escorrega
mentos em depós i tos de lixo. 0 primeìro tem como causa
a drenagem e/ou as fundações da obra ì nadequadas, 0 se

gundo ten ocorrênci a restrita a áreas habì tadas, e ape

sar de envolverem pequenos voìunres, pode¡n ter s6rias
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conseqtlências, por ocorrerem em ãreas densamente ocupa
das. As causas principais são a fãcil saturação do lixo
e a sua localização em ãreas fortemente inclinadas (não
apropri adas ã ocupação ). Associ ada aos "l ixões" encontra
-se grande quantidade de ratos, que propiciam afofamento
do I îxo e do solo superficial, faci I ì tando a penetração
da ãgua, e desta naneira agravando a jã precãria estabi
ì i dade do conj unto I i xo-sol o superficial.

2.7.4 Fluxos

Nos fl uxos o movimento da massa caracteriza-se por
apresentar formas e velocidade de mobiìização semelhan
tes a um fluido viscoso.0s materiaìs sujeitos a esse ti
po de movimento são variãveis, consìstindo de bl ocos de

rocha e materiais fi nos , ge ra I mente mi stu rados. Convõm

ressaltar as transições entre vãrios processos de fluxos,
dependendo do teor de ãgua (Tabela 4); em especial, para
este trabalho, a gradação escorregamento transìacional sn

sol o - aval ancha de detri tos - fl uxo de detri tos.

AoaLanehe . de detpitos

Nestes processos a mobi 1 ì zação 6 mai s rãpi da e a

massa toda, por encontrar-se bastante sa turada ou em talu
des abruptos, flui encos ta abai xo, atravõs dos taìvegues,
av an ça ndo além do põ do ta ì ude. Aval anchas de detritos
são geralmente al ongadas e estrei tas e freqtlentemente
de i xam uma cicatriz i rregul ar na encos ta toda.

Fl uxo Cc detrítos

Tamb-em chamado f ì uxo de ì anra ("mud f I ows" ) em ou

tras classificações são aqui distinguìdas em função do

tamanho das partïcuìas do material. 0 termo fluxo de de

tr i tos aqu i utì I i zado sìqnifìca mater i aì com alta por
centagenr de fragurentos grossos, enquônto o ternìo fluxo
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de lama ê reservado para materiais com, no mínimo, 50 %

de areia, sílte e ðrgila. 0 fl uxo de de tri tos quase sem

pre associ a-se a chuvas intensas, ocorrendo f reqtlentemen
te durante escoamento superficial torrencial apõs "trom
ba d'ãgua". Uma ve¿ en movimento, a pequena corrente de

ã9ua com material sõlido terã poder de transporte pro
porcional ao seu tamanho, que -e aumentado ã medida que

avança d e s c e n d e n t em e n t e . Esses fl uxos seguem por cami
nhos de drenagem prã-exi stentes, i ncorporando ãrvores e

ma to e removendo quase tudo que se en co n tra na sua traje
t6ria. Tais fluxos são de alta densidade, talvez 60% a

70% de sõl ido em peso, podendo arrastar blocos do tama

nho de automõveis,.0 fluxo pode atingir vãrios quilõme
tros de trajet6ri a, através inclusive de terre no s com pe

queno gradieirte. Nos morros não se tem conhecimento des
se processo, apesar de consti t,ui r-se na extremidade da
gradação escorregamento transl acì onal em solo-aval ancha
de detritos-fl uxo de detritos.

2.7 .5 Ras tej o

Rastejo são movimentos I entos e continuos de ma te
ri al de encostas. Podem envol ver grandes mas sas de soìo,
tais como as encostas de uma reg i ão serrana, sem que ha
ja unra distìnção entre materiais mobiìizados e estaciona
dos (Guidicini e Nieble, 1976). Pode ocorrer tambãm de

forma restrita, em ãreas de dep6sitos detríticos, raste
jo em tãìu's, apresentando neste caso mecanismos diferen
tes. No IQ caso, o movimento é provocado pe'l a ação da

gravidade, ìntervindo porêm os efeitos devido ãs varia
ções de temperatura e untidade. 0 f enôrrreno de expansáo e

contração da nrassà, por variação tõrmica, tr"aduz-se er

nrovimento, encos ta abaìxo, numa espessura proporcionaì
ã atin9ìda peì a var ì ação de temperatura. Este processo

foi denorninado por Terzag h ì ('l953) de rasteio peri 6dico
0u Scì2onâì. Qu¿ ndo este pro ce s so for consequënte ôpenòs
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da ação da gravidade, sem parti c ipação de outros agentes,
ocorre a movimentação constante, definido pelo mesmo au

tor. No 2Q caso o movimento estã associado basicamente a

cond i ções de saturação do prõpri o material, ou então ãs

interferðncias antrõpicas ( cortes, ate rros , etc. ) sobre
o corpo de tãl us que interferem no seu jã precãrio equi
líbrio.

2.8 0s agentes e às causas dos movimentos de massa

0 desenvolvimento de um movimento de massa, conf or
ne visto anteriormente, pode ocorrer de forma ìenta ou

extremamente rãpida (Tabeìa 5). Essa variação decorre de

uma s-erie de agentes, incluindo desde as caracteristicas
prõprias do material atõ a intensidade da chuva no momen

to da ocorrência do proces so.

Deve-se então, para meìhor entendimento desses pro
cessos, ordenar os agentes responsãvei s dentro de uma es

cala temporal. Deve-se ainda diferenciar as causas, que

representam o modo de atuação de determinado agente. Res

salta-se que o agente pode expressar-se por mei o de uma

ou vãri a s causas.

Com reìação aos agentes, Guidjcini e Niebìe (1976)
propõem a distinção em predisponentes e afetivos, adotan
do para este úl tirno a subdivi são em preparatõr'i os e jnre

di atos.

Segundo es tes au tores denomi nam-se agentes predj spo

!9!19: ao conjunto daquelas condições que representam o

"pano de fu ndo " para a ação que se rã des fe ch a da. Tra ta-
-se de un conj un to de carùcteristi cas ì n trínsecas do meio
fís i co natural. Para a ãrea ti po es tes agentes poden ser
di ferenci.rdos ent compìexo geoìógi co-geornorf oì ógi co e conl
p le xo h i d ro I õg ì co- c ì i rirã ti co

0 conrpì exo gc.oì ógì co-geonrorf oì õgi co caracterìza -se
pela peculiani dade geoìijgìca na área, defi ni ndo o compor



32

tamento das rochas ocorrentes, onde ternos o tÍ po do per
fil e espessura de solo; em função da maior ou menor re
sistência da rocha qua n to ao intemperismo.

0 compl exo cl imãti co-hi drol ó9ì co caracteri za-se ba
si camente pelos padrões de preci pi tação anua ì e osci ìa
ção térmi ca, estando de una manei ra geral relaci onado ao
intemperismo químico e físico. Fatores como condições de
insolação, cicìo das estações, padrões de movimentações
de massa de ar, tambõm podem ser i ncluídas dentro des te
comp ì exo, des de que sejam en ca ra dos no seu as pecto maìs
geral,

Ai nda corno agentes predi s ponentes pode-se ci tar a

gravi dade e, quando exi s te, a vegetaì original.
Denominam-se agentes efetivos ao conjunto de.elemen

tos di retamente res pons ãve ì s pelo de s en cadeamen to do mo

vimento de rnassa, Podem ser di s ti nguì dos em agentes efe
ti vos preparatõr'i os (pìuviosidade, erosão peìa ãgua, va
ri ação da tempe ra tu ra e ,umi dade, osc.i l ação dos nivei s de

satur ação do sol o, ação do ven to, desmatamento, muti la
ções no terreno, etc.) e jmedi atos ( chuva ìntensa, vi
brações, etc. ).

Com rel ação ãs causas deve-se re po rta r resumi damen

te a defj ni ção de Terzaghi ('ì953), que distingue entre:
externas (que p rovo c am um aumento dâs tensões cisalhan
tes, sem que haja ao mesmo tempo um aunlento de resistên
cia ao cisalhamento do nraterial); internas (aqueìds que
p rovoc am o fenômeno sem que haja modif .i cações das cond i
çõe s superficiais, is to õ, que resuìtam na di mi nui ção da
resistência i n terna do materiaì); e i ntermedi ãrj as (que
resul tam de efei tos caus ados por agentes externos no
te ri or do taìude).

ln

2.9 Princìp¡is episõdi os de e s c o r re!,ì lìg rl-! o J nos ltlorros
de Santos e S¡o Vicente

0s e s c o r r e. g a nr e n t o s

nrec¿ni stì0s tìiìtur.rì s ¡tu¡
nesses nrorros constitue¡rr unr dos
i s do evoìuç,ìo da suas encos t,rs
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e ocorrem geralmente durante as preci pi tações intensas
das estações chuvos as, que re p res en tam o e I emen to desen
cadeador do processo. Estão associ ados tamb6m ãs conOi
ções própri¿s do maciço, que funcionam geraìmente .orã
del i mi tadores da ãrea mobi I izada.

Vãrios autores citados anteriormente no iten. 1.4
abordaram os es correganentos nesses morros, alõm de ex
tensas cobe r tu ras jornaì ísti cas, pri ncipalmente locai sl
não referenci adas neste trabalho.

0s primei ros registros de escorregamento nos morros
de Santos e São Vi cente datam de l0 de março de t9Zg,
ocorrido no Monte Serrat e envolvendo S0 000 m3 de solo.
Ness a ocas i ão for-am destruídas vãri as cas as e parte da
anti ga Santa'Casa de Mi se ri cõrdi a, caus an do B0 vî ti mas
fatais. As preci pi tações de janei ro e feverei ro foram de
586 mm e 534 mm, respectivamente, e no mês de março até
o episõdi o catastrõfi co, de 200 mm.

Em 1956, com a precipitação de elevados índices plu
vi ométri cos , ocorreram 2 epi sõdi os de escorregamentos.,
no dia lQ para 2 de março e de 24 para 25 de março, re
gistrando-se chuvas de 103 mm em janei ro, 424 mm em fe
vereiro e 7l2 mm em març0, at6 o segundo episõd.i o. 0 prì
meiro, no dia lQ de marÇo de 1956, atingìu vãrios locais,
sendo o princÍpaì.no Morro S¡nta Terezinha que envolveu
um grande volume de rochas e destruju vã ri as cas as , vi
timando f atalr¡ente 2ì pes s oas . tm ?4 de ma rço , constj
tuindo o segundo epìsõdjo, ocorreu o escorregðnìento do
Morro de Caneleira, que envoì veu l3 000 m3 de solo e ro
cha (Vargðs 'et ¡ì. .l956b), obstruìndo a Ii gação São
Vicente - Via Anchìeta. Nes se dia ocorreu outro grande
escorreqanrento no lrlon te Serrat, ao lado daquele de 1928,
envolvendo destù vcz l0 000,n3, qr. avançou atõ unra dis
tãncia de 100 nr da base da encosta. 0correu tantbõm nesse
mesmo di,t outro grande escorregðrnento, envolvendo ì500m3
de rrr¿terial, no l'lorro do Ma rapö , que destruiu 7 res ì dôn
ci as e vititnou f¿talrncnte 2Ll possoas.
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Segundo Pichler (1957), na noi te de 24 de março a
precipitação de 250 mm em l0 h precedeu cerca de 65 es
corregamentos na ãrea desses morros.

Em 1959 e .l966 
tambõm foram registrados escorrega

mentos associados a precipitações elevadas e destruição
de casas, não sendo obtidos dados mais concretos sobre
o episõdio.

Em l9 78, nos di as I5 de j anei ro e l0 de março, ocor
reram de forma generalizada escorregamentos em todos os
morros, registrando-se vãrias casas destruídas e 4 víti
mas fatais. Nesta ocasião foram realìzados estudos siste
mãti cos pelo Inst ituto de Pesquisas Tecnolõgìcas ( l97ga).

Finalmente em 1979, no dia l6 de dezembro, novo epi
sõdi o foi registrado, ca us ando a des trui ção de vãri as ca
sas e ll vítimas fatais, Este episõdio foi. estudado de
talhadamente no presente trabalho, e serã discutjdo no
i tem segui nte.

' 0s Índi ces pì uvi omõtri cos aqui apresentados referem
-se ðo pì uvi õmetro do S aboõ (t3-210) pe rte n cen tes à anti
ga Li gh t, instalado em lQ de janei ro de ì 909 na ãrea dos
morros de Santos e São Vicente. Esses dados são apresen
tados de forma mais completa na Tabela 3, no item 2.6.

2.10 0s Escorregamentos 0corrìdos em 1979

0 cadas t ramen to des tes escorregantentos foi efetuado
tendo em vista compor es te trab a I ho, ora apresentado, pe

lo fato de tra tar-se de mais um even to signìfjcativo na

evo I ução des s es Morros. Este cadas tramento foi an tecedj
do por uma anãlise bibliogrãfìca da ãrea de taì forma a

permìtir umq visualização mais ampla dos principais con
di ci onan tes dos escorregðmentos.

Estes escorreganìentos ocorreran no dia l6 de de¿em
bro de .l979, durante unr perÍodo de l$ horas, onde foranl
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registrados 264 mm/chuvar com um total de precipitação de

jutho atõ a data de ocorrência de l474 mm/chuva (Tabela

3).

0s ti pos de escorregamentos consi derados neste tra
ba lho foram codi fi cados na Tabe I a 6 que 6 uma simpìifica
ção da classificação a.presentada no item 2.7'

sIflß0[0c tÂ I¡P0 Dt HoVnrÊ T0

q {ucdð .do blocos

-€t

E2

E3

E.

E5

E6

Escorreg¿mcnto rotac iona I

EscorrcA¿mcnto cm solo, segundo estrutu
ras res i duù i s

EscorrcAanento trdns lòci ona l -de rochð

Escorregaotento tràns làciona l dc solo

Escorregarìento associðdo ô colapsos
dc es tru turðs" de con tenção

Escorì.eganreñtò en dcpõs i to de 'lixo

Fl

Fz

Ava I anch¡ de dctri tos

Fl t¡xó de dctri io

R Ra s.tc jo

TABELA 6 - Representação da simbologia dos movimentos de massa
região dos morros de Santos e São Vicente.

A metodol ogi a utì ì i zada para o cadastramento pro
priamente, foi estabelecìda tendo em vista obter-se o

maior nú¡rero' de dados quaìitativos e quantìtativo que

pei"mì tì ssem aval i ar o 'ti po, di.mensões, condi ções em que

o fenômeno ocorreu e suas conseqUências. Para este traba
lho foi efetuado um I e van tamen to de campo i ndi vi dua ì pa

ra cada ocorrõncia, sendo os dados registrados conforme
mode I o apresentadp na Tabe I a 7. A Tabe I a B apresen ta os

resuì tados des te ìevantanìento.

A metodologia adotada no es tudo des te epi sõdi o de

êSCorrêgùnìênto permìtiu estabelecer correlações importan
tes entre os fenõnrenos e as situações em que ocorrem. A
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lN9or
P nãlise dos mecanismos dos escorre-lDÂTA nn

amentos nos morros de santos. ltÊvANTAMtNTÕt 01 /04/80
0: Morro de Nova Cintra. oróximo ãl

subida nelo Jabaouará.' lF0T0S: Diversas
LocAL r zAÇl

HISTORICO
UAIA UA
OCORRÊNC IA: t6/12/79 INFoRMANTES: Elementos dô Socìedade Arni

qos do florro.

e l0 mortes
CONSEQUENC IAS :

Oestru.içâo de 4 casas, vãrias dependências
(3 adultos e 7 criancas).
lnterdiçao do acesso'a Ílova Cintra.
Volume éstimado de material rnobilizado: l2C m3.
AN I LLLUL¡\ IL5 UU LULAL:

Foram observadæ algumas cicatrizes que poderiam ter sido
de outro escorreqamento. Entretanto. não hã reqìstros histõricos.

CARACTIRISTICAS DO i,IEIO FfSICO LOCAL

GEOLOGIA I GEOTECNIA DO SUBS
TRATO:
- Miomati to ofta I míti co- Blðco de rocha alterada e

afl oramentos de rocha sã.- Rocha oouco fra tu rada .

FORMAÇOES SUPERFICIAI S :

Solo superficial bastante poroso, argiìo
arenos0, narrom.
Espegsura variando de 0.5 a I .0 rn

!o"El l{fllg^lnexlãre_soto. com-presença de
a1 toramenr0s . rocnosos .

4ORFOLOGI A:

Encosta reti I Ínea fortemen
te inclinada.

OCUPACAO/ÃGUA:
Adjaégnte ao escorreqamento não existe o-
cupaçao, ne¡n surgencla d'agua'. A veqeta-
çao e arbust'iva e rasteira, encontrãndo ni
cabeceira do esconegamento uma plantdção
de bambu.

TIp0s DE I't0vil'tENT0 DE r.tAssA/tNTERpRETAçÀ0
Escorregamento translacionaì de solo envo'ìventlo ô solo su-Derfjcial.dei
xando è rrostra rocha alterada ou eventqalmenLe sâ. 0correi¡ na ruotúra--de dgclive.inrediatamente abaiio dã plãntãôãò ¿e Uãrñ6ir,-õxiitìñãõ-uña
renoencìa.de atargatnento de.escorregamento no sentido descendente. 0
material mobilìzado foi blocos de.rocha e ioìo superficial .

DAD()S GEOI.ITTRICOS GTRAIS COTA DO
T0P0: ì45'

COTA DA
BASE: 60

EXTTNSAO
AFETADA: 100 m

LARGURA:
7m

FORMA:
Aì onqada

TABEtA 7 - Elenrento utiìizàdo pàra o càdðstramento dos movinrentos de flas
sa(Escorregantento nq 0ì da Tabeìa l0).
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uti I i zação de um es t udo mai s amp I o, de carãter regi onal
vei o faci I i tar o entendimento do comportamento dos di ver
sos tipos de encostas e dos diferentes tipos litotõgìcos
(incluindo aqui os seus respectivos solos).

A ausênci a de dados mai s concretos do comportamento
hidrolõgico das encostas estudadas, foi sentida, apesar
de'um estudo de carãter mais prõximo do regional como es

te que foi real i zado, não comportari a no presente traba
lho. Entretðnto sugere-se para futuros trabalhos deste
ti po' defi ni r trechos de en cos tas para estabe I ece r a tra
v6s de instrumentos simples, o comportamento da ãgua nas
zonas te rros as do niaci ç0.

2 .11 Anãlise de 2 episõdios de escorregamentos (1978 e

reTe)

Conforme jã sal i entado anteri ormente os morros de
Santos e São Vicente possuem atualmente um mecanismo de

evolução de seu relevo - os movimentos de massa. Esses
fenõmenos, que ocorrem quase que anualmente nas 6pocas
ch uvos as , têm, de tempo em tempo, marcado mais acentua
damente as suas encostas, como em I928 e 1956. Dentre os

sabidamente mais 'i mportantes, ressalta-se nestes eventos
o aspecto catas trõfi co para a popu I açã0, e os grandes vo

lumes do material mobilizados. Apesar disso., foram pou

cos os trabalhos tõcni cos especificos sobre o assunto, e

jã menci onados no item .l.4.

Desta forma,6 feita neste trabalho uma anãlise e

comparação de dois episõdios de escorregamentos em que

foram efetuados levantanlentos rnais sistemãticos visando
detectar pri ncì palmente a ti poì ogi a mai s comum des ses es

corregamentos.

0s episõdios analìsados for¿m o ocorrido enr 1979,
que foi obj e to do presente trabalho (Tabe I a 3), e o ocor
ride enr ì978, estud,tdo pelo Instituto de Pesquisas Tecno
ìõgicos, resurni rj.rnren te ùpresent¡do n.rs Tabe I as 9 e 10,
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o 45 ocorr¡dos em joneiro e morço do l97O
1978 o ¡ mod¡f ¡codo ).

\rì¿tgô írcò de úlnr¡stìlìlo, sdnÌ vêstf9jo9 d0
;!lu,r, cncos tû d¡s¿bi t¡rd¿,

(2) T

:ecorr¿ncii, do rr^¿n,erìo' prescnçô dc 69uð nù
ùse, ;rcô ô_ius¡ntc, jã foi utlì1zùdr conìo
r('ô de ùlorcs tlnro.

Ss - Solo superfi ci àì

sA - solo dê ãìter¡ção

A3 - Rocha ¡nuito åltêrada ou

translção solo-rocha

AZ - Rochâ pôrcl¿lûente ¡lterôdä

Âì - Rochô eô'

( 3 ) ILPi_.d.!-9.-ggs! e$¡ls

(vlds Ìabela 6 no texto)

,ern ônLeçedenlcs, fiìetes de ãqua sobre a en
oil,¡ rochos.ì, a esqr/¿'rdr'ì cxlste eScofrega--
lcnCo do mcsù¿s p¡oporçdcs.

estrui çùo do Clube l

â¡ù16 êx í stênte ni
opó dô cncostô

irea de cxplor¡ção de rocha.

em ànLecedertes, presençô de filete de ãgu¡
rô b.'ri¿l pernlaneceu nò encostù.

lã houve qued¡ de blocos, corn deslr!lção par
:ial do cìubc, presençô de ãgua no escorregã
ìento,

qÞ$"rv jieg.!.iElrll.

e5 pessura observtdô

a retìråda da cobertu¡¿ vegetal

õ lÌlìa condi clonônte p¡atjcôñen-

te ger¿l .
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A importãncia desta anãl i se estã no fato de que

existe nesse maio físico uma prepoderãncia de movimento
de massa que caracteri za um p roces s o atua I de evolução
de encosta. Muito embora o meio físico abordado no prg
sen te traba I h o cons ti tua ãrea de pequena extensão, ele
pode ser perfei tamente correlacionado com as escarpas da

Se rra do Ma r, i mpo rtan te províncì a geomorfoì õgi ca e sem

pre desafiadora no que se refere ã sua transposição e

ocupaçã0. Conv6m ainda ressaltar nesta correlação os as
pectos de ocupação e cobertura vegetação que nos morros
es tu dados a p res en tam- se b a s tante pecuI i ares.

Essa anãl i se efetuada baseou-se nas característi cas

do meio físico, ou seja, ti po de es corregamento, Iitolo
gi a, uni dade da encosta e i ncl i nação. Não se I evou em

consideração o índice pluviom6trico, pois supôs-se que a

ãrea considerada esteve sujeita ã mesma precipitação plu
vionétrica em cada um dos dois eventos, Entretanto, é im

portante afi rmar que ambos os eventos estão di retamente
associ ados a epi sóOi os de chuvas intensas, assinalados
em 248 mm nas 24 h e 264 mm das 48 h que antecederam os

es co rre gamen tos de ì 0-03- 78 e I6-.l2-79, respecti vamente
(Tabela 3). Ressalte-se ainda que o período de precipita

ção foi obtido atravõs de pluviõmetro do Saboõ (t3-2t0),
o que não permi te defi ni r com. me ìhor precì pì tação o tem
po des s as preci pi tações.

A Tabeì a I I resunre esses dados , de onde pode-se di s

tingui r a gnande predomìnãncia dos escorregamentos trans
ì acì onai s em sol o, da ordenr de 54i e 6l-q nos eventos de

ì978 e ì979, respectivðmente. Conclui-se tambõm a partir
dest¿ anãììse que os escorregdrrentos, de unra rn¡neir¡ ggi

r¿,l, tôm rnai oli nci dõnc ì ð nos grani tõides enrbrechíti cos
(Ptyo), nas uni d¡de's nrorf ológicas geornótri cas retì I ínc.rs
en unìù posìção ìogo abaixo do siste¡lt¡ de decììve e ent

ãreas conl inclinaç.io superior a 400. Entretanto, convérl
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lembrar que tanto os grani tõj des como as encostas reti t í
neas di stri buem-se em mai or proporção nas encostas dos

morros. No caso específjco das litologias, osgranitõides

ocupam cerca de 43% da ãrea total dos morros e a grande
parte das encostas voltadas para a planicie costeira.

A Figura 6 apresenta a localização dos escorregamen
tos ocorridos nos episõdios de 1979 e .l978, os quais são

identificados individualmente nas Tabelas 8,9 e 10. São

assinalados tambãm (neste caso de forma aproximada) os

es corregamentos ocorri dos em I 956 .

2.12 Conclusões

Pode-se destacar como concl usões

palte deste trabalho que:
desta primei ra

- a todos os eventos de escorregamentos associ a-se epi s6

di os de chuva i ntensa dentro de hi stõri cos pl uvi om6tri
cos parti cul ares ( Tabeì a 3) ;

- a cada uni dade morfoìõgi ca geom6tri ca do perfi I da en

costa c'orresponde um tipo de fenõmeno difenente;

- exi stem determi nados pontos do perfi I da encosta onde

a ocorrânci a de es corregamento é mai s comum; esses pon

tos representam, dentro do perfi I , as mai ores j ncl ina

ções e si tuam-se 'imed'i atamente abai xo da ruptura de de

cl i ve;

- veri fi cou-se uma associ ação dos escorregamentos com um

determi nado ti po ì i tol õgi co.
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3 ESTUDO DI UI'I ESCORRIGAI']Ê ITO

3. I ConsideraÇões Preliminares

Nesta 2? parte são apresentados os resultados das

estudos real i zados no presente trabaìho, sobre um dos

escorregamentos ocorri dos no evento de 1979 e anteri or
mente anal i sado nos seus aspectos gerai s. Na pri mei ra
parte abordou-se os escorregamentos na sua forma globaì,
associ ando-os as di versas condi ções do mei o físi cc¡ es tu
dado, €rQuanto que nesta 21 parte pretendeu-se, a partir
de um levantamento detalhado, efetuado neste trabalho, e

que se inicja na encosta onde ocorreu o fenõmeno aquì de

signado por ãrea tipo, estabeìecer algumas conclusões so

bre a sua evol ução. Em segu'i da são apresentados os levan
tamentos efetuados no prõpri o escorregamento e di scuti
das as concl usões bãsi cas sobre o fenõmeno.

A ãrea escoìhida além de conter o principal escorre
gamento do epi sõdi o de 'l 979 , apresentava todas as caras
terísticas citadas nas conclusões da l3 parte (item 2.12),

que teori camente sugerem as si tuações de i nstabi I i dade.

A metodologi a uti I i zada nest a 2? parte foi semelhan

te aqueìa adotada na l1 parte deste trabalho, e se carac
terizou por priorizar o estudo de campo tanto da ãrea ti
po como do próprio escorregamento. Posteri ormente para

fundamentar teori camente a anãl i se do fenõmeno õ efetua
do cãl cul o de estabì I i dade, através de mótodos de retroa
nãìise.

3.2 Caracterís ti cas geomorfol ógi cas da ãrea ti po

A ãrea escolhida si tua-se a montante do acesso a No

va Cìntra pelo l.lorro do iJabaquara, e possui aproxin¡ada

nrente BZ 000 n,2. As Fotos ì e 2 e as Figuras ì e 7 rno:

trant essa ãrea e a sua si tuação no ãrnbito dos tìtorros.

A lrea é constituíd¡ predorninantenlente por

te da encosta volt¡..1¡ p¡Ì'.1 a lllanície costeira e

unìa p a r
secunda
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F0T0 I - Par estereoscõpico mostrando a
encosta acima da estrada (1962).

ãrea de estudo e adjacências. Notar o estãgio de ocupação da



F0T0 2 - Vista aérea da ãrea de estudo (1972)





49

mente por uma pequena parte
planície de N ova Cintra.

da encosta vol tada para a

Com rel ação ao seu perfi I , foi efetuado neste traba
lho a caracteri zação nas en cos tôs de duas uni dades morf o

lõgi cas geométri cas , conforme cri tõri os estabeìeci dos no

i tem 2.4, Na Fi gura 7 é apresentada essa subdi vi são, que

õ ¿efi ni da abai xo:

. convexa, correspondendo predomi nantemente ao topo das

encostas e ã parte basal da en cos ta vo I tada pa ra a pla
níci e cos tei ra ;

, reti I ínea, correspondendo prati camente a toda parte mõ

dia s upe ri or da encos ta margi naì ;

Essas subdivisões são importantes, poi s defi nem os

I imi tes do desenvol vimento dos di versos fenõmenos que

ocorrem na ãrea. Entretanto, a ocorrênci a de es correga
mentos es tã di retamente associ ada, a l6m dess as l inhas ge

rai s da encosta, ãs parti culari dades prõprì as de cada
perfil, tais como , pequenas e des con tín u a s rupturas de

relevos, ìocais de concentração natural de ãguas plu
vi ai s, zonas de ta l vegues incipientes, etc.

3.3 Caracteristi cas geo lõgi co-geotEcni cas

Foi diferenciada na ãrea trôs tipos ìitolõ9icos ba

seados no item 2.3 deste trabàlho: os granitõides embre

chÍti cos, os mi gmati tos e paleossoma domi nante e os aepã

sitos detríti cos (táìus).

Com reìação aos escorregamentos, tem-se como ocor
rênci a de maior i mportãnci a os gran i tõi des , poi s susten
tam as encostas nrais instãveìs na ãrea. As espessuras de

solos nas encostasi ¿ oeste da ãrea, varia¡n de 2 a 3 nr

para o so'l o superfi ci al, enquanto que para o soìo de aL
teraçåo constùtou-se desde a sua i nexi s tônci a atõ ? n.
Taìs observaçcies foranr re¡l izadas ern cortes existentes
no I ct c a I , re s u I t À n t e s da ação antrõpi ca. À nledida que se
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cami nha na encos ta, de oes te para este, as espessuras de

solos dininuem, com tendências ao aparecimento de aflora
mentos rochosos localizados e posteriormente generalizan
do-s e como grandes expos i ções rochosas que predomi nam na

encosta,

3.4 Característi cas das i nterferênci q,s antrõp.i cas

De uma manei ra geral foi adotado para o presente
trabalho três graus de interferência antrõpica na ãrea
( foto" 2) :

- uma área ocupada por res i dânci as e acess os , de topogra
fia mais suave, localizada a jusante da ruptura de de

clive negativa. Essa ãrea teve pouco interesse para os

atuai s estudos, sendo incl uída pa ra permi ti r o entendi
mento fenomenolõgi co gl obal ;

- uma ãrea em processo de ocupação por residências e cor
tadas por pequenos cani nhos para pedestres, locaì i zada
aci ma da ruptu ra de decl i ve na pa rte sudoeste;

- uma ãrea praticamente sem ocupação, que tede a sua co

bertura vegetal originaì parcialmente removida e em al
guns poucos pon tos substì tuída por cultivo de bananas
si tuado nô parte norte-noroeste.

3,5 E sboço das evi dênci as dos fenõmenos

Como resuìtado dos estudòs da ãrea escolhida, foi
eìaboradó no presente trabalho como esboço que caracteri
zou as provãvei s evi dãncì as que pudessem conduzi r a ocor
rênc i a de escorregamentos.

Com o objeti vo de i denti fi car essðs evi dênci as, f oi
realizado unr levantamento de campo na ãrea específica,
atravõs de 7 perfi s perpendi cul ares ã encosta , i ndi cados
na Fi gu ra B. Esses perfi s foram distribuídos de manei ra
a fornecer utxa representati v idade da ãrea es tudada, sen
do descri ti vanìente apresentados a segui r,
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. Perfi I AB

Correspondente ã parte da encosta do tipo convexa
com ruptura de decl ive relativamente suave. Ini cia-se no
topo sobre o granitõide e termina prõximo ao contato
translacional com o migmatito de paleossoma dominante. E

um local em processo de ocupação e com i nterferâncì a an
trõpica (cortes para plataforma e para pequenos u.arror-¡
Possui espessuras de sol o superfi ci al entre Z a 3 m e so
lo de alteração entre I e Z metros (espessura mínima)l
nos locais observados. Nota-se em um ponto do mapeamento,
atravõs da exposição de um perfil de solo, um contato
brusco entre o g ran i tõi de (superior) e o m igmati to de pa
leossoma dominante (inferior) onde pode-se.perceber niti
damente uma maior evol ução do perfi I de solo no segunao
material. Podem-se notar nas adjacências deste perfil vã
rios escorregamentos de pequenas dim,ensões (5 m x S m ),
mas em conseqtlôncia dos cortes existentes no local.

. Perfi I CD

Nas .inediações deste perfil, principaìmente ã es
querda e abaixo, a superfîcie apresenta-se bastante i rrã
gul a r, conseqdJênci a de ci catri zes antigas de .r. o...g u
mentós. Estas são decorrentes, na maioria das vezes, dos
cortes existentes no local. Foram observadas aqui peque
nas aberturas (10 cm) com mergulho sub-hori zontal em di
reção ã encosta e pequena profundi dade observada (30 cm).
Tai s aberturas estão relacionadas a pequ enos degraus (al
turas entre 0,1 m e gl5 r) d i s tri buid os por toda a encos
ta. Essas aberturas diminuem nas épocas de chuvas, pe rma
necendo, entretônto, corno descontjnuidades do soìo e con
dicionando nlovinlentos de ãgua subverticais no solo supe.
fi ci al. Injeçoes de ãgua efetuadas em junho/80 nessas
aberturas, perderarrr-se no interior do solo.
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. Perfi I EF

Neste perfil õ marcante a ruptura de declive positi
va na parte superior da encosta, Em toda a extensão, aã
jacente a este perfi I , observamos degraus em dimensões
diversas i ndicando um movimento general izado da encosta,
.Nota-se ainda o aparecimento de blocos de rocha sã ou

alterada (diãmetros de 0,5 m a I n5 m) sobre a superfîcie,
encontrando-se eventualmente descalçados na sua base. lþs
se perfil foì constatado um bloco de rocha "in situ' en

volvido peìo solo superficial com vestigios dos cristais
de feldspatos do granit6ides, de cor avermeìhada (Figura
9). A presença desse bloco dã origem a um degrau de apro
ximadamente - I m de altura. Essa condição específica da

encosta chama a atenção por ter sido observado ainda um

processo de erosão na base e a jusante do bìoco, que uma

vez descal çado poderã vir a provocar a instabilìzação da

massa a montante.

. Perfil GH

Corresponde ao perfi I coi nci dente com a ci catri z do

escorregamento e deverã ser abordado em detalhe mai s adi
ante do item

. PerfiI IJ

Aqui começam a aparecer afloramentos mais continuos
na encosta com extensões laterais superìores a ì0 m, prin
cipalmentê na parte i nferi or do perfiì. Não se observam
irreguìaridades na superfìcie, apresentando-se entretan
to, com uma ru ptu ra de decì i ve bastante acentuada. Ime

di atamente abai xo dess a ruptura de declive pos i ti va f oi
constùtado unì afìorônìento rochoso com 3 m de aìtura.
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SUPERFICIA!

tloco o€
{ *- nocx¡ sÁ ou ¡lre¡¡o¡

.FIGURA 9 - Detalhe encontrado no perfi l EF. 0bserve-se a condiçãopôrticular de instabiiidade da en¿osta.

. Perfi I LM

Aqui temos tambõm uma ruptura de decl ive bastante
acentuada e uma incì inação m6dia da encosta de 35Q, supg

rìor ãsanteriores. Na parte ìnferior deste perfil inicìa
-se um afloramento rochoso com cerca de 60 m de altura e

inclinaçào de cerca de 60Q. E interìs¿ a presença de ¿flo
ramentosìocalìzados neste perfil, assinì conro ó gra.nde o

núnrero de blocos de roch¿s (ø 0,2 nr a.ì,5 m) dispostos
cÀoti cðnìente na encosta.
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Notam-se superficialmente indÍcios de ras tej o atra
vãs de incl inação de ãrvores novas. Pela presença de ex

tensos depõsi tos de t.ãlus na base, conil ui -se que houve
nesse I ocal e scorreg ame nto de grande proporção.

3,6 Compartimentação da ãrea tipo
Em função dos I e van t amen tos efetuados nes te traba

lho pode-se dividir a ãrea em qu.atro zonas distintas I ,
IIA, IIB e III, de acordo com as s uas parti cul ari dades e

que são representadas peì os perfi s da Fi gura .l0.

Na Tabela 12, na pã9ina seguinte, é feita uma compa

ração dessas zonas em função das caracteristicas mais
significativas

Essas zonas possuem os seus I imites representados na

Figura 8, porõm na natureza as características mudam gra
dualmente. 0s eìementos que subsidiam esses limites são
os divisores de ãgua em vias de formação que podem ser
transi tõrios em função da evol ução da èncosta.

Dentro da ãrea como um todo o que mais charna a aten
ção são caracteristicas do tipo: forma da encosta, depõ-
sitos de base e presença de sol o e/ou afì oramento de ro
cha.

Sob o ponto de vista fenomenolõgico as 4 zonas fo
ram i deri ti f i cadas:

Zona I - praticamente sem eviàôncias de mobi I i zação, a

não ser aque ì a conseqtlente de erosão ou então movimentos
provocado s a r t i f i c i a I men te ;

Zona II A - sujeita a escorregamentos provocados artifì
cialmente. Em fu n ção da constatação do fenômeno de ras te
jo es ta zo na é nenos es tãvel que a anterior;
Zona II B - sujeita a escorregamentos naturais (Fo to 3);



CARACTERISTI CA

es pes su ra do solo superfi
ciaì e soìo de alteraçãoT

presença
de rocha

de afl oramento s
(naturais ).

presença de bl ocos

contato sol o-rocha

n¡ptura de decl ive positiva

ì ncl i nação mãdia da encosta

a I tura da encosta (entre
ruptu ras de decl ive)

presença evidente de rastejo (deg raus )

pode ati ngi r mais
que4m

nenhum a

nenhuma

graduaì (?)
(não observado )

suave

25-300

menor (60 m)

não observada

erosão

I

fenômenos esperados na
costa.

atã 4 m.

TIA

nenhuma

nenhuma

gradual

transição
suave-abrupta

350

IIB
atã 2 n.

en

poucos e
localizados

poucas

gradual /niti do

abrupta

35 -420

m6aia 1eo m¡

i ntensa

escorregamentos
naturai s

TABELA 12 - Caracteristicas das zonas que compõem a ãrea tipo.

não foi observa
da; estimativa õe
0,5 - .l,0 

m.

intensos e I oca
I i zados .
extensos e gene
ral i zados .

intensas

tendendo a níti do
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- 450
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III

i ntens a

escorregamentos devi
do a condi cionantes-
arti ficiais ( cortes ,
aces sos, etc. )
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Oì
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FOTO 3 - Aspecto da zona IIB da ãrea tipo antes
regamento. A seta indica o trajeto na eircoita-ão
9o !o escorregamento estudado é o cîrculo indica
laçao (março/78).

de ocorrer o escor
materi al envol vT
o locaì de acumf

Zona I I I - segundo evidônrias, nesta zona jã ocorreram i n

tensos movimentos de massa. Atualmente deve estar mai s
sujeita a queda de blocos de rocha (Foto 4).

como pode-se notar, a Zona IIB e secundariamente a

Zona tIA são as que se apresentam em condições mais favo
rãveis ã ocorrõncia de escorregamentos e levando-se em

conta a i nda a mai or freqd/ênc i a desse fenômeno, podemos
cons i derã-ì as como ãreas em processo atua I i n tenso de
evo I ução .



F0T0 4 - Aspecto da Zona III onde se nota o extenso afloramento ro
choso na encosta e o depõsito de tãlus na base totalmente ocupadã
por habitação (março/78).

3,7 Caracteri zacão do escorregamento

E ana I i sado a pa rti r des te i tem o escorregamen to
propriamente dito, QU€,estã situado na Zona IIB da ãrea
ti po ( Fi gura 8) , tendo ocorri do em 16-12-lg após i nten
sas precì pi tações. 0s detalhes do levantamento de campo
des te escorregamento efetuado em 0l -04-80 constam na Ta

bela 7, anteriormente apresentada.

Dentro da classi fi cação proposta, o fênômeno que
foi es tudado nes te traba I ho pode ser encai xado den tro
da gradaçÀo.
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I Eu.o?"egamento I

trans Laeíonat
em eolo

I Atsolaneha
de

de tní t,o s

FLuxo I

de
detníto

FLUXO

convencionando representã-lo como E4/F, de acordo com a

simbologia da Tabela 6.

Especificamente pode-se atê identificã-lo como Fl
(aval ancha de detri tos ) pel as suas caracteristi cas, não
sendo entretanto conveniente, porque a gradação menciona
da estari a desta manei ra sendo mascarada.

Como subsídi o fundamental para o entendi mento do

cani smo do fenõmeno procedeu-se no presente traba I ho

um levantamento das condi ções Iforma ' caracteris ti cas

si cas, etc. ) da ci catri z do escorregamento e do materi
mobilizado.

A ci catri z caracteri zada assemel ha-se a uma I îngua,
conforme apresentada na Figura ll, e sua forma e disposi
ção dos materiais mobil izados sugerem uma subdivisão em

três partes, segundo Guidicini e Nieble (.l976): raiz, cor
po e base. A rai z restrì nge-se basi camente a- parte que
foi efetivamente mobil izada no processo. 0 corpo corres
ponde ao trajeto percorri do pel a massa durante o procel
so. Neste, dependendo das cond'i ções do materi al mobi I i za
do e da prõpri a caracteristi ca superfi ci ar do trajeto,
geralmente são incorporados diversos outros materiais (solo,
rocha, tronco, etc. ) na massa mobilizada. A base é o ìo
cal onde acumuì a-se a maior quantidade do materi al mobi
lìzado, constituindo-se gerôlmente na parte nìenos jncli
nada da cicatriz.

A caracterização geológico-geotãcnica desse escorre
gamento foi realizada atravõs de um perfiì ìongitudinal

me

a

fí
al
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3.8

(escala l:200), planta e perf is t ransve rs a i s da sua raiz
(escal a l:t00), os quai s são a p re5e n tado s na Figura lì ).

Foram estudados 7 perfi s de sol o apresentados nas
Figuras l2 e 13 e que correspondem ãs paredes i aterai s
da cicatriz do escorregamento. Esses perfis são discuti
dos em seguida

Lerfil de intemperismo típico no locaì do escorre.
gamento

3.8. t Considerações gerai s

A definição de perfis de intemperismo de uma região
6 fundamental para o entendimento dos mecan,i smos que atua
ram e vêm atuando nesse meio. Tais perfis correspondem
ãs respostas (espessuras de solo maiores ou menores, for
mações compl exas, etc ) ãs soì icitações naturais impostas
ao meio atravõs do clima, cobertura vegetaì , topografia,
estruturas, etc.

Entende-se para fi ns des te trabalho, por pe rfi I de

i ntemperi smo, a seq0ênci a verti cal das zonas de materi al
com di ferentes propri edades , que se desenvol veram " i n si
tu", e se encontram pos i c ionadas acima da rocha sã, Sob

nossas condi ções cl i mãtj cas atuam pri nci pa ìmente os f ato
res quimicos e secundariamente os físicos e biológ'icos.

Nos morros, eventualmente são encontradas superpos
tas a este perfil de intemperismo camadas de solos trans
portados.

tluitas tõm sìdo as proposìções de perfìs de intenl
perisnro ôpresentadas, caracterizando muitas delas peìa
sua estreitð apì icabi ìidade a .determinados t.i pos I j tolõ
gicos. Deere e Patton (lgZl ) apresentam unìd conrparação
de l3 perfis distintos relacionados ãs mai s varìa
das ì itoìogias.
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No Brasil, Branner (1896 ) foi o primeiro a descre
ver ð decomposição de rochas sob o aspecto geolõgico.
Atuaìmente, vãrios autores (Vargas, l97l , 1974, Meì0, .l972,

Santos, 1972, Nogamì, 1978) tôm proposto perfis de intem
perismo ou simplesmente perfi1 de solo, sob o ponto de

vi sta ge ol õg i co -geot6n i co, decorrente pri nci paInrente do

desenvolvimento da Geologia de Engenharì a no Pais.

A termi nol ogi a uti I i zada neste trabal ho reflete,
além de vãrias das classificações existentes, as expe
riências do presente autor no decorrer de suas ativi da

des profissionais. Entretantor a grande aproxìmação é com

aquela proposta por Deere e Patton (ì97.l) para rochas ig
neas e metamõrf icas,

Na apresentação dos perfis de intemper'ismo obtidos
no local (Figuras l2 e l3), não são realizadas considera
ções mai s a p rofu nda da s sobre a roc ha alterada e sã, poi s

os meios disponiveis restringiram as ínvestigações at-e

o topo de rocha al terada. Ent re tanto, a defi n i ção do per
fi l compl eto õ' importante, pel o fato de perm i t i r, pel o me

nos para defi ni r teori camente, a di sposi ção dos nate
riais em profundidade. Deve-se salientar ainda que a pre
sença de aflorarnentos roch0sos, não rara em algumas
ã reas das encos tas , evi denci a determinados mecani smos de

evolução atuaì, tnostrando claramente a remoção ou não

formação da parte superior do perfiì do intemperìsmo.

3.8.2 Caracteri zação de um perfiI típico

Na Fi gura ì4 õ comparada de forma geral a terminolo
gia de Deere e Patton (197.l) e a utilizacla neste traba
lho.

Especificamente podem-se apresentar dois exenrpìos
de perfìs encontrados no locaì (Figura l5 e Foto 5) que

representanr as disposìções dos vãrios hori¿ontes. Estes
no local ocorrem de f ornla compìeta (tstaca 5 + I - lado
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TERMINOLOGIA

I)ESTE TRABALHO

Sol o superfi c i al poroso
(0,20 m)

Solo superfi cial
(0,60-2,00 m)

com bl ocos imersos
(9 at6 0,70 m)

Hoz.í zo nt e B

S apro Lí to
Solo de al teração de
rocha ou saprol ito

(0,.l0-0,20 m)

Tt,ansíção soLo-r,ocha Transi ção soìo-rocha

. Rocha alterada
Roeha patcíalnente alterada (l imite do material escor

regado) -

Rocha nã.o aL te rada Rocha sã

FIGURA l4 - Perfil de intemperismo tipico do locaì do esèorregamen
to.

esquerdo do escorregamento) ou incompleta (Estaca 6 - la
do direito), distancjando-se urn do outro em poucos ne
tros. Mui tas vezes contatos gradacionai s entre os mate
riais d i fi cul tam a del imi tação desses hori zontes.

SEGUNOO

DEERE E PATTON

Ho ¡.í zont e A

Sol o superfi ci aì com
vestí9ios de fel dspatos

(0,,l0-0,20 m)
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F0T0 5 - Detalhe do so'lo superficiaì superposto diretamente sobre ohorizonte rochoso alterado e pouco frati¡raäo (abrilieOi. -

3.8.3 Descri ção dos horj zontes

No item z.s deste trabalho foi apresentada uma
descri ção de carãter geral dos pr"i ncì pai s ti pos de soì o
que ocorrem na ãrea dos morros. 0bjetivando um maior de_

ta I hanlen to foi desenvolvido no presente trabalho uma descri çào
mais detalhada de cada um dos horizontes que compõenr o

perfil de intenrperismo no locaì do escorregamento, assinr
como uma cofnparação com aìgumas carôcterÍsticas geotõg_
ni c.ts reì ¡cionad¿s por Deere e patton (l9zì ) para hori
zontes proven'ientes de litoìogias semeìhantes.
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So Lc ¿rupe rf ícíaL

Podem-se distinguir duas zonas. Uma na parte supe
rior, correspondendo ao horizonte A pedológico, com ca
racteristicas de eìuviação e textura freqüentemente are
nosa, podendo apresentar-se porosa, e com presença de
raizes ou matãria orgânica. sua espessura atinge no ìo
cal 0,20 m. 0utra zona, na parte ínferior, corresponde
ao horizonte B pedolõgico com características de depo
sição dos materiai s provenientes da zona superior. pos

sui coloração marrom, ã rico em argilo minerais, e ãs
vezes essa zona ã enriquecida com silica, alumínio ou
ferro e pode apresentar ci mentação , o que a torna ma i s
compacta. Devido ã concentração relativa desses ma tg
ri ai s e ã vari ação sazona I a que este hori zonte estã su
jeito, suas propriedades fisicas variam considerave'lmen-
te. Às vezes encontram-se alguns vestîgios da rocha ma

triz na parte inferior, indicando um contato gradacional
entre os horizontes. Sua espessura no locaì varia de 0,60
a 2,00 m.

SoLo de aLtenação de noeha (SA) ou sap?oLíto

corresponde ao hori zonte c pedoì óg ì co. Apresenta to
das as evidôncias da rocha matriz (textura e estrutura),
e os seus mj neraj s, com exceção do quartzo, encontram-se
parcìaì ou totalmente alterados. As estruturas res.i duais
presentes funcionam neste material como superfîcies de
fraquezas e geraìrnente definem os pìanos de rupturôs. A

granulometria predominante é si I to-arenosa, podendo ser
encontradas bandas sil tosas em função da presença de ban
das mi cãceas na rocha matri z. Às vezes pode-se encontrar
blocos de rocha esparsos no nreio, result.rntes de altera
ções di f erencl'a j s da rocha. Entret¿nto, cons idera-se so
ìo de aì teração Qudndo a porcent.rgem desses blocos nùo
uìtrapûss.r l0', L.ut volunte'.
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Tranoíção eoLo-roeha - zona de bloeos ou yocha nuíto aL
te rada .

Caracteriza-se por apresentar alta permeabilidade,
propriedades físicas que variam desde aquelôs peculiares
ao solo atã ã rocha. A presença de blocos var.i a de l01.
ô 95Í em volume, estando o solo associado diretamente ãs
descontinuidades ou ãs unidades I itolõgicas mais susce¿
tíveis ã alteraçã0. Esse solo geralmente 6 constituído
por areia m6dia a grossa ou sil te micãceo ou ambos, de
pendendo dos constituintes das rochas. pode apresentar
toda a g ra dação de soì o de alteração atõ rocha al terada.
0 solo de alteração e a transição soìo-rocha apresentam_
.se no local com reduzida espessura, mas com grande im
portânci a por comportarem-se como uma superfîcie de des
continuidade do maciço. Ãs vezes pode estar ausente, e
neste caso o sol o superfi ci al repousa di retamente sobre
o hori zonte rochoso.

Rocha panctalnente aLte rada

Caracterìza-se por apresentar-se com descoloração
e algumas al terações nas juntas. Nota-se o início da al
teração dos fetdspatos e das micas, ãs vezes localmentl
acentuada.

As suas caracteristicas de resistência são diminuí
das em relação ã rocha sã, e a permeabil idade aumenta
devido a trôs fatores: mudança de volume conseq0ente da
formação de novos minerais, ìixiviação dos constituintes
mais soìúveis e abertura de fraturas dev i do a a lÍvi o de
tens ã o. No local observa-se a pena s o topo desse horizon
te.
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Rocha aã

Carac teri za-se por não apresentar al teração nos fel Épat0 e mica, e muito pouco ou nenhuma ao longo das
fraturas. Essa rocha pode, entretanto, estar muito fratura
da. No local este horizonte pode ser observado apenas em

exposições rochosas, neste caso não apresentando perfil
de intemperi smo sobreposto,

Na Tabel a 13 , ideal izada por Deere e patton ( l97.l ) ,
são encontradas descrições das zonas de um perfi I de in
temperismo e as suas correlações com aìgumas proprieda
des geot-ecnicas.

3,9 0bservações sobre a cicatriz do escorregamento

Durante o I evantamento da ci catri z do escorregamen
to foram i denti fì cadas vãri as característi cas reìati
vas principalmente ãs formas obtìdas apõs a ocorrênciã'
do processo. Quase todas estas observações referem-se ã

raiz, que é parte principal de um escorregamento, sob os
aspectos de seus mecan i smos de mobi I i zação:

- o I imi te superior da ci catriz si tua-se a 2 m da ruptu
ra de declive, sendo a parte de maior inclinação em so
lo no perf i I ìongitudinal;

- na parte superior da raiz foram encontradas fraturas
abertas na rocha, princìpalmente nas paredes ìaterais;

- nas paredes laterais evidencìam-se estri as nos solos
superficiais, que definem o sentido do movimento da
massa;

- ob se rvam - se nas paredes ìaterais b I ocos imersos no so
lo superficial, que tendem a formar obstãculos e, depen
dendo d¿ sua posição en reìaçõo ã massa potenciaIlrente
mobiì iz,rda, ìmpedem m¿iores nrobil izaçòes d.rquelô ef eti
v¡nrente ocorrì da:



z0rA

¡olo rr! I dut I Hortronta 
^

-

Horl ¡ont! I

top-sot I, rr lu cr.¡ôtet.lr
or9òñlCo,
¿on. -de Ilxlyl.ção ! rl
vfaçao
Pode ter pororo

0EscR I çI0

¡ocht al ¿.rada lrrnslção

Hor I ¿on ta C

{ i¡prol I to)

caracteristlcaoentê rrd
loso. enrlquecldo Dor ¡¿
'lu¡âçõee de Fe, Al'e Sl
podendo ser c lßent¡do
nao ô pre sen t¡ estrutur!s
d¡ roc h¿ origlnal

t Rrcupar.ç¡o(t lx)

. Pr ete¡ tå €itrutura da ¡O
chô ol.l9in.l.<
grùnuIoñetalå yôrl! deslltê pàrâ ôrelð
oe¡oi que l0l de blocos df
roc hð
ger¡lú€nte rlciceo

noch¡ ¡¡

0

P.r..¡bllld.d.
ralatlr¡

- nulto vârl¡yel. conDortðn
do-se orà cono solo. orã
cooo roc h¿

- ñ¡trl¿ co,Ipost¡ de flnos
ò ôrel¡ q¡os5¡

- l0 å 95¡ de blocos dê ro
chð

- ðpresenta ôl teråç¡o esfe
roldâl

]l?!Lå ]1- |sg1ic9o-g caracterisricas geotécrr-icas dos perfis de ìntemperismo das rochas ìgneas e metamorficas (Deere e patton, 197ì; modificada).

Rocha prrcl¡l.cn
tt a l ttr¡d¡

.0

aõdl¡ I .l t.

nr¡l¡t¡nct.
ralatIya

conpor tå'l€n to vôrl r
c hà ñole par! dura
nâñchðs dq al t!rrc¡o
fråtuFår

0-l0t

ba lra a
.ãdt.

b¡ lxr

poücâ ô I teràção d. fs'lds
pð tos e Flcâ

p€qu ena a nenhuña 6yldêncl! de.lterôç¡o nri frt
turas
nenhuúe ôl ter!ça-o dos
fel ds Dr to¡ a rlca

gcralaenta
b.l¡. (.¡
t¡ quandõ
c l.ent¡d¡ )

dt ro

l0-90¡

rãdlo

b.l¡¡ . n¡
dl¡ (eirrü
tu¡ai d¡
rocha (on
d ic i onar¡ ;

rag l st6n
ciô):

¡l tt (grral¡r¡
t! hã prrd¡ dã

.9u¡ I

' 90¡

.ãdt ¡ IbÀl¡à ñàt
¡ona i da
að lor al tc
rrçio c na-s
aslrutuaa¡
refi¡ñe5can
tr dò rõ
cå¡

rõdl¡ ¡ tlt.

| 00t

a¡dl¡ . ¡¡
ta (ser co-¡
sldarar a'
a¡truturai
9Êolõgi(.s)

b.lr. I rõdt I
ñul to alt.
( trñ cons Id.r¡r ¡T
es tru tu a¡ ¡
9co I õ9 i.a¡)

!
f\)



73

- não hã acumulação de material escorregado na raiz do
es co rreg ame n to;

- nota-se uma tendência de aumento na'l argura da raìz do
escorregamen to, no sentido descendente;

- nas superfícies basais da rai, .n.ont.ar-se irregulàri
dades e d e s c o n t i n u i d a d e s topog rãf i cas que apresentam

' exposições rochosas como formas mais sal.ientes (perfil
longìtudinal AD - Figura lt). L oca I me nte es tas superf i
cies apresentam-se subverticais e constituidas por ro
cha alterada con ?,5 m de altura;

- as s upe rfíc i es basais de roch a al terada pou co fratura
da possuem conti nui dade expressi va e as s uperfíci es de
rocha alterada muito fraturada ìocalizadas;

- o único local onde se encontra solo de aìteração na su
perfície basal da raíz é na sua parte superior. A jg
sante, a superfície -e consti tuida predominantemente
por rocha al terada;

- praticamente todas as paredes que definem a raiz do es
corregamento possuem incl ínações verti cais ou subverti
cais;

- estimou-se em cerca de l0:i do total mobiì izado, o vo,l u

me do materi al acumuì ado no corpo do es correg amen to,
estando es te vol ume praticanente concentrado em uma
ruptura de taìude negativa secundãri a local i zada logo
abaixo da ralz do escorregamento. tste materi a.l consti
tui-se predominantemente de uma granuìometria menor
que a fração pedreguìho, (diãmetro de 76 mm, granuìome
tria ABNT - 1969);

- a massa mobììizada propiciou um aumento na extensão la
teral de um afl oramento rochoso na encosta nàtural que
existið anteriormente ào processo (Fo to 6).



F0T0 6 - vista da raiz do escorregamento. Notar as exposições rocho
sas existentes antes do escorregamento (l ), aquelas que tiveram aF
suas .exposições aumentadas (?), e aque'las'que'locãtmente se- ãipus.
ram decorrentes da mobilização do materjal (3) (abrìl/80)

3. t0 Considerações s.o!re o local de deposicão e o mate
ri al mobj I j zado no escorregamento

conforme jã referido anteriormente, foi estimado que

apenas l0r, do materìaì mobi I izado f oi acumulado no corpo
do escorregamento. Assim 90'I do materiaì depositou-se na

base (Fotos 7 e 8), sendo (ìr¡e pequerìa parte deste material
foi carreada por pequenas correntes canaì j zadas arti fi
cialmente, atravõs do acesso existente nas proxinridades.



tsse materi al
ruptura de decl ive
nos incl inada e em

dias.

t
foi deposi tado imediatamente apõs a

r orìde justamente a encosta torna-se me

sua grande parte ã ocupada por mora

F0T0 7 - v'ista do final !g qoroo de escorregamento..Notar o acúmuìode materiaì na base (17. I Z.7gI'.

0 material mobil izado constitui -se predominantemen
te peìo solo superficial, areia ðrgiìosa pouco sjltosa,
marrom, pìãstica, de aspecto homogãneo e secundariamente
por bì ocos de rocha de tamanhos vari ados e materi ai s or
gânico (ãrvores, troncos! etc.). 0 solo de alteração ta,,r

bõnr foi parciaìnrente mobiìizado no escorregamento, nìas de

vido a suð pequena expressão no perfiì de internperi smo

(Fìguras 12 e l3) não fo'i ntencionado.



F0T0 8 - V'ista
te I 0 pes soas .

da base
Notar a

do escorregamento, onde foram destruídas 4 casas
conctição de fluidez do material mobilizado (17.

e vitimadas fatalmen-
12.7e).

.t



A condição do solo superficiaì durante o esc0rrega
mento ã de elevada saturação, comportando-se prati camen
te como um fl uido, conforme pode ser identifi cado na Fo

to 8, ã esquerda da casa de parede de madeira. Este as
pecto refl ete exatamente o impacto da massa mobj I i zada
em algum ponto próximo ã referida parede durante o desen
rolar do processo.

A foto 9 mostra o local do escorregamento apõs 4 me

ses onde a vegetação encontra-se em pl ena recuperação de
vido as condições c'l imãticas favorãveis.

Foto 9 - Vista do corpo e base do
tar a retonada natural da vegetação

escorreganlento onde pode-se
(abril/80).

no
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3.1I Retroanãlise

com os dados sob re a geometri a ob ti dos nos traba
lhos de campo e al guns parâmetros geotãcni cos obti dos na
bib'liografia, foi reaìi zado uma retroanãìise que procu
rou retratar as condições em que ocorreu o escorrega
mento. Na prãti ca reconhece-se a dí fi culdade em levar em

consideração todos os fatores que atuam na instabí ìi za

ção de uma encosta, motivo pelo qua'l foram efetuadas al
gumas símplificações.

A seção utilizada neste cãlculo 6 apresentada na F1
gura .16, que foi levantada segundo a cicatriz do escor
regamento. Nesta seção foram feitas algumas simplifi ca

ções de modo a compati bi I i zar com os dados di sponívei s.
0 mãtodo de cãl cul o uti I j zado, F€troanãl i se, supõe que
no momento do escorregamento o fator de segurança (F.s.)
seja 'i gual a unidade, jsto é:

trc _ Forças res i s ten tes
Forças a tuantes

= l, onde:

Forças resi stentes = FR = (P cos cr 
'- U-V sen u) tg Ø+cì

Forças atuantes = FA = p sen c + V cos rrr sendo:

P = peso do solo

[J = pressão neutra

[: pressão da ãgua na fenda

c = coesão

ø = ãnqulo de atrito
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Âdot¿ndo-se p = l,B ton/r3, linha freática de 0,1 rn aci
ma da ci catri z do escorregamento e coìuna de ãgua cheii
n0 momento do escorregamento, teremos a seguinte relação
entre c e Ø.

. c=1,786_1,622tgø,

de onde pode-se estimar Ø = 340 (baseado em valores bi
bliogrãficos) para se chegar a c = 0,69 t¡rn?

, Esta condição reflete os mome.ñtos iniciais do escor
regamento e não o movimento da massa que caracteriza ã
fenõmeno. Este assunto ã discuti do adi ante no i tem refe
rente ao mecani smo de es corregamento.

,r - f [(P¡cog q-u¡-v!"ng)rrO *.,'l
I[p¡ 

"cn 
cr+vcos ql

/;
U

F.IGURA 16 - Pcr-fi ì longirudin.ìl-do.escor.reg.rnerìto estudrdo (perfi Iobtido d¡ Fì9urr ll deite tr.rbalho).
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3.12 Conclusões parci ai s

Al gumas concl usões parci ai s desta.segunda parte de
v.em ser aqui destacadas:

- existe uma ciclicidade anual, caracterizada pela atua
ção dos agentes efetivos na encosta, que estã di retã
mente associ ada ao desencadêamento do escorregamento;

- o ti po de fenõmeno es tudado teve I arga ocorrênci a nos
morros e sua dimensão õ variãvel, não sendo, entretanto,

.-de grandes p ropo rções ;

- a gradação tipolõgiqa onde estã inserido o fenômeno es
.tudado (escorregamento transìacional de solo - avalan
cha de detritos - fluxo de detritos) 6 função Uasicl'
mente da porcentagem de ãgua no solo, conseqüente da
precipi tação p luvi omõtri ca;

- esse ti po de p roces s o es tã associ ado a ta lvegues inci
pi entes ou mal defi ni dos;

- trincas na superfície da encosta evidenciam o fenõmeno
caracteri zado como rastejo que passanr a consti tui r as
des con ti nui dades subverti cai s no sol o superf.i ci al ;

- o material mobi I i zado õ I imi tado s emp re pelos hori zon
tes do pe rfi I de i n tempe ri s mo.

- nos cãlcuìos de instabilidade não se consegui u ,l evar
em consideração o efeito re.a l da ãgua, que õ o princi
pal condicionante desse tipo de escorregamento, por
des conhecer exatamente seus mecani smos de atuação;

- uma mesma encosta pode se comportar de manei ra bastan
te di ferente, do ponto de vi sta da i ns tabi I i dade, em

função do ti po de pe rfi ì gue apresenta,



8l

II I{ECANISI1l] DO ESCORREGAÍIEIITO r)(:r)RRITJO If'4 DEZEI.IBRO DE

1929

4.1 Apresentação

0 mecanismo proposto neste trabalho ã o resultado
de observações di retas da ci catri z e da ãrea prõxi ma a

um determi nado escorregamento e dos processos que atua
ram na ãrea ap6s a ocorrência do evento. Entretanto, co
mo 0s p r0ces s os que atuam em uma encosta caracterì zam_se
peìa ciclicidade, foi montada para este trabalho uma se
qllênci a onde es tas observações de campo foram extrapoì a

das para um período anteri or ao escorregamento, o que
vem permitir o estabelecimento de um quadro geral dos
proces s 0s que a tuam nas encos tas em um período anual.

Desta forma, são relacionados os fatores determinan
tes dos escorregamentos (agentes efetivos, principais
causas e os fenõmenos que têm ocorrência nos solos), den
tro do pe riodo anuaì, caracteri zando assim um mecanismo
de i ns tabi I i zação da encosta,

0s dados pluviomõtricos aqui util.izados, referem-se
aos índi ces efeti vamente regi strados no período abri I /79
março/80 sendo ma rcan te a associ ação do escorregamento
com um epi sõdi o de chuva i ntensa, dentro de um determi na
do histõrico pìuvi ométri co.

Pode-se en tão, em seqüênci a a es tas consi derações,
estabelecer os mecânismos da ãrea circundante ao local
do escorregamento que foi caracteri zada como Zon a II-B
(Fi guras I e l0 e Tabe ì a ì2).

Nessa ãrea podem-se diferenciar 3 fases distintas
no desenvolvinlento do processo:
.aL FAse - retraça0 e secagem do Solo;

?l Fase - urnedecimento e avanço do solo;
3: Fase - nrobi I i zação propri amente di tð.
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As duas primei ras fases resumem-se no processo de
ras tej o e tôm ocorrênci a anua I , i ndependente da intensi
dade nesse período dos agentes predi sponentes que repre
sentam o pano de fundo. Decorrem basi camente dos agentes
efeti vos preparatõri os que atuam preponderantemente nes
te perÍodo, conforme jã apresentado no item Z.B.

A 39 fase caracteri za-se pel o desencadeanento do es
corregamento e estã associada aos agentes efetivos ime
di atos, Dependendo da i ntensi dade destes agentes e do
estado de progressão dos anteri ores, o fenõmeno poderã
ou não vir a ocorrer no período, Desta forma õ normal a
passagem de vãrios anos sem que esta fase tenha o seu
desenvoìvimento, conforme pode ser visto na Tabela 3,

4.2 Primei ra fase

Es ta fase i n ic ia-se i medi atamente ap6s a es tação
chuvosa, momento em que o solo ainda se encontì"a com ele
vado grau de saturação e termina em agosto, quando u,
condições de umidade do solo são menores, conseqüente da
menor i ntensi dade de chuva no periodo (Figura l7).

Devido ãs condições climãticas locais, nesta fase
hã uma tendônci a de secagem e contração do solo e conse
qtlente aparecimento de trincâs na s upe rfíc i e do terreno.
Es tas podem atingir profundi dades de atã l.m e aberturas
de atã l0 cm. Foi observada extensão de atã 6 m e distri
bui ção irregular na encos ta. pode-se observar que a sua
ocorrônci a dã-se aproximadamente segundo as curvas de nÍ
ve I .

Conforme Nascimento (.l962) , essas contrações do solo
de co rrem basi camente das va ri ações sazonais, isto 6, do
equilíbrio higromõtrico entre o terreno e a atm.osfera e

a vari ação da temperatura, que i nterfere no aumento ou
diminuição da tensão capilar. Esse equi I íbri o higronrétri
co entre o solo e a atmosfera pode ser definido da seguin
te fo rnr¿ :



83

ocLo /r¡¡'lEROl --r'- c lclo Â¡JÁL|SAOO ctcLo foSlERtOR

FAS ES

5S
/clt¡/û

FIGURA li -^Precipitaçào pìuvìonrõtrica no período janeiro de r979 ,ragosto de ì9iì0. Deternlìnaçao das fases associaclas aos processos deinstùbi ì id¡dc. de encost¿ (pìuviônretr^o posto Saboõ - g¡:ZiOi.---
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quando colocada uma amostra de solo em uma atmosfera com

uma determi nada temperatura e umi dade relativa H, amb as

mantidas constantes, esta amostra atìngirã um determina
do teor de umi dade de equi líbrio que depende das s uas ca
racterísticas físico-químicas. Entre a sucção caracterÍs
ti ca desse teor de umi dade e a umi dade rel ati va da atmos
fera exi s te a seguì nte reì ação termodi nãmi ca ( Croney e

outros , '1952, in Nascimento, 1967):

pF = 6,50 + lo9 (log =I=)t 00'

sendo
pF = lo9 h.

uma manei ra de sucção on de:

n. = H é a altura da ascenção capilar correspondente â

pressão capi ìar ou sucção uc e ya peso específi
co da ãgua

Pode-se considerar que nesta l? fase, devido a mg

nor pì uvi osi dade e s ubordi n adamen te menores umi dades e

tempe r a tu ra , o soìo pe rde rã umi dade por evaporação, atõ
que a respectiva sucção atinja o novo valor de equì ìí
bri o e isso serã geralmente a compan h ad o de uma retração.
A vari ação da s ucção ou te ns ão capi I ar (!c ou Tc), neste
cas o aumentando, p roporci on a rã um acrõscimo na pressão
neutra negatìva, aumentando a coesão apðrente do solo e

vari ando o seu es tado de tensão no cas o de não haver con
di ção de di mi nui r de vo'l ume, Como no cas o es tudado , hã

condi ção de vari ação de vo I ume do nrateriaì mai s superfj
cial, o terreno contrai ìivremente.

4.3 Segund.r f¡se

Corresponde ao processo i nverso do anteri or e resu
me-se no aunìento do teor de ãgua no solo por ocasião das
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precipitações pìuviomãtricas (Figura l7). Geralmente nes
se momento o solo apresenta-se relativamente com o menor
g rau de saturação.

Com o advento das chuvas inicialmente esporãdicas
(agosto) e posteriormente ma.is f reqllentes (período setem
bro-março) a ãgua tende a infi I trar-se no solo, provocan
do o fenõmeno de avanç0, oposto ao da l9 fase, e uma di
ni nui ção na coesão apa ren te do solo. Deve-se considerar
que nesta fase hã tendência de desaparecimento das trin
cas de tração, devendo o solo, entretanto, mantõ- las co
rno superfícies de des con ti n ui dade e favorecendo em pa rte
a infiltração da ãgua no solo.

A forma de penetração da ãgua no solo é apresentada
por Morgenstern e Matos ( l97S) atravõs das frentes de
umedecimento que carôcteriza o avanço da água provenien
te da i nfi I tração no solo não saturado, du ran te o tempo
de uma preci pi tação. Cessada a chuva a ãgua i nfi ltrada
sofre uma redi s tri bui ção, aumen t ando o teor de umi dade
do sol o, al terando assim as suas propri edades.

Por ocas i ão de nova chuva h ave rã a formação de n ova
frente de'umedecimento, que desta vez terá uma velocida
de mai or que a anterì or, devi do ao fato do materj al apre
sentar-se com maior teor de umidade. Desta forma, ã me

di da que se adentra na estação chuvos a hã uma tendônci a

de aumentar o teor de umidade do solo, que por sua vez
vem favorecer a i nfi ì tração da ãgua de chuva.

Bodman e Coleman ( .l944) in Morgenstenn e Matos (1975)
apresen tam um pe rfi I esq uemáti co ( Fi gura ì8) ì denti fi can
do 4 zonas durante a i nfi I tração de ã9ua.

A velocidade de avanço dessa frente, segundo alguns
autores (Phìlip, ì957, Matos, 1974 in Morgenstern e Ma

tos, 'l975) pode ser medi da, dependendo do qrau de saturq
ção do solo antes dÀ infiìtração, (principal fator) do
índice ile v.rzio, drr intensid.rde e duração da chuva e das
prop ri edades de fluxo da lgua no solo não saturcrdo.
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FIGURA l8- Zonas de infi ltração (segundo Bodman e Coleman, 1944in {orgenstern e Matos, 'l975. -

4'4 Consideracões e discussões sobre as ì9 . 29 r".o"
Sobre a contração e avanço do solo, ori gi nando um

processo cÍcìico na natureza. Nascimento
(1967) associa um mecanismo de mov i mentação do terreno,
apl i cãvel no cas o estudado. Esse movimento é di ferenci a

do em função da dec li vi dade.

Para superfíci es i ncl i nadas (Figura ì9) como é o ca
so da encos ta es tu dad a a atuação de uma componen te tan
gencial do pes o resulta em uma mov i men tação descendente
do terreno. Segundo o mesmo autor, a movimentação ocor
rerã sob a forma de rastejo quando a tensão de ci sal ha
mento ultrapassar a tensão de fìuência, e sob a forma de
esc0rregamento, se as forças atuantes no processo ultra
passarem a resistência ao cisalhamento.

Nas encostas dos morros em geral, e especi fi camente
na ãrea estudada, pode-se considerar intenso o movimento
de rastejo no solo superfi ci al decorrente dess a variação
sazonal, conforme resultados das investigações de campo
apresentados anteri ormente no estudo dos perf .i s da ãrea
ti po (Figura 8).

l,lol ìe (ì980) refere-se a movimentos semelhantes
con trados nas encostas da Ser-ra do Ma r, sugeri ndo e

en

re
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FIGURA l9 - Contração e di latação de uma amostra de solo
no i ncl i nado.

em um pìa

sumindo vãrjas hipóteses sobre mecanismo de mobi lização,
Cabrera (.l974) menciona os movimentos dos solos coluvio
nares da !erra do Mar, caracter.i zando-os como rastejo.
Atri bu i como caus as des tes movimentos a exp ans ão e con
tração di ãrj a das camadas s upe ri ores do solo, e a ação
de gravì dade.

No presente trabalho observou-se que o movimento de
rastejo 6 va ri ãve I dentro do pe rfi I da encosta, sendo
mai s intenso abai xo da rup tu ra de decìive, que separa a

uni dade plana ou convexa ( s i tuada ã mon tan te ) da uni dade
reti ìinea a jusante (Figura 26) .

A Fi gura ?0 (A) representa o perfi ì y-y' , da zona
II -B (Figuras I e ì0), considerada como a mais instãveì
dentro das zonas da ãrea tipo. Como pode ser observado,
possui unìa rupturâ de dec I i ve acentuada, e foi nesse pon
to da encos ta que ocorreu o escorregamento estudado nes
trabaìho.

\
6ê 9o
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t!) pnocÉgso OE TASIEJO E rNíCtO O€ €SCoRtrEO¡¡a€NrO
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A ruptura de declive e o processo de rastejo

tE¡lfl|.Y.Y'(Zo¡!E¡)

FIGURA 20

Deve-se sal i entar que, no ãmbi to dos rnorros, foi ob
servada maior ocorrêncja de escorregamentos semelhantes
ao es tudado nesse ponto do perfi I da encosta ( nuptura de
declive)

Desta forma, foi i den ti fi cado no presente trabalho
um mecanismo de movìmentação lenta para encosta com mor
fologia e perfis de intemperismo, semelhante ã estudada,
e que pode ser expressa pela Eigura 20 (B), Essa movimen
tação corresponde ãs fases I9 e Z9 anteri ormente menci o
nadas (Figura I7) e sua ocorrênci a dã- se no solo s upe rfi
cial em função pli ncipalnìente das contrações e avanço do
solo.

Pode-se então a partir da Figura 2J (B), imaginar
-ndo uma , mas dìversas uni dades de solo d.i spostos seqüên

ciaìnrente segundo unr perfiì longitudinaì ã encosta con
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fonme em (a). lsto se dã quando o solo se encontra no fi
nal da õpoca de chuvas (final da Z9 fase do ciclo ant;
ri or) , Posteri ormente, durante a l3 fase (Fi gura ì7 ) .!
se solo passaria a dispor-se conforme em (b), onde have
ria o aparecimento de trincas devido ã sua retração, Jã
na 21 fase¡ decorrente do avanço do solo, sua disposição
seria aquela amos trada em (c).

Como pode ser observado nessa seq0enci a, quanto
mai s acentuada for a ruptura de declive posi ti va mais
marcante serã a desconti nui dade na encosta, e, conseqüên
temente, mais favorãvel ao desenvolvimento do escorrega
mento. Este aspecto serã abordado mais detalhadamente na
descrição da 31 fase.

Deve ser observado ai nda, que em uma unidade reti l í
nea do perfi I da encos ta ( Fi gura 3), peq ue n as .irreguìari
dades podem ser e nc on t radas na sua superfÍcie, caracteri
zan do-s e como rupturas de declive secundãri as, o que f az
sup0r que pos s am surgi r nes tes pon tos descontinuidades
que vão favorecer, subord.inadamente a ocorrõncia de es
corregamentos atuantes na encosta, que se apresentam
atravãs de desnívei s mais a ce n tuados nesse pon to do per
fiì, conforne mostrado em (d) na Figura 20 (B).

. De nodo geral, essa encosta como um todo, e de for
ma mai s marcante no topo, tenderã a apresentar-se com de
graus. Esse mecanismo caracteriza a l9 e Z3 fases, ¿efi
ni ndo o movi mento de ras tej o.

Trõs observações efetuadas por autores di ferentes
parecem harmonjzar-se perfeitamente com o mecan.i smo apre
sentado, as quais são a segui r resumidas:

Casagrande (ì967), ap6s breve visita aos escorrega
mentos de Caraguatatuba (Serra do Mar) em .l967, 

descreve
enr seu relatõrio que "os escorregamentos, de ulta forma
geraì, co¡ìreçant do alto, on de uuta testenlunha ocu ì ar encon
trada no local põde ver árvores tombando, e ìsto sugere



90

que 0s esc0rregamentos foram precedidos pela abertura de
rachaduras no cimo, que faciìitaram grandemente a pene
tração das ãguas atravãs do solo, at6 as fendas da .ã
chð".

Estas fendas, mencionadas pelo referido autor¡ pFO
vavelmente correspondem ãs descontinuidades originadal
pelo mecanismo que atuaram nas rupturas de declive.

Costa Nunes (.l969), abordando os escorregamentos de
196 7 nas Serras das Araras, Es t rada Rio de Janei ro, des
creve 'iàeve ser notado que a região era sufici..r;r.;;;
protegi da por vegetação mas os es corregamentos ati ngi ram
a parte al ta dos tar udes r QU€ €rd'n cobertos com fìoresta
natural, ou no mínimo, sem interferência antrõpica nos
últimos 70 anos,'.

Rogers e Selby ( l9B0) i denti fi caram em um escorre
gamento.translacional em solo na Nova Zeìãndia a impoi
tãncia, de atuação da á9ua proveniente de chuvas intensal,
nas trincas de tração, bem èomo a permeabilidade diferen
cial entre horizontes distintos. Baseados em suas obsei
vações de campo e no relato de uma testemunha ocular 

",quemati zaram os momentos onde dã-se a mobi l i zação p.;
priamente do material, desde o início da abertura das
tri ncas de tração at6 a I i beração do solo com e ì evada sa
turaçã0, projetando-se encosta abaixo, Este período foì
estimado por estes autores em aprox.i madamente 2 horas.

Interessante ressaltar a diferença do mecanismo que
ìeva ã movimentação da encosta em ãreas como a estudada
(Zona II-B da ãrea ti po - Foto Z e Figura B). Nessa ãrea
a vegetação ori gi na I foi parcialmente destruída, restan
do atualmente apenas aqueìas do tipo arbustiva ou rasteî
ra, aspecto que condiciona um movimento de encosta tipi
camente sazÒnaì, conforme definido pór Terzaghi (1953) e
descrito anteriormente neste trabalho. Neste casor â
ação da gravi dade õ'acelerada pela intensa sazonaì i dade
ã que õ submetì da a encosta.
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Nas ãreas da Serra do î'lar essa movimentação do soìo
( contração e avanço) 6 em pa rte mi ni mi z ada em função das
vãri as formas de atuação da cobertura vegetaì (menor i n
solação, menor variação de umidade e temperatura, ,.nol
infiltração de ã9ua no solo, etc.) e pela própria ação
das raízes, fazendo com que provavelmente a ação da gra
vidade tenha igual senão ma,i or importância que o ."rr..l'
mento do solo, e conseqüentemente maior predominância dã
ras tej o perene.

Independentemente do mecanisno de rastejo que atua
nessas ãreas, a rupturð de declive determina o ìimite bã
si co da massa mobi Li zada em um escorregamento.

4.5 Terceira Fase

Corresponde ã fase de atuação dos agentes efeti vos
imedi atos e do desencadeamento do escorregamento propri a

mente dito, podendo ter duração desde aìgumas horas até
poucos di as. 0 pe ríodo de preci pi tação intensa que an te
cede a ocorrônci a do fenõmeno 6 o que me lhor caracteri za
essa fase, e sua vari ação cons t a de uma manei ra geraì na
Tabela 3, e de forma específica para o caso estudado, na
Fi gura 16.

Entretanto, deve-se lembrar que o período assinala
do na ci tada Tabeì a, com exceção de 3 regi stros refere-
-se ãs medidas diãrias dos pìuviõmetros, efetuados sis
temati camente a cada 24 horas.

Esta fase caracteri za-se por p romo ve r uma elevada
saturação do soìo, que p ode ser obse rvada, de forma indi
reta, peìo conportanento fìuìdo que a nìassa ntobi lizada.
normalnìente apresenta (Foto B). Essa elevada saturação
do soìo condi ciona uma diminui ção nos seus parãnretros de
resistôncia (coes io aparente e ãngul o de atri to), fato
es te jí conrprovado por vãri os autores (l.loì ìe e outros,
ì977, no solo superficiaì d¿ Serra do l4ar; presa e Siìv.r,
1978, S¿ì vador-BA).
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Além deste fator foi identificado no presente trg
balho um outro de ordem geolõgi ca que atua na determi na

ção no local potencialmente mais favorãvel para a ocor
rência do fenômeno, que são as d e s c o n t i n u i d a d e s subverti
cai s ori gi nadas durante a l9 e a Z9 fases

Essa desconti nui dade coi nci de com os I ocai s da aber
tura das fendas de tração ci tadas por Terzaghi ( 1953)
na apresentação do seu di ag rama dernonstrati vo dos movi
mentos do solo que precedem ao escorregamento.

A Tabela l4 resume as 3 fases apresentando uma se
q0ãncia dos fenômenos que ocorrem em uma encosta natural
num período de l2 meses. Considera os principais agentes
efeti vos e as pri nci pai s causas.

Como hi põtese para o mecanì smo especîfi co desta 31
fas e poder-se-i a atribui r inicìalmente um comportamento
plãsti co da massa que está sendo mobi lizada. Es te com
p0rtamento pode ocorrer peìo fato de que a umi dade natu
ral desses solos pa ra pe ríodo pos te ri or e chuvas prot oi-
gadas 6 da ordem de 0,5 a Z î!" a menos que o lintite de
pì asti ci dade (este dado deve ser analisado com cui dado
visto que es tes ensaìos, são realizados com material de
formado)

Este comportamento, associ ado às condi ções de dimi
nuição dos parãmetros de resistência do soìo provoca ;
mobi lização de massa, inicialhente de forma lenta. Este
movimento inicia com o solo jã apresentando trincas ori
gi nadas nas fase tl e Z9 e que agora estão sendo abe rtal
grada tì vamen te e preenchi das com ãgua da ch uva ( F.i gura
2t ).

tssa mobi I i zação p rovo ca a mistura da ãgua en con tra
da nas trincas com o solo que por sua vez jã contém .t!
vado teor de unlidade. Essa mistura transfornta o matêr.i aì
em es tado f ìuído, caracterís ti co des tes tipos de escorre
g(ìnrentos, como pode ser observ,rda n.r Foto g. 0 lim.i te
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FIGURA 2l - Condìção critica da encosta irnediat¿mente antes do es_
corregamento c¿r¿cterizando a 3i fase.
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Sol o superficial com_e I evado .g rau de s atu ração a presentando os seus parãmetros dé resistôncia åiminriãài
( coe são a pa rente e ãnguì o de atri to interno).
Trinca originada durante o processo contração- dilata
ç40 (rastçjo) no solo superficiaì, e mantida como delcontinuìdade na 39 fa se, sqndo I entamente a bert a coña graduaì perda das resistôncias ao cisalhamento ãomaterial; funciona como.eìemento captador ae ãgua più
vi al durânte as chuvas intensas.
Esquema de desenvolvimento de pressão hidrostãtica decorrente de formação de coluna d,ãgua por ocasìão ¡Èchuva intensa e/ou em vales em processo de formação.
De s e n v o I v i m e n t.o de subpressão na transição soìo-rochadevido ã m a i o r' p e rm e a b ì I i d a d e em ieiaðão aos ho ri zontes supgr]ores (ì ) e inferiores (5), ðonseqüente ¿t
agu a tnf i ttrada da trinca.
Hori zonte rochoso parciaìmente al terado ou são, pouco
f raturado.

Solo ds oltcrocôo a

\.-_!-"1"1*" *lo - 
lof!_o_:
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desta mobi li zação geralmente é o contato com o solo sa
prolítico sotoposto. Na parte superior da cicatriz do es
corregamento 6 preservado o solo saprolíti co enquanto na
parte inferior aflora a rocha alterada, dev.i do as prõ
pri as forças de arraste desenvol vi das na mobilização do
materi aì fl uído.

Em se t ra tan do de fator de segurança teríamos en tão
o início do escorregamento com FS ;l e logo em seguida
com a fl ui dez do materi al FS <<< I , representando uma

queda abrupta das forças resistentes que atuam no talude,

4 .6 _ÇS$l usõe!

A partir dos resultados finais deste trabalho pode-
-se conclui r q ue:

a) a movimentação das encostas na ãrea ã defi n.i da prì nci
palmente por uma ciclicidade anual correlacionada com

o processo de rastejo (.l1 e Z9 fases). Eventualme.nte

esse movimento culmina com o escorregamento (3? tase);

b) a cicli ci dade ã conseqtlência da a tu ação dos agentes
efetivos preparatõrios (ì1 e 29 fases) e imediatos (33
fase) , conforme Tabeì a t4;

e) a descontinuidade (trincas) resultante do processo de

rastejo (Figura 20 ) representa o meio por onde ocorre
a penetração das ãguas pl uvi ai s durante as chuvas in
tensas, dentro de determinado histõrico pluvìome-trico,
motivo pelo quaì a maioria desses escorregamentos ocor

re nes s as ocas i ões ;

f) a condi ção de tota I fluidez do materi aì do escorrega.
mento õ decorrente da mistura do solo com a ãgua plu
viaì acunrulado nas tri ncas jurante o pe rÍ odo de chuva
intensa, sendo por este motivo que taìs escorreg¡nìen
tos sõ ocorrem nes te período;

g) poder-se-ianr detectar com antecedôncia estes escorre
gðnìentos, pri nci palnrente em ãreas urbani zadas, atra
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v6s de dispositivos de alarme instalados nesses pon
tos de encostas, que funci onararn como indi cadores do
lnício de movimentação. Essa movimentação começa len
ta, aumentando gradati vamente atã a projeção do mat;
rial para fora do talude, momento em que se dã um som
característi co (estrondo). Não se tem exatamente a me

dida desse período que Ieva ao desenvolvìmento do prg
cesso mas s upõe-s e que seja da ordem de uma dezena de
ni nutos atã 2 horas;

h) a minimi zação destes escorregamentos em zonas urbanas
pode ser conseguida a.dotando-se na zona definida pela
ru ptu ra de declive, essenci almente, drenagem canaìi
z ada de mon tan te e proteção vegetal, vi sando o aumen
to da coesão total e'a dim.i nui ção da insoìação na zo
na de tri ncas.
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