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RESUMO 

 

Durante o verão de 2014, o município de Itaóca (SP) foi afetado por fortes chuvas concentradas 

nas cabeceiras das bacias hidrográficas que desencadearam movimentos de massa 

generalizados. A ocorrência de escorregamentos rasos está relacionada a inúmeros fatores, 

dentre eles temos o intemperismo que pode contribuir para a redução da resistência mecânica, 

causando uma alteração nas propriedades geotécnicas e hidráulicas do perfil, favorecendo 

instabilidades. O objetivo deste projeto foi caracterizar perfis de intemperismo e correlacionar 

algumas de suas propriedades físicas com os principais mecanismos de ruptura. Para tal, foi 

selecionado um talude de corte que apresentasse: I) perfil típico de intemperismo (rochas na 

base, corestones, etc.); II) Acesso para coleta de amostras de solo e III) Evidência de processos 

anteriores de escorregamentos rasos (cicatrizes de escorregamentos) no mesmo compartimento. 

O perfil de intemperismo foi caracterizado por descrições morfológicas do solo, granulometria, 

análise de porosidade, condutividade hidráulica saturada (Ksat), além de medições pelo martelo 

de Schmidt no maciço rochoso. Os resultados indicaram a presença de 3 camadas principais 

(Solo Residual Maduro, Solo Residual Jovem e Saprolito) com distintas texturas, morfologia e 

permeabilidade. Foram observadas significativas descontinuidades (estruturais, texturais e etc) 

entre o Solo Residual Maduro e o Solo Residual Jovem que podem favorecer o aparecimento 

de descontinuidades hidráulicas. No Solo Residual Maduro a água percolaria com maior 

facilidade, enquanto que no Solo Residual Jovem teria certa dificuldade devido as diferenças 

entre seus atributos físicos, facilitando assim a formação de uma zona saturada e surgimento de 

poropressões positivas contribuindo com as instabilização. Durante chuvas intensas, possíveis 

rupturas ocorreriam entre Residual Maduro e Residual Jovem devido principalmente a 

mudanças abruptas em suas propriedades físicas e permeabilidade. 

 

Palavras-chave: Escorregamento; Propriedades Físicas do Solo; Intemperismo; Granito; Vale 

do Ribeira. 
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COELHO, R.D. Characterization of Soil Physical Properties and the Slopes Instability in the 

Serra do Mar (Itaóca - SP) [Dissertation]. São Paulo: Faculty of Philosophy, Languages and 

Human Sciences, University of São Paulo; 2020. 

 

ABSTRACT 

 

During the summer of 2014, the municipality of Itaóca (SP) was affected by concentrated heavy 

rains at the headwaters of the watersheds that triggered widespread mass movements. The 

shallow landslides occurrence is related to numerous factors, among them, the weathering that 

can contribute to the reduction of mechanical resistance, causing a change in the geotechnical 

and hydraulic properties of the profile, thus favoring instabilities. The project aimed to 

characterize weathering profiles and to correlate some of its physical properties with the main 

rupture mechanisms. For this purpose, a cut slope was selected containing: I) Typical 

weathering profile (rocks at the base, corestones, etc.); II) Easy access to collect soil samples, 

and III) Evidence of past shallow landslide (landslides scars) in the same compartment. The 

weathering profile was characterized by soil morphological descriptions, particle size, porosity 

analysis, and saturated hydraulic conductivity (Ksat), in addition to measurements by the 

Schmidt hammer in the rock mass. The results indicated the presence of 3 main layers (Mature 

Residual Soil, Young Residual Soil, and Saprolite) with distinct textural, morphological, and 

permeability differences. It was observed significant discontinuities (e.g. structural, textural) 

between the Mature Residual Soil and the Young Residual Soil that may facilitate the 

appearance of hydraulic discontinuities. In the Residual Maduro the water would percolate 

more quickly, but it would have some difficulty at Residual Jovem due to the differences 

between its physical attributes, furthering the formation of a saturated zone and the appearance 

of positive pore pressure, contributing to instability. During intense rainfall, possible ruptures 

would occur between Residual Maduro and Residual Jovem due mainly to abrupt changes in 

their physical properties and permeability. 

