IJNIVERSIDADE DE SAO PAULO
I N STITUTO DE G EOCI ÊruClAS

ESTABILIDADE DE ENCOSTAS E CONDICIONANTES
GEOLÓGICOS, GEOMORFOLÓCICOS E ESTRUTUFIAIS, NUM
TREcHo DA sERRA DE cuenrÃo

.,rosÉ GINçALvES MACHADI FtLHo
Orientador: Prof. Dr. Georg Robert Sadowski
6o

C

1\

DISSERTAÇÃo DE MESTRADo

t,ì
í,

r;fil .,..ifi.rr'i:f

;

Í,O i

,

I ì,1zt., c./^: I
i

coMtssno .lul-cADoRA
Nome

',

Assinatura

Presidente: Prof. Dr. Georg Robert Sadowski
Exatninadores: Prof. Dr. Ginaldo Ademar da Gruz Campanha
Prof. Dr. Jayme de Oliveira Campos

SAO PAULO
2000

.-\ --

----

{1 jì,- l'.: ,f

UNIVERSIDADE DE SAO PAULO
INSTITUTO DE GEOCIÊNCIAS

ESTABILIDADE DE ENCOSTAS E CONDICIONANTES

cEOLócICOS, cEOMORFoLÓCIcoS E ESTRUTURAIS,
NUM TRECHO DA SERRA DE CUBATAO

José Gonçalves Machado Filho

Orientador: Prof. Dr. Georg Robert Sadowski

DEDALUS-Acervo-lGC
I

llllil

ilril

ililt ilil ililr ilililtil ilil tilr ilililfl

flil

til

30900004579

DISSERTAÇAO DE MESTRADO

Programa de Pós-Graduaçáo em Geoquímica e Geotectônica

SAO PAULO
2000

DEDICATORIA

A minha esposa
e aos meus filhos

AGRADECIMENTOS
Deveria agradecer

a

muitas pessoas que me ajudaram de alguma forma a

concretizar este trabalho, tornando realidade um antigo anseio, que náo se mostrou
superado.

Såo pessoas que encontrei ao longo da vida, que me mostraram o lado bom das
coisas, que a vida vale a pena e que devemos lutar por nosso objetivo de
desenvolvimento pessoal qualquer que seja o momento.
Objetivamente, sou muito grato ao amigo e professor Dr. Georg Robert Sadowski
que orientou-me neste trabalho, abrindo-me as portas para uma nova etapa de
estudos.

Agradeço aos diversos professores do Instiiuto de Geociências que m inistraram as
disciplinas que frequentei durante o curso, bem como àqueles com quem tive o
privilégio de conversar e apreender conhecimentos.

Quero fazer referëncla

à

gentileza

no tratamento recebido das

secretárias do
Departamento de Pós-graduaçáo e à eficiência da Biblioteca do Instituto.
Meu agradecimento à CAPES pela bolsa recebida durante o primeiro ano do curso.

Devo lembrar a perm issão concedida pela DERSA para consulta em seu arquivo
técnico e biblioteca e tambem a autorizaçáo inicial para circulaçáo nas estradas de
serviço do sistema Anchieta-lmigrantes, posteriormente referendada pela ECOVIAS.

Meu agradecimento especial à minha esposa e as minhas filhas
permanentemente me incentivam.
Meu agradecimento a Deus que esiá sempre comigo.

que

Ínprce

""""".'""""
ABSTRACT

xv

....,..............,.... xvl

III.2. ESTRTNURAS
III.2.1. Eshuturas

Dúcteis

......28

II1.2.2. Estruturas Rúpteis

-

Foiolineamentos

III.2.3. Btruturas Rúpteis

-

Juntas

....... 30

..............37

III.2.4. Análise Comparativa das Estruturas

CAPíTULO

..............

Rúpteis

...........46

Iv

GEOMORFOLOGIA DA ÁREA

GERAIS
IV.2. CARACTERÍSTICAS LOCAIS

...................... 51

IV.1. CONSIDERAçOES

....................53

IV.3. VISÃO LOCAL E DAS ÁREAS CTRCUNDANTES ................................... 58

CAPíTULO V

cLrMA, PLUVIOMETRTA E VEGETAçÃO
v.1. CONSTDERAÇÓES SOBRE O CUMA E INFLUÊNCIA
DA PLWIOME"IRIA ........... ....................... 62

V.2. CONSIDERAÇÓES SOBRE O TIPO E INFLUÊNCIA
DA VEGETAçAO ....................................... 68

CAPÍTULO VI
ASPECTOS CONCEITUAIS DA ESTABILIDADE DE ENCOSTAS
vr.1. MovtMENTOS DE ENCOSTAS

-

CLASSIFTCAçAO E
FATORES INTERVENIENTES ................ .................

VI.2. TIPOS DE

RUFTURA

vr.3. crASSrFrcAçÓES GEOMECÂNTCAS

7

4

........... 81

..............

............... 85

VI.4. ANÁUSE DE ESTABIUDADE DE TALUDES

Estabilidade
V1.4.2. Fator de Segurança
V14.3. Altura X Inclinaçao
V1.4.4. Crilérios de Ruptura
VI.4.5. Méiodos de Análise

..............94

VI.4.1. Parâmetros de

.........................96
..........................99
......................102
....................... 106

CAPÍTULO VII

CONDICIONANTES LOCAIS DE ESTABILIDADE
vtr.1. PERFIL DE ALTERAÇÁO E PARÂMETROS DE ESTABTUDADE ....... 111
vrr.z. CoMPARTTMENTAÇÃO DA ÁREA
vrr.3. MoDELOS DE

......... 115

TNSTABTUZAÇÃO

..........117

vil.4. TIPOS DETRATAMENTOS E CONTENÇOES UTTUZADOS
VII.4.1. Consideraçóes Gerais e Principais Tipos .................................12I

...............
VII.4.3. Estacas-Raiz
V11.4.4. Gabiáo e "Crib-wall"
V11.4.5. Anéis de Proteção em Viadutos

.......129

V11.4.2. Muros Atirantados

......... 133
................... 135

........................I37

CAPÍTULO VIII
EXEMPLOS HISTÓRICOS DE INSTABILIZAÇÓES NA ÁREA

vilt.1. os BAIRROS-COTA DA VrA ANCHIEIA .......................................... 139

VIII.2. ESCORREGAMENTOS NA RODOVIA DOS IMIGRANTES -

t973tl976

.....I45

VIII.3. ESCORREGAMENTOS NO CAMINHO DO MAR- FEVEREIRO/Ig94 ................................. 749

VIII.4. RUPTURA NA VIA ANCHIETA

- DUEMBRO/7999

.......................... 155

CAPÍTULO IX

coNcLUsÖEs

................

REFERÊNcrAs

BrBlrocnÁncRs

............757

..............

t62

INDICE DE FIGURAS
Figura 1.2.1.a. Areadapesquisa (lBGE,

1984)

...........................5

Figura 1.2.1.b. Localizaçáo da área e base topográfica ......................................6

Figura I1.1.1. Lineamento ao longo da margem
(Chang

este brasileira

etal,7992)

........ 15

Figura I1.1.2. Províncias do embasamento do escudo precambriano
brasileiro (Cordani et al, L984) .......................... 16
Figura I1.2.1. Sistema de megafalhas Cubatáo (Sadowski, 1991) .................. 18
Figura 1I.2.2, Sistema de juntas associadas às grandes transcorrências
(Egydio da Silva et al,1.982) ....................... 19
Figura I11.1.1.1. Mapa Geológico (baseado em Sadowski, 1974, 1993) .........22
Figura I11.1.1.2.a. Situação da área e articulação das folhas IBGE ................. 23
Figura I11.1.1.2.b. Seção geológica

A-A'

............23

Figura 1I1.1.1.3. Seção B-B': relaçóes espaciais da faixa de
metassedimentos do vale do Cubatáo, com
as rochas do Bloco Juquitiba (Sadowski, 1991) ...................26

Figura 111.2.2.1. Mapa esquemático da área com fotolineamentos ................. 31

Figura 111.2.2.2. Diagrama de frequências em rosácea. Área do Planalto .......32
Figura 111.2.2.3. Diagrama de frequências em rosácea.
Area da Serra e Vale do

Cubatão

................ 33

Figura 111.2.2.4. Diagrama de frequências em rosácea. Área A ...................... 34

Figura 111.2.2.5. Diagrama de frequências em rosácea. Área B ...................... 35
Figura 111.2.3.1. Ponto 41. Estereograma de 92 polos de juntas .................... 4t
Figura 111.2.3.2. Ponto 42. Estereograma de 66 polos de juntas .................... 42
Figura 1I1.2.3.3. Ponto 81. Estereograma de 81 polos de juntas ....................

43

ì

Figura 111.2.3.4. Ponto 82. Estereograma de 754 polos de juntas ........... .........

M

Figura 111.2.3.5. Ponto 83. Estereograma de 94 polos de juntas ...................... 45
Figura 111.2.4.1. Ponto 41. Estereograma das estruturas
rúpteis

predominantes

.............. 47

Figura 111.2.4.2. Ponto 42. Estereograma das estruturas
rúpteis

predominantes

................. 48

Figura 111.2.4.3. Ponto Bl.. Estereograma das estruturas
rúpteis

predominantes

.................48

Figura 111.2.4.4. Ponto 82. Estereograma das estruturas
rúpteis

predominantes

.................49

Figura 111.2.4.5. Ponto 83. Estereograma das estruturas
rúpteis

Figura IV.2.1. Mapa

predominantes

Geomorfológico

................ 49

.................. 55

Figura IV.3.1. Identificaçáo de elementos da imagem Landsat ........................ 60
Figura V.1.1. Localizaçáo das estaçóes

pluviométricas

...............64

Figura V.1.2. Conelaçáo enke chuvas e esconegamentos na Sena do Mar,
município de Cubatáo (Tatizana eL aI, 7987 ) ..................... 67
Figura V.2.1. Desmatamento e variaçáo esquemática da
estabilidade das encostas (Wolle,

1987)

...............72

Figura V|.1.1. Variaçáo da coesão aparente do solo coluvionar da Serra
do Mar em funçäo do grau de saturaçáo(Carvalho,

Figura

Vl.2.l.

I99I) .........78

Ruptura em solo coesivo (Cemica, 7994) ..................................82

Figura V1.2.2. Tipos de ruptura plana (Piteau e Martin, 1981) ............ .............82
Figura VI.2.3. Principais tipos de rupturas em taludes rochosos e
suas condiçóes eshuturais representadas em

estereogramas (Hoek &

Bray,7997)

........... 83

Figura VI.4.1.1. Tensões normal e cisalhante num bloco de solo ou rocha
na condiçáo limite de ruptura (Hoek & Bray,7997) ...........95
Figura V1.4.2.1. Forças atuantes num bloco em equlíbrio
(Hoek & Bray,1997)

................97

Figura V1.4.2.2. Equilíbrio de forças num bloco atirantado
(Hoek & Bray,1997)

..............97

Figura V1.4.3.1. Relaçáo altura X inclinaçáo de taludes para
diferentes materiais (Hoek & Bray, 1997)

..... 100

Figura V1.4.3.2. Altura X inclinaçáo de taludes em rochas duras
(Hoek,

1995)

........... 101

Figura V1.4.4.1. Curva tensão X deformação de material elasto-plástico
(Hatcher Junior, 1995) ................... 1 03
Figura V1.4.4.2. Curva tensão X deformaçáo de material elastico
(Hatcher Junior, 1 995) .................... 103
Figura VI.4.4.3. Critério de ruptura de Mohr-Coulomb ................................. 105
Figura V1.4.4.4. Envoltória de

Mohr

.................. 105

Figura VI.4.5.1. Grau de segurança de um talude em termos
probabilísticos

(Gama,!997)

.........I07

Figura V1.4.5.2. Análise de rupturas planas em projeçáo
estereográfica (Hoek e

Figura

VlI.l.1.

Brav,1997)

............. L09

Perfil de alteração típico de rochas metamórficas
em regiáo de serra (Pastore, 1995) ..........................712

Figura V11.1.2. Perfil de alteração na regiáo do viaduto VA-16 da
Rodovia dos Imigrantes (Machado Filho, 1.974) .................... 112
Figura V|I.3.1. Instabilizaçáo em solo coluvionar (Wolle, 1988) ...................... 119

Figura V11.4.2.1. Tipos de muros atirantados na Rodovia
dos

Imigrantes

................. 130

Figura V1I.4.3.1. Contençáo de encosta com estacas-raiz
(Hessing, 797 6) ..................................... 133
Figura VI1.4.4.1. Gabiáo tipo caixa ou gaiola. (Maccafeni, 7979) .................. 135
Figura V11.4.5.1. Seçäo geológica esquemática em regiáo de tálus,
com anéis de proteção .(Machado Fi|ho, 1974) .................. 138
Figura VlIl.1.1. Localização dos Bainos-Cota

................

......... .140

ÍNprce DE ForoGRAFrAs
Fotografia 11I.2.1.1. Dobra em zona de cisalhamento dúctit ............ ...............29
Fotografia 111.2.1.2. Boudins emzona de cisalhamento dúctil-rúptil ...............29
Fotografia 11I.2.3.1. Ponto 41. Visáo restrita do local
Fotografia 111.2.3.2. Ponto 42. Vista do

afloramento

Fotografia 111.2.3.3. Ponto 81. Vista parcial do local
Fotografia 111.2.3.4. Ponto 82. Vista do corte .............

............... 47
................ 42
................ 43

..............44

Fotografia 11I.2.3.5. Ponto 83. Vista parcial do afloramento ................... ........45
Fotografia

lV.2.l.

Planalio Paulistano. Vista parcial junto
à Represa do Rio das Pedras ..................................... 56

Fotografia 1V.2.2. Serra de Cubatão. Visão geral da vertente
do Caminho do

Mar

......56

Fotografia 1V.2.3. Serra de Cubatáo. Vista da vertente direita do
rio Cubatão, com Planície Costeira ao fundo ..................... 57

Fotografia [V.2.4. Planície Costeira. Vista parcial com a
cidade de Sáo Vicente ao

fundo

................57

Fotografia V.2.1. Aspecto geral da mata na Serra de Cubatáo ........................ 70
Fotografia V.2.2. Areacom indícios de degradação

vegetal

......70

Fotografia V.2.3. Vegetação destruida na encosta do viaduto VA-5 da
Rodovia dos Imigrantes, Nov/1974 (Desenvolvimento Rodoviário SA) ...........

ZS

Fotografia V.2.4. Aspecto da vegetação no mesmo local em OuV1999 ...........73
Fotografia V11.3.1. Escorregamentos translacionais na Serra de Cubatáo ......7I9
Fotografia VlL3.2. Escorregamento de solo coluvial arrastando
o substrato

saprolítico

.....120

Fotografia VII.4,1.1. Muro de concreto em corte da eshada de serviço
da Rodovia dos Imigrantes. A juzante, muro atirantado

"""""'

Fotografia V11.4.1.2. Muros de pedra fazendo parte de galeria

124

t24

e escada hidráulica

Fotografia V1I.4.1.3. Conc¡eto projetado em zona de emboque de túnel'

Janela de serviço do TA-9, Rodovia dos Imigrantes ...." 125

Fotografia vI1.4.1.4. Encosta protegida com chumbadores e tela metâlica...125
Fotografia V11.4.1.5. Drenagem superficial

-

escada hidráulica .......'..'.---.."' 127

Fotografia V11.4.1.6. Drenos tubulares profundos em regiáo de tálus ....-......727
Fotografia V11.4.1.7. Cordóes vegetais em encosta sobre
emboque de

túnel

.............128

Fotografia V11.4.f .8. Cordões vegetais em encosta de estrada de serviço ..... 128
Fotografia V11.4.2.1. Muro atirantado de placas retangulares na
Rodovia dos

Fotografia V11.4.2.2. Muro de sapatas

Imigrantes

atirantadas

..... 130

.....'............ 131

Fotografia V11.4.2.3. Sapatas atirantadas reforçando zona de fundaçáo
de viaduto, na Rodovia dos Imigrantes ..'.........'. 131
Fotografia V11.4.2.4. Tirante de 12 Íios de aço, em fase de montagem .-......I32
Fotografia V11.4.2.5. Sapata de concreto, com tirante posicionado -.....-.....-. 132
Fotografia V11.4.2.6. Tirante já protendido, com a cabeça de cravação ........I32
Fotografia V11.4.2.7. Sapaia terminada, com a cabeça do tirante revestida '. 132
Fotografia V1I.4.3.1. Estacas-raþ em encosta a montante de emboque
de túnel, na Rodovia dos Imiglantes ..............134
Fotografia V11.4.3.2. Estacas-raiz reforçando encosta em zona de
fundação de viaduto, na Rodovia dos Imigrantes .......-.........734

Fotografia V1I.4.4.1. Canal de drenagem construido com muros

e

colchão de gabiões, na estrada de serviço ......'........'.. 136

Fotografia V11.4.4.2. Estrada de senriço no trecho da serra,
construida sobre "crib-wallu ................................ 1 36
Fotografia V1I.4.5.1. Anéis de proteção em viaduto da
Rodovia dos

Imigtantes

................ 138

400

.........742

Fotografia VI|I.1.1. Vista parcial do bairro na Cota
Fotografia

Vlll.l.z.

Bairros-Cota nas encostas da Serra de Cubatáo ............742

Fotografia VIII.l.3.. Vista parcial do Mono Preto na Cota 95
(Machado Filho,

1994)

............I44

Fotografia VIll.1.4. Casa sobre berma de equilíbrio no
Morro Preto (Machado Filho,

1994)

Fotografia VIll.2.1. Vista da encosta do TA-6, emboque
S. Paulo (outubro/1975) ........

'...'...7M

... ..

.............I47

Fotografia Vlll.z.z. Vista parcial à juzante do TA-6, emboque S. Paulo
com tratamento vegetal (setembro/!97 6) ............. 147
Fotografia Vlll.z.3. Encosta do TA-9, emboque S. Paulo
(DERSA,

fevereiroll976) .......... .... ............. 148

Fotografia VI|I.3.1. Foto aérea das encostas do Caminho do Mar.
Escala 1 :25000 (BASE, marçolt994) ..................... 150
Fotografia V!II.3.2. Ruptura afetando meia pista no Caminho do Mar,
km 47,6 (abriVl994) ................ 151

Fotografia VI|I.3.3. Ruptura seccionando a pista no Caminho do Mar,
km 47,9 (abriV1994) ................ I52
Fotografia VllI.3.4. Ruptura seccionando a pista no Caminho do Mar,
km 48,1 (abriVl994) ................ 153
Fotografia VI|I.4.l. Escorregamento inicial na Via Anchieta em
7311211999

(http://ecovias.com.br)

........... 156

Fotografia VllI.4.2, Evoluçáo do escorregamento em direçáo à pista
em23ll2l1999 (http:llecovias.com.br)

.... 156

Íuuce

DE MAGENS

lmagem I.3.1. Visáo geral da área (Landsat 5,

1988)

.............. 8

Imagem IV.3.1. Visáo local e das áreas circundantes
(l-andsat

5,7995l,........

...........61

ÍNpIcE DE TABELAS
Tabela 1.1.1. Acidentes importantes causados por escorregamentos
no Brasil (Augusto Filho, 1994) ...................... 3
Tabela 111.2.4.1. Quadro comparativo das estruturas rúpteis
preponderantes

(direçáo/mergulho)

..'...'..' 50

Tabela V.1.1. Alturas anuais de chuvas em mm. (DAEryCTH, 1997) ........"...' 65
Tabela VI.1.1. Classificaçáo dos movimentos de encostas (Varnes, 19781 ..'....76
Tabela

Vl.l.z. Fatores deflagradores

dos movimentos de encostas
(Varnes, 797 8) ...........................

7

6

Tabela V|.1.3. Resistência de solos com macroestruturas
(Sandroni, 1985) ...................................... 78
Tabela V|.1.4. Valores de ângulo de atriio para rochas intactas,
com juntas e com juntas cizalhadas (Hoek, 1972) ...................... 80

Tabela VI.3.1. Principais classificações geomecânicas (Beniawski, 1989) ......... 86
Tabela V1.3.2, Índices característicos das principais clasificaçóes
geomecânicas (ABGE, 1998) .............................. 86
Tabela V1.3.3. Sistema RMR de classificação geomecânica
(Beniawski, 197 9) ................................... 87
Tabela VI.3.4. Parâmehos rochoso utilizados na obtenção do
índice Q da classificaçáo NGI (Barton er al, I974)....................... 89
Tabela V1.3.5. Valor de ajuste devido

às

juntas (Romana, 1985) ...................... 93

Tabela V|.3.6. Valor de ajuste devido ao método de escavação
(Romana, 1985) ............................. 93
Tabela VI.3.7. Classificação SMR (Romana,

1985)

.....'........'... 93

Tabela V1.4.1.1. Parâmehos típicos de solos e rochas (Hoek e Brag,1997) .....95

Tabela V1.4.5.1. Principais métodos analíticos de análise
de estabilidade

(1PT,1990)

...........1O7

Tabela V1I.1.1. Resultados de ensaios de cisalhamento direto em
amostras das encostas próximas aos túneis TA-6 eTA-7 ,
da Rodovia dos Imigrantes (m, 797 6, apud Wolle, 1 988) ............ ...... 774
Tabela VII.1.2. Parâmetros médios de resistência ao cisalhamento
dos solos (LPT,1976, apud Wolle, 1988) ............ ........ 7I4

RESUMO

A

Serra de Cubatáo, denominaçáo local da Serra

do Mar é

constiiuida
predominantemente por rochas metamórficas de alto e médio grau, dos Complexos
Embu e Costeiro, do Proterozóico Superior, englobando especialmente gnaisses,
granito-gnaisses, xistos, filitos, milonitos, quarÞitos e calco-silicatadas.
Sua origem está intimamente ligada à origem e desenvolvimento da costa sudeste
brasilei¡a, a qual se iniciou no período Jurassico/lnício do Cretáceo, quando houve
a separaçáo dos blocos da América do Sul e Africa, originalmenie constituintes do
supercontinente do Gondwana.
Os contactos litológicos na átrea sáo bastante lineares e sub-paralelos,
acompanhando a direção geral do Falhamento de Cubatão, N 50"- 60". Essa é
tambem a direção geral das principais estruturas regionais e locais, como
dobramentos, falhamentos, foliaçóes, intrusões graníticas, etc.
O perfil de alteração no trecho escarpado é basicamente representado pela
sequência solo coluviaVsolo saprolítico/saprolito/rocha sá, havendo localmente
diversas oconências de tálus. As espessuras de alteração atingem dezenas de mehos
nas cotas superiores junto à borda do Planalto Paulistano (cerca de 750m de
altitude), diminuindo gradativamente à medida que se desce a escarpa. Abaixo da
cota 300m, sua espessura se reduz a poucos metros, sendo comum o afloramenio
de rocha sã nos talvegues e à meia encosta.
A ârea iem sido palco ao longo dos anos, de movimentos de massas que atuam
como agentes naturais modeladores das encostas, manifestando-se tanto como
movimentos lenios de rastejo, como ahavés de esconegamentos cíclicos nas
estaçóes chuvosas, deixando extensas cicatrizes na paisagem. O alto índice
pluviométrico, em torno de 3500mm/ano, aliado ao relevo escarpado, favorecem a
ocorrência de escorregamentos, fatos esses ques sáo sempre agravados nos locais

onde se manifesta

a

açáo antrópica, quer nas obras viárias, quer

nos

desmatamentos e ocupações desordenadas como ocone nos Bairros-Cota da Via
Anchieta, onde a populaçáo é estimada em 30000 pessoas.
As encostas em geral estáo em situaçáo de equilíbrio precário (Fator de segurança
-1,0), sendo sua estabilidade diretamente condicionada pelos fatores de natureza
geológica, geomorfológica e estrutural, conforme abordado no deconer do trabalho.
Os escorregamentos predominantes são superficiais translacionais de pequena
espessura, afetando o solo coluvial, sendo a superfície de ruptura o contacto com o
substrato de material saprolítico, o qual por vezes, tem paries envolvidas no
processo. Esses escorregamentos afetam tambem zonas de tálus, os quais em alguns
casos de cortes rodoviários, apresentaram rupturas rotacionais mais profundas.
Localmente ocoûem esconegamentos planares em solos saprolíticos e rochas.
As principais eshuturas rúpteis, dispóem-se em padróes concordante ou sub-normal
com a direçáo geral das estruturas regionais (N50'- 600 e N140o-150"), havendo
algumas famílias secundárias bastante desfavoráveis para a estabilidade.

ABSTRACT

sena de cubatáo, local denomination of serra do Mar ridge is predominantly

constituted by metamorphic rocks of high and medium grade which belong to the
upper Proterozoic Embu and costeiro complexes. They include gnaisses, granitegnaisses, schists, phyllites, mylonites, quarbites and carbonates.
Iis origin is intimately linked to the origin and development of the Braeilian
southeastem coast, which began in the Jurassic/Early Cretaceous with separation of
South America from Africa, during the break-up of Gondwana land.
The lithologic contacts in the area are quite lineal and sub-parallel, accompanying
the local shike of the cubatáo Fault, N 50o- 60". That is also the main regional
trend of folds, faulb, foliations, granitic intrusions, etc.
The alteration profile in the scarps is basically represented by the sequence coluvial
soiVresidual soiVweathered rocVrock, with several local talus occurrences. The
alteration thickness reaches dozens of meters close to the border of the Paulistano
Highlands (about 750m of altitude), declining in lower altitudes. Below the altitude
of 300m, its thickness is reduced to a few meters and rock appears along the
drainage lines and on the slopes.
Along the gears the area has been subjected to mass movements related to the
geomorphic evolution of the scarp, represented as much as slow movements
("rastejo"), as cyclical landslides in the rainy seasons leaving extensive scars in the
landscape. The high pluviometric index, around 3500mm/year, allied to the abrupt
relief, favor the tandslides occurrences, which are always agravated by local
anthropic actions, such as road constructions, deforestations and disordered human
settlements. one exemple ane the Bairros-cotas of Via Anchieta, with an estimated
population of 30000 people.
The slopes in general are in precarious balance (Factor of safety -1,0). Its stabiliþ is
directly conditioned by geological, geomorphological and skuctural factors.
The predominant landslides are thin and superficial, affecting the coluvial soil, with
failure surface on the contact with the saprolitic substratum, which can have some of
its parts involved in the process. This type of landslides also affects talus zones, but
in some cases related to the road cuts, talus present deep circular failures.
Plane failures are local, affecting saproliies and rocks.
The general discontinuities are disposed in patterns following or sub-nornal to ihe
general strike of the regional structures (N50o- 60" ; N140"- 150o), with secondary
families quite unfavourable for the stability of the slopes.

CAPíTULO I
TNTRODUçAO
I.1. HISTÓRICO . OB.IETIVOS

A estabilidade de encostas em ambiente tropical e sub-hopical , como ocone

em

nosso país é assunto de interesse técnico-científ ico e tambem social, na medida em

que a açáo antrópica, onde ela se verifica é o principal agente deflagrador das
instabilizaçóes, ou no mínimo fator agravante das condiçóes do equilíbrio natural.
Se bem que existam algumas controvérsias, o t€rmo encosta é geralmente utilizado

para maciços naturais e o termo talude para maciços habalhados pelo homem. Tal
discussáo entretanto náo é relevante para este trabalho.

No Brasil se destaca a importância do estudo de encostas, ao longo das escarpas
senanas que acompanham grande extensão da costa brasileira, notadamente na
regiáo sudeste, com a Serra Geral, Serra do Mar e Serra da Mantiqueira.
Cidades litorâneas situadas no sopé da Serra do Mar, como Caraguatatuba, Santos,

e Rio de Janeiro, para citar os casos mais notáveis, tem sido ao longo dos anos
palcos de instabilÞações danosas ao patrimônio publico e trágicas para a
populaçáo.
Relatos de Cubatão, cujo município abrange parte da serra do mesmo nome, tem
sido constantemente citados na bibliografia técnica e na mídia em geral, náo só por

alguns acidentes localizados, mas principalmente devido ao permanente risco de
instabilizações que ameaça os chamados "Bairros-Cota", situados ao longo da Via
Anchieta, onde vive uma populaçáo de cerca de 30.000 pessoas.
Outras cidades não litorâneas, porem de topografia montanhosa, como Pehópolis,
Campos do Jordao e Ouro Preto, para citar 3 casos bem conhecidos, já registram
alguns eventos de escorregamentos geológicos, inclusive com vítimas fatais.
Convem lembrar que os termos escoûegamentos e deslÞamentos sáo geralmente
util'øados, sem haver uma diferença clara entre eles.
De modo geral, cidades de grande populaçáo, como algumas capitais de Estados,
destacando-se Salvador, Recife, São Paulo, Belo Horizonte, apresentam aspectos
de riscos geológicos devido às instabilÞações provocadas por populações de baixa

renda que ocupam desordenadamente áreas de encostas de morros, o que resulta
em acidentes periódicos, nos períodos de chuvas mais concentradas. Esse mesmo
tipo de situaçáo aliás é encontrado em diversas cidades do mundo com populaçáo
excessiva e de baixa renda, como ocoûe em vários paises asiáticos.
Os problemas de instabilidades em encosias estáo ligados a uma multiplicidade de
fatores naturais, que se iniciam na própria formaçáo geológica do maciço,

continuam através de suas evoluçáo geomorfológica e estrutural e se agravam
sempre que ocofie a ação antrópica.
Sendo bastante grande a variedade e complexidade desses fatores, náo seria
possível abordá-los todos detalhadamente uma vez que cada caso de instabilizaçáo
é um caso particular que deve merecer a atenção do geólogo e do geotécnico.
Entretanto, o assunto me'ece uma abordagem geral nos seus aspectos principais,

bem como observações específicas e concernentes à área pesquisada, sendo esta a
proposta do presente trabalho.
O fato de se encontrarem na ârea de estudo as ligações viárias entre a Grande São
Paulo e as cidades de Sanios, Cubatão, São Vicente, Guarujá, além do principal
porto brasileiro e um importante complexo petro-químico, reforça a conveniência
da pesquisa. Como é sabido, tambem essas ligaçöes são periodicamente afetadas
por escorregamentos de taludes e encostas.
Convem lembrar que já foi iniciada a construçáo de uma segunda pista da Rodovia
dos Imigrantes no trecho serrano, o que poderá representar novo impacto para a
área, com novas instabilizaçöes.

Denhe os inúmeros casos de instabilizaçóes de encostas oconidos no Brasil,
podemos destacar alguns que tiveram consequências trágicas para a população,
conforme apresentado na Tabela I.1.1.

Tabela l'1.1. Acidentes importantes causados por escorregamentos no Brasir
(Augusto F¡lho, 1994)

LOCAL
DATA
Sanûos, SP (Mont Serrat)
1928
vale do Paraíba (BJ/MG) dey'1g4ï
.t956
Santos, SP (MorÍ Serrat)
RJ
Serra das Araras, BJ
Rio do Jane¡ro,

Caraguatatuba,

SP

BA

Salvador,

Campos de Jordào,

SP

CE
Law¡nhas, SP
Cubatáo, SP
Petrópol¡s, RJ
Rio de Janeiro, RJ
Salvador, BA
Sáo Paulo, SP
Recife, PE
Maranguape,

SC
Sáo Paulo, SP
Belo Hor¡zonte, l\¡G
contagem, lvlc
Blumenau,

PERDAS SOCIOECONÖM|oAS
60 mortes, dsstruiçáo da Santa Casa de Sar os

2so mortes, destruiçáo de centenas de casas
43 mortas, destru¡çáo de

BA

casas

,arvt966

1OO

jar/l967

12OO

mat1967

120 mortes, destruiçáo de 4OO casas

abrl1g71

104 mortes, milhares de desabrigados

mortes

mortes, destruiçåo de dezenas de casas, rodovias
avariadas, destruiçåo de uma usina hidrelétrica

agol1g72

ma¡s de 1O mortes, destru¡çáo de 60 moradias

ahrl1g74

12 mortes, destru¡çáo de dozenas de casas

deZlgBB

11 mortes, destruiçáo de casas e pontes

jar/1988

10 mortes

fevltg88

171 mortes, 11OO moradias interditadas, soOO desabr¡gados

fev/1998

mais de go mortes, destruiçáo-de dezenas de moradias

jurv1989

cerca de

ouV19B9

14 mortes

jul/1990

cerca de .l O mortes

ouv199o

cerca de

ouV199O

cerca de 10 mortes

jaîlíevl1ggz

ma¡s de 10 mortes

mal1992

1OO

mar/1992

mortes, destru¡çäo de dezenas de moradias

lo mortes, destrurçáo de vár¡as morad¡as, pontes e vias

96 mortes, destruiçäo de dezenas de moradias, centenas de
desabrigados

Salvador,

1OO

t1 mortes

r.2. LOCAUZAÇAO

A ârea de estudo está situada entre as coordenadas geográficas:
235I'a23'57'de latitude SUI e46"26'a46"35'de longitude Oeste de Greenwich,
abrangendo aproximadam ente 125 km2, conforme apresentado na Figura 1.2.1.a.
A sua localizaçáo e a base topográfica utilÞada, estáo indicadas na Figura 1.2.1.b.
Abrange um trecho da Serra do Mar, conhecido como Serra de Cubatáo, no qual
estão situadas as mais importantes ligaçóes viárias entre a Grande Sáo Paulo e a
Baixada Santista, ou seja: Via Anchieta, Rodovia dos Imigrantes, Caminho do Mar
e fenovia da ex-FEPASA.
Essas ligaçóes permitem acesso ao porio de Santos e ao complexo siderúrgico e
petroquímico de Cubatáos e Piaçaguera, sendo vitais para a economia paulista e do
País. Além disso, atendem ao intenso tráfego existente entre a Grande Sao Paulo e
as cidades litorâneas de Santos, Sáo Vicente, Guarujá, Bertioga, Praia Grande,
Itanhaém, etc, polos turísticos muito procurados, especialmente nos finais de
semana e períodos de férias escolares.

De imediato podemos distinguir 3 feiçóes de relevo distinto, de noroeste para
sudeste: Planalto Paulistano, Serra de Cubatáo, Planície Costeira.

atravessando a ârea de sudoeste para nordeste,
acompanhando a direção geral das escarpas da Sena de Cubatáo.

O rio Cubatão se destaca,

r
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Figura 1.2.1.a. Área da pesquisa (IBGE, 1984)
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Figura 1.2.1.b. Localizaçâo da área e base topográfica

I.3. VISAO GERAL DA ÁREA
Podemos ter uma visão geral da área, na Imagem

I.3.1., que é uma composiçáo

RGB das bandas TM 3, 4 e 5 do satélite Landsat 5, processada no l-aboratório de
Informática-Geológica do IGÂJSP.

A

imagem contem a ârea da pesquisa, acrescida
aproximadamente 4 km de largura, no lado leste.

de uma faixa lateral

de

Os aspectos comentados para a figura 1.2.1.a., ficam neste caso muito mais visíveis.
Em especial a diferenciaçáo do relevo pode ser feita com grande facilidade, sendo

nítida a linha da escarpa e tambem o limite da planície costeira.

O rio

Cubatáo, apaÍece como um risco preto ahavessando a imagem
diagonalmente segundo a direçäo NE, acompanhando aproximadamente a linha
da escarpa seûana. Segundo esta mesma direçáo se alinham as cristas da vertente
direita, onde se localiza a ferrovia da ex-FEPASA. Na base desta vertente, um
alinhamento indelevel marca o Falhamento do Cubatäo.
Na porção do planalto sáo bem visíveis as rodovias: Anchieta, Interligação
Anchieta-lmigrantes e parte do Caminho do Mar. Na planície (conhecida
localmente como Baixada Santista), distinguimos as rodovia Anchieta, Imigrantes e
Pedro Taques. Na porção seûana, as rodovias aparecem como linhas azuladas
finas e pouco distintas.

As área industriais da PETROBRAS (Refinaria Presidente Bernardes) e a maior
parte da ârea da COSIPA, aparecem no quadrande NE, bem como a área urbana
de Cubatão. Áreas urbanizadas de São Vicente aparecem mais ao sul.
Sáo tambem visíveis os tenaplenos executados na porção sul da imagem, para
efeito indushial e de loteamento urbano, os quais evoluiram bastante nestes últimos
anos.

Muitos outros detalhes que podem ser observados na imagem, relativos à
geomorfologia, drenagem em geral e alinhamentos estruturais, seráo melhor
comentados nos capítulos seguintes.

lmagem 1.3.1. Visäo geral da área (Landsat 5, 1988)

r.4. METODOLOGIA - FONTES DE INFORMAçAO

A metodologia utilizada, levando em conta os objetivos do trabalho, foi lastreada na
pesquisa bibliográfica e conhecimento de campo do autor, evitando sempre que
possível inconer em dispersáo de dados ou informaçóes náo diretamente
conelacionáveis ao tema ou à area de esiudos.
lnicialmente foi pesquisada a documentaçáo bibliográfica e cariográfica disponível,
tanto no sentido de conhecer o "arcabouço geológico-estrutural" regional, como os
mapas-base para a éxea da pesquisa, onde pudessem ser lançados os dados
geológicos, geomorfológicos e eshuturais.

A base topográfica utilizada, foram as folhas de Santos e Riacho Grande, do IBGE,
1984, na escala 1:50000.

O mapa geológico está totalmente baseado em SADOWSI<I (1974, 1993), com
mudanças na terminologia sugeridas pelo mesmo autor.
O mapa sofreu adaptação da escala, sendo que os levantamentos

de campo

permitiram ajustar os limites dos tálus e aluviões bem como determinar atitudes
estruturais em pontos escolhidos.

O mapa geomorfológico foi elaborado util'øando a base cartográfica já citada, a
pariir de fotointerpretação em escritório. Foram usadas as fotografias aéreas
executadas pela BASE, 1994, na escala 1:25000, cobrindo toda a área.
Tivemos acesso tambem a algumas fotos da USAF, 1965, na escala 1:20000, estas
de melhor qualidade, embora mais antigas, disponíveis apenas para parte da ârea e

naturalmente superadas em termos de ocupaçáo e uso do solo.
O mapa de fotolineamentos, na escala aproximada 1:40000, foi elaborado a partir
das fotos aéreas mencionadas, com ajustes por imagens do satélite Landsat 5, dos
anos 1988 e1994.
Dados eshuturais relativos à tectônica rúpiil foram coletados localmente, no sentido
de caracterlzar as direçóes principais de juntas e falhas.

A riqueza de dados existentes e conhecidos do autor, simplificou de certa forma a
tarefa de campo, dificultada pela falta de segurança em vários pontos da área,
atualmente frequentados por elementos desocupados e potencialmente perigosos.

I.5. ESTUDOS GEOLÓGICOS ANTERIORES
Diversos autores, em diferentes épocas, desde o século passado, realizaram estudos

de interesse técnico e científico específico para a área, abordando aspectos da
Geologia, Geomorfologia, Tectônica, etc, trabalhando tanto para universidades
como para outras instituições oficiais e privadas.
Além disso, devemos lembrar a realizaçáo de vários estudos de Geologia Aplicada,
efetuados por geólogos e ouhos profissionais que habalharam em projetos e obras
ligados a empresas estatais e particulares.
Dentre todos esses trabalhos, podemos listar alguns, por ordem cronológica:

ANDRADA (1820) - os irmãos Andrada, realizaram trabalho pioneiro em sua
"Viagem Mineralógica na Província de Sáo Paulo", descrevendo as
litologias de Santos e da subida da serra;

DERBI (1857), em habalho tambem com características de pioneirismo, efetuou
caminhamento e descrição da geologia ao longo da Estrada de Ferro
Sorocabana;

DE MARTONNE (1935), comparou a Serra de Cubatáo com um fenômeno
ocorrido no sul do Maciço Cenhal Francês - "O Espinouze". Suas
consideraçóes sobre a formaçáo e evolução do relevo na Sena do Mar,
náo tiveram respaldo posterior;

KNECHT (1936,7964\, inicialmente elaborou seçóes geológicas entre Mairinque e
Santos e posteriormente (1964, em Geologia do Estado de São Paulo),
com dados complementares, procurou delinear a geologia da área;

MORAES REGO (1940), estudando a Geologia do Estado de São Paulo,
interpretou o vale do Cubatáo como um sinclinal contendo rochas do
Grupo Sáo Roque;
RODRIGUES e NOGAMI ( 1951), elaboraram seçáo geológica ao longo da Via
Anchieta e estudaram escoffegamento oconido na cota 95;

GUIMARAES (1952), regishou diversas oconências minerais na regiáo, dentre as
quais mármores e calcários magnesianos na Via Anchieta e no sopé
da sena;

ALMEIDA (1953, 7964), realizou o primeiro estudo específico sobre falhamento
nas áreas dos rios Cubatão e Mogi, sugerindo uma origem de falha
para a Serra do Mar, seguida de erosão regressiva da escarpa.
Posteriormente, descreveu os fundamentos geológicos do relevo
Paulista, sintetizando os conhecimentos sobre a faixa costeira;

AB' SABER (1955), baseado em indícios geomorfológicos, analisou a influência
dos falhamentos na modelagem da escarpa serrana, a partir do
Cretâceo;

MACHADO FILHO (1969, 79U, !994), execulou perfis geofísicos preliminares na
Sena de Cubatão, relatou situaçóes de risco de populaçÕes nas encostas da Via Anchieta e estudou escoffegamentos no Caminho do Mar;
SUGUIO e KUTNER (1969), estudaram os sedimentos do Rio Cubatáo, detalhando
suas características e realizando análises estatísticas;

COUTINHO (7972), realizou estudos pehográficos do falhamenio do Cubatão,
tentando estabelecer sua conelaçäo regional;

PAIVA

e

PONÇANO (7972), visando projeto

de

barragem, estudaram

geomorfologia do vale do Cubatáo;

CRUZ (1975, 1990), realizou estudos geomorfológicos sobre

a

evolução de

vertentes em escarpas da Serra do Mar;
MACFTADO FILHO e HESSING (1976), descreveram estudos geológicos realizados
para a implantaçáo da Rodovia dos Imigrantes;

SADOWSKI (1974, 1,977, 1993), elaborou mapa geológico e analisou a tectônica
da Serra do Cubatão. Elaborou diversos estudos sobre a região,
incluindo a reativaçáo tectônica e a megafalha do Cubatáo;

e

MOTIDOME (1987), descreveram

os principais

falhamentos
brasileiros e suas características, incluindo a Falha de Cubatáo;

SADOWSKI

TATIZANA, OGURA, CERRI e ROCHA (7987), analisaram a correlação entre
chuvas e esconegamentos na Serra do Mar, elaborando curva
representativa das condiçóes-limite dos esconegamentos;

WOI I F (1986, 1988), estudou os escorregamentos hanslacionais na Serra do Mar,
analisando a influência da poluiçáo ambiental e elaborando curva
mostrando a variação do fator de segurança com o desmatamento;

RODRIGUES (1992), descreveu aspectos geotécnicos
existentes na Serra de Cubatáo.

de

massas coluviais

CAPíTULO II

ARCABOUçO GEOLóGICO-TECTONICO REGTONAL
II.1. GERAL

A

ârea da pesquisa se insere

no contexto do "sistema Rift do Fste Brasileiro",

("The
estudado por GHANG el al (1992), o qual foi denominado pela sigla EBRIS
(GREGORY'
East Brasilian Rift system"). o termo rift, simplificado de "rift valleys"
1894), designa os arqueamentos da crosta onde a zona central sofreu abatimento,
formando vales de subsidência de paredes paralelas, alongadas e íngremes.

EBRIS constitue na verdade, o segmento setentrional do "sistema Rift do
por
Atlântico Sul", estudado anteriormente por ALMEIDA (7976) e depois
RICCOMINI (1989), o qual se formou durante a era Mesozóica, separando a
América do Sul e África. Esses dois grandes blocos faziam parte originalmente do
supercontinente do Gondwana, que na eta Paleozóica englobava tambem Índia,

o

Austrália e Antártida.

desenvolvimento com a , expansão da litosfera no período
Jurássico/lnício do Cretáceo, conforme concordam vários autores como ESTRELIA
(7972),1-I,ASUI (1978) e ASMUS (1978'1982)'
A separação dos blocos da América do Sul e Áfti.u, pto.ro.ou a formação de dois
tipos de margens continentais bastante diferentes na borda brasileira:
. A margem equatorial norte, resultante de deslocamentos de carater
hanscorrente entre os blocos continentais, com o desenvolvimento de bacias

o

EBRIS teria

se.l

onde predominam deformações cisalhantes complexas;
r A margem este, formada a partir do desenvolvimento do sistema EBRIS e
resultante de deslocamentos crustais de caraler extensivo'
Ao longo desta margem este brasileira, desenvolveram-se 6 bacias continentais
principais:

Pelotas,santos,Campos,EspíritoSanto,BahiaSuleSergipe-Alagoas'
do
considera-se tambem integrante do sistema EBRIS, os grabens intracontinentais
Recôncavo, Tucano e Jatobá'
(1992),
Pesquisas elaboradas por vários autores e compiladas por GHANG el al
mostram que na regiáo sudeste, existe uma tendência geral dos grabens e horsis
que formam o sistema de rifts, a se alinharem segundo a direçáo NE e NNE,

t3

aproximadamente sub-paralelos aos lineamentos principais do embasamento,
conforme apresentado na Figura 11.1.1.
Nota-se na figura, que existe certa discrepância entre os dados obtidos no
continente em imagens de radar e os interpretados a partir de levantamentos
geofísicos nas bacias.

Observa-se ainda que na porção costeira continental em frente à bacia de Santos,
na qual temos maior interesse, as direções principais de lineamentos estáo entre

N 55"

- 60'E, havendo um conjunto

subsidiário entre N 45"

-

55' W.

O embasamento costeiro brasileiro, mosha indícios de evolução desde o Arqueano,
tendo sido afetado por três grandes eventos tectônico-magmáticos precambrianos:
. O mais antigo, denominado Jequié, ocorreu no Arqueano (2700 - 2600 Ma);

. O intermediário,

denominado Tranzamazônico, no início

do

Proterozóico

(2200 - 1800 Ma);

. O tiltimo, denominado

Brasiliano, teve lugar no final do Proterozóico,
extendendo-se até o início do Paleozóico (700 - 500 Ma).
No último desses grandes eventos, tambem conhecido como Ciclo Brasiliano, a
placa brasileira foi totalmente reeshuturada, mantendo-se desde entáo basicamente
estável, até ocorrer a separação do supercontinente Gondwana, na era Mesozóica,
quando houve o desenvolvimento do Sisiema Rift do Atlântico Sul, conforme já
mencionado.

No escudo Atlântico, ao longo da margem orienial brasileira (ALMEIDA et

al,

1977), podem ser distinguidas 3 grandes províncias precambrianas, (CORDANI et
a|,7984; SCHOBBENI-LAUSS et al, I98/.l. Figura I1.1.2.

.
.
.

Ribeira;

Atlântico;
Sergipana.

Dentre essas províncias, tem maior interesse para este trabalho
tambem chamada Mantiqueira por ALMEIDA e HASSUI (1985).

a do Ribeira,

lt! - ¡0.3

ri¡.1írìÉ
:'.,,t\ì\\úì

'(;
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Figura rr.1.1' Lineamentos ao rongo da margem este brasireira (chang
et ar, 1gg2)
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II.2. ZONA DO FALHAMENTO DECUBATAO

A Província Ribeira, na qual temos maior interesse por englobar a área da pesquisa
é caraderuada por rochas exhemamente afetadas pelo metamorfismo e
deformação brasilianos, recortadas por intenso cisalhamento transcorrente
associado aos estágios de convergência de blocos continentais, no final do
Proierozóico e início do Paleozóico.
Na área em questáo, gerou-se um sistema de falhamentos designado "sistema de
Megafalhas de cubatáo-Alem Paraiba" (SADOWSKI e MOTIDOME, 7987;

SADOWSKI, 1991),
MACHADO,1993).

ou "sistema de Cisalhamento do

Sudeste" (ENDO

e

O Sistema de Megafalhas Cubatáo (Figura 11.2.1), engloba extensas zonas de
cisalhamento subparalelas com direçöes variando de N50"E a N70"E'
Esse sistema se estende desde o oceano Atlântico até a borda s-SE do Estado de
Minas Gerais, por cefca de 300 km de largura, se considerarmos englobadas as

Socorro-Guaxupé, ou, por 150 km de largura, se
considerarmos apenas sua extensão até o Falhamenio de Jandiuvira, na borda da

cunhas

de empunão

cunha de Socono.
O sistema se mantem aiivo desde o Proterozóico Superior, uma vez que exisiem
indícios de rochas ígneas afetadas desde esse período até o Mesozóico, além de
várias reativaçóes posteriores afeiando sedimentos cenozóicos (SADOWSKI' 1977;

1991; RICCOMINI, 1989).
conforme pode se observar na figura, o Sisiema Cubatáo apresenta uma zona
cenhal de falhamento principal, constituida pelo alinhamento de três segmentos de
falhas: Lancinha-ltapeúna, cubatáo e Além Paraiba. o comprimento visível no
embasamento exposto é de 800 km, admitindo-se que se estenda tambem sob a
Bacia do Paraná por mais 1300 km, totalizando portanto mais de 2000 km
(ZALAN, et al 1987).

BACIA DO PARANÁ

t{r,^
\ko,o
\Qo,,

-\

a\
\

@

ffi'/'
{q

ffi_-,"
/

/.r'oO
/
,on'

- -----

--

,>.>liro

--'_rÃñ'
At-

oU*

q¡lgt'ùo

Ff-Ëls"¿,,rt,.*

fonerozóicos

Elr"rr"no.'*penos
mFol¡oções

Figura 11.2.1. Sistema de Megafalhas Cubatão (Sadowski, 1991)

do embosomento

O segmento Cubatáo desse sistema , na ârea da pesquisa, encontra-se associado a
uma faixa de metassedimentos de baixo grau, separando as rochas de alto e médio
grau de metamorfismo dominantes no Complexo Costeiro, das consideradas de
médio grau de metamorfismo do Bloco Juquitiba (l-lASUI, 7973, 1984; HASUI e
SADOWSKT,1976).

O falhamento foi considerado basicamente transconente dextral (EGYDIO DA
SILVA et al, 1982), sendo que nas cercanias de Santos apresenta alem das
hansconências, feiçóes de acavalamento (SADOWSK, 1974, 1997).
Esses autores, associaram a cinemática da Falha de Cubatão a um sistema de
juntas e falhas menores, conforme ilustrado na Figura II.2.2.

Figura 11.2.2. Sistemas de juntas associadas às grandes transcorrências
(Egydio da Sitva,l 982)

CAPÍTULO III

cEoI-ocrA pR Ánen
III.1. ESTRATIGRAFIA.

III.1.1. Litologia

A

ârea é constituida predominantemente de rochas metamórficas dos Complexos
Embu e Costeiro do Proterozóico Superior (l-fASUI e OUVEIRA, 1984).

O mapa geológico da ârea é apresentado na Figura 11I.1.1.1.
A situação da área e a articulaçáo das folhas IBGE são mostradas

na Figura

lll.l.l.2.a.
AseçãogeológicaA-A,,indicadanomapageológicoémoshadanaFigura
ilt.1.1.2.b.
O grau de metamorfismo dessas rochas ê varíável, desde as de alto grau situadas no
Complexo Costeiro a SE, até as consideradas de médio grau do Bloco Juquitiba a
NW. Separando-as, nítidamente, está o alinhamento da Falha de Cubatáo,
associada a metassedimentos de baixo grau.
Podemos estabelecer a seguinte distribuiçao, numa ordem cronológica começando
pela mais antiga:

.

e
SADOWSKI, 1976 e HASUI (1984), aflorantes a sudeste da Falha do Cubatáo:
Rochas

do Complexo Costeiro, conforme terminologia usada por HASUI

-

Gnaisses bandados com hornblenda, biotita, plagioclásios e quarizo;

o
-

Rochas Associadas ao Falhamento do Cubatão:

Granito-gnaisses com porfiróides de microclina
Milonito-gnaisses.

Quu*,,o.

ru.*oao

Granada-clo¡ita-biotita-xistos, mármores e filonitos cataclasados, com faixas
milonitizadas nos contactos.

'

,

.
-

Rochas do Bloco Juquitiba, aflorantes a noroeste da Falha do Cubatáo:

Calco-silicatadas;

Granada-silimanita-micaxistos, cloritizados e migmatizados;
Muscovita-biotita-xisios e quarÞo-xistos, altemados com silimanita, localmente
migmatizados;

-

Granito-gnaisses granatíferos;
Milonüo-gnaisses bandados, com intercalaçóes quarÞíticas e calco-silicatadas.
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As relações espaciais da faixa de metassedimentos do vale do Cubatáo com as
rochas do Bloco Juquitiba, podem ser observadas com mais detalhes na seçáo
geológica B-B', executada no quadrante NE da área, junto ao aqueduto da Usina
Henry Borden (Figura 11I.1.1.3.).
As rochas existentes na área, apresentam-se em diferentes estágios de alteraçáo,
que variam com a litologia. Entretanto, de maneira geral sáo mais intensos junto ao
Planalto Paulistano e váo decrescendo à medida que se desce em cota. Abaixo da
cota 350m, os afloramentos de rocha sá tornam-se sistemáticos nos talvegues.
Sabe-se que na regiáo do planalto essa alteração atinge mais de uma centena de
metros de profundidade, de acordo com levantamentos geofísicos (GEOTÉCNICA,
1968).

Dois corpos granitóides se destacam na parte sul, alinhados com outros corpos
semelhantes aflorantes fora da área, segundo uma direção geral NE.

Constituem "stocks" circunscritos, ao que tudo indica pós-tectônicos, de idade
Cambriano-Precambriano Superior.
A intrusão desses granitóides parece estar esheitamente relacionada com o
Falhamento de Cubatão, o qual teria criado uma faixa de maior permeabilidade da
crosta, possibiliiando a subida do magma (SADOWSKI, 1974).
Vários corpos de tálus oconem na faixa central da área, acompanhando a linha
geral da escarpa selrana, a maioria sifuada na vertente esquerda do Rio Cubatão.
Os corpos maiores se encontram nas cotas mais baixas se estendendo até o vale,
enquanto outros corpos menores localizados em cotas mais altas, ocupam
depressóes locais do embasamento.
Os tálus são formaçóes geológicas acumulativas, recentes e instáveis, de idade
Quaternária, com uma composiçáo heterogênea e representativa das diversas
litologias aflorantes na serra, nas cotas superiores.

Sào compostos por fragmentos rochosos angulosos a semi-anedondados, com
dimensóes variando de centimétricos a deciméfricos, por vezes com blocos
atingindo 1,5m a 2,0m de diâmetro. Esses fragmentos estáo imersos numa matriz
mais fina, areno-silto-argilosa. A proporçáo dos componentes é muito variável,
dependendo do corpo de tálus, havendo tambem variações locais num mesmo
corpo (MACI-LADO FILHO, I97 6, 1984).

Ao longo da faixa senana,

recobrindo as rochas precambrianas, ocoûem
sedimentos holocênicos delgados (solos coluviais), não representados no mapa

geológico, os quais sustentam a vegetaçáo das encostas (RODRIGUES,1992).
Esses solos sáo areno-silte-argilosos ou silte-argilosos, com coloraçáo variando do
maffom médio ao marrom-acinzentado e possuem espessura geralmente inferior a
1,5m. Ocorrem ao longo de toda a faixa, ocupando os espigóes até "meia-encosta"
e desaparecendo junto aos talvegues.
Esses solos coluviais possuem grande importância no que se reÍere à estabilidade
superficial das encostas, conforme será comentado no Capíiulo IV.

No vale do rio Cubaiáo, ocoffem aluvióes holocênicos continentais. Sáo sedimentos
grosseiros, formados por seixos e matacóes que representam bem as litologias da
região. Seus diâmetros variam de centimétricos até 2,0m, entremeados por areias
grosseiras. (SUGUIO, 1969).
Tratando-se de um rio caudaloso, as frações mais finas (silte e argila) náo se
mantem, pois sáo carregadas em suspensáo.

Na porçáo SE da á¡ea, já na planície costeira, se fazem presentes os sedimentos
quaternários marinhos, representados por sucessóes de areias claras e argilas
escuras orgânicas, com espessuras variáveis, mas de modo geral crescenie em
direção ao mar.
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.3. seção B-B': relaçÕes espaciais da faixa de metâssedimentos do vale
do Cubatäo. com as rochas do Bloco Juquitiba (Sador¡¡ski. 1991)

III.1.2. Relaçóes de Contacto.

Conforme pode ser observado no mapa geológico, os contactos entre as várias
litologias da área, são bastante lineares e sub-paralelos, acompanhando a direçáo
geral do Falhamento de Cubatáo, em totno de N 55" E.

conforme já ciiado anteriormente, está
preenchida por metassedimentos de baixo grau e separa nítidamente as rochas do

A zona do Falhamento de Cubatáo,

Complexo Costeiro das do Bloco Juquitiba.
Os contacios dos metassedimentos costumam ser bem determinados , o mesmo náo
acontecendo com todas as liiologias ao norte e ao sul da Falha, onde podem
apresentar aspecto aparentemente gradacional devido terem sido afetadas por
intenso cisalhamento dúctil.

Quanto às intercalaçóes de quarÞito e calco-silicatadas, formam lentes ou faixas
bem alinhadas denho das outras rochas, apresentando contactos geralmente
bruscos e bem determinados.

Os dois corpos granitóides que aparecem no sul da área, possuem contactos
fechados, cortando discordantemente os contactos lineares do Complexo Costeiro.
A intrusáo desses graniios parece estar estreitamente relacionada com o falhamento

do Cubatáo. De fato, esses corpos, tanto na área como fora dela, formam manchas
isoladas que se dispóe paralelamente à direçáo da falha.

No vale do Cubatão, os aluviões holocênicos tem seus limites muito

bem

determinados, a náo ser em seus contactos com os talus, onde existem áreas de
interpenetraçáo.
Os sedimentos ma¡inhos tiveram seus contactos delineados com base na topografia,

sendo visíveis em fotos aéreas.
Na verdade, pode oconer nesses limites uma transiçáo a partir de sedimentos
continentais não representados no mapa (solos coluviais), ou mesmo sedimentos
aluviais.

III.2. ESTRT-]TURAS,
III.2. 1. Estruturas Dúcteis.

Algumas eshuhrras primárias do tipo bandamentos e acamamentos residuais podem
ser encontradas preservadas em rochas da regiáo.
Entretanto, as estruturas mais frequentes e importantes sáo as tectônicas
secundárias, dúcteis ou rúpteis.

Dentre as estruturas dúcteis, se destacam as penetrativas, foliaçóes e lineaçóes,
visíveis em afloramentos e tambem em escalas menores, até a microscópica.
Ocorrem tambem estruturas de menor abrangência espacial como dobras e
"boudins", estes últimos representando feiçóes de transição dúctil-rúptil.
Fotografias lll.2.l.l. e 111.2.1.2.
Existem várias geraçóes de foliaçóes afetando as rochas da área pesquisada, sendo

que a mais proeminente corresponde à foliação de transposição ondulada, em
amplos anticlinórios e sinclinórios, ao longo de eixos de dobramento N 50' - 60' E
(SADOWSKI, 1977). Essa foliação de hansposição ondulada é intensificada
próximo às zonas de falha, confundindo-se com a própria foliaçáo milonítica, na
regiáo de maior deformação das faixas miloníticas do Cubatáo. Ela constitue
planos que condicionam menor resistência mecânica das rochas. Nesses planos, por

vezes pode-se observar o estiramento e achatamenio de "boudins", tanto em
pegmatitos como em camadas de rochas calco-silicatadas.
As foliações anteriores à transposiçáo, indicam a existência de fases de
dobramentos anteriores, encontrando-se frequentemente onduladas e se
entrecortando.
Nao há para o presente habalho, interesse em aprofundamento desses aspectos.

Foram mencionadas 3 fases de deformações penetrativas no Bloco Juquitiba
(HASUI e SADOWSKI ,1976), alem da existência de núcleos precambrianos ainda
mais intensamente deformados dentro das rochas do Complexo Embu, nas
proximidades das escarpas da Serra do Mar.
Nas rochas do Complexo Costeiro, sáo mencionadas evidências de 2 fases de
dobramentos penetrativos, nas rochas supostamente brasilianas (SADOWSKI e
MOTIDOME, 1987), nao entrando os autores em detalhes quanto à deformaçáo de
núcleos granulíiicos fora da ârea da pesquisa.
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Fotografia 111.2.1.1. Dobra em zona de cisalhamento dúctil

Fotografia

a11.2.1.2

Boudins em zona de cisalhamento dtlctil-rúptil

III.2.2. Estruturas Rúpteis - Fotolineamentos

As estruturas rúpteis sáo claramente determinantes das drenagens superficiais (e
sem dúvida tambem da subterrânea como discutiremos mais adiante), em toda a
área, æ distribuindo segundo um padráo ditado pelos grandes falhamentos que
afetaram a regiáo, condicionadas em parte pelas anisohopias e sistemas de juntas
menores resultantes de deformaçóes Neoproterozóicas.
A estabilidade dos blocos está íntimamente ligada às estruturas rúpteis, daí a
importância de estudar a sua distribuiçáo na área.
Realizamos um estudo dos fotolineamentos, cujo mapa esquemático é apresentado

na Figura 111.2.2.1. e permite uma visáo dos padrões dessas estruturas observadas
no plano horÞontal.
Os fotolineamentos foram obtidos por observação estereoscópica em fotografias
aéreas nas escalas 1:25000 (BASE, 1994) E 1:20000 (USAF, 1965),
complementada por consulta a imagens do TANDSAT 5 (1988, 1995).

Os fotolineamentos foram estudados através de diagramas de dishibuiçáo de
frequências do iipo rosáceas, com intervalos angulares de 10', utilizando-se o
programa "Rockware,

v.

2.0"

,

tentando-se estabelecer áreas diferenciadas em

relação aos padróes de distribuiçáo.

Foram feitas inúmeras tentativas de separação de áreas, após o que optamos por 4
áreas que se mosharam aparentemente mais interessantes e cujas rosáceas são
apresentadas nas figuras a seguir:
Area do Planalto: Figura 111.2.2.2.
Área da Serra e Vale do Cubatáo: Figura 111.2.2.3.
Área A, na parte SW: Figura 111.2.2.4.
Área B, na parte NE: Figura 111.2.2.5.
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Figura 111.2.2.2. Diagrama de frequências em
rosácea. Area do planalto
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F¡gura 111.2.2.5. Diagrama de frequências em
rosácea. Área B
1F

Uma análise dos diagramas de frequências apresentados, permite concluir:

Área do Planalto: apresenta duas direções principais, igualmente destacadas,
segundo N 50"-60' e N 140"-150".
Área da Sena e Vale do Cubatáo: apresenta uma direção principal N 50"-60" e
uma direção secundária N 130'-150'.
Essas duas áreas mostram padrões de lineamentos aparentemente bem diferentes

quando observadas no mapa.
Entretanto, essa diferença está ligada principalmente aos comprimentos, pois
quando analisamos as direçóes dos lineamentos ahavés dos diagramas de rosáceas,
observamos que tem disiribuição semelhante para ambas as áreas, prevalecendo a
direção N 50"-60'.
Quanto à direção N 140'-150', que tambem é proeminente no Planalto, torna-se
secundária, segundo N130"-150", na Serra e Vale.

Área A (na parte

Área

B

SW):

apresenta uma direçáo principal bem destacada em
N 50'-60" e uma direçáo secundária em N 140'-150".
(na parte NE): apresenta uma direçáo principal bem destacada em

N 130"-150'e uma direçáo secundária em N 50'-60".
As áreas A e B, apresentam certa diferença visual, quando observadas no mapa,
vma vez que na primeira ps fotolineamentos são mais extensos segundo NE-SW e
na segunda segundo NW-SE.

Quando analisados através dos diagramas

de

rosáceas, verificamos que
basicamente as mesmas direçóes se destacam nos dois casos, entretanto essa
diferença fica manifestada na inversão entre as direções principal e sucundária nas
áreas A e B.

A direção N 50'-60' proeminente nas 4 áreas mencionadas, conesponde à direçáo
da foliação de hansposiçáo ondulada, conforme citado em III.Z.L., a qual se mosha
intensificada próxima às zonas de falhas.

Essa mesma direção, corresponde tambem

à

direção das grandes falhas

transcorrentes regionais, conforme descrito por EGYDIO DA SILVA et al (1982).
É o caso da Falha de Cubatão, que na área da pesquisa apresenta tambem,

localmente, características de acavalamento.

3ó

IIL2.3. Estruturas Rúpteis - Juntas

Foram realizados levantamentos de campo, considemndo os planos de juntas de 5
locais representativos das áreas chamadas A e B. Nesses locais, a existência de
afloramentos rochosos permitiu uma segura mediçáo das atitudes estruturais dos
planos.
Foi utilizada no levantamento de campo uma bússola tipo Clar, previamente
declinada (declinaçáo 19o W), o que facilitou bastante o habalho pois, como se
sabe, com esse tipo de bússola basta uma única medida para cada plano, obtendose diretamente o ângulo de mergulho e o rumo do mergulho.

Os dados na noiaçáo Clar, foram posteriormente tratados diretamente

em

computador, através do "Programa Quickplot, versáo 1990".
Os estereogramas obtidos com o uso do programa mostram os polos dos planos das

juntas segundo uma dishibuiçáo gaussiana, com indicaçáo de curvas de contorno

(isolinhas), representando as porcentagem de pontos plotados,

por

unidade

percentual de ârea do estereograma.

A distribuiçáo dos nódulos de contagem utilÞados pelo programa é baseada na rede

de Kalsbeek modificada. Foi escolhida a opçáo "high densiþ", com
automática, a qual considera

t26I

contagem

nódulos para os círculos de contagem. As curvas

de contorno haçadas, tem sempre a de 17" como a de valor mais baixo

e

obviamente, a porcentagem máxima encontrada, como o valor mais alto, sendo os
intervalos das isolinhas iguais em cada estereograma.

Os estereogramas tem como referência o diagrama de "Schmidt-Lambert", com
projeção no hemisfério inferior.

Foram estudados 2 locais na Área A e 3 na Área B, cujas localizaçoes estão
indicadas na Figura lll.2 -2.1, -, já apresentada anteriormente.
Os locais estudados e as famílias de junias encontradas são sumariamente descritos
a seguir:

¡

Ponto A1

Localizado junto à estrada de serviço da Rodovia dos Imigrantes, à
montante do vale conhecido como VA-10 (viaduto ascendente n'.10).
Foram levantados 92 planos de juntas que resultaram no estereograma
da Figura I1I.2.3.1.
A Fotografia 111.2.3.1., dá uma visáo restrita do local do levantamento,
junto à borda da eshada.
Famílias principais (lsolinhas de \Vo):
Família 1. N 45"/
Famflia 2. N 68'l
Família secundária (lsolinha de 47"1:
Famflia

3.

ð= 86" NW
ð: 28'SE

N 146"/ ô= 87" NE

Observaçóes:

a.) A foliação média medida no local é N 50"/ ô= 85" NW.
b. ) Para a família 1, foi considerado um valor interpolado no
estereograma.

c.) A família 1, assim considerada, virtualmente coincide com a foliaçáo.
De qualquer forma, nesse e em outros estereogramas, fica clara a
influência da foliaçáo na formação das discontinuidades.
d.) Prevalecem no local as juntas verticalizadas e de mergulhos muito
fortes para todos os quadrantes, mas predominantemente para NW.

e.) A famfia 2, enhetanto, se diferencia dessa tendência e iem mergulho
mais baixo, para SE.

.

Ponto A2

Localizado junto à estrada de serviço da Rodovia dos Imigrantes, a
montante do emboque lado Santos do TA-9 (túnel ascendente no.9).
Foram medidos 66 planos de juntas que resultaram no estereograma da

Figura 111.2.3.2.
A Fotografia 111.2.3.2. é uma vista do afloramento, junto à bo¡da da
estrada.

Família principal (lsolinha de 727"):
Família 1. N 45"/

ô:

76" NW

Famílias secundárias (lsolinhas de 37o):
Família 2. NZc lð= 36" SE
Família
Família

3. N 125'l ô= 84'NE
4. N 135"/ ô:50"NE

Observaçóes:

a.) A foliaçao média medida no local éN751 ô: 72'NW.
b.) A família 1 se destaca nítidamente sobre as demais
c.) Para a famfia 3, foi considerado um valor interpolado no
estereograma.

o

Ponto 81.

Localieado na Rodovia de Intertigaçáo-Anchieta-lmigrantes, a 250m da
Alça da Via Anchieta. Foram levantados 81 planos de juntas, conforme
apresentado na Figura I1I.2.3.3.
A Fotografia 11I.2.3.3. mostra parte do afloramento rochoso no
central entre as duas pistas da rodovia.

trecho

Família principal (lsolinha de I2%):

Família 1. N 132'l ô= 86'NE
Famflias secundárias (lsolinhas de 67o):
Família 2. N 85"/ ð: 41" SE
Família 3. N 155"/ ð: 57'NE
Família secundária (lsolinha de 37ol
Famflia

4. N 16"/ ð= 50'NW

Observaçóes:

a.) A foliaçáo média medida no local é N 20'l ô: 50'NW
b.) A família 1, se destaca sobre as demais
c.) A família 4, praticamente coincide com a foliação.

o

Ponto 82
Localizado em corte rochoso da Rodovia dos Imigrantes, no trecho entre
o rio Cubatáo e a Rodovia Pedro Taques. O local bastante favorável,
permitiu o levantamento de 154 planos de juntas que resultaram no
estereograma da Figura 111.2.3.4.
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I

Na Fotografia 111.2.3.4., temos uma vista parcial do corte em final de
execuçáo para a construçao da pista descendente (Pista W).
Famílias principais (lsolinhas de 6%):

Família 1. N 50"/ ð= 75'NW
Famflia 2. N 115"/ ô= 82'SW
Famílias secundárias (lsolinhas de 47o):
Família 3. N22" I ô= 36" SE
Família

4.

N

85'/ ô= 37'SE

Observaçóes:

a.)
b.)

c.)

r

A foliaçao média medida no local é N 50'/ ð: 80'NW
A famflia 1. esiá claramente condicionada pela foliação da rocha
Para a lamíIia 2, foi considerada uma posiçáo interpolada, entre
dois contornos máximos muito próximos no estereograma.

Ponto 83

Localizado em talvegue cruzado pelo Caminho do Mar, na altura do km
47 ,4. Foram medidos no local 94 planos de juntas, sendo os dados
plotados em estereograma, conforme consta da Figura 111.2.3.5..
A Fotografia 111.2.3.5. é uma vista parcial do afloramento, aparecendo
ainda a galeria sob a rodovia.
Família principal (lsolinha de t0%):
Famflia 1. N 60'l
Famílias secundárias (lsolinhas de 6%):
Família
Famflia

ð= 82" NW

2. N I24l ô=
3. N 170'l ô=

80" NE
28" NE

Observaçóes:

a.) A fotiaçao média medida no local é N 55"/ ô: 80" NW
b.) A família 1 se destaca bastante sobre as demais e está condicionada

pela foliaçao.
c.) A família 3, corresponde ao plano rochoso visível na foto.

fl=
Contours:

123.1

to

5

92

Planes

Figura 111.2.3.1. Ponto 41. Estereograma de 92 polos de juntas

Fotografia ¡11.2.3.1. Ponto 41. Visão restrita do local
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fl=
Poles

Contouns:

136912

to

66

Planes

Figura |'1.2.3.2. Ponto 42. Estereograma de 66 polos de juntas

Fotografia a|-.2.3.2. Ponto 42. Msåo do afloramento
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Jl=
Contours:

B1

Poles to Planes

13611?,

Figura 111.2.3.3. Ponto 81. Estereograma de 81 polos de juntas

Fotografia 111.2.3.3. Ponto 81. Vista parcial do local
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fl=
Contours:

15{

to Planes

1246

Figura L1.2.3.4. Ponto E}2. Estereograma de 154 polos de juntas

Fotografia a11.2.3.4. Ponto 82. Vista do corte
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J{=

94

Contours:

r2468

Poles

to

Planes

Figura t11.2.3.5. Ponto 83. Estereograma de 94 polos de juntas

Fotografia 111.2.3.5. Ponto 83. Vista parcial do afloramento
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III.2.4. Análise Comparativa das Eshuturas Rúpteis

As Figurae 111.2.4.1. a111.2.4.5., apresentadas a seguir, permitem uma melhor
visualÞação conjunta das principais eshuturas rúpteis preponderantes em cada um
dos 5 locais levantados.
A Tabeta 111.2.4.1., por sua vez, laciliÍa a comparaçáo dos valores numéricos das
atitudes das estruturas lançadas nos estereogramas.

A observaçáo desses gráficos permite, enhe outras, as seguintes conclusões:

.

Nos locais estudados existe sempre uma coincidência, ou grande
aproximaçáo, entre a foliaçào e um dos planos principais de juntas
(plano secundário em B1), sendo os seus mergulhos para NW,
geralmente superiores a72o (5Oo em 81).
As direções desses planos de juntas e foliaçáo sáo, exceto em 81, muito

próximo às direçöes dos fotolineamentos (do principal na área A e do
secundário na área B), isto é N55o.
É visível o condicionamento imposto pelas grandes estruturas regionais,
como o Falhamento de Cubatáo, de direçao geral N55o a N60o.

.

Nos locais estudados, um dos planos secundários de juntas (principal no
caso de B1), mergulha para NE e tem direçáo aproximada do

fotolineamenio - secundário na área A e principal na ârea B
N140o a N145o.

-

isto é:

.

Em 4 dos locais levantados, um plano principal de junta, um plano
secundário e a foliaçáo, se interceptam segundo uma linha que
mergulha para N-NW em 41, A2,Bl etpara NE em R3.

r

As direçóes dos fotolineamentos nas áreas A e B, sáo praticamente
ortogonais.
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'/ '/
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.ù'r'

/

,

'-/Pl
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', rO
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Figura

111.2.4.1.

.z

Ponto A1. Estereograma das estruturas
rúpteis Predominantes

Legenda dos Estereogramas
P1

O
\,
..'

Polo do plano de junta da família principal

pl

Projeção ciclográfica do plano de junta da família principal

P3

O Polo do plano de junta de família secundária
ptt-'

Projeçäo ciclográfica do plano de junta de familia secundária
F

c

fo!

.t
\'A

Polo do plano médio da foliaçäo

Projeção ciclográfica do plano médio da foliação
Direçäo média do fotolineamento principal (área A)

A

\'

Direção média do fotolineamento secundário (área A)
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Tabela 111.2.4.1. Ouadro comparativo das estruturas rúpteis preponderantes (direção/mergulho)

LOCAL

Ponto A1

*

JUNTAS

JUNTAS

FOLrAÇÃO

FOTOLINEAM

FOTOLINEAM.

PRINCIPAIS

SECUNDÁRIAS

N/ÉDA

PRINCIPAL

SECUNDÁRIO

N'1460/870NE

N500/850NW

N550

N 1450

N200/360SE

N750,?20NW

N550

N 1450

N 450/860NW

OBSERVAçÃO
* Valor interpol.
no estereogramâ

N680/280SE

N450760NW

Ponto A2

*

* Valor ¡nterpol.
no estereogranìa

N1250/840NE

(¡

o
N132 /86 NE

Ponto 81

N850/410SE

N200/500NW

N1400

N550

N1550/570NE

* lsolinha de

* N160/500NW

Ponto 82
*

Ponto 83

N500/750NW

N22013605E

N1 150/820SW

N850/370SE

N600/820NW

N1240/800NE
N1700/280NE

apenas 3Yopontos
N500/800NW

N1400

N550

* Valor interpol.
no estereog
N550/800NW

N1400

N550

ra

rrìa

CAPÍTULO
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GEOMORFOLOGIA DA ÁREA
N.1. CONSTDERAçOES GERAIS
Alguns autores procuraram explicar a formaçáo e evolução geomorfológica da Serra
de Cubatáo, baseados em suas experiências e observaçóes de campo e tambem em
teorias e similitudes com outras áreas.

DE MARTONNE (1933), geógrafo francês que aqui esteve, comparou a Sena do
Cubatão com um fenômeno ocorrido no sul do Maciço Central Francês
- "O Espinouse". Admitiu na ocasiáo, que a Sena de Cubatáo seria resultante do
intenso fraturamento do seu fronte em estreitos blocos, os quais teriam sofrido
abatimento em direçáo à Baixada Santista, abrindo consequentemente vales ao
longo das falhas.

MORAES REGO (1940), interpretou a regiáo do vale do Cubatão, como um
sinclinal cujo núcleo seria constituido de rochas xistosas da parte superior do
Precambriano Brasileiro.

F. RUELT-AN (7944\, relacionando a área aos seus estudos efetuado na Serra do
Rio de Janeiro, admitiu que ela constituisse geomorfologicamente uma frente
dissecada de blocos de falha.

ALMEIDA (1953), interpretou o relevo da Serra do Cubatão como um intenso e
demorado processo de erosão diferencial de adaptaçáo das formas topográficas aos
diversos tipos litológicos. Tal processo, teria se iniciado a partir de uma zona de
falhamento ou forte flexura, oconido aquem da posição atual da escarpa, alguns
quilômehos mar adenho. Os vales dos rios Cubatão e Mogi, seriam consequência
da erosão de uma faixa de xistos, embutida entre gnaisses e migmatitos que
sustentam as altas vertentes marginais.

Atualmente, admite-se que essa faixa, muito bem marcada ao longo do vale do
Cubatáo (Figura III.1.1.1.), seja preenchida por metassedimentos e tenha
condicionamento estrutural no Falhamento de Cubatão.

Esse falhamento, discutido em 11.2., se desenvolveu durante a formaçáo do Sistema

Rift do Este Brasileiro, no período Jurássico/lnício do Cretáceo, quando se delineou
a borda continental brasileira.
A origem e evoluçáo da Serra de Cubatão está portanto íntimamente ligada à
forma@o e evoluçáo da costa sudeste brasileira, com início há cerca de 150 Ma,
tendo sido afetada por vários eventos posteriores de reativa@o tectônica
Cenozóica.
O recuo das escarpas é govemado pelas linhas estruturais e contactos litológicos das
rochas precambrianas, com a abertura de grandes festonamentos na borda do
Planalto Atlântico (CRUZ, 79751.
Tal evolução, prende-se aos processos geomórficos e seus mecanismos, típicos de
áreas tropicais úmidas. Os altos índices pluvioméhicos, provocam o constante
escoamento superficial e subterrâneo, favorecendo assim a ação do intemperismo,
tanto nos materiais superficiais, como em diversos níveis de alteraçáo do susbstrato
rochoso. A saturaçáo dos materiais superficiais, especialmente nos veróes onde

oconem as chuvas mais intensas, aliada aos elevados valores de declividade das
vertentes, provocam as oconências de escorregamentos e movimentos de massa,
(exemplificados em L1.), desgastando e modelando o relevo das encostas.

Os movimentos de massas nessas condiçóes, conforme concordam vários autores
(SHARPE, 1938; ZARUBA,7969; CRUZ, 1990), devem ser reconhecidos como dos

mais importantes processo geomórficos modeladores das encostas. Esses
movimentos, ocorrendo em grandes extensóes ou isoladamenle, "fazem parle
integrante do complexo processo erosivo formador das vertentes escarpadas", sendo
intensif icados sempre que interferem fatores antropogênicos.

O termo escarpa tem sido utilizado para verientes com declividade superior a 22o,
com segmentos retilíneos de mais de 60m, caracterÞados por desníveis topográficas
de pelo menos 40m (CRUZ, 1990), como ocone via de regra na área da pesquisa.
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IV.2. CARACTERISTICAS LOCAIS
O mapa geomorfológico da área é apresentado na Figura

Examinando

a

figura, podemos distinguir

3

lV.2.l.

províncias geomorfológicas bem

distintas:

Planalto Paulistano, no quadrante NW.
Faz parte do Planalto Atlântico, designação mais abrangente para o estudo da
costa sudeste do Brasil. Possue relevo ondulado, com altitudes em torno de
700 a 750m e acidentes topográficos de pequena amplitude, que
excepcionalmenie podem atingir até 1000m. As formas mamelonares com

morrotes semi-arredondados, resultantes

da ação intempérica,

estâo

entremeadas por cursos d'água de baixo gradiente hidráulico, que coffem em
várias direçóes.

A Fotografia lV.2.l. é uma vista de um trecho do Planalto Paulistano, junto
à Represa do Rio das Pedras.

Trecho Senano, atravessando a êtrea de SW para NE:
Caracteriza-se por um relevo muito acidentado e escarpado, com taludes
muito inclinados, geralmenle entre 35' e 55". O festonamento da linha
principal de escarpa, a partir da borda do planalto, resultou numa sucessáo de
talvegues bastante entalhados no relevo, os quais se dispõe segundo as linhas
de maior declive, buscando o rio Cubatáo ou seus afluentes principais, os rios
Pilóes e Passareúva.

Os gradientes hidráulicos sáo muito elevados, geralmente superiores a 30o e as
amplitudes enhe espigóes e talvegues atingem até 60m.

Muitos desses talvegues apresentam-se secos a maior parte do tempo,
entretanto transformam-se rapidamente em riachos caudalosos por ocasião
das fortes chuvas características da regiáo, especialmente no período de anual
de outubro a março.

A Fotografia 1V.2.2., dá uma visáo parcial da escarpa senana,

que

representa "um degrau com aproximadamente 700m de altura", separando o
Planalto Paulistano da Planície Costeira.
A Fotografia lV.2.3. é ouha visáo da Serra de Cubatáo, em primeiro plano,
com a Planície Costeira ao fundo.

o

Planície Cosieira, no quadrante SE da étrea, de relevo plano e sujeita às
oscilaçóes de marés. Localmente restaram morrotes cristalinos isolados atingindo
altitudes de 80 a 120m.
A Fotografia 1V.2.4. é uma vista da Planície Costeira, tendo ao fundo a
cidade de Sáo Vicente.

Uma feição geomorfológica muito destacada na área é o vale do rio Cubatáo que
acompanha a direçáo geral da falha do mesmo nome. Ele está encaixada enhe a
escarpa principal da Serra de Cubatáo e um alinhamento de cristas remanescentes
ao sul do vale.
A escarpa da Serra tem sua borda superior muito bem marcada, em torno de 700750m, se desenvolvendo na direção geral NE e apresentando uma reenhância na
altura das cabeceiras do rio Pilóes, principal tributário do Cubatáo na ârea.
A borda inferior da escarpa, embora menos marcante, tambem é bastante visível,
especialmente em foios aéreas ao estereoscópio.

A linha de cristas que forma a verlente sul do vale do Cubatáo, com cotas em torno
de 700m, guarda a mesma direçáo geml das escarpas e vai decrescendo para NE,
até se transformar em morrotes isolados.
A oconência dessas cristas, parece ter similaridade com o fenômeno estudado por

CAMPANHA (1994) no Planalto do Juqueriquerë, em Sáo Sebastião, afastado
cerca de 95km na direçao NE, o qual é formado por uma sucessáo de morros subnivelados, nas altitudes de7O0 a 750m.
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Fotografia 1V.2.1. Planalto Paulistano. Vista parcial junto
à Represa do Rio das Pedras

Fotografia lV.2.2. Serra de Cubatão. Visão geral da vertente
do Caminho do Mar
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Fotografia 1V.2.3. Serra de Cubatão. Vista da vertente direita do
rio Cubatão, com Planfcie Costeira ao fundo

Fotografia aV.2.4. Planfcie Costeira. Vista parcial com a
cidade de São Vicente ao fundo

IV.3. VISÃO LOCAL E DAS ÁREAS CIRCUNDANTES

A Imagem 1V.3.1., do satélite Landsat-5, 1995, nos dá uma ampla visáo daârea
da pesquisa e das áreas circundantes.
A imagem cobre uma área total 8 vezes maior que

a ârea de estudo, permitindo

distinguir muitos elementos de interesse geral como relevo, hidrografia, sistemas
viários, cidades, complexos industriais etc, incluindo tambem as principais feições
da geomorfologia local anteriormente comentadas, bem como sua continuidade nas
áreas circundantes, o que dá uma melhor visáo de conjunto.

A

sobreposiçáo da transparência apresentada na Figura 1V.3.1., aonde está
delimitada a ârea da pesquisa, facilita a identificaçáo dos elementos de maior
interesse constantes da imagem Landsat, dentre os destacamos:

Relevo

r
.
.
.

Limite Planalio
Limite Sena

-

- Serra;
Planície;

Padráo diferenciado entre o Planalto Paulistano ("mar de monos"), Sena
de Cubatáo (escarpa) e Planície Costeira (topografia plana);
Reenhâncias pronunciadas na borda serrana nas regióes dos vales dos
rios Pilóes, Perequê, Mogi, Quilombo e Jurubatuba.

Hidroqrafia
. Represamentos no Planalto Paulistano (Billings, Rio Pequeno, Rio das
Pedras);

¡ Rios Cubatão,

Branco, Casqueiro, Perequë, Mogi, Quilombo,

Jurubatuba, Piaçabuçu;

.

Canais do Baneiros, Casqueiro, de Bertioga.

Sistema viário:

.
¡

Via Anchieta;

o

Interligação Anchieta

.
.

Rodovia dos Imigrantes;

-

Imigrantes;

Caminho do Mar;
FEPASA.

5B

Cidades:

o

Cubaiáo;

¡

Santos;

o
o

Sáo Vicente;

Vicente de Carvalho.

Complexos Indushiais:
. COSIPA;
. Refinaria Presidente Bernardes.

Convem destacar ainda, atravessando toda a imagem, o Falhamento de Cubatão,
orientado segundo a direçao estrutural regional principal: N 50' - 60" E.
Muitos outros elementos, constam da imagem apresentada e podem ser analisados,
dependendo do enfoque que se considere.
Utilizando-se técnicas de processamento digital de imagens, a partir da gravação
original em fita magnética, pode-se pesquisar e obter muitas informaçóes.
Um exemplo de resultado, obtido com processamento digital de imagem de satélite
em laboratório, já foi apresentado na Imaqem I.3.1., onde está muito bem
diferenciado o padráo visual entre o Planalto Paulistano, a Sena de Cubatáo e a
Planície Costeira.
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CAPÍTULO V

CLIMA, PLUVIOMETRIA E VEGETAçAO
V.1. CONSIDERAÇÓES SOBRE O CUMA E INFLUÊNCIA DA PLWIOMETRIA.

Existem algumas cartacterísticas diferenciadas entre os climas das 3 províncias
geomorfológicas mencionadas anteriormente: Planalto, Serra e Planície Costeira.
Vamos nos ater ao hecho da Serra de Cubatão, que tem especial interesse para este
habalho, onde o clima se caracler'za por elevados índices pluvioméhicos, grande
nebulosidade e temperatura média anual superior a22C.
A média mensal das temperaturas é superior a 18oC nos meses mais frios e superior
a 22"C nos meses mais quentes.

A área apresenta um clima de transiçáo, entre 2 tipos classificados por KOEPPEN:
Af - chuva contínua durante todo o ano, sem estação seca;
Aw - chuva se concentrando mais no veráo e chuvas ocasionais no inverno.
De modo geral, o clima apresenta características do tipo "Tropical Chuvoso".
A umidade relativa do ar é sempre elevada, comumente acima de 85%. Essa
característica, aliada à temperatura média anual elevada, favorece grandemente o
desenvolvimento da flora em geral.

A névoa e chuviscos típicos dessa regiáo serrana se devem à condensaçáo de água
das massas de ar carregadas de umidade provenientes do Oceano Atlântico, ao
encontrarem a barreira.climática representada pela escarpa da Serra do Cubatão.

O

período conhecido como "estaçáo das águas", se estende de outubro a

março/abril, quando ocone 7O7o da precipitaçáo pluviométrica anual.

Os índices pluvioméhicos na área serrana sáo dos mais elevados do

País,

alcançando frequentemente valores superiores a 3500 mm/ano.
Excepcionalmente, podem atingir valores superiores a 4000 mm/ano, como oconeu
emt976, quando os índices seguintes foram regishados:
a
a

4L52 mm na Estaçáo Pluvioméhica E-143 na Cota 400 (Via Anchieta);
4408 mm na Estação Pluviomét¡ica E-153, na Curva da Onça (cota
500m da Via Anchieta)

A Figura V.1.1., mosha a localÞaçáo de 5

estaçóes pluviométricas existentes na

ârea de interesse para o habalho:

r

Estação E-109

o

Estaçáo E-153 CURVA DA ONÇA, Via Anchieta, altitude de 500m;

.
.
r

AUIO DA SERRA, altitude de 760m;

Estação E-143 COTA 400, Via Anchieta, altiiude de 400m;

Btaçao E-236 PILOES, altiude de 100m;
Estação E 101 CUBATAO. altitude de 06m.

A Tabela V.1.1., apresenta as altums anuais de chuvas registradas nas 5 estaçóes
pluviométricas citadas, no período I97 6 -1,991.
Conforme se depreende da tabela apresentada, os meses mais chuvosos são janeiro
e fevereiro, sendo agosto o mês mais seco.
Os maiores índices pluvioméhicos foram registrados pelas estaçóes E-153, na Curva

da Onça e E-143, na Cota 400, ambas de eqecial interesse por estarem localizadas
em plena escarpa serrana.
Os registros mais completos se referem à Cota 400, porém se observarmos os 3
únicos índices registrados na Curva da Onça, verificaremos que eles são
comparativamente superiores. Este último local é provavelmente o de maior
incidência pluviométrica na área da pesquisa. Registros de campo, atualmente
desaparecidos mas de conhecimento do autor, enlre 7976 e 1985 indicavam essa
tendência.
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Figura V,1.1. Localização das estações
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pluviométricas
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Tabela V.1.1. Alturas anuais de chuvas (mm), 1976

tuv

E-143

E-1 53
CURVA DA
ONÇA
(Alt.5OOm)

(Alt.4OOm)

976,

4404

4152

977

3641

3596

tr-

ALTO DA
ANO

974

SERRA

lAh

76C)rrìì

2542

coTA 400

E-236
PILÕES

(Alt. l OOrn)
3293

2640

979

o.
(n

9ao

2A7A

941

31

-1991

E-101
CUBATAO

(DAEE/CTH.19g7)

rvtes

fvles

ma¡s

chuvoso

mais
seco

OBS.

32o2

JAN

JUN

Várias Estações

2426

ABR

JUL

2049

NOV

AGO

ficaram sem a

2401

NOV

JUN

totalização anual

FEV

MAI

nos anos em que

1^l+ nAmì

2840
2247

JAN

SET

ocorreram falhas

2436

NOV

AGO

nos reg¡stros
mensats

2465

3497

943

3353

3575

3637

3197

FEV/MAR

AGO

944

2362

2593

2336

18,54

NOV

JUN

2105

JAN

JUL

3756'

2aa6

DEZ

JUN

2554

2224

JAN

JUUAGO

2822

FEV

AGO

3213

2743

FEV

AGO

2291

2292

ABR

AGO

2531

MAR

AGO

945
1946

3414

1987
19a8

3950

1989

3102

1990
1991

2223

(E)

09

982

2667

pluviométricas

Consultando os regishos pluviométricos mensais disponíveis e relativos à estação E143 na Cota 400 (DAEryCTH, 1997), desiacamos os seguintes valores mais
expressivos:

. Janeiro/76.......... 1037 mm
. AbriVTT
607 mm
. Janeiro/85.......... 633 mm
. Dezemb,rolS6 ...... 623 mm
. FevereirolSS ....... 681 mm
. Fevereiro/89 ....... 695 mm
r Março/91
879 mm
Para essa mesma estação, o registro mensal mais baixo encontrado, foi de 18 mm,
relativo a Julho/85.

relatório geral para o projeto de engenharia da Rodovia dos Imigrantes
(ESCRITÓRIO TEC. J. C. F. FERRAZ, 1971), cita chuvas tonenciais excepcionais
atingindo o valor de 400mm em 24 horas, na encosta da Estrada de Ferro

O

Sorocabana (atual FEPASA), na veriente direita do rio Cubatáo, náo especificando
enhetanio a data.

Um ábaco muito interessante foi preparado por TATIZANA et al, em 1987,
conelacionando a intensidade de chuvas com os escoûegamentos induzidos na
Sena do Mar, município de Cubatáo, conforme apresentado na FIGURA V.1.2.

A figura mosha uma curva exponencial que é a envoltória dos pontos com maior
probabilidade da ocorrência de esconegamentos.
Todos os pontos plotados no gráfico correspondem a locais com atividade
antrópica, pesquisados no trecho seffano do município de Cubatão, razão pela qual
fala-se em esconegamentos induzidos.
No eixo das ordenadas estáo marcadas as intensidades de chuvas, em mm/h e, no
eixo das absissas, as chuvas acumuladas nos três dias anieriores ao evento
pluviométrico considerado, em mm. Cruzando-se os dados Ordenada X Abcissa,
encontramos um ponto que pode corresponder a um evento de escorregamento
induzido (dentro da envoliória), ou a um evento sem registro de escorregamento
(fora da envoltória).
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Figura V.1.2. Correlação entre chuvas e escorregamentos na Serra do Mar,
município de Cubatáo (Tatizana et al, 1997).

v.2. CONSTDERAÇÓES SOBRE O TrPO E rNFLUÊNCrA DA VEGETAÇÁO
A floresta na Serra de Cubatão, tem sofrido, especialmente nas três últimas décadas,
os efeitos deletérios dos poluentes industriais provenientes do Polo pehoquímico e
siderúrgico de Cubatáo e Piaçaguera.
Esse efeito se faz sentir em toda a floresta, mas de forma mais acentuada nas cotas

acima de 350m onde é maior a pluviosidade, notadamente nas vertentes mais
próximas dos centros poluidores, como se observa nas encostas do Caminho do
Mar, onde a vegetação tem sido bastante afeiada. As nuvens carregadas de
poluentes, hazidas pelos ventos que provem do mar, provocam a formaçáo de
"chuvas ácidas" (pH inferior a 5), muito prejudiciais à vegetaçáo.
Observam-se sinais de doenças - necroses e cloroses - com sintomas típicos de
lesáo por cloro/fluor e ozõnio (GUTBERLE-I , L996). Espessas camadas de partículas
de aparência þreta e oleosa sáo acumuladas nas superfícies das folhas.

Devido aos poluentes, incluindo o dióxido de enxofre e dióxido de nitrogênio,
ocoffe uma acentuada perda de folhas e a diminuição da biodiversividade de

como: quaresmeiras, Cecropío,
Tíbouchíra, Micônia, Helicônia,sp, Maranta sp, Píper sp, Philodendron (imbé),
espécies, permanecendo aquelas mais resistentes,

Rhípsalís, Epiphyllum, Míkanía lagunosa e diversas espécies de gramíneas.

Sáo encontrados muitos troncos de grandes árvores mortas e em várias áreas,
observa-se a tendência de prevalecer a vegetaçáo arbustiva. Náo tem sido
observado o crescimento de novas espécies arbóreas.
Quanio aos ventos provenientes do Planalto Paulistano soprando em direçãro ao

mar, tem influência de apenas 57"

a 107" no conjunto

das

condições

meteorológicas locais (segundo o autor acima). Entretanto, tambem constituem
fator degenerativo da flora, pois tem uma açáo permanente, canegando poluentes
provenientes das indústrias dos municípios do ABC e Mauá.

A flora da mata-de-encosta atlântica que reveste a Serra de Cubatão é composta
por uma vegetaçáo extremamente diversificada em espécies, pertencentes à
de Encostas" (GONÇALVES, 1 995).
Trata-se de uma floresta de formaçáo vegetal umbrófila com os condicionantes de
ambiente tropical e que, apesar de luxuriante é dotada de grande fragilidade ante èrs
"

F loresta Latít'oliada Tropícal Úmída

perturbaçóes antrópicas.

ó8

O equlíbrio do ecossistema, formado por comunidades muito complexas, mostra-se
bastante sensível e está sendo rompido pelas açóes resultantes da atividade humana
(obras de engenharia, ocupaçáo irregular, desmatamento, poluiçáo química etc.).
Nas Fotografias V.2.1 e V.2.2., podemos observar respectivamente, um aspecto
geral da mata e uma área com indícios de degradaçáo vegetal.

Predominam

na flora original da Serra de Cubatão, as espécies lenhosas

fanerogâmicas, formando os estratos superiores, escalonados e bastante densos.
Essa disposição dificulta a passagem dos raios solares, os quais atingem o solo de
forma muito escassa, criando um ambiente de sombra propício para o surgimento
de espécies umbrófilas (marantas, helicônias, begônias, samambaias e musgos) que
revestem o piso da mata. Sobre esse dossel arbóreo, se desenvolvem espécies
herbáceas semi-lenhosas hetiófilas, do tipo trepadeiras. Fazem parte ainda dessa
diversidade, lianas, bromélias, cactos e orquídeas, que crescem sobre os troncos e
ramos das árvores.
Com a degradação vegetal, esse panorama vai sendo modificado, com diminuição
das espécies em geral, em particular das espécies arbóreas.

A

degeneraçáo gradativa do revesiimento vegetal das encostas, inclusive com o
enfraquecimento da trama de raízes e rizomas que servem como travamento dos
solos, especialmente durante as chuvas, implica na diminuiçáo da sua resistência ao

cisalhamento, aumentando consequentemente

sua

susceptibilidade aos

esconegamentos.

por esconegamentos mostraram que as
raízes, mesmo de grandes árvores, são pouco profundas, com penetração
Observaçóes visuais em áreas afetadas

geralmente restrita ao solo coluvial, ou penetrando pouco no solo saprolítico muito
pobre em nutrientes. Ainda assim, seu papel no travamento dos solos náo pode ser
menosprezado.
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Fotografia V.2.1. Aspecto geral da mata na Serra de Cubatão

Fotografia V.2.2. Área com indfcios de degradaçåo vegetal

WOr I F, 1987, elaborou um gráfico conelacionando o desmatamento com a
variação esquemática de estabilidade das encostas, expressas pelo seu fator de
segurança (FS:relaçao entre as forças resistentes num bloco ideal de encosta e as
forças cisalhantes atuantes no mesmo bloco), conforne apresentado na Figura

v.2.1..
Verifica-se na figura, que existe uma linha de tendência natural da estabilidade da
encosta antes do desmatamento, com um determinado ângulo de inclina@o
(AFS/AI Florestado). Essa linha é modificada após o desmatamento, assumindo
um ângulo mais inclinado (AFS/At Desmatado), o que leva à ruptura da encosta
num tempo total inferior ao que seria sem o desmatamento.
Observa-se que, imediatamente após o desmatamento, ocorre um acréscimo de
estabilidade devido à eliminaçáo de fatores desfavoráveis como sobrecarga da
vegetaçáo, efeito alavanca, etc. Entretanto, esse acréscimo tende a desaparecer
com o tempo, à medida que ocoûem o apodrecimento das raizes, com consequente
perda da trama de travamento dos solos, bem como de outros fatores favoráveis,
como a redistribuiçao da água das chuvas e prote@o superficial, anteriormenie
proporcionados pela vegetação.

Náo podemos deixar de ressaltar que, descontado o efeito deletério da poluiçáo
química, as condições de clima, temperatura e umidade, favorecem grandemente a
regenera@o da vegetação em geral, que em poucos anos, tende a ocupar seus
espaços nas aréas afeiadas pelo homem ou por escorregamentos naturais.
Em locais onde a conshuçáo da Rodovia dos Imigrantes provocou destruição da
vegetaçáo,. foram tomados cuidados para a sua recuperação, após a abertura da
estrada. Cerca de 4 anos depois, a vegetação arbustiva já cobria completamente as

cicahÞes

da

conshução, estando

a

vegetação arbórea

em fase inicial

de

desenvolvimento.
Para intervalos de tempo maiores, observa-se a recuperação da floresta, conforme

ilustrado nas Fotografias V.2.3. e V.2.4., tiradas em novlt974

e

ott!7999,

respectivamente.

Considerando-se o gráfico anteriormente apresentado, significa que, alguns anos
após o desmatamento, à medida que vai havendo a regeneraçäo progressiva da
flora, vai tambem se restabelecendo a linha de tendência natural da esiabilidade.
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Figura V.2.1. Desmatamento e variação esquemática da estabilidade
das encostas (Wolle, 19a6).

Fotografia V.2.3. Vegetação destruida na encosta do viaduto VA-5 da Rodovia
dos lmigrantes, Nov/1 974 (Desenvolvimento Rodoviário SA)

Fotografia

v.2.4. Aspecto da vegetação no mesmo local em out/19g9.

CAPÍTULO VI
ASPECTOS CONCEITUAIS DA ESTABILIDADE DE ENCOSTAS

vt.1.

MovtMENTOS

DE

ENCOSTAS

-

CLASSIFICAÇAO

E

FATORES

INTERVENIENTES

Os movimentos e instabilizaçóes em encostas sáo condicionados por uma série
muito grande de fatores, cujas origens estão na formação da própria rocha e que se
desenvolvem à medida que ela vai sofrendo transformaçöes no decorrer do tempo,
aÍé oconer a deflagraçáo efetiva do processo de movimentação.

A

maior parte desses fatores pode ser englobada no que chamamos de
condicionantes geológicos, geomorfológicos e eshuturais, bem como no clima
(destacando a pluviometria) e na vegetação, conforme abordamos nos capítulos
anteriores. Além disso, devemos levar em conta a influência decisiva da açao
antrópica na deflagração dos processos instabilizatórios, sempre que ela se faz

presente.

Dentre as várias classificações existentes para os movimentos de encostas,
preferimos apresentar a de VARNES,7978, conforme consta na Tabela Vl.1.l.
Nessa tabela, o termo solo é empregado conforme o uso conente em engenharia,
conespondendo aos materiais incoerentes e inconsolidados, sejam areias, siltes ou
argilas.

As quedas, referem-se principalmente a eventos ocasionais localizados. Em áreas
com matacóes (náo típicas da Sena do Cubatão), os mesmos váo sendo
desconfinados pela açáo hidráulica e podem vir a rolar encosta abaixo pela açao da
gravidade.

Tombamentos, são fenômenos que ocorrem em condiçóes de juntas paralelas à
crista do talude, mergulhando para denko do maciço e que tendem a se deslocar
segundo sua linha de maio¡ declive.
Os esconeqamentos, sáo os movimentos mais visíveis na Serra do Mar, estando
classificados basicamente em rotacionais e translacionais. A ruptura rotacional é a
regra nos solos mais homogêneos, como os horizontes coluviais que constituem a
maioria dos esconegamentos cíclicos dos períodos chuvosos. Após rompido, esse
material se desloca longas distâncias encostas abaixo, transformando-se em conidas
de lama e deixando extensas cicatrizes lineares na paisagem.
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Os escoamentos de massa tipo rasteio, sáo muito comuns em horizontes
superficiais, como os já referidos solos coluviais, provocando um curioso
encurvamento nos caules vegetais, que adquirem um perfil de "Gogó de Ema",
provocado pelo seu deslocamento gmdual e lento no sentido do movimento
encosta abaixo, ao mesmo tempo que váo crescendo obedecendo ao fototropismo
positivo que tende a verticalizá-los.
Quanto ao rasteio profundo, que não tem sido táo bem estudado, é na verdade de

grande importância na estabilidade geral da Ser¡a do Mar, pois afeta os horizontes
rochosos mais profundos, até dezenas de mekos de profundidade, provocando a
abertura de fendas de haçao e estabelecendo um comportamento mecânico que o
Prof. Manuel Rocha do LNEC, chamou de "maciço desarticulado", em 7973, ao

visitar as obras da Rodovia dos Imigrantes. Esse comportamento, explica a
ocorrência de uma drenagem subterrânea predominantemente vertical nessas
encostas, com elevada permeabilidade hidráulica. Pudemos constatar inclusive,
duranie as escavações de tubulóes de viadutos dessa rodovia (Viadutos 72 e 73),
que fendas decimétricas oconiam alé. pelo menos 20m de profundidade, permitindo
comunicaçáo verbal entre trabalhadores escavando tubulóes próximos.

O

é

tambem característico das formaçóes de tálus, oconendo tanto
superficialmente como em profundidade. Geralmente o movimento é intermitente,
acompanhando os períodos chuvosos, variando de velocidade de ponto para
ponto, tanto horÞontalmente como verticalmente (normalmente é maior junto à
rastejo

superfície, diminuindo com a profundidade). Com a saturaçáo, o movimento tende
a se acelerar, à medida que diminue a resistência ao cizalhamento do material,

podendo ocoffer a ruptura do tálus, com escoffegamento por vezes catashófico,
como exemplificaremos em outro capítulo.

A Tabela Vl.l-z.,

apresenta alguns dos principais fatores deflagradores dos

movimentos de encostas.

A

remoçáo

de solos, como fator deflagrador de

movimentos, pode ser

exemplificada pelos cortes em encostas de solo, conforme conhecemos táo bem em
certos trechos de rodovias antigas como o Caminho do Mar e a própria Via
Anchieta, ou nas estradas de serviço da Rodovia dos Imigrantes. É.omum tambem,
oconer a remobilização de um escorregamento, pela remoçáo descuidada do
mate¡ial no sopé do mesmo e que está funcionando como resistência passiva ao

movimento (prática utilizada

por

algumas prefeituras

qualificadas).
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Tsbela vl.1-1. crassificação dos movimentos de encostâs (Varnes, 1978)
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Sobrecargas, podem ser aterros em encostas causando a ocorrência de rupturas de
base, exemplos que tambem lazem parle da história das construçóes rodoviárias em

trechos da Serra do Mar. O termo sobrecarga, na tabela é empregado de forma
ampla, englobando inclusive toda a massa da vegetação. Jâ o " eÍeilo alavanca"
(oscilaçáo das árvores com os ventos, transmitida ao terreno por suas raízes), eslét
colocado em "outras causas".
Evidentemente, a água e os mecanismos dela resultantes, preponderam nos fatores
predisponentes e tambem nos fatores deflagradores dos movimentos em encostas,
se deixarmos de lado a ação antrópica.
No caso dos maciços de solos, sabemos que os parâmetros determinantes da
resistência ao cisalhamento são o ângulo de atrito intemo e a coesáo.

A

coesáo possui uma parcela relacionada à capilaridade, denominada "coesäo
aparente", que varia com o grau de saturação do solo e essa variaçáo pode ter
grande influência no mecanismo de escorregamento.
É o que ocone na Serra do Mar, onde a maioria dos esconegamentos cíclicos
afetam o solo coluvionar (ou coluvial). A variaçáo da coesão aparente desses solos
em funçáo do grau de saiuração, foi estudada por CARVALHO, 1991 (Figura

vr.1.1.).
Na figura, podemos observar como é significativo o efeito da saturaçáo S, sobre a
variaçáo da coesão aparente c. A curva de conelaçáo, mostra que com o aumento
do grau de saturação de 607o para 100%, a coesão aparente diminue de 20 kPa
para praticam enle zero.

Outras características e propriedades dos solos, podem afetar sua suscepiibilidade
aos processos de instabil'zação, devendo ser consideradas na análise de casos
específicos. É o ca.o de estruturas reliquiares em solos residuais (incluindo os solos
saprolíticos da Serra do Mar), que podem ter grande influência na sua resistência ao
cisalhamento e que portanto devem ser consideradas numa analise de estabilidade
de taludes nesse material.
Para exemplificar a influência dessas estruturas reliquiares (tambem chamadas de
macroeshuturas de solos por alguns autores), apresentamos a Tabela VI.1.3.

Os valores de ângulo de ahito interno e coesão, foram obiidos em ensaios de
cisalhamento direto de 4 tipos de solos residuais, mostrando significativa variaçåo,
dependendo da direção do esforço aplicado, em relaçáo à posiçáo do plano da
macroestrutura existente (laminada, xistosa, ou bandada).
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Figura v1.1.1- Variação da coesão aparente do
solo coluvionar da serra do Mar
em função do grau de saturação (Carvalho. 1991)

Tâbela V|.1.3. Resistência de solos com macroestruturas
(Sandroni. l gg5)
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Os valores máximos da tabela, como se pode observar, foram obtidos para
esforços aplicados normalmente aos planos das macroestruturas dos solos e os
valores mínimos para os esforços aplicados paralelamente a essas estruturas.
Para maciços rochosos, além dos parâmetros basicos de resistência ao cisalhamento
é fundamental considerarmos a ocorrência das descontinuidades presentes e como
elas influenciam essa resistência.

Uma vez que os valores de ângulo de ahito interno e coesáo são mais elevados para
as rochas qu€ para os solos delas resultantes e os solos em geral, considerados
apenas esses parâmehos, os taludes rochosos deveriam ser sempre mais estáveis,
admitindo comparativamente maior inclinaçáo que os taludes em solos.
Ocorre porém, que essa afirmaçáo muitas vezes náo é verdadeira, pois em taludes
rochosos as ruptums são condicionadas principalmente pela ocorrência de planos
de juntas, os quais devem ser cuidadosamente analisados.

A oconência

de junias, diminue a resistência ao cisalhamento dos maciços
rochosos, atuando no sentido da diminuiçáo do seu ângulo de atrito, conforme
moshado na Tabela V|.1.4.

Observamos na tabela que, alem da diferença de valores do ângulo de atrito para
cada tipo de rocha, existe significativa variação para uma mesma rocha em funçáo
da condiçáo considerada. Rochas intactas, tem ângulo de atrito geralmente
superior a 45" (condição conhecida como "resistência de pico"), diminuindo esse
valor cerca de 207o a 257" pela simples existência de juntas e, caindo ainda mais,
quando ocorre início de cisalhamento, permanecendo porem um certo valor
mínimo, conhecido por "ahito residual".
Encostas que apresentam juntas com indícios de movimentação (cisalhadas),
devem portanto serem consideradas na condiçáo de ruptura iminente.

Tabela V1.1.4. Valores de ångulo de atrito para rochas intactas, com
juntas e com juntas cizalhadas (Hoek, 1972)
TPO DE ROCHA

ÂNGULo DE ATRfro (.)

JI,,INTA
Andesib
Basalto
Gesso
Diorito
Grarúto
Grau¡aca
Calcário
Mortronito
Pórfiro
Quartrito
Arerúto
Xisto
Folhelho
Siltilo
A¡{ós1a

45
48-50

31-35
47
35-41

RESDI'AL

'i'

53-55

5044

31-*t

45-50
30-60

33€7

48€5

28-32
30-34

40
44
27-38

25-U

45€4

37

27-32

50
45-60

43

ô4
45-50
26-70

26-3É.

24--g4
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VI.z. TIPOS DE RUPTURA

Em solo coesivo, o tipo de ruptura padráo esiá esquematizado na Figura

Vl.z.l.

Trata-se de superfície de ruptura circular, onde O e r representam respectivamente o
eixo e o raio do cilíndro deslizante teórico e €A represenla a resistência ao
cisalhamento do maciço.
A figura é genérica para solos coesivos, variando para cada caso o raio de curvatura
da superfície cÞalhante e sua posiçáo em relaçáo à face do talude.

Os solos argilosos tem coesáo maior que os solos arenosos. A coesão passa a
diminuir quanto mais arenoso o solo se torna, tendendo a zero para as areias
eólicas anedondadas (areias de dunas). À medida que a coesáo diminue, o raio de
curvatura da superfície de ruptura aumenta, tendendo à ruptura plana.
No caso de solos com macroestruturas, como os saprolíticos (com estruturas
reliquiares tipo bandamentos, xistosidades, etc.), elas atuam como planos de
ftaqueza, podendo ocorrer rupturas planas, ou segundo um padrao composto
circular-plano.
As rupturas circulares sáo objeto de estudo específico da Mecânica de Solos e náo
serão detalhadas neste habalho.
Convem enhetanto citar que, no caso dos solos coluviais que sofrem
escorregamenios periódicos na Sena do Mar, as rupturas são inicialmente
circulares, até enconharem o substrato residual, ocorrendo entáo deslizamento
planar.

Para maciços rochosos, a influência das descontinuidades é preponderante nos
mecanismos de ruptura, pois constituem planos de menor resistência ao
cisalhamento. Alguns tipos de ruptura plana sáo apresentados na Figura V1.2.2.
Verifica-se que, quando existe no maciço mais de uma família de descontinuidades,
a rupiura é condicionada por ambas, resultando num padráo composto.

Na Figura VI.2.3., estão representados alguns dos principais tipos de ruptura
plana em taludes rochosos e suas coffespondentes projeçóes em estereogramas,
associadas as condiçoes eshuturais. Em cada estereograma, estáo representados os

polos dos planos de juntas, o plano médio das juntas, o plano da face do talude e a
linha de crista do talude.

Figura V1.2.1. Ruptura em solo coesivo (Cernica, 1994)
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Figura V1.2.2. T¡pos de ruptura plana (Piteau e Martin, 1991)
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83

Observamos na figura anterior, que o tipo a é característico de rocha branda ou
rocha muito fraturada sem padrão definido das descontinuidades, de tal modo que
os polos das juntas aparecem com distribuiçáo homogênea no estereograma. Esse
tipo de ruptura circular é tambem característico de solo coesivo.
O tipo b, apresenta uma única famflia de juntas de direçáo paralela à direçáo do
talude e ângulo de mergulho menor que o dele. A zona achurada no estereograma,
representa a condição de estabilidade mais desfavorável, que podemos tambem
chamar de "condiçáo de ruptura".
No tipo c, existem duas famílias de juntas que cortam o talude formando uma
cunha de ruptura. As intersecções dos planos dessas juntas com o plano do talude,
representados no estereograma, definem a zona de ruptura (achurada).
O tipo d, ilustra uma única famflia de juntas, de direçáo paralela à direçáo do talude
e com ângulo de mergulho superior ao do talude. É a condiçào potencial de ruptura
por tombamento, representada no estereograma pelos planos das juntas e do

talude, em

icírculos opostos.
Casos mais complexos, podem ser entendidos pela combinação de mais de um dos
tipos esquematizados.
sem

B4

vr. 3. cr.-ASSrFrcAÇoES GEOMECÂNTCAS

Foram elaboradas diversas classificaçóes geomecânicas, por vários autores, a partir
especialmente da década de 1940. Essas classificaçóes foram preparadas visando
aplicaçoes em obras subterrâneas, mas com o passar dos anos, foram sendo
estendidas e adaptadas para uso tambem em obras de superfície.
Algumas das principais classificaçóes estáo apresentadas na Tabela VI.3.1., com
observações concernentes ao seu uso na época e posteriores modificaçóes.

Os vários autores, em suas

classificações, basearam-se em alguns índices
característicos das rochas, conforme consta da Tabela V1.3.2..
Os autores que utilizaram o maior número de índices, como se pode ver, foram
Wickham, Beniawski e Barton. Entretanio, Wickham não considerou o RQD, nem
fez recomendaçóes executivas, o que na prática reshinge a sua aplicaçáo.
O parâmetro RQD ("Rock Quality Designation"), proposio por DEERE et al (1967)
é um índice de qualidade do maciço rochoso, com valor em porcentagem, obtido
em testemunhos de sondagem. E definido pela relaçáo entre o comprimento da
amosha recuperada numa manobra (soma das peças maiores que 10cm). e o
comprimento efetivamente perfurado.
BENIAWSKI, 1973, introduziu o Sistema RMR ("Rock Mass Rating Sysiem,'), o qual
sofreu posteriormente diversas modificaçóes. Em 1979, o autor propôs uma versão
da sua classificaçäo ao "South African Council for Scientific and Indushial Research
- CSIR"), cuja versão traduzida é apresentada na Tabela V1.3.3.. Essa classificaçáo
iambem é conhecida como CSIR - Classificação geomecânica para maciços
fraturados.
Conforme se observa nessa classificação, para cada característica considerada e
faixa de variaçáo, a rocha recebe uma nota (peso relativo). A soma dessas notas ou
pesos relativos, resultará num valor numérico final para o conjunto, estabelecendo a
classificação geomecânica do maciço numa das seguintes categorias:
Classse I - 100 a 81 - muito bom
Classe II - 80 a 61 - bom
Classe II - 60 a 4t - regular
Classe IV - 40 a2l - pobre
Classe V - < 20 - muito pobre
Para cada classe é estimado um tempo médio de auto-sustentaçáo do maciço, o
qual varia desde anos até minutos, em funçáo do vão livre considerado para a
seçáo da escavaçáo,

Tabela V|.3.1. Principais classificações geomecån¡c€s (Beniawski. 1 9gg)
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Tabera vr.3.2. Índices característicos das principais crassificações
geomecânicas (ABGE, 1999)
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Tabela v1.3.3. sistema RMR de classif¡câçáo geomecânica (Beniawski, 1979)
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Convem lembrar que nas tabelas de Beniawski, podem-se encontrar variaçóes nas
faixas ahibuidas a determinados índices e seus pesos relativos, dependendo do ano
da adaptação ou versão utilizada.

BARTON ef al (1974), estudando quase 2 centenas de casos histórico de túneis e
escavações subtenâneas, propuserarn ao "Norwegian Geotechnical Institute - NGI",
um índice de oualidade do maciço rochoso. denominado índice O, para caracterizar
sua condição geral de estabilidade quando submetido à escavação.
O índice Q é definido pela seguinte expressão:

Q
Onde:

-

(RQD/Jn)x (JrlJa)x (Jw/SRF)

RQD (rock quality designation)

índice de qualidade da rocha,
proposto por DEERE
Jn fioint set number)
índice de influência do número
de famfias de juntas
Jr (ioint roughness number)
índice de influênciam da
rugosidade das paredes das
juntas
Ja (ioint alteration number)
índice de influência da alteraçáo
das paredes das juntas
Jw (ioint water reduction factor)- índice de redução da resistência
pela presença de água
SRF (shess reduction factor)
índice de influência das tensóes no
entorno da escavaçáo
Verifica-se na expressáo a grande importância ahibuida às condições das
desconiinuidades ou juntas, alem do estado de tensóes na regiáo circundante à
excavaçáo. Os valores dos diversos parâmetros que entram na expressáo acima do
cálculo de Q, devem ser individualmente determinados de acordo com a Tabela
V1.3.4., apresentada nas hês partes a, þ e C. A tabela, bastante detalhada, facilita
a obtenção desses valores , trazendo no final considerações adicionais para sua
correta interpretaçáo.

:

-

:

:
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Tabera Vr.3.4. parâmetros rochosos utirizados na obtenção
do fndice
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ïabela V1.3.4.
Parte c

Como vimos, as classificações anteriores foram desenvolvidas a partir do estudo e
observações de túneis e ouhas obras subtenâneas, sendo posteriormente adapiadas
para utilizaçáo em escavações de taludes.

ROMANA (1985), decidiu propor uma classifica@o geomecânica de maciços,
especîlica pam taludes. A nova classificaçáo, designada SMR ("Slope Mass Rating"),
resultou basicamente de modificaçóes inhoduzidas por Romana no sistema RMR de
Beniawski.

Para isso, ele considerou alguns fatores de coneção devidos às influências das
juntas, alem de um fator devido à influência do método de escavaçáo utilizado.
O SMR é um valor quantitativo definido pela expressão:

SMR:

RMR

+ (F1x F2 xF3) + F4

Onde: F1

-

fator de coneção devido ao ângulo entre as direções
da junta e da face do talude (F1 :1 - sen Aj). Ele
varia de 1,00 para Aj -0o, até 0,15 para Aj > 30o.
F2 : Íator de correção devido ao ângulo de mergulho da
junta (F2 - tS'?Bj). Ele varia de 1,00 para Bj>45o.
até 0,15 para Bj< 20o.
F3 - fator de correçáo devido à posição relativa dos
planos da junta (mergulho Bj) e do talude
(mergulho Bs). Para juntas e taludes paralelos
(Bj=Bs) é boa a condição de estabilidade. Para
juntas com mergulho maior que o talude (Bj>Bs),
temos a condição potencial de tombamento. Para
juntas com mergulho 10o inferior ao mergulho do
talude (Bs - Bj > 10"), temos uma condição de
estabilidade muito desfavorável.
F4 - fator de coneção empírico, devido ao método de
escavação utilizado.

Na Tabela VI.3,5., estão relacionados valores de ajustes devidos às juntas,
dependendo da influência dos fatores Fl,F2, F3, em diferentes casos.
A Tabela V1.3.6., indica o fator de correção F4, para cada método de escavação
do talude. Como se observa nessa tabela, para taludes naturais intactos, o fator de
correçáo F4 a ser aplicado é de +15, diminuindo para +10 no caso de escavação
com "pré-splitting", termo usado para um desmonte conholado precedido de préfraturamento da rocha. O fator F4 diminue um pouco mais, passando a +8
quando o método usado é desmonte cuidadoso (usualmenie chamado "fogo
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cuidadoso") e Íicr zerado para o desmonte comum com explosivo ou máquina
escavadeira. Para casos de desmonte a fogo sem controle, a eslabilidade fica muito
prejudicada e F4 se toma negativo, podendo diminuir até - 8.
Após inhoduzidas as correções, Romana propôs a classificaçáo SMR, conforme
apresentado na Tabela V1.3.7., que ele chamou de primeira tentativa,
considerando a possibilidade de posteriores modificaçoes.
Tal habalho, sendo específico para taludes, pode servir como base para análises
regionais de risco de ruptura, permitindo estabelecer valores quantitativos muito
úteis na elaboração de cartas geológico-geotécnicas.

Tabela V|.3.5. Valor de ajuste devido às juntas (Romana, 198S)
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Tabela V|.3.6. Valor de ajuste devido ao método de escavação
(Romana, 19Bb)
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VI.4. ANÁUSE DE ESTABIUDADE DE TALUDES

VI.4.1. Parâmetros de Estabilidade

Existem inúmeros fatores que influenciam a estabilidade das encostas, conforme já
comentado, que devem ser considemdos na análise de cada caso.
Para a discussáo genérica da estabilidade de taludes entretanto, os parâmetros
físicos mais relevantes e determinantes da resistência ao cisalhamento dos maciços
de solos e rochas, sáo a coesáo e o ângulo de atrito interno. Como já vimos, no
caso de maciços rochosos, as descontinuidades devem merecer um estudo especial.
O significado da coesáo e do ângulo de atrito fica melhor eniendido, quando
relacionado com as tensões normal e cisalhante atuantes num bloco de material na
condição limite de ruptura, conforme mostrado na Figura Vl.4.l'1. e que pode
ser definida na expressáo geral da sua "resistência ao cisalhamento" (l):

6: c+6tanô

(r)

Onde:

Z=
6:
C:
0

=

lensáo cisalhante
tensão normal
coesão

ângulo de ahito interno

Na Tabela V1.4.1.1., estáo indicados alguns valores iípicos de coesáo (c), ângulo
de atrito (0) e peso específico, obtidos para diferentes tipos de materiais.
Observa-se na tabela, que a coesáo atinge os valores mais elevados (35000 a
55000 kPa) para rochas duras ígneas como granito e basalto, diminuindo bastante
para as argilas em geral e caindo a zero pa'a as areias, cascalhos e rochas
fragmentadas. Quanto ao ângulo de atrito, atinge valores de 45 para rochas duras,
podendo alcançar valores ainda maiores para algumas areias, cascalhos e rochas
duras fragmentadas. Valores inferiores a 35" sáo encontrados para as argilas glaciais
e areias soltas, sendo os ângulos mais baixos os das argilas moles, especialmenie as

orgânicas e a bentoniia.
O peso específico (saturado e seco), tambem tem os valores mais altos para as
rochas duras (25 a 30 kN/m3), caindo geralmente abaixo de 20 para os ouhos

mateirais e atingindo os valores mais baixos para as argilas moles orgânicas e a
bentonita.
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Figura V1.4.1.1. Tensões normal e c¡selhante num bloco de solo ou rocha
na cond¡çåo l¡mite de rupture (Hoek e Bray, 1997)
Tabela V1.4.1.1. Parâmetros tfpicos de solos e rochas (Hoek e Bray, 1997)
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V1.4.2. Fator de Segurança de um Talude.

Consideremos inicialmente a condiçáo geral de equilíbrio em um talude com
presença de água, onde individualizamos um bloco, representando as principais
forças atuantes, conforme esquematÞado na Figura V1.4.2.1:
Estando na condiçáo de equilíbrio, a resultante de todas as forças atuantes no bloco
é igual a zero, poÍ definição. Assim sendo, a somatória das forças que tendem a
levar o bloco ao cisalhamento é igual à somatória das forças resistentes, conforme a
expressão:

W sen

p+V

:

cA

Onde: W -

+

(W cos

{ - U) tan {

(ll)

Força peso do bloco

V = Ângulo do talude
V : Parcela da força cisalhante devida à água

: coesáo do material do maciço
A - Área de contacto do bloco com a superfície de
c

U

þ:

ruptura potencial
Parcela negativa da força normal devida à água

Ângulo de atrito interno do material do maciço
A expressáo de forças (ll) é tambem o desenvolvimento da expressáo (l), já
apresentada, considerando a aplicaçáo das tensóes cisalhante (6) e normal ((. ), na
área A do bloco, isto é:

6A:W

senp + V

6A:Wcosrf-U
Podemos melhorar a estabilidade do bloco, aplicando ao mesmo a força T de um
tirante, o que significa aumentar a resultante das forças resistentes, conforme

indicado na Figura V1.4.2.2., aonde

B

é o ângulo vertical enhe o tirante e o

talude.

As componentes de T, inkoduzidas em (ll), resultam na expressáo geral de forças
num bloco atirantado:

Wsen

g,r

+

V-T

cos

B :cA + (Wcos V-U + TsenB ) tan{

(III )

O Fator de Sequrangr FS, tambem conhecido como coeficiente de segurança é
definido pela relação entre as forças resistentes e as forças que tendem a provocar o
cisalhamento do bloco (favorecem o deslizamenio do bloco).
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Figura V|.4.2.1. Forças atuantes num bloco em equllbrio (Hoek e Bray, 1997)

Figura V1.4.2.2. Equ¡lfbr¡o de forças num bloco at¡rantado (Hoek e Bray,

No caso esquematizado, o fator de segurança do bloco pode ser considerado o
fator de segurança do talude.
A partir de (lll), obtemos o fator de segurança, definido pela expressáo seguinte:

FS=

cA+ (Wcos (P -U+Tsen/3)tan$
Wsen

g +V -T

(v)

cosB

O fator de segurança utilizado varia em função do tipo de obra e do seu carater
transitório (caso de contençóes provisórias) ou permanente.
Para escavaçóes e contençöes provisórias, pode-se usar FS em torno de I,2 a 7,3.
Para obras definitivas, ele varia geralmente de 1,3 a 1,5, dependendo do tipo de
projeto.

Muitas vezes, esião embutidos no fator de segurança utilÞado, aspectos de
incertezas dos projetistas, tanto em relaçáo aos valores corretos dos parâmehos c e
ô , como em relaçáo ao peso da massa instabilizada. Além disso, pode haver
perda da força T de protensäo do tirante com o passar do tempo, por acomodaçáo
da rocha e redistribuição de tensões no maciço. Por essa razáo, se usam Fatores de
segurança teoricamente elevados, como L,5, ou mais. Em maciços sob a influência
de pressóes elevadas de água, ou em solos plasticos, tambem se costuma usar FS
elevado.
Para cada caso portanto, o fator de segurança a ser uiilizado deverâ levar em conta
os parâmehos intervenientes na estabilidade e a confiança que se pode ter na

representatividade dos seus valores, bem como o objetivos do projeto e o tipo de
obra que se está analisando.
Será sempre conveniente o acompanhamento geológico-geotécnico executivo de
uma obra de estabilizaçáo, fazendo se possível, novas amostragens durante as
perfuraçóes dos tirantes, aferindo os parâmetros utilÞados e as premissas de

projeto. Nunca podemos esquecer que, em maciços rochosos fraturados é
preponderante a influência das juntas, conforme já comentamos em capítulo
anterior. Nesses casos, o mapeamento das juntas deve ser considerado na
compartimentaçáo do maciço, orientando o projetista sobre eventuais ajustes.
Um monitoramento periódico posterior à execução da obra de contençáo, através
de instrumentaçÁo geomecâtn ica, tambem é aconselhável. Isso foi feito na Rodovia
dos Imigrantes, onde os muros principais contaram com a instalação de células de

conhole de carga em alguns tirantes, monitorando assim a varia@o da força T de
atirantamento no passar do tempo.
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VI.4.3. Altura X Inclinaçáo

Para cada tipo de material, existe uma relação entre a altura máxima possível e o
ângulo de inclinaçáo do talude com com o plano horizontal. O assunto foi
estudado por vários autores interessados em conhecer essa relaçáo altura X
inclinação e eslabelecer assim a condiçáo crítica para a estabilidade do talude.

Na Figura V1.4.3.1., estão esquematizados 5 casos típicos de rupturas em taludes,
em diferentes materiais, cada qual com sua rela@o "aliura X inclinação", para as
condiçóes seca e saturada Estáo represeniadas tambem as curvas de ruptura, em
gráficos "tensáo cisalhante X tensão normal", em cada caso.
Observando a figura, vemos que o primeiro caso, corresponde a uma situa@o
teórica de um talude em rocha maciça intacta, com acamamento horizontal mas
sem a influência de juntas, o qual se manteria estável mesmo com alturas enornes,
da ordem de quilômetros. Isso se daria com inclinações de até 600 na condiçáo
saturada e de aTé 75o na condiçáo seca. Trata-se evidentemente de uma situaçáo
teórica ineal.
No segundo caso, existe uma descontinuidade aberta até um determinado nível do
maciço, condicionando a ruptura por cizalhamento a partir deste ponto. O talude
se mantem estável com alturas consideráveis, de centenas de metros, para
inclinaçáo inferior a 35" na condição saturada e 45 na condiçáo seca.
O terceiro caso, conesponde a um maciço onde existe um sistema predominante de
descontinuidades cortando tangencialmente a superf ície do talude, alem de um
outro sistema secundário, aproximadamente normal ao primeiro. A ruptura
resultante é do tipo em degraus, sendo que a altura máxima estável tende ao
infinito, para inclinação inferior a 45" na condição saturada, ou inferior a 52o na
condição seca.

No quario caso, representativo de maciço rochoso extremamente fraturado e em
várias direçóes, a superfície de ruptura é aproximadamente circular. A estabilidade
do talude se mosha mais desfavorável que nos casos anteriores, sendo considerado
o valor zero para sua coesão, bem como valores variáveis para o ângulo de ahito
do material, dependendo da posiçáo considerada no maciço e da situação das
tensóes. Comparativamente, observamos que as alturas máximas estáveis para o
talude sáo bem menores neste caso, mesmo considerando-se ângulos de inclinaçáo
bem inferiores.
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O quinto caso, representa ruptura num solo argiloso, condicionado por uma
descontinuidade. A ruptura por cisalhamento se dá a pariir da base da
fratura,segundo uma superfície circular. A forma iem semelhança geométrica com o
segundo caso, entretanto os valores de coesáo e ângulo de ahito sáo bastante
inferiores, bem como as alturas máximas estáveis para os mesmos ângulos de
inclinaçáo.
Pesquisando a influência dos parâmehos de estabilidade em taludes escavados em
rochas duras, com padrão variado de descontinuidades, HOEK (199s) utilizou
mais de uma centena de dados compilados por KLEy (1967) e ROSS-BROWN
(7973) referentes a obras de escavação de minas, galerias, fundações de banagens,
'
cortes rodoviários, etc. Elaborou um gráfico, relacionando altura X inclinaçáo dos
taludes, haçando a curva probabilística de estabitidade, conforme moshado na

Figura V[.4.3.2.
o autor atribue

a

diferença de comportamento entre os taludes (estáveis e

instáveis), basicamente à influência das descontinuidades.
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Figura V|.4.3.2. Altura X inclinação de taludes em
rochas duras (Hoek, 1995)

V1.4.4. Critérios de Ruptura

Critérios de ruptum, constituem hipóteses elaboradas por diversos pesquisadores,
na tentativa de predizer quantiiativamente as condiçóes sob as quais um material
sofre ruptura, quando submetido a um determinado regime de esforços.
No caso de um maciço de rocha ou solo, submetido a um determinado estado de
tensóes, significa estabelecer a sua condiçáo de resistência limüe, na qual se dá a
ruptura ("ponto de ruptura" ).
Para entender melhor o comportamento de um material submetido a esforços e que
vai deformand o alé o limite de ruptura, podemos observar dois casos típicos de
ensaios esquematizados nas Figuras V1.4.4.1. eV1.4.4.2.

O primeiro caso, corresponde ao comportamento tensáo X deformaçáo de

um

material elásto-plástico. Os metais em geral tem esse comportamento, existindo um
ponto de inflexão na curva ("yield point") correspondendo à mudança do regime
elásiico para o plastico. O regime plastico perdura até o limite de resistência do
material, quando se dá a ruptura, caracteruada por uma queda brusca de tensáo,
permanecendo a deformação constante.
O sequndo caso, conesponde ao comportamento apresentado por um material
elástico. O ferro ou o vidro, iem esse tipo de comportamento, onde existe uma
relação constante entre os incrementos da tensáo e da deformação, resultando
numa linha reta para o regime elastico, até atingir o ponto de ruptura.

Os materiais naturais constituintes de encostas e taludes (solos e rochas),
normalmente apresentam comportamentos variando entre os dois tipos
apresentados, isto é, nem são tão elásto-plásticos como os metais, nem tão elastico
como o ferro ou o vidro. Sabemos ainda que, enquanto nos metais a resistência

náo varia com a pressáo confinante, nos materiais ditos pétreos, a resistência
aumenta com o confinamento (critério de Nouvier-Coulomb).
Entretanto, como neste tipo de estudo os maciços estáo normalmente sob condiçóes
de baixa tensáo confinante, eles muitas vezes apresentam comportamento mais
próximo do segundo caso que do primeiro. Significa que, após o regime elástico,

existe um ponto de inflexão para o regime plástico ("yield point"), quase
imediatamente seguido da ruptura. A característica rúptil do material é portanto
predominante, pois a ductibilidade é própria de condiçóes de altas tensôes em
profundidade.
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F¡gura V1.4.4.1

.

Curva tensão X deformação de material
elasto-plást¡co(Hatcher Junior, 1 995)

Ruptwe point

Figura VI.4.4.2. Curva tensão X deformaçáo de material
elást¡co (Hatcher Junior, 1995)
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Diversos pesquisadores propuseram critérios

de

ruptura, desenvolvendo

consideraçóes e teorias a respeito (G¡iffith, Lundborg, Macclintock e Walsh, Barton,
Hoek, Jaeger e Cook, entre ouhos). Os autores, de modo geral, levaram em conta
as condiçöes de tensáo a que estäo submetidos os materiais e suas aplicaçöes a
diferentes tipos de projetos, tanto em obras superficiais como subtenâneas.

Para o estudo de estabilidade de taludes de solos e rochas, os critérios mais
adequados se baseiam nas premissas estabelecidas por Coulomb e Mohr'
Coulomb, em 7773, descreveu as condiçóes da ruptura ao cisalhamento em rochas,
relacionando as tensóes cisalhante e normal, atuantes num plano. Através de
ensaios para alguns materiais, obteve uma linha reta, definida pela expressáo (l) iá
discutida em VI.4.1., isto é:

ã-c+6tan0

(r)

Como sabemos, constitue a equaçáo de uma reta com coeficiente angular tan þ ,
interceptando o eixo das ordenadas em c.
Esse critério, passou posteriormente a ser representado utilizando o círculo de
Mohr, conforme mostrado na Figura VI.4.4.3., passando a ser conhecido como
critério de Mohr-Coulomb.
O maierial de coesáo c e ângulo de ahito interno þ , representado pela reta r, está
submetido ao estado de tensóes 61(tensáo principal máxima) e 6g ( tensáo
principal mínima) representado pelo círculo de Mohr e alcança sua condiçáo de
ruptura no ponto X. Esse ponto, como sabemos, representa o polo do próprio plano

ê com a normal a 61.
As coordenadas de X, constituem a expressão (V) abaixo e
de ruptura, que faz ângulo de inclinação

definem as
componentes cisalhante e normal atuantes no material na condição de ruptura.
Resultam de uma simples transformaçäo da expressão geral (l) apresentada acima):

G:112

(61- 63) sen2o

(V)

6:712 (61 + 63) +Il2(6t-63)cos2e
a partir da conceituação de Coulomb, realizou uma série de ensaios,
esiabelecendo a envoltória de ruptura para diferentes materiais, conforme
Mohr,

esquemat'zado na Figura Vl.4.4.4. Verificou que na verdade a envoltória não é
uma linha reta, conforme considerado por Coulomb, existindo um trecho médio
reto significativo, mas tambem curvaturas côncavas voltadas para baixo nas
extremidades. O ponto B da figura, representa a ruptura do material para o círculo
de Mohr com centro em C

rm-i(ot-03)

o............-.>

Figura V|.4.4.3. Critério de ruptura de Mohr-Coulomb

oo:c
0o:
Figura Vl.4.4.4. Envoltór¡a de Mohr
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VI.4.5. Métodos de Análise

Existem diversos métodos, envolvendo conjuntos de processos, na tentativa de
estabelecer um índice ou grandeza que permita avaliar o risco de ruptura de um
talude ou encosta.
Esses métodos, podem ser divididos genericamente em analíticos, experimentais e
observacionais, dependendo do enfoque considerado.
Os métodos analíticos, envolvendo a teoria de equilíbrio-limite e modelos
matemáticos de tensáo X deformaçao, tem sido bastante utilizados pelos projetistas,
contando atualmente com o apoio de programas computacionais, conferindo-lhes
bastante sofisticação. Devemos ressaltar entretanto, que nenhum método é melhor
que os seus parâmehos de entrada, isto é, a qualidade e confiabilidade dos dados
alimentadores desses programas (valores de coesão, ângulo de atrito, peso
específico, pressáo de fluidos, influência de descontinuidades, elc.) é, que realmente
determinam o bom resultado da análise. Alem disso, qualquer que seja o método
utilÞado, deve ser precedido de uma caracre{uaçáo geológico-geotécnica do talude
em estudo.

Na Tabela VI.4.5.1., são apresentados os principais métodos analíticos, com os
tipos de ruptura considerados.
Os métodos analíticos convencionais ou determinísticos, ainda são os de uso mais
frequente, levando em conta os diversos parâmetros que estáo envolvidos no
cálculo do fator de segurança FS.
Considerando que existem variabilidades basicas desses parâmetros, em relaçáo a
valores considerados médios para os diversos materiais, alguns autores procuraram
desenvolver abordagens probabilísticas, uiilizando valores de acordo com
dishibuiçóes estatísticas. Uma dessas abordagens (GAMA, 1997), procura
estabelecer o coeficiente de variaçåo (Cv), que deve ser levado em conta, quando
se cruzam os dados do fator de segurança (FS) com a probabilidade de colapso
(Pc), conforme Figura Vt.4.5.1., em anexo.
O grau de segurança de um talude segundo o autor, deve ser considerado em
termos probabilísticos, levando em conta o seu coeficiente de variaçáo, qualquer
que seja o valor do fator de segurança.
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F¡gura V1.4.5.1. Grau de segurança de um talude em
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Os métodos experimentais, empregando modelos físicos em diferentes escalas, tem
sido usados em laboratórios, minas e canteiros de obras e, embora de uso mais

restrito, por envolver custos mais elevados que os anteriormente descritos, tem a
vantagem de reproduzir com maior realismo as condiçoes dos maciços naturais.

Os métodos observacionais, sáo assim chamados por envolver a experiência
acumulada na análise de rupturas anteriores, em condiçóes semelhantes ou
correlacionáveis com o caso em esiudo.

Dentre eles se destacam as rehoanálises, que partindo da situação do talude
rompido, procuram ajustar os parâmehos de esiabilidade, através de tentativas de
chegar ao Fator de segurança 1.,0, que define a condiçáo limite de ruptura. Tendo
em vista que o ângulo de ahito normalmente tem valores mais conhecidos e
apresenta menor dispersão, geralmente ele é. pré-ftxado, chegando-se ao valor da
coesão por decorrência.

Um método que pode ser classificado como analítico-observacional é o da proieçäo
estereoqráfica, muito importante na análise de taludes rochosos fraturados e até
mesmo para alguns taludes em solo saprolítico. Desde que existam estruturas

geológicas descontínuas marcantes (fraturas, juntas, falhas, xistosidades,
acamamentos, etc.), esse método pode ser empregado com sucesso. Ele é muito útil
para o geólogo que domina essa técnica, tendo como base o levantamento
detalhado de campo das estruturas existentes no talude. Deve-se tambem escolher

um valor adequado para o ângulo de atrito do material, o que náo costuma ser
problemático, sendo geralmente um dado disponível.
Por esse método, podemos analisar a possibilidade de ocorrência de rupturas
planares num talude, face às suas descontinuidades. Exemplificando, podemos
observar algumas situaçóes apresentadas na Figura V1.4.5.2.
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F¡gura V|.4.5.2. Análise de rupturas planas em projeçao
estereográfica (Hoek e Bray, 1997)
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Embora a figura apresentada seja de certa forma auto-explicativa, podemos frisar os
seguintes aspectos:

Caso a: Os planos de descontinuidades A e B, são representados pelas suas
projeções ciclográficas e se interceptam segundo uma reta ("plunge"), a

Caso

b:

qual determina a direçáo do esconegamento.
A condiçáo de esconegamento é que o "plunge" da reta-intersecção, seja
menor que o ângulo de inclinaçáo do talude, medido no rumo do
esconegamento.
É uma reprodução do caso a, no qual é introduzido o ângulo de atrito
interno do talude, representado por um círculo. A condição de
ruptura está representada na projeçao, pelo posicionamento da retaintersecção AB, dentro da zona achurada.

Caso

Caso

c:

d:

Corresponde a uma ouha representaçáo do caso b. Os planos A e B,
estáo neste caso representados pelos seus polos. Existe um plano que
contem esses dois polos e, a 900 do mesmo, está a reta-intersecçäo AB,
denho da zona instável achurada, reproduzindo o caso anterior.
Neste caso estão representadas as concentraçóes de polos de 4 famflias de
descontinuidades As concentraçöes máximas, definem os polos dos
planos médios 7,2,3 e 4 dessas famfias. As retas-intersecçöes 12 e 23,
dentro da zona instável achurada, representam condiçóes de ruptura, nào
havendo risco para a interseçáo 13, nem para as interseçÕes que
envolvem o plano 4.

CAPÍTULO

vII

CONDICIONANTES LOCAIS DE ESTABILIDADE

VII.I. PERFIL DE ALTERAÇÃO

E PARÂMETROS DE ESTABIUDADE

Um modelo do perfil de alteraçáo de rochas metamórficas em regióes serranas, foi
elaborado por PASTORE, 1995, conforme apresentado na Figura V11.1.1.
O modelo, com algumas ressalvas, pode ser aplicado à Serra de Cubatão, onde os
horÞontes nem sempÍe estão bem individualizados, sendo suas espesssuras
variáveis, alem dos valores indicados. Na Figura Vll-L.2., apresentamos um perfil
de alteraçáo numa das seçóes das fundaçóes de um viaduto da Rodovia dos
Imigrantes, elaborada de acordo com uma sistemática estabelecida para o
acompanhamento geológico-geotécnico da obra.
Devemos entender coluviáo, como um termo genérico para designar os solos e
materiais transportados por gravidade que recobrem as encostas e se enconham
sujeitos a mecanismos de movimenta@o geralmente por rastejo. Nessa concepção,
englobam tanto os solos coluviais delgados e cobrindo grandes extensóes, aos quais
já nos temos referido algumas vezes, como os tálus bem mais espessos, confinados
às depressóes do embasamento e sopés de encostas.

O termo solo coluvionar é usado por alguns autores, correlacionado com coluvião.
Em alguns relatórios técnicos, entretanto, temos encontramos solo coluvionar e solo
coluvial sendo usados indistintamente.
Os solos coluviais comumente tem espessura da ordem de 0,5 a 1,5m como
indicado na figura, podendo atingir localm enTe 4 a 5m. Conforme já foi
comentado anteriormenie, eles sofrem periodicamente escorregamentos em épocas
chuvosas, podendo prodwir "corridas de lama" e provocando o aparecimento de
extensas cïcatrtzes na vegetaçáo. As argilas lateríticas sáo de ocorrência bem restrita
na área.
Os tálus tem grande importância do ponto de vista da estabilidade, por constituirem

grandes massas localizadas e depositadas em condições frequentemente instáveis.
Formam zonas bem marcadas no mapa geológico (Figura III.1.1.1.), algumas das
quais tem sido alvo de ocupaçóes humanas desordenadas através dos anos, assunto
que será comentado no Capítulo VIII. Suas espessuras são bastante variáveis,
podendo atingir valores máximos superiores a 22m, conforme observado nas
escavaçóes para as fundaçóes do viaduto VA-20, da Rodovia dos Imigrantes, na
hansposiçáo do Rio Cubatáo (ÌI4ACI-IADO FILHO, 1974).
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. Perfil de alteração típ¡co de rochas metamórficâs
em regiåo de serra (Pastore, 1995)

FUNDAçÄO DE TUBULOES
NA REGIAO DO VA.IG

Figura Vll.1.2- Perfil de alteraçáo na regiáo do viaduto VA-16 da
Rodovia dos lmigrantes (Machado Filho, 1974)

t12

O solo saprolítico , prevalece entre os solos residuais, tendo como característica a
preservação de estruturas reliquiares (chamadas macroestruturas de solos por
alguns autores), do tipo xistosidades, bandamentos e gnaissificaçáo. Sua espessura
é bastante grande nas cotas mais elevadas junto à borda do Planalto Paulistano,
onde atinge várias dezenas de metros, decrescendo progressivamente à medida que
se desce a escarpa. Abaixo da cota 300m, sua espessura está geralmente reduzida
a alguns metros, sendo comum o afloramento de rocha sá nos talvegues e à meia
encosta.

O horizonte de rocha alterada, gemlmente é um saprolito com eshuturas geológicas
marcantes (xistosidade, bandamentos, gnaissificaçoes, clivagens. etc), possuindo
espessuras muito variáveis, geralmente superiores a 5m, podendo atingir mais de
20m, conforme constatado nas escavaçóes das fundaçóes de viadutos no trecho da
serra. Como regra geral, a sua espessura decresce com a diminuiçáo da altitude, tal
como acontece para o solo saprolítico.
Os parâmefros de esiabilidade c e ó, foram pesquisados pelo IPT e relatados por
WOI I F (1988), para o solo coluvionar e solo saprolítico. A pesquisa constou de

amoshagem e ensaios de 17 blocos indeformados, extraidos de encostas das
regióes dos túneis TA-6 e TA-7, da Rodovia dos Imigrantes e de tálus de região
vizinha. Constatou que existe grande variabilidade nos resultados e que ocone

a

saturaçáo (Tabela Vll.1.1).
Considerando todos os pontos obtidos nos ensaios citados, foram admitidos os
valores médios, conforme Tabela Vll,Lz. Como valores médios dos pesos
específicos naturais, foram adotados 14,3 kN/m3 para o solo coluvionar e 18,0
kN/m3 para o solo saprolítico. Em nova campanha de ensaios, posteriormente, nas
encostas dos túneis TA-4 e TA-5 da mesma rodovia. o IPT enconhou valores

nítida perda de resistência dos solos com

bastante semelhanies aos acima mencionados.

Para os horizontes de rocha alterada e rocha sá, os parâmetros variam em funçáo
do local considerado e não temos dados precisos para apresentar. Sabemos que,
para esses horÞontes, a coesáo varia basicamente em funçáo do grau de
fraturamento e, por essa Íazáo, em certos casos, deve ser considerada bastante
baixa ou próxima de zero. Quanto ao ângulo de ahito interno, embora menos
sensÍvel que a coesão, tambem varia com o fraturamento da rocha. Geralmente
pode ser considerado entte 35 e 45o.

il3

Tabela Vll.l -1. Resultados de ensaios de cisalhamento direto em amostras das encostas próximas
aos túneis TA-6 è TA-7, da Rodovia dos lmigrantes (lpT. 1976, apud Wolle. 1988)
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Tabela V11.1.2. Parâmetros médios de resistência ao cisalhamento dos solos
(lPT, 1976, apud Wotte, 19BB)
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VII.2. COMPARTIMENTAçÃO DA ÁREA

Existe uma compartimentação natural da área da pesquisa, determinada pela
geomorfologia, conforme discutimos no Capítulo IV.
Sáo bastante níiidas as diferenças de relevo, padrão de drenagem, vegetaçáo, tipos
de solos, perfil de alteraçáo, eIc, enfte as províncias do Planalto Paulistano, Serra
de Cubatáo e Planície Costeira.
Essas diferenças, resultam em comportamentos tambem diferentes quanto à
estabilidade dos taludes e encostas que, no hecho serrano, que constitue objeto
principal de nosso trabalho, apresentam-se em condiçóes precárias, quando não
críticas. É nesse hecho que ocorïem de forma acentuada, os movimentos de massa,
representados tanto pelos esconegamentos generalizados e/ou localizados, como
pelos movimenfos lentos de rastejo, já anteriormente abordados.

Baseados no estudo de diskibuição dos lineamentos estruturais, visÍveis em
fotografias aéreas e imagens de satélite, procuramos estabelecer possíveis domínios
diferenciados, conforme analisado em lll.2.
Inicialmente, estudamos essa dishibuiçáo em duas das províncias geomorfológicas
mencionadas, as quais apresentam visualmente, padrões distintos - planalto e sena.
Quanto à planície, não apresenta essas estruturas visíveis.
Comparando os resultados dos gráficos de distribuição de frequências dos
lineamentos no planalto e na sena, verificamos, com alguma surpresa, que eram
bastante semelhantes ( Figuras 111.2.2.2. e 111.2.2.3.).
Fizemos ouhas tentativas, com base no padráo aparente dos lineamentos, com
resultados semelhantes.

Uma das tentativas enhetanto, se moshou interessante, resultando na separação nas
áreas A e B, delimitadas no mapa da Figura 111.2.2.1. (gráficos nas Figuras 111.2.2.4.
e 111.2.2.5.\.
Na área A, a direção principal dos fotolineamentos é N 55o (concordante com as
grandes eshuturas regionais) e a direçáo secundária é N 145o. Na área B, ocone
uma inversáo, sendo a direçao principal N 140" e a secundária N 55o.
Assim sendo, na área A, as estruturas principais acompanham a linha geral da
escarpa, interceptando a direção preferencial das drenaqens, enquanto na área B,
as estruturas principais säo normais à linha da escarpa e concordantes com a
direçáo preferencial das drenaqens.

Do ponto de vista da influência das drenagens na estabilidade das

encostas,

significa que as áreas$ e B, possuem, condiçóes diferenciadas'
Na área A, a tendência é a pressáo hidráulica, incidindo diretamente sobre a face
do plano principal de descontinuidades, favorecer seu deslocamento, instabilÞando
pontos do maciço. Já na área B, a tendência é o agmvamento da ação erosiva
com ravinamentos ao longo das drenagens principais, entalhadas segundo a linha
de maior declive da escarpa.

A delimitaçao das área A e B, orientou a seleçáo dos 5 pontos escolhidos para
detalhamento de campo: 2 locais na Área A e 3 locais na Área B, cujos resultados
foram apresentados nas Figuras III.2.3.1 a111.2.3.5.; Figuras 111.2.4.7. a111.2.4.5.;
Tabela 111.2.4.7. Esses resultados foram analisados no capítulo conespondente.
Verifica-se que, cada caso, apresenia peculiaridades locais, indicando a necessidade
de estudo detalhado de cada situaçáo nas análises de estabilidade.
De modo geral enhetanto, os levantamentos indicaram (com excessáo do ponto

81), uma díreção marcante de descontinuidades entre N 45o a N 60", mergulhando
50o a 85o para NW, com forte condicionamento da foliação.

vil.3. MODELOS DE INSTABIUZAÇAO

Os escorregamentos mais comuns, sáo os translacionais, afetando os solos coluviais.
Oconem tanto isoladamente, como de forma generalizada nos anos de chuvas
intensas e concentradas.

A Figura V11.3.1., ilustra um desses esconegamentos, podendo ser tomada como
um modelo genérico para os mesmos.
Conforme já mencionamos, são de espessura delgada, afetando grandes extensóes
e provocando cicatrizes lineares na paisagem (Fotografia VII.3.1.).
O mecanismo de instabilização mais comum nesse caso, pode ser descrito
resumidamente da seguinte maneira:

. O solo coluvial, vai perdendo resistência ao cisalhamento na época
.
.

chuvosa, à medida que a satura@o d'água provoca a diminuiçáo de
sua coesáo aparente;
Alcançado o limite de ruptura, inicia-se o deslocamento da massa ao
longo da superfície de contacto com o solo saprolítico ou o saprólito,
que lhe sáo subjacentes e tem maior resistência;
No início dessa movimentaçáo, a massa pode apresentar um aspecto de
"estufamento", conforme já tivemos oportunidade de observar
visualmente no campo;

.

O deslocamento da massa provoca entáo o aparecimento de fendas de
traçáo na sua parte superior, as quais váo inomper na superfície do
talude, no ponto de menor resistência.
Frequentemente, temos encontrado partes do substrato saprolítico, arrastadas
durante o escoffegamento (Fotograf ia VI1.3.2. ).
Já mencionamos que movimentos lentos de rasteio, instabilizam tanto os horþontes
superficiais como os horizontes rochosos mais profundos, podendo atingir dezenas
de metros de profundidade.

Enhetanto, não temos um modelo geral para apresentar, já que as características
são muito variadas, dependendo de cada situa$o.
Nos solos superficiais e no tálus, a massa movimentada, lenta e contínuamente,
pode se comporiar plasticamente, náo havendo superfície de ruptura definida'

As rupturas planares. condicionadas por descontinuidades, constituem

casos

localÞados que afetaram vários taludes rodoviários, tanto na fase construtiva, como
na fase operacional, nas Via Anchieia, Caminho do Mar e eshadas de serviço do
sistema Anchieta-lmigrantes.

Cada caso, meÍece um estudo especial, com cuidadoso levantamento das
desconiinuidades, estabelecendo os planos preponderantes no mecanismo de
ruptura. Conforme abordado anteriormente, quando os planos das
descontinuidades tem mergulho superior ao ângulo de atrito do material e
interceptam a superfície do talude tangencialmente, estão estabelecidas as
condiçóes para oconência de ruptura.
Por vezes, o maciço rochoso pode estar extremamente fraturado, com planos em

várias direçóes, resultando numa distribuiçáo aproximadamente homogênea das
descontinuidades. Escorregamentos nesse caso, assemelham-se ao tipo rotacional.
Escorreqamentos de tálus, por vezes são translacionais, assemelhando-se aos solos
coluviais e poÍ vezes, obedecem a um padráo rotacional, como o ocorrido na Cota

95 da Via Anchieta, que será comentado posteriormente.
Não existe um padráo aplicável a todos os depósitos de tálus, os quais diferem pela
espessura, composiçáo, inclinação saturaçáo, etc. Sabe-se enketanto, que a
iniervençáo humana, realuando cortes, ou criando sobrecargas nos tálus, em várias
oportunidades provocou sua ruptura. Exemplos são conhecidos na Via Anchieta
(Cotas 500, 400, 200, 95) e na eshada de serviço da Rodovia dos Imigrantes
(regiões dos VA-19, VA-2O e VA-21).
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Fotografia Vll.3. 1 . Escorregamentos translac¡onais
na Serra de Cubatåo.
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Fotografia V![.3.2. Escorregamento de solo coluvial
arrastando o substrato saprolítico
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vil.4. TIPOS DE TRATAMENTOS E CONTENÇOES LÌTTUZADOS

VII.4.1. Consideraçóes Gerais e Principais Tipos

A área da pesqu'sa é cortada por algumas rodovias e uma fenovia, as quais, desde
as épocas de suas conshuçóes, sofreram problemas com instabilizaçóes de encostas,
tendo que adotar diversas soluçóes para os hatamentos e contençóes.
Sendo o trecho senano o que apresenta condições mais problemáticas quanto à
estabilidade é nele que se encontram a quase iotalidade das obras de contençåo, ao

longo da ferrovia ex-FEPASA e das rodovias Anchieta, Imigrantes e Caminho do
Mar.
Os tipos de tratamentos utilizados, variaram bastante ao longo do tempo, refletindo
a tecnologia disponível em cada época. Verifica-se, por exemplo, que no Caminho
do Mar, bem como em locais da fenovia e da Via Anchieta, foram executadas obras
mais artesanais, como muros de pedms da região, procurando uma conformação
com a paisagem local. Ainda hoje, muitas dessas obras apresentam-se em
excelente estado, passado quase um século de sua execuçáo.
A Rodovia dos Imigrantes, por ser mais recente e tambem devido as ca¡acterísiicas
arrojadas de seu projeto, incorporou novas tecnologias na sua construção, incluindo
as relativas ao hatamento e contenção de encostas e taludes.

"Convem lembrar, nessa altr¡ra das ponderações, que são os cuidados com a
manutenção das obras mais simples de drenagem superficial (canaletas de
drenagem, bueiros e descidas d'água), que determinam sua boa performance e
durabilidade, bem como das demais obras (muros e coriinas, revestimentos
superficiais, tratamentos vegetais, etc.), as quais näo devem receber o impacto
direio das enxurradas durante as chuvas".

A maioria

das técnicas utilizadas nos tratamentos

englobadas nos tipos principais seguintes:

.

Muros atirantados
Estacas-raiz

Gabião e "crib-wall
Anéis de proteçáo em viadutos
Muros de concreto
Muros de pedra
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e

contençóes, podem ser

.

Gunita e concreto projeiado

.

Chumbadores

o

Revestimento betuminoso

¡

Canaletas, bueiros e descidas d'água

.

Drenos profundos

o

Tratamento vegetal

Obras executadas em vários locais, exigiram a utilÞação conjunta de dois ou mais
dos tipos citados, tendo em vista as características do projeto. Em todos os casos,
verificou-se a importância fundamental da drenagem superficial, já que a regiäo
possui alto índice pluviométrico, havendo ao final de cada obra, recomendaçóes
para a reconstituiçáo da vegetação afetada.
Os quatro primeiros tipos citados, seráo tratados na sequência, em itens separados,
por se hatarem de obras geralmente de grande porte, que foram utilizadas na
solução de problemas mais graves e/ou complexos.

Quanto aos demais tipos, serão descritos de forma sucinta, a seguir.
Propositadamente, evitaremos detalhar a metodologia executiva dos vários tipos
abordados, por fugir ao escopo deste habalho.
As fotografias apresentadas, se náo houver mençáo da fonte, foram tiradas pelo
autor, em diferenies datas, a partir de 1974.
Muros de concreto.
Foram utilizado como arrimo em cortes e alguns atenos, em locais da Via Anchieta,
funcionando como "muros de gravidade", que como sabemos é uma estrutura rígida
que atua pelo próprio peso.
Nas estradas de serviço da Rodovia dos lmigrantes, foram empregados em vários
cortes em material rochoso fraturado, com a funçáo de animo e de revestimenio,
evitando seu desconfinamento e relaxamento gradual, o que levaria à ruptura
(Fotografia V1I.4.1.1.). Na fotografia, alem do muro de concreto no talude
interno, podemos observar um muro atirantado na parte à juzante, suportando a
plataforma estradal.
Muros de pedra
Essas constuções, bastante artesanais, foram executadas através de trabalhos
demorados e cuidadosos, utilizando pedras da regiáo.
São encontrados especialmente no Caminho do Mar, inaugurado em 1913 e em
alguns pontos da Via Anchieta, inaugurada em 1947 . Podem funcionar como
122

muros de arrimo de encostas e taludes, ou como muros laterais de galerias e
escadas hidráulica, conforme mostrado na Fotografia V11.4.1.2.
Gunita e concreto proietado.
Esse tipo de revestimenio é aplicado através de bombas, por jateamento com alta
pressáo, formando uma camada superficial muito resistente, perfeiiamente aderente
à parede da encosta, acompanhando todas as suas irregularidades, preenchendo
pequenas cavidades e vazios. O termo concreto projetado é mais genérico, sendo
gunita utilizado para o concreto mais flúido, com agregado fino. (Fotografia

vrr.4.1.3).

O concreto projetado tem importante utilÞa@o como contenção provisória

de

taludes subtenâneos (tambem chamado suporte temporário), sendo aplicado
imediatamente após a escavação de uma seçäo de túnel, evitando a relaxação da
rocha. Esse método foi desenvolvido pelos austríacos na metade do século, sendo
utilizado na Rodovia dos Imigrantes.
Chumbadores.
Esse tipo foi usado em certas zonas superficialmente instáveis, geralmente associado
à colocaçäo de tela protetora de aço galvanÞado, para evitar a queda de blocos
instáveis e material solto sobre a estrada (Fotografia V|I.4.1.4.).
Os chumbadores sáo constituidos de vergalhóes de aço, com diâmetro variâvel
enlre Vz e 3/q de polegada e comprimentos de 2 a 5m. São providos de uma rosca
na sua exhemidade externa, junto ao talude, onde se adapta uma placa ou cabeça,
a qual é pressionada pelo rosqueamento de uma porca. Funciona com um tirante
de pequena capacidade de carga
Retaludamento.
Foi usado em ialudes de solos ou tálus, que por se mostrarem instáveis ou já terem
se rompido, necessitaram de modificações na sua geometria.
Um exemplo desse trabalho foi executado no tálus na cota 95 da Via Anchieta,
onde ocorreu ruptura do talude provocando alteamento da pista. A soluçáo,
englobando retaludamento, suavÞou a inclinaçáo do corte, inhoduzindo novas
banquetas e bermas de equilíbrio. Esse caso será tratado posteriormente, ao
discutirmos os "Bainos-Cota".
Revesiimento betuminoso.
Como o nome indica, constitue a aplicação de uma camada superficial de material
betuminoso, visando a impermeabilizaçáo do talude conha as águas de infiltraçáo
das chuvas.
Esse tipo de tratamento, que tambem será exemplificado posteriormente, exige
manutenção periódica, devendo esiar sempre associado a obras de drenagem
superficial e profunda.
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Fotografia v11.4.1.1. Muro de concreto em corte da estrada de serviço
da Rodovia dos lmigrantes. A juzante, muro atirantado

Fotografia V11.4.1.2. Muros de pedra fazendo parte de galeria
e escada hidráulica
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Fotografia V||.4.1.3. Concreto projetado em zona de emboque de túnel.
Janela de serviço do TA-9, Rodovia dos lmigrantes

Fotografia Vl|.4.1.4. Encosta protegida com chumbadores e tela metálica
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Canaletas. bueiros e descidas d'áqua.
São obras de drenagem superficial de uso corrente, que juntamente com galerias,
caixas de captiaçáo e escadas hidráulicas, sáo fundamentais para o disciplinamento
do escoamento das águas pluviais (Fotografia V1I.4.1.5.)'
Como já foi mencionado anteriormente, a sua boa manutenção evita a ocorrência
de concentrações de água, as quais podem acanetar erosóes localizadas dando
início a processos de instabilÞaçáo.
Drenos profundos.
Foram largamente empregados, especialmente em zonas de tálus, com o objetivo
principal de aliviar as pressóes capilares resultantes da existência de aquíferos
confinados (casos da cota 500 e 400 da Via Anchieta e vários pontos da Rodovia
dos Imigrantes). Suas vazóes variam muito, dependendo do local, podendo atingir
alguns litros por minuto (Fotografia vI1.4.1.6.). Sáo construidos com tubos
perfurados de PVC com diâmetro de 2lz a 4 polegadas, envolvidos por tela de
nylon ou manta Bidim, sendo o comprimento muito variável, geralmente enfie 12 e
25m, mas em alguns casos alcançando mais de 35m'

Tratamentos veqetais.
Sáo empregados via de regra como complementa$o e acabamento de um projeto
de contenção, reconstituindo a flora afetada durante a execução da obra.
A vegetação, como já foi discutido anteriormente, possue um papel efetivo no
havamento dos solos e na distribuiçáo das águas de infittração.
Uma modalidade interessante de hatamento vegetal,. conhecida como "cordóes
vegetais", foi utilizada em encostas de solos, como ilushado nas Fotografias
V11.4,1.7. e V11.4.1.8.. Os cordóes, constituidos de bambu, formam linhas
paralelas proeminentes, acompanhando as curvas de nível do terreno, enhe as
quais a vegetação rasteira tem melhores condiçóes para se fixar'

Fotografia V||.4.1.5. Drenagem superficial

- escada hidráulica

Fotografia vl1.4.1.6. Drenos tubulares profundos em região de tálus
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Fotografia V11.4.1.7. Cordões vegetais em encosta sobre emboque de túnel

estrada de serviço
Fotografia Vll.4-1.8. CordÕes vegetais em encosta de

V11.4.2. Mu¡os atirantados.

Esses muros foram executados sistemáticamente durante a construção

da

Rodovia
dos Imigrantes, existindo tambem em alguns pontos das outras rodovias e na
ferrovia.
Na Imigrantes, eles sáo de 3 tipos, conforme ilustrado na Figura V11.4.2.1.
O tipo contínuo, já foi moshado anteriormente na Fotografia VII.4.1.1.
Os muros de placas retangulares e sapatas isoladas, aparecem em seguida, nas
Fotografias Vll -4.2.1. e V11.4.2.2.
Alem dos muros, foram tambem executiados tirantes com sapatas protendidas
isoladas e acompanhando a morfologia do terreno, como exemplificado na
Fotografia V11.4.2.3.
Os muros e as sapatas isoladas, tem sido chamados indistintamente de cortinas
atirantadas ou cortinas protendidas. Seu funcionamento está baseado na
contençáo da massa de terreno instável e sujeita a escorregamento (que vai da
superfície do talude até a provável superfície de ruptura), pela protensáo inhodr¡zida
pelos tirantes, conforme exposto resumidamente a seguir.
O tirante como sabemos é constituido basicamente de 3 partes:
1a. Cabeça de cravacáo. É sua parte externa, geralmente revestida por
concreto e visível junto à parede da cortina. Funciona como "a cabeça
de um parafuso".
2a. Trecho liwe. E o trecho que vai ser tensionado e que quando o tirante está
instalado, vai da face do talude, até ultrapassar um pouco a linha da
provável superfície de.ruptum, no interior do maciço.
3a. Trecho de ancoraqem. E o trecho na extremidade intema do tirante, que
fica ancorado ao maciço estável, através de calda de cimento (nos casos
exemplificados).
O tirante é montado fora e introduzido no maciço, através de um furo, executado
em diâmetro adequado, atravessando cortina* talud e e penehando até a
profundidade prevista, conforme as especificações de projeto,
l)ma vez ancorado, vem a fase de protensáo do tirante, que é realizada através de
um macaco hidráulico acoplado à sua extremidade externa (onde ficará a cabeça
de cravaçáo), junto à face da cortina. Durante esta fase o tirante é tensionado no
seu trecho liwe, fazendo com que essa tensão seja transmitida ao trecho de
ancoragem, resultando assim numa zona de terreno comprimida entre a parede da
cortina e o ponto de ancoragem (Fotografias V11.4.2.4. aY11.4.2.7.).
Os tirantes mais utilizados na Rodovia dos Imigrantes, foram os de 12 fios de aço,
com diâmetros de 7mm e 8mm, para cargas de trabalho respectivamente de 29 e
38 toneladas, com coeficiente de segurança de 2,0 (MACHADO FILHO, 1976).
Seus comprimentos variaram bastante, em funçáo da necessidade de cada local,
geralmente enlre 72 e 25m, totalizando nessa rodovia, algumas dezenas de milhares
de metros executados.
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TIPO 1: Muro atirantado contínuo
TIPO 2: Muro de placas retangulares
TIPO 3: Muro de sapatas isoladas

Figura V!!.4.2.1. Tipos de muros atirantados
na Rodovia dos lmigrantes

Fotografia Vll.4.2.1. Muro atirantado de placas retangulares
na Rodovia dos lmigrantes
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Fotografia V11.4.2.2. Muro de sapatas at¡rantadas

Fotografia v11.4.2.3. sapatas atirantadas reforçando zona de fundação
de viaduto, na Rodovia dos lmigrantes

Fotografia V11.4.2.5. Sapata de concreto,
com tirante Posicionado

Fotografia V1!.4.2.4. Tirante de 12 fios
de aço, em fase de montagem

Fotografia Vll-4.2.6. Tirante já protendido, Fotografia V||.4.2.7. Sapata terminada, com
com a cabeça de cravaçâo
a cabeça do tirante revest¡da
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VII.4.3. Estacas-raiz.

ltáia como "pali radice", foi hazido ao Brasil
por um consórcio ítalo-brasileiro, para contençao de encostas da Rodovia dos
Esse tipo de tratamento, conhecido na

Imigrantes, em locais considerados críticos, onde náo se desejava introduzir novas
tensóes no maciço, como ocorre com as cortinas atirantadas.
As estacas-miz sáo executadas para formar uma estrutura reticulada, atravessando
toda a zona instável do teneno, até ultrapassar a linha da provável superfície de
ruptura. Constituem portanto, uma armadura, solidarizando todas as parles do
maciço, o qual passa a ter o comportamento de um monolito, com todas as
tensóes intemas igualmente distuibuidas (Figura V1I.4.3.1. e Fotografias
v1I.4.3. 1. e V11.4.3.2.1.
Sáo estacas de pequeno diâmetro (foram usadas de 10mm), armadas com um
vergalháo de aço e moldadas no local, executadas de 3 em 3, com diferentes
inclinaçóes pariindo de um mesmo ponto, onde são providas de uma cabeça
comum. Fssas cabeças sáo unidas em linhas, formando vigas de concreto armado
na superfície, acompanhando a morfologia da encosta. Enhe as vigas é presa uma
tela de aço galvanizado, para impedir a queda de blocos.
Essa metodologia foi usada para reforçar algumas regióes rochosas alteradas e
fraturadas junto ao emboques de tuneis, bem como em áreas muito problemáticas,
nas vizinhanças de tubulóes de viadutos.
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Figura V|1.4.3.1. Contençäo de encosta com estacas-raiz.
(Hessing, 1 976)
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Fotografia V||.4.3.1. Estacas-raiz em encosta a montante de
emboque de túnel, na Rodovia dos lmigrantes

Fotografia Vr,.4.9.2. Estacas-raiz reforçando encosta em zona de
fundação de viaduto, na Rodovia dos lmigrantes
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V11.4.4. Gabiáo e "crib-wall".

Gabiáo é um termo usual, proveniente de "gavione" em italiano e que designa
células com diversas formas e dimensóes (caixa, cilindro, colcháo, etc.), conskuidas
com tela de arame galvanizado trançado, de diâmetro 2,5 a 3,0mm. Essas células,
sáo preenchidas por material rochoso, formando estruturas de animo permeáveis e
flexíveis que podem acompanhar e absorver deformaçóes do terreno. Sáo situaçóes
onde estruturas rígidas, como muros de concreto, não poderiam ser utilizadas.
Gabiäo tipo caixa, tambem conhecido por gaiola, está exemplificado nas Figura
VII.4.4.1. A Fotografia VI1.4.4.1., ilustra a utilizaçáo de gabióes tipo caixa (nos
muros laterais) e tipo colcháo (no leito), em canal de drenagem.
Apesar de ser uma eshutura flexível, o gabião não prescinde de uma fundaçao
adequada, na qual não ocorra recalque excessivo, pois do conhário terá sua funçáo
bastante prejudicada.
Outra modalidade de contençáo, mais pesada e muito eficiente é o "crib-wall", que
foi usado usado como muro de arrimo e fundação, em vários trechos das estradas
de serwiço da Rodovia dos Imigrantes, suportando háfego intenso de caminhóes
fora-de-estrada. O termo "crib-wall", náo tem um conespondente adequado em
português, designando muros ou paredes formadas por células articuladas,
montadas com peças pré-fabricadas de concreto armado, com a forma de barras ou
hastes. Essas células, são preenchidas por material granular rochoso (Fotografia

vr.4.4.2.).
O "crib-wall", foi usado em fileiras simples ou dupla, nas situaçöes mencionadas,
estando ainda hoje em boas condiçóes. Sendo uma eshutura pesada, exige melhor
fundaçáo que o gabiáo. Por ser articulado, permite a absorção de pequenas
deformaçóes do terreno, náo tendo porem a flexibilidade do gabião.
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armaçåo de ga¡ola simples

q. gaiola tripla preench¡da

Figura Vll-4.4.1. Gabião tipo caixa ou gaiola.
(Maccaferri, 1 979)
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Fotograf¡a V41.4.4.1. Canal de drenagem construido com muros e
colchão de gabióes, na estrada de serviço.
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Fotografia V11.4.4.2. Estrada de serviço no trecho da serra.
construida sobre "crib-wall'
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VII.4.5. Anéis de proteçáo em viadutos.

Foi uma soluçáo adotada nas zonas de tálus atravessadas pelos viadutos VA-1.9 e
VA-20 da Rodovia dos Imigrantes.
O VA-19, com 1920m de comprimento, tem cerca de 40% de seu desenvolvimento
numa zona de tálus com espessura variando de 6 a L2m. O VA-20, com 1070m,
tem 25Vo de seu desenvolvimento em outra zona de tálus, bem mais espesso,
geralmente com mais de 10m, alcançando 22m junto à margem do rio Cubatáo.
Embora conhecidos por anéis de proteçáo, essas estruturas constituem na verdade,
camisas cilíndricas de concreto armado, envolvendo os tubulóes dos viadutos, na
sua seção escavada em tálus. Entre a parede intema do anel e a parede externa do
tubulão, peffnanece um espaço anelar vazio (Figura V1I.4.5.1. e Fotografia
V1I.4.5.1.). Na fotografia, existem tambem muros de gabiáo, com a função de
impedir que material superficial possa deslizar e cair dentro do espaço vazio do
anel.

Partindo da premissa de que o tálus é uma formação geológica potencialmente
instável e sujeita a movimentação, o anel foi concebido para se deslocar junto com
o tálus, sem entretanto deixar que essa massa encoste no tubuläo. Assim sendo, o
mesmo fica preservado de qualquer empuxo, que de outra forma teria efeito
cisalhante na estrutura do viaduto.
Não sendo bem conhecidas as condições e velocidades dessa movimentaçáo,
admitiu-se que o anel, tal como foi conshuido, poderia funcionar perfeitamente por
cerca de 15 anos, após os quais, a sua aproximação dos tubulóes exigiria a
construçáo de novo anel circundante.
O movimento de deslocamenio dos anéis, em relaçáo aos tubulões, tem sido
monitorado desde 7974 e, alé março de 2000, náo havia surgido a necessidade de
novas conshuçôes desse tipo, mostrando que o movimento desses tálus é bastante
lento, sabendo-se que se encontra praticamente estabilizado em vários pontos.
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FUNDAçAO DE TUBULÖES
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Figura V|1.4.5.1. Seção geológica esquemática em região de tálus,
com anéis de proteção .(Machado Filho, 19741
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Fotografia V|1.4.5.1. Anéis de proteção em viaduto da
Rodovia dos lmigrantes
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CAPÍTULO VIII
EXEMPLOS HISTóRICOS DE INSTABILIZAçÓES NA ÁREA.

VIII.I. OS BAIRROS-COTA DA VIA ANCHIETA

"Bainos-cota" da Via Anchieta, constituem um dos casos brasileiros mais
notáveis de ocupaçáo humana em encostas instáveis (MACI-IIADO FILHO, 1984).
A história da ocupaçáo remonta ao ano de 1938, com o início da conshuçáo da Via
Anchieta, rodovia que corta o Parque Estadual da Sena do Mar, época em que

os

foram estabelecidos os primeiros acampamentos de obras, os quais

se

hansformaram posteriormente em moradias para as famflias dos habalhadores que
pernaneceram lazendo a manutençáo da rodovia.
com a abertura ao tráfego da primeira pista da Via Anchieta em 1947, populaçóes
de baixa renda, aproveitando-se desses aglomerados iniciais, passaram a invadir as
áreas vizinhas. O processo ganhou vulto com a implantação do Polo Petro-Químico
de Cubatão, cujo município náo contava com um planejamento consistente para
lazer face à expansáo urbana e habitacional'
Em 1969, quando da criação da DERSA, empresa que recebeu a concessão para
administrar a Via Anchieta, já existiam no trecho da ser¡a de cubatáo, inúmeros
núcleos habitacionais, instalados na faixa lindeira da ¡odovia e ocupados por
operários e suas famílias.
com a expansão industrial de cubatão e sua deficiência de infraestrutura
habitacional, passou a ocoÌrer uma ocupaçáo humana crescente e desordenada de
áreas impróprias, tanto no manguesal da Baixada santista como nas encostas da
Serra de Cubatão.

As encostas da sena, com água abundante e ar puro, eram particularmente
atraentes para essas populaçóes de pouco poder aquisitivo, que para lá foram
migrando e constituindo novos núcleos, enquanto os antigos iam se adensando,
formando-se assim os Bainos-Cota nos seguintes locais:
. Cota 500 - km 44,5
¡ Cota 4OO -km 47,5 (quilomehagem referida

.
.

Cota 200

- km 49,0

à pista descendente).

Cota 95-km52,0

A localizaçáo dos "Bairros-Cota", está indicada na Figura VlIl.1.1'
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por formaçóes de tálus,
as quais por possuirem topografia mais favorável que as encostas selranas vizinhas,
facilitam a implantaçáo das moradias, malgrado os riscos geotécnicos envolvidos.
Esses bairros ocupam , na sua maior parte, áreas recobertas

L¿vantamentos do Instituto Florestal em 1978, acusava 3200 moradores nesses
locais. Entreianto, a expansáo tomou vulto na década de 80' quando houve
implantaçáo de serviços de infraestrutura de apoio às populaçóes, como
fornecimento fegular de ltsz elêtrica, linhas de ônibus, Postos de saúde, escolas, etc.,
consolidando definitivamente a ocupaçáo humana. Em 1990, estimativas de
técnicos da DERSA, acusavam mais de 20000 pessoas residentes nessas áreas
(Fotografias VIII.1.1 e VIII.1.2).
Náo dispomos de uma estimativa atualÞada da população local, mas certamente
houve aumento nesta última década. Números não oficiais noticiados pela

imprensa

e

atribuidos

à

entidades

de defesa ambiental, referem-se a 30000

pessoas.

Os Bairros-Cota tem sido objeto de diversos estudos técnicos por parte de órgãos
governamentais e particulares (DERSA, SEMA, IPT, Prefeitura de Cubatáo, Instituto
Florestat, etc.), com a preparaçáo de cartas de risco geotécnico, elaboração de
progÌamas simples de monitoramento da movimentaçáo dos tálus, conscientização
das populações - inclusive nas escolas, planos para evacuação de emergência nas
épocas de chuvas, etc.
Esse habalho, ainda que longe do ideal, tem evitado até o momento,
de tragédias de grande porte, só se conhecendo casos isolados.

a

ocorrência

Fotografia Vlll.1.1. Vista parcial do bairro na Cota 4OO

Fotografia Vlll.1.2. Bairros-Cota nas encostas da Serra de Cubatão

O Morro Preto" na cota 95, meÍece um destaque eçecial:

É

conhecido

por esse nome, devido sua aparência escura resultante

do

revestimento betuminoso aí executado.
Trata-se de uma encosta de tálus, historicamente conhecida por escolregamentos
geológicos recorrentes atingindo a pista da rodovia. A instabilizaçào do local teve
início logo após a execuçáo do corte para construção da Via Anchieta, provocando

deslocamentos horizontais no sentido do vale e deslocamentos verticais com
alteamento da pista de alguns metros, causados pelo movimento da massa segundo
cunha circular de escorregamento. O movimento sofria recorrência, cada vez qúe
se retirava material tentando resiaurar o greide da rodovia, uma vez que era
removido o empuxo passivo, causando novo desequilíbrio.
A encosta sofreu vultoso tratamento geotécnico de estabilizaçáo na década de 50,
incluindo: retaludamento com bermas de equilíbrio, impermeabilizaçao superficial
betuminosa, execuçáo de galerias e drenos profundos, construçáo de canaletas
superficiais, escadas hidráulicas, etc. (RODRIGUES, 1951 ).
Aré 1982, havia poucas casas na região vizinha ao local. Nesse ano entretanto,
antecedendo período eleitoral, a ârea foi subitamente invadida por grande número

de pessoas, sendo que, em poucos meses, já contava com cerca de 50 moradias
(MACF{,ADO FILHO, 1984), conforme ilustrado nas Fotografias VII!.1.3 e

vIIl.I.4.
A implantação dessas moradias causou diversos estragos à area tratada:
. destruição parcial do revestimento betuminoso superficial,

.
.
.
.

para

a

conshuçáo das moradias, cercas, pequenas hortas, etc;
desvio das águas dos drenos tubulares profundos, que ao invés de serem
captadas pelas canaletas de drenagem eram desviadas para consumo e
posteriormente reinjetadas no subsolo, na forma de esgotos;

obshuçáo e danos às canaletas superficiais;
danos aos piezômetros e marcos topográficos:
cortes e degraus nos taludes para a execuçáo de escadas entre as "ruas",
localizadas nas bermas de equilíbrio.
A siiuaçáo foi denunciada por geólogos e ambientalistas e veiculada pela imprensa
da época, em rádios, jornais e televisão, alertando as autoridades face aos grandes
riscos envolvidos. Após preparaçáo de âreas aterradas na Baixada Santista
(Prefeitura de Cubatão e Governo Estadual), o poder público promoveu a remoçäo
da populaçáo do Morro Preto, tendo entáo sido restaurado o tratamento geotécnico
e o monitoramento geomecânico dessa encosta.
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Fotografia Vlll.1.3. Vista parcial do Morro preto
na Cota 95 (Machado Filho, 1994)

Fotografia Vlll.1.4. Casa sobre. berma de equilfbrio no
Morro Preto (Machado Filho, 1984)
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VIII.2. ESCORREGAMENTOS NA RODOVIA DOS IMIGRANTES . T97311976.
Diversos ciclos de esconegamentos atingiram as encostas da Rodovia dos Imigrante
durante sua conshução, no período 7973-1976.
Vários pontos em condição de equilíbrio-limite, já estavam naturalmente sujeitos a
rupturas em época de chuva e tiveram sua instabilidade bastante agravada durante
a execução das obras.

Partindo da premissa que deveriam ser evitadas excessivas instabilizaçóes na Serra
do Mar, o projeto da Rodovia dos Imigrantes previu uma estrada constituida de
túneis e viadutos alternados, com os trechos de transiçáo entre ambos construidos
em cortes protegidos por cortinas atirantadas.
Ocorre que, para atingir as frentes de construçáo (emboques de túneis e fundaçóes
de viadutos), tiveram que construir previamente uma rede de eshadas de serviço,
com aproximadamente 21 km no seu trecho principal, alem de 17 km de ligaçóes
com os acampamentos de trabalhadores e canteiros de obras das empreiteiras
(DERSA, Memória Técnica-2} anos, 1989)' Essas estradas de serviço foram
conshuidas básicamente em cortes à meia-encosta, afetando os solos superficiais
mais instáveis (solo coluvial e tálus localizados). Assim sendo, desde 1972, com o
trabalho dos hatores de lâmina que abriam esses acessos, essas encostas passaram
a ser sistematicamente instabilizadas.

A verdade é que, com a premência de prazos, algumas diretrÞes de projeto para a
eshada de serviço náo foram obedecidas, resultando na necessidade de muitos
serviços conetivos de contençáo, onerando grandemente os custos'

já mencionamos, oconeram inúmeras instabilÞaçóes no decorrer da fase
executiva da rodovia. Qualquer precipitação pluviométrica mais forte'
Como

especialmente as mais persistentes do período outubro/março, causavam temor,
representando risco para os operários da obra. Felizmente e surpreendentemente,
apenas um pequeno número de acidentes fatais ocorreu durante toda a conshuçáo
da rodovia.

Em dezembro de 1975, a rodovia estava praticamenie concluida' quando chuvas
muito intensas plovocaram novo ciclo de escorregamentos generalizados, afetando
as eshadas de serviço e atingindo a pista da Imigrantes em diversos pontos. os
serviços de contençáo tiveram que ser retomados, postergando-se a inauguraçäo
da rodovia para 2SljunholT 6.

Denhe as instabilizaçóes que afetaram diretamente a Rodovia dos Imigrantes,
escolhemos duas bastante notáveis, localizadas em áreas muito problemáticas, que
obrigaram à realizaçãrc de obras de contençáo de grande porte, para garantir a
integridade da rodovia:
145

Encosta do tunel TA-6. emboque S. Paulo.

Na estação chuvosa 197417975, um grande esconegamento seccionou cetca de
12m da abóboda do TA-6, levando de roldäo o escoramento primário em
cambotas metálicas e concreto projetado. Tratava-se do desemboque do túnel, que
avançava no sentido Santos-São Paulo, estando com a 1a. fase de escavaçáo da
abóboda concluida.
Os muros frontais e laterais desse emboque ainda náo haviam sido executados,
quando chuvas intensas incidiram sobre toda a região, provocando neste local uma
ruptura profunda (com pelo menos 6m), condicionada pela existência de uma
fenda de alívio de tensóes sub-paralela ao talude ([VT,1976).
As Fotografias VIlt.2.1. eVlll.2.2., ilustram o caso apresentado.
A 1a. fotografia, tirada após a restauraçáo do túnel, mostra o muro com cerca de
500 tirantes, que teve de ser executado na zona do escorregamento à montante do
emboque. A juzante do mesmo, vê-se parte do material escorregado mais material
de bota-fora, os quais ficaram depositados em condiçáo instável, diretamente sobre
a estrada de serviço.
A 2a. foiografia, tirada 1 ano depois, mostra o aspecto do tratamento vegetal
real'øado com sucesso para a contençáo do material superficial acima referido. Foi
utilizada uma técnica alternativa dos "cordóes vegetais", formando um retículo de
vegetais com raØes pivotantes, preenchidos por leguminosas e gramíneas.
Encosta do túnel TA-9. emboque S. Paulo.

foi alvo de instabilizaçóes recorrentes, em períodos chuvosos, sendo
que, no evenlo 197411975, um grande escoffegamento afetou a zona lateral
próxima ao emboque, anastando tanto o solo coluvial como parte do solo
Essa encosta

saprolítico.
Para conter

o "frontáo" formado na parte superior da cicatr'u, o qual certamente
evoluiria em novos escoûegamentos, foram executadas 2 cortinas atirantadas
escalonadas, acompanhando a morfologia do terreno, conforme ilustrado na
Fotografia VlII.2.3.
Foram executadas ainda, placas atirantadas na zona diretamente sobre o emboque
e, placas atirantadas na zona lateral mais afastada, onde o maciço rochoso muito
fraturado representava risco para os tubulões do viaduto.
Foram realizados diversos drenos tubulares profundos (náo visíveis na foto),
distribuidos por toda a ârea, especialmente na zona da cicahÞ do esconegamento,
alem de canaletas de drenagem e escada hidráulica.
Na zona diretamente sobre o emboque, houve aplicaçáo de concreto projetado,
sendo que, em todo o restante da área, após o término do atirantamento procedeuse ao tratamento vegetal com hidrossemeadura.

Fotografia Val .2.1. Vista da encosta do TA-6, emboque
S. Paulo (outubro/1975

Fotografia Vall.2.2. Vista parcial à juzante do TA-6, emboque
S. Paulo com tratamento vegetal (setembro/1976)
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Fotografia Vlll.2-3. Encosta do TA-9, emboque S. Paulo (DERSA, fevereiro/1976)

VIII.3. ESCORREGAMENTOS NO CAMINHO DO MAR

-

Fevereiro/94.

Em 06 e 07 de levereiro de 1994, chuvas excepcionais atingiram as encostas onde
está localÞado o Caminho do Mar, provocando a ocorrência de escorregamentos
generalizados de solos e rochas em toda a ârea e danificando seriamente a rodovia.
A rodovia foi seccionada em 2 pontos e sofreu danos de porte moderado a vultoso
em outros 21 pontos ao longo de seu haçado (MACHADO FILHO, 1994).
Nesses dois dias de fevereiro, o índice pluvioméhico alcançou a marca de 450 mm,
valor cerca de 60Vo superior à média mensal histórica para a regiáo, causando
principalmente rupturas nos solos superficiais. No processo desses escorregamentos,
houve arraste de blocos rochosos dos talvegues, bem como rupturas rochosas
localÞadas.
O grande aumento de vazáo d'água nas drenagens, provocou erosáo dos seus leitos
e bordas, com caneamento de solos e rochas. No seu hajeto descendente sob ação
gravidade, esse material atingiu diretamente
rodovia, que cruza
transversalmente as drenagens principais.
Em vários pontos, observou-se tambem que a deficiência de manutençáo das
canaletas superficiais, ocasionou obstruçóes e concentrações de água sobre o leito
da própria rodovia, resultando em erosóes localizadas e rupturas na sua base'

da

a

A Fotografia V111,3.1., corresponde a uma foto aérea das encostas do Caminho
do Mar, localizadas no quadrante NE da área da pesquisa. Foi tirada em março de
1994, portanto logo após o evento chuvoso. Permite uma visáo impressionante
desses escorregamentos, que se iniciam na borda do Planalto Paulistano e se
desenvolvem segundo um padrão linear dendrítico, cujos ramos maiores
correspondem às drenagens principais que descem a escarpa.
A área cenhal da foto, em forma aproximada de concha, está situada diretamente à
montante da Refinaria Presidente Bernardes da PETROBRAS e, atravessando-a em
toda sua extensáo, vemos o Caminho do Mar, assinalado em linha colorida
tracejada.

Nas Fotografias VI|I.3.2. a V11I.3.4., são mostrados os pontos mais afetados da
rodovia, em fotos tiradas pelo autor, em abrll de 1994.

Na época em que ocorreu o evento, estudava-se a possibilidade de reabertura do
Caminho do Mar, que encontra-se desativado desde 1979, para fins de turismo
ecológico e cultural, já que a rodovia é patrimônio histórico tombado pelo
CONDEPHAAT (Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Arqueológico,
Artístico e Cultural do Estado de Sáo Paulo).

('¡

O

Fotografia Vlll.3.1- Foto aérea das encostas do Caminho do Mar'
Escala 1 :25OOO (BASE, mêrço/1994)

Fotografia Vlll-3.2. Ruptura afetando meia pista no Caminho do Mar, km 47,6 (abr¡l/1994)

Fotografia Vlll-3-4. Ruptura seccionando a pista no Caminho do Mar, km Æ,1 (ab¡ral/1994)

Houve início de haiativas entre diversos órgãos govemamentais (DERSA, DAEE,
CONDEPHAAT, SEMA, PETROBRAS), tendo em vista o potencial turísiicoecológico-cultural, baseado na riqueza da biodiversividade da Mata Atlântica, bem
como nas belíssimas paisagens da Serra do Mar e da Planície Costeira.
InfelÞmente, esse projeto foi posteriormente abandonado.

O Caminho do Mar, era anteriormente conhecido como Estrada Velha do

Mar,
sendo na verdade uma evoluçáo da Estrada da Maioridade, construida em 1837
pelo Governador da Província de São Paulo, brigadeiro Rafael Tobias de Aguiar,
aproveitando a antiga Calçada do Lorena.
A Estrada da Maioridade foi reconstruida em 1913, por Rudge Ramos e dez anos
depois, Washington Luiz Pereira de Souza, entáo Presidente do Estado de São
Paulo, determinou a sua melhoria e pavimentaçäo em concreto, face à sua
imporiância econômica como via de comunicaçâo entre Sáo Paulo e o Porto de
Santos. Essa tarefa foi executada entre 7925 e 1926, dotando a estrada de
excelentes condições para a época.
O Caminho do Mar pernaneceu como a principal ligaçáo rodoviária hanspondo a
Sena de Cubatáo, até março de 1947, quando foi inaugurada a Via Anchieta,
passando entáo a ser uma via alternativa. Com a inauguraçáo da Rodovia dos
Imigrantes, em junho de 1976, ele perdeu sua importância como via de transportes
de cargas e passageiros e, devido aos altos custos de manutençáo, foi desativado
em 1979 (DERSA-Memória Técnica, 1989).

O evento de Feve¡eiro de 1994, apesar dos grandes prejuÞos causados à rodovia,
náo causou acidentes fatais, uma vez que a estrada não estava aberta ao tráfego
público, sendo usada apenas por pessoal técnico da DERSA, do DAEE e da
PETROBRAS, empresas que mantem algumas instalaçóes na região.

A partir de 1996, na tentativa de recuperação da eshada para fins ecológicoturísticos, vários pontos afetados foram restaurados, executando-se obras de
estabilização de taludes, incluindo alguns muros atirantados, bem como limpeza
geral e reparos nas canaletas de drenagem superficial.

Entretanto, as obras foram intenompidas por falta de verbas, quando faltava
executar as duas obras mais vultosas, justamente as referentes aos locais ilushados
nas Fotoqrafias VIII.3.3. e VIII.3.4., nos quais a estrada foi totalmente seccionada.
Certamente a grande concenhação de escorregamentos nessa área, conforme
pode-se ver na Fotoqrafia VI11.3.1., teve como fator agravante a degradação da
vegetaçáo nessas encostas causadas pela poluiçäo industrial proveniente do Polo
Petroquímico de Cubatáo, situado muito próximo, incluindo a refinaria visível na
foto (GUTBERLET, 1 996).
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VIII.4. RUPTURA NA VIA ANCHIE-IA -Dezembroll999
Antecedendo o Natal de t999, fortes chuvas incidentes sobre a regiáo, causaram
ruptura na encosta do km 42, da pista sul da Via Anchieta, localizado em plena
Serra de Cubaiáo.
O escorregamento inicial na encosta, ocoûeu em 1217211999, numa área localizada
80m àjuzante da pista da rodovia, com proporçóes de 100m de largura por 200m
de extensáo e atingindo 20m de profundidade, ao longo do curso do vale do Rio
Piloes (http//ecovias.uol.com.br), afetando os solos superficiais e o saprolito
(Fotografia VIll.4. 1.).
As chuvas intensas atingiram o valor de 481mm em seis dias e, alem desse gtande
escoffegamento, provocaram cerca de 30 outros, de menores proporçôes, na regiáo
da serra.
Devido ao escofiegamento, houve movimentaçáo da encosta na zona colocada
imediatamente acima da cic:e¡lr'¿, provocando deslocamentos e fissuras num hecho
de 150m da Via Anchieta, que teve seu tráfego intenompido pela ECOVIAS
(concessionária adminishadora do Sistema Anchieta-lmigrantes)'
Os reparos emergenciais estavam em andamento, quando novas chuvas, em
2311211999, causaram remobilizaçáo da encosta com a evoluçäo remontante do
escoûegamento o qual atingiu diretamente a pista de rolamento (Fotografia

vfit.4.2-).

agravamento da situaçáo mostrou a necesidade da realização de estudos
geológico-geotécnicos detalhados, para uma avaliação técnica apurada do
problema. Indicaçóes técnicas preliminares indicam que a ruptura teve
condicionamentos estruturais por descontinuidades no maciço'
Paralelamente à execuçáo de um desvio rodoviário, o assunto passou a ser objeto
de estudos de vários consultores contratados pela concessionária, visando
estabelecer as melhores diretrÞes para o projeto de estabilização do trecho afetado.
Tratando-se de estudos em andamento, até o término do presente trabalho em
março/2000, os dados técnicos detalhados estavam ainda em fase de avaliação,
sendo mantidos em carater reservado pela concessionária.
A interdiçáo da rodovia, justamente na época de férias escolares e feriados de
Carnaval, causou transtornos ao já carregado tráfego entre Sáo Paulo e Santos (e
demais cidades litorâneas como Guarujá, Sáo Vicente , Praia Grande, Iianhaem,
etc.), reacendendo a discussão em torno da ocupação humana em áreas
pertencentes ao "Parque Estadual da Sena do Mar", no qual está implantada a Via

O

Anchieta.
O assunto amplamente divulgado pela mídia em geral, tornou inevitável a polêmica
entre técnicos e ambientalistas, principalmente tendo em conta a construção, já em
andamento na mesma época, da 2a. pista da Rodovia dos Imigrantes no trecho da
sena, localizada tambem dentro do mesmo parque estadual.
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Fotografia Vlll.4.1. Escorregamento inicial na Via Anchieta em
1 31 1 21 1 999 (http ://ecovias. uol.com. br)

Fotografia Vlll.4.2. Evoluçáo do escorregamento em direção à pista
em 231 1 21 1 999 (http://ecovias.uol.com. br)
r5ó

CAPITULO

Ix

coNcLUsÓEs.

1.

A Serra de Cubatão, denominaçáo local da Sena do Mar, tem sua origem
íntimamente ligada à origem e desenvolvimento da costa sudeste brasileira, a
qual se iniciou na era Mesozóica, no período Jurássico/lnício do Cretáceo, há
cerca de 140-120 milhóes de anos, quando houve a separaçáo dos blocos da
América do Sul e Áfri.a, que originalmente faziam parte do supercontinente do
Gondwana.

2.

A Falha de Cubatáo,

está inserida no contexto das megafalhas do sudeste
brasileiro e tem sua origem remontando ao tectonismo do Ciclo Brasiliano, no
final da era Proterozóica /lnício da Paleozóica, entre 700 e 500 milhões de anos
atrás. Esse sistema de falhamentos, conhecido como "Sistema de Megafalhas
Cubatáo", se manteve ativo desde sua origem Neo-Proterozóica, havendo
indícios de rochas ígneas afetadas desde esse período alé a em Mesozóica, alem
de indícios de várias reativaçóes tectônico-magmáticas posteriores, inclusive
afetando sedimentos da era Cenozóica.

ö.

A Falha de Cubatão teve carater basicamente hanscorrente dexhal, com dire@o
geral N50" - 60 Eo, moshando localmente evidências de cavalgamento.
As principais estruturas regionais e locais; dobramentos, falhamentos, foliações,
intrusóes graníticas, etc., se dispõem predominantemente segundo a mesma
direçáo geral N50o - 60 Eo.

4. Eshuiuras rúpteis, representadas por lineamentos eshuturais e planos de
descontinuidades, apresentam direçóes preferenciais concordantes com o
Falhamento de Cubatáo ou sub-normais ao mesmo, sendo determinantes da
formação e disposição das drenagens superficiais e profundas.

Sáo claramente

condicionantes

da

estabilidade geral

das

encostas,

manifestando-se localmente nos horizontes estruturados saprolíticos e no maciço
rochoso fraturado.

Os esconegamentos generalizados que ocorrem periodicamente nas estaçôes
chuvosas de ouiubro a março, afetando especialmente os horÞontes superficiais
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de solos coluviais, lazem parle integrante dos

processos geomorfológicos

naturais modeladores das escarpas da Serra de Cubatáo.

A

água das chuvas é

o

agente natural deflagrador desses escorregamentos
cíclicos, saturando os solos e diminuindo sua resistência ao cÞalhamento.
O processo é invariavelmente agravado pela açáo antrópica, que muitas vezes 'é.
decisiva no deflagramento de eventos localizados, seja pela execução de obras,

cortes

e

abertura de acessos nessas encostas, seja pelo desmatamento e

ocupaçáo inadequada.
7.

O alívio erosivo e os movimentos de rastejo sáo característicos do trecho serrano
da ârea pesquisada.
Os movimentos de rastejo, com seu deslocamento lento e contínuo, afetam náo
apenas os horizontes superficiais dos solos e tálus, onde säo evidenciados pelo
encurvamento dos caules das árvores, como os horizontes mais profundos de
saprolito e rocha fraturada. Essa movimentaçäo causa a abertura das juntas e
descontinuidades, até dezenas de mehos dentro do maciço rochoso, sendo
diretamente responsável pelo padráo da drenagem subterrânea, basicamente
vertical. Por essa razâo, a náo ser em zonas de tálus localizadas, o lençol

freático não é encontrado no trecho serrano, mesmo na esiaçáo chuvosa,
havendo rápida infittraçáo vertical no maciço fraturado. Isso, naturalmente, näo
impede que haja saturação dos solos superficiais, com perda substancial da sua
coesão aparente.
8.

Os escorregamentos mais comuns são do iipo superficial translacional, sendo a
superfície de ruptura basicamente coincidente com o contacto solo coluvia/solo
saprolítico.
No processo de escorregamento dos solos coluviais, observamos com alguma
frequência, o arraste de partes do subshato saprolítico. Esses eventos periódicos,
embora de pequena espessura, podem afetar extensas áreas, danificando a
vegetaçáo e causando cicatrizes de padráo linear-dendriiico, visíveis a grandes
distâncias. Nas chuvas mais persistentes, pode haver verdadeira liquefação dos
solos, formando as "conidas de lamas", conforme documentado em alguns
eventos catastróficos.

9.

Escorregamentos localizados envolvendo saprolito e rocha fraturada, tem via de
regra, o condicionamento estruiural de juntas e descontinuidades, apresentando
't

58

portanto superfícies de ruptura planares e englobando espessuras de vários
metros. O levantamento detalhado dessas estruturas é fundamental para a
análise de cada caso.
10.

Os tálus apresentam comportamento diferenciado quanto à estabilidade,
dependendo das suas condiçóes de localizaçáo, geometria, inclinação do
substrato, constituição, posiçáo do nível d'água, etc. De modo geral, sáo
susceptíveis ès poro-pressões ou pressöes capilares resultantes da elevação
sazonal do nível d'água em épocas chuvosas,

o que favorece a ocorrência de

rupturas, particularmente nos locais afetados por cortes, desmatamentos e
sobrecargas executadas pelo homem.

11.

O

movimento de rastejo nos tálus, apresenta comumente característica
intermitente, acelerando-se ou reiniciando-se nos períodos chuvosos,
provavelment e pela saturação e formaçáo de pressóes intersticiais. Essa
característica foi evidenciada por monitoramento geomecânico na Rodovia dos
lmigrantes, havendo variaçáo de local para local, sendo que em vários deles os
tálus se mostraram praticamente estabilizados.

12.

vegetaçáo representa papel imporiante no travamento dos solos superficiais,
formando uma hama que aumenta sua resistência à erosáo e ao cisalhamento,

A

ajudando ainda na dishibuiçáo das águas de infiltração das chuvas. Evidências
disso, são a maior incidência de escorregamentos nas áreas desmatadas pelo
homem para a execuçáo de obras ou ocupaçáo urbana.
Evidências tambem são encontradas nas encostas do Caminho do Mar,
particularmente afetadas pelas chuvas ácidas causadas pela poluição industrial'
13.

As eshuturas rúpteis indicadas nos

fotolineamentos, apresentam padróes
diferenciados no Planalto e na sena, devidos basicamente às suas diferentes
extensões, que no planalto sáo de até poucas dezenas de metros e na serra

atingem várias centenas de mehos.
A análise de suas distribuiçoes de frequência mostram que em ambos os casos
se destacam dois sistemas direcionais principais:

N 50"- 60" (concordante com a direção geral da Fatha de Cubatão)
N 140"- 150" (sub-normal à direção geral da Falha de Cubatáo)
No caso do Planalto, ambos os sisiemas sáo igualmente proeminentes,
enquanto no caso da Serra o primeiro sistema prevalece sobre o outro.
r59

14. As Áreas A e B, separadas visualmente com base nos fotolineamentos, mostram
tambem basicamente as mesmas direçóes preferenciais, quando analisadas
através dos diagramas de distribuiçáo de frequência. Entretanto, existe evidente
proeminência de um sobre o outro, em cada área:
Na Área A, o sistema principal é N 55" e o secundário N 145" . Na Área B,

ocoffe uma inversáo, sendo N 145" o sistema principal e N 55o o sistema
secundário.

15. Os pontos 41, A2, na área A e 81, B,2, B,3, na área B, escolhidos para
detalhamento das descontinuidades, permitem algumas consideraçöes:

. A foliaçáo da rocha condiciona a formaçáo dos principais planos de
descontinuidades;

r

o

Existe uma boa conespondência entre as direçóes das juntas e as dos
fotolineamentos. Essa correspondência entretanto náo é direta, sendo que
as juntas principais ora concordam com os fotolineamentos principais, ora
com os fotolineamenios secundários;
Quaho pontos (exceto B1), mosham famílias de juntas principais segundo
N 45"- 60", com mergulhos superiores a 75o para NW. Essa condiçáo é
favorável à estabilidade das encostas, embora não deva ser analisada
isoladamente;

o

o

Quatro pontos (exceto B2), mosham famílias secundárias segundo N 125"1.46o, com mergulhos superiores a 57" para NE, as quais consideradas
isoladamente tambem não constituem condiçáo desfavorável;
As juntas mais desfavoráveis para a estabilidade sáo as representadas pelas

famítias secundárias em 41, B7, Bl2, com direçáo entre
mergulhos enhe 360- 41o para SE.

N 20- 85

e

direçáo geral da escarpa serrana é NE, com forte
declividade para SE, constituem situações de risco potencial de ruptura, a
ocorrência de planos de descontinuidades tangentes aos taludes e com
mergulhos superiores a 30" para SE, que podem superar o valor do ângulo de

16. Considerando

que

a

atrito do material da encosta.
Na verdade, devido às reentrâncias do relevo, representadas por ravinamentos
e drenagens, os taludes locais podem apresentar outras atitudes espaciais. Em
qualquer caso porem, ocolre a condição de risco para rupiura, se existirem
descontinuidades tangentes ao talude e com ângulos de mergulho superiores a
30o, no mesmo sentido da declividade.
ró0

17. Sendo as camadas superficiais as mais susceptíveis aos escolregamentos, em
todas as obras de encosta devem ser tomados cuidados especiais com os

dispositivos de drenagem superficial, como canaletas, bueiros, caixas de
captação, dissipadores e escadas hidráulicas, etc., evitando erosóes localizadas
que possa¡n dar início aos processos de instabilizaçao.
Tendo em vista ainda, que o padrão da drenagem subterrânea no maciço da
serra é predominantemente vertical, a execuçáo de drenos profundos deve ficar

restrita às situações onde eles possam realmente ser eficientes, como as
verificadas em certas regiões de tálus, incluindo o seu contacto com o substrato,
alem de alinhamentos de falhas e fraturas funcionando como zonas de
percolaçáo concentrada de água.

18. Devido à alta pluviosidade da regiáo e,, sendo a chuva o principal agente
natural instabilÞador das encostas, a execução de qualquer tipo de obra no
trecho senano deve ser baseada em cronograma que leve em considera@o a
estação chuvosa de outubro a março.
Os meses de junho a agosto sáo os de menor pluviosidade, sendo os mais
favoráveis para essas atividades, enquanto os períodos de passagem de ano
(dezembro/janeiro) tem-se mostrado particularmente problemáticos, com a

ocorrência de rupturas e escollegamentos, provocados por chuvas intensas
generalizadas ou concenhadas em determinadas áreas.
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