 

Keywords: Landslide; Soil Physical Properties; Weathering; Granite; Ribeira River Valley. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A Serra do Mar é um compartimento geológico-geomorfológico localizada na costa 

brasileira com aproximadamente 1.500 km de extensão (ALMEIDA; CARNEIRO, 1998). 

Anualmente durante a estação chuvosa, a região é afetada por movimentos de massa de 

diferentes tipologias, sendo os escorregamentos rasos os mais frequentes, predominando nos 

trechos de alta e média encosta (WOLLE; CARVALHO, 1989; CRUZ, 1990). A região é 

conhecida por ser cenário de diversos eventos catastróficos ligados a estes processos, que 

causam grandes perdas econômicas e sociais (COELHO-NETTO et al., 2009). 

Durante o verão de 2014, o município de Itaóca, região sul da Serra do Mar paulista, foi 

intensamente afetada por chuvas concentradas, cerca de 150 mm /6 h, nas cabeceiras das bacias 

de drenagem que desencadearam movimentos de massa generalizados (Figura 1.1). Diversos 

núcleos urbanos foram atingidos, resultando na destruição de plantações, moradias, estradas, 

intensa mobilização vegetal e assoreamento de muitos pontos dos rios Palmital e Funil 

(BROLLO et al., 2015; GRAMANI; MARTINS, 2016). 

 

 

Figura 1.1: Evento de 2014 Itaóca (SP). A) Bacia do Gurutuba intensamente afetada por 

escorregamentos rasos B) Cidade de Itaóca atingida pelo material mobilizado. Fonte: Arquivo 

Prefeitura Municipal Itaóca (SP). 

 

A ocorrência dos escorregamentos rasos na Serra do Mar pode estar relacionada a 

algumas propriedades dos solos (FURIAN et al., 1999; FURIAN et al., 2002; COLÂNGELO, 

2012; MENDES et al., 2015). Porém, muitas vezes, a obtenção de dados de solos são 

dificultados devido às características da área, tais como: grande extensão, distintos 
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compartimentos geológicos-geomorfológicos, densa floresta tropical, grande amplitude 

altimétrica, entre outros (CERRI et al., 2020).  

As propriedades dos solos podem afetar diretamente a estabilidade/instabilidade das 

encostas, pois alguns atributos físicos (textura, estrutura, porosidade entre outros) podem 

exercer influência direta na dinâmica hidrológica do perfil de alteração (SIDLE et al., 1985; 

SELBY, 1993). Neste contexto, a movimentação da água na encosta é um processo complexo, 

principalmente devido a heterogeneidade e anisotropia presente nos solos que afetam 

diretamente a capacidade de reter/drenar água (BROOKS, 2003; SIDLE, OCHIAI, 2006; 

MENDES et al.;2015). 

Tendo em vista uma melhor compreensão desta dinâmica, a caracterização dos perfis de 

alteração e de suas propriedades é conhecida como uma das principais ferramentas quando se 

busca entender a estabilidade das encostas e seus mecanismos de instabilização (WOLLE, 

1988). Sendo a caracterização do perfil de alteração uma etapa prévia fundamental na escolha 

do método mais adequado de estabilização (AUGUSTO FILHO, 1992).  

Embora os escorregamentos rasos sejam um dos processos mais recorrentes na região, 

causando grandes perdas econômicas e sociais, dados referentes as propriedades do solo 

envolvidos nestes processos ainda não são suficientes (WOLLE; CARVALHO, 1989). Desta 

forma, entender o papel exercido pelas propriedades físicas dos solos, ao longo dos perfis de 

alteração, no desencadeamento dos escorregamentos rasos se faz necessário na compreensão de 

seus mecanismos deflagratórios. 
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2 OBJETIVOS 

 

O objetivo central desta pesquisa consiste em caracterizar perfis de alteração e 

correlacionar alguns de seus atributos com os principais mecanismos de ruptura. Para tal, 

os seguintes objetivos específicos foram definidos:  

• Identificar as alterações das propriedades físico-mecânicas ao longo dos perfis de 

alteração.  

• Avaliar a influência das variações entre as propriedades físico-mecânicas e a 

condutividade hidráulica saturada, tentando identificar possíveis descontinuidades 

hidráulicas ao longo dos perfis. 

• Inferir a possível profundidade/camada de ruptura por meio da avaliação das 

propriedades analisadas. 
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3 MOVIMENTOS DE MASSA: ESCORREGAMENTOS RASOS EM 

SOLO 

 

Os movimentos de massa são definidos como o deslocamento descendente de solo, 

material rochoso ou ambos sob a influência da gravidade, e sem a contribuição direta de outros 

fatores (água, ar, gelo e etc.) (SELBY, 1993; SUMMERFIELD, 2013). Dentre as diferentes 

tipologias de movimentos de massa, os escorregamentos translacionais rasos são os mais 

frequentes, ocorrendo em diferentes paisagens, sendo também a tipologia mais comum que 

envolvem solos (SELBY, 1993; HIGHLAND; BOBROWSKY, 2008;). Em ambiente 

montanhoso e/ou escarpado, os escorregamentos são os processos geomorfológicos mais 

dinâmicos, muitas vezes alterando a topografia local e redistribuindo o material mobilizado 

para longas distâncias de sua área original (DE BLASIO, 2011).  

Bierman e Montgomery (2014) dividem os escorregamentos (slides) em 2 tipos 

principais: rotacionais e translacionais (Figura 3.1). Os rotacionais (slumps) são profundos e 

possuem uma superfície de ruptura curvada/côncava, sua velocidade é variada. Enquanto que 

os translacionais possuem a superfície de ruptura planar, paralela ao plano da encosta, 

acompanhando os planos de fraqueza no interior do manto de alteração ao qual o material se 

desloca ao longo da superfície geralmente mobilizando solo e/ou rocha (BIERMAN; 

MONTGOMERY, 2014). 

 

 

Figura 3.1: Tipos de escorregamentos. Modificado de Bierman e Montgomery (2014). 

 

Nas encostas tropicais úmidas da Serra do Mar, os escorregamentos translacionais rasos 

são processos geomorfológicos recorrentes, especialmente nas estações chuvosas (DE PLOEY; 

CRUZ, 1979; GUIDICINI; NIEBLE, 1984) (Figura 3.2). Estes processos predominam 

essencialmente na alta e média encostas, mobilizando uma camada superficial e pouco espessa 
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do solo residual ou coluvionar, que desliza paralelamente a encosta (WOLLE; CARVALHO, 

1989; CRUZ, 2000). O plano de ruptura geralmente encontra-se em profundidades que variam 

entre 0,5m e 5m e apresentam a superfície de escorregamento bem definida, o que permite uma 

perfeita distinção entre o material deslizado e o não movimentado (FERNANDES; AMARAL, 

1996). 

 

 
Figura 3.2: Escorregamentos translacionais rasos em diferentes regiões da Serra do Mar, detalhe para 

a clara distinção entre o material que foi mobilizado do material que permaneceu na encosta. A) Santa 

Catarina, 2008; B) Rio de Janeiro, 2011; C) Itaóca, 2014. Fonte: A) Instituto Geológico (SP), B) 

Bianca C. Vieira e C) Prefeitura de Itaóca (SP). 

 

 

3.1  Escorregamentos Rasos em Solo: Condicionantes Morfológicos 

 

Os parâmetros topográficos/morfológicos relacionam as formas com a hidrologia da 

encosta e alguns parâmetros como: curvatura, elevação, ângulo, aspecto e etc., são importantes 

ferramentas nos estudos de previsão e definição de áreas instáveis. Porém a compreensão de 

processos naturais como os escorregamentos rasos é dificultada pela complexa relação entre os 

diferentes fatores condicionantes (FERNANDES et al., 2001; SIDLE; OCHIAI, 2006). 

A curvatura influencia diretamente na distribuição dos fluxos, especialmente em eventos 

intensos de chuva. Os segmentos côncavos (hollows) concentram um maior volume de fluxos 

em superfície e subsuperfície, facilitando a saturação do solo, aumentando a poropressão e, 



 

19 

 

consequentemente a instabilização nas encostas (FERNANDES et al., 2001; SIDLE; OCHIAI, 

2006; BIERMAN; MONTGOMERY, 2014). Já o ângulo representa a inclinação que a encosta 

possui em relação a base do terreno. Este parâmetro pode influenciar na velocidade no qual o 

fluxo e/ou material se movimenta na encosta, bem como nas variações da espessura e de 

algumas propriedades do solo (SIDLE et al, 1985).  

A ocorrência de escorregamentos rasos na Serra do Mar é mais frequente sobretudo em 

encostas com ângulo a partir dos 30º (DIAS et al., 2017; VIEIRA.; RAMOS, 2015). Para a 

bacia Ultrafértil na região de Cubatão, Nery e Vieira (2015) apontam que as encostas convexas 

e retilíneas, com ângulos entre 30-50°, apresentaram maior suscetibilidade aos escorregamentos 

rasos (Figura 3.3).Outros autores encontraram resultados similares também para a região da 

Serra do Mar (DE PLOEY; CRUZ, 1979; VIEIRA et al., 2010). 

Em estudos desenvolvidos na bacia do Alaco na Itália, Calcaterra e Parise (2005) 

encontraram que boa parte das rupturas se encontravam entre 30°- 45° sendo sua maior 

concentração na classe 38°. Os autores também apontaram que parte das rupturas se 

encontravam na parte côncava das encostas (hollows) devido principalmente a convergência de 

fluxos superficiais e subsuperficiais que facilitam as instabilidades. 

 

 

Figura 3.3: Número de pixels afetados por escorregamentos rasos apontados por Nery e Vieira 

(2015). 

 

Fernandes et al. (2001) ao analisarem movimentos de massa nas bacias do Quitite e 

Papagaio no maciço da Tijuca (RJ) indicaram a classe 37° - 55,5º como mais suscetível estes 



 

20 

 

processos. É possível observar que o potencial de escorregamentos aumenta até a classe 37-

55,5° a partir daí o potencial tende a diminuir e a declividade torna-se um fator limitante como 

indicam os autores. Mesmo com a frequência aproximada entre as 3 classes de curvatura, o 

potencial de escorregamentos predominou nas encostas côncavas (Figura 3.4). De modo 

similar, Oliveira et al. (2018), ao avaliarem a suscetibilidade morfológica e geológica a 

escorregamentos rasos no planalto de Paraitinga - Paraibuna, apontam que a classe com o maior 

potencial foi a de 30°-58°. 

 

 

Figura 3.4: Parâmetros morfológicos e suas respectivas classes encontradas por Fernandes et al. 

(2001). 

 

O aspecto representa a posição da encosta em relação aos raios solares e aos sistemas 

atmosféricos, logo é um fator que está ligado aos processos hidrológicos via evapotranspiração, 

desenvolvimento das raízes, velocidade dos processos intempéricos e etc. (SIDLE; OCHIAI, 

2006). 

Embora a elevação, por si só, não seja considerado um parâmetro físico plausível no 

desencadeamento dos escorregamentos (SIDLE; OCHIAI, 2006), o efeito da orografia pode 

favorecer a concentração de chuvas em algumas cotas altimétricas em relação a outras, 

conforme apontam estudos de Pellegatti e Galvani (2010) na Serra do Mar. Deste modo, 

podendo contribuir para uma saturação do solo mais rápida em determinados compartimentos 

da encosta durante os eventos pluviométricos mais intensos. 
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3.2  Perfis de Alteração e a Instabilidade das Encostas em Meio Tropical 

 

O estudo de perfis de alteração é amplo e diversificado e, ao se comparar diferentes 

trabalhos, notou-se que a nomenclatura para os solos residuais varia, podendo incluir/excluir os 

horizontes pedológicos, ou zonas do perfil de alteração (Quadro 3.1). Para este trabalho, optou-

se por uma adaptação de Wolle (1988), porém vale ressaltar que não foi utilizado nenhum 

sistema classificatório específico, apenas valeu-se de nomenclaturas já consagradas na literatura 

em associação com os dados obtidos em campo e em laboratório.  
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Quadro 3.1: Comparação entre diferentes terminologias para perfis de alteração em meio tropical envolvidos em instabilidades de encostas. Fonte: Baseado e 

Adaptado de Deere e Patton (1971) e Vaz (1996). Org.: Autora, 2020.  

 

COMPARAÇÃO DE PERFIS DE INTEMPERISMO EM ROCHAS ÍGNEAS E METAMÓRFICAS 

Barata                    

(1969)                  

Ígneas e 

metamórficas 

Deere e Patton                        

(1971)                                 

Ígneas e metamórficas 

Wolle                                  

(1988)                     

Ígneas e 

metamórficas 

Vargas                                 

    (1994)                                     

Ígneas e metamórficas 

Coelho                    

(2020)                

Granito 

Processos  

Zona I:                                                                                                                                                               

Solo Residual 

Maduro Solo 

Residual  

IA - Horizonte 

A Solo Superficial 

(Residual Maduro) 

Solo 

Residual 

Zona I 

Horizonte 

A 
Solo 

Residual 

Maduro 

+Pedológicos 
IB - Horizonte 

B  

Horizonte 

B 

Zona IIA:                                       

Solo Residual 

Jovem 

IC - Horizonte 

Saprolítico 
Solo Saprolítico 

(Residual Jovem) 
Zona II                

Horizonte 

C Solo 

Residual 

Jovem 

+Intempéricos 

Químicos 

 

-Intempéricos 

Físicos 

Zona IIB:                    

Solo Residual 

Jovem 

Rocha 

Alterada 

IIA - Horizonte           

de Transição 
  

Zona III:                   

Rocha Muito  

Alterada 
IIB - Rocha 

Parcialmente 

alterada 

Saprolito              

(Saprolito Grosso) 
Zona III Saprolito Saprolito 

+Intempéricos 

Físicos 

 

-Intempéricos 

Químicos 

Zona IV:                    

Rocha Fissurada 

ou Fraturada 

Rocha Alterada 
Rocha 

Alterada 

ou Sã 

Zona IV                        
Rocha 

Alterada 

Rocha 

Alterada 

Zona V:     

Rocha Mãe 

Rocha 

Sã 
III - Rocha Sã Rocha Sã Zona V  Rocha Sã Rocha Sã 

Incipientes/ 

Ausentes 
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 Na Serra do Mar, para encostas envolvidas em escorregamentos, Vargas (1994) 

apresenta um perfil de intemperismo dividido em 5 zonas principais com características 

distintas (Figura 3.5). A Zona I é composta por argila ou areia saturada, vermelha castanha ou 

amarela, enquanto que a Zona II possui argila ou areia argilosa, dura ou rija, vermelha castanha 

ou amarela, geralmente com vestígios da estrutura original (VARGAS, 1994). O autor aponta 

que a Zona III (saprolito) é constituída por um solo arenoso ou argiloso residual contendo 

frações grossas e vestígios da estrutura original eventualmente com matacões ou camadas de 

rocha decomposta. A Zona IV (rocha alterada) possui matacões ou blocos de rocha quase sã 

misturados com solo arenoso ou argiloso e a Zona V é composta pela rocha sã eventualmente 

fraturada (VARGAS, 1994). 

 

Figura 3.5: Perfil de intemperismo em gnaisses e granitos na Serra do Mar, Fonte: Vargas (1994) 

 

Wolle (1988), em seus estudos sobre as instabilidades nas encostas da serra de Cubatão, 

apresenta um perfil de intemperismo dividido em 5 camadas principais: Solo superficial, solo 

saprolítico, saprolito, rocha alterada e rocha sã.  

Como principais características das camadas, o autor destaca que o Solo Superficial é 

geralmente homogêneo e corresponde aos horizontes pedológicos. O Solo Saprolítico apresenta 

estrutura reliquiar herdada da rocha mãe, que condicionam o aparecimento de descontinuidades 
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e núcleos rochosos alterados mais duros no seu interior. Já a camada Saprolito, Wolle (1988) 

indica que é a transição entre o material terroso e a rocha, nela é possível encontrar matacões 

e/ou porções de rocha alterada imersos em sua matriz. Para as camadas rochosas, o autor aponta 

que a Rocha Alterada é o material essencialmente rochoso, porém intensamente intemperizado, 

possui as características básicas da rocha, porém mais fracas e a Rocha Sã é o material rochoso 

muito pouco alterado ou não intemperizado. 

Em estudos realizados por Barata (1969) sobre os escorregamentos de 1966/1967 no Rio 

de Janeiro, o autor descreve que o material envolvido foi proveniente de gnaisses e granitos 

sendo dividido em 5 zonas principais: I - Solo Residual Maduro, IIA e IIB Solo Residual Jovem; 

III - Rocha muito alterada; Rocha Fissurada e IV - Rocha Sã (Figura 3.6). 

 

 
Figura 3.6: Perfil de alteração completo de gnaisse ou granito, Fonte: Traduzido de Barata (1969). 

 

Para o I -Solo Residual Maduro, Barata (1969) descreve como um material que possui 

entre 5m a 10 m de espessura, argiloso, de cor amarelo-avermelhado, sem estrutura e/ou 

aparência da rocha mãe. O autor caracteriza o Solo Residual Jovem (IIA e IIB) como mais 

espesso que o Solo Residual Maduro (>20 m), alguns casos mantêm a estrutura reliquiar da 

rocha mãe e uma textura mais grossa e é possível encontrar núcleos duros de rocha no material 

alterado, suas cores podem ser podem ser cinza, amarelo, marrom entre outros. Já a III -Rocha 

Muito Alterada é a camada de transição para o material rochoso propriamente dito, é constituída 

de núcleos rochosos alterados de todos os tamanhos rodeados por veios ou pontos de solo 

residual maduro e/ou jovem (BARATA, 1969). Para a IV - Rocha Fissurada é fraturada e/ou 

com um sistema de juntas, e geralmente estas fissuras encontram-se preenchidas por um 
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material mais fino e/ou argiloso preenchendo as fissuras enquanto que a V - Rocha Mãe se 

encontra na base é pouco intemperizada (BARATA, 1969). 

Em um amplo estudo sobre estabilidade de encostas em solos residuais no meio tropical, 

Deere e Patton (1971) apresentam perfis de alteração para diferentes litologias. Para rochas 

ígneas e metamórficas, os autores dividem os perfis em 3 zonas principais: I Solo Residual, II 

Rocha Alterada e III Rocha Sã, sendo que cada zona possui mais subdivisões (Figura 3.7).  

O I- Solo Residual, possui 3 zonas (I A, I B e I C): a Zona IA geralmente é mais porosa e 

a matéria orgânica é mais expressiva, presença de eluviação; Zona IB geralmente possui o 

acúmulo de Fe, Al e Si, além dos minerais de argila, presença de iluviação; Zona IC (saprolito) 

apresenta evidências relictas do material parental e possui menos de 10% em volume de 

corestones em sua composição (DEERE; PATTON, 1971). 

Deere e Patton (1971) apontam que a Zona IIA (transição) possui uma variação entre 10% 

a 95% de corestones em sua composição, além de ter uma ampla variação nas propriedades 

físicas dos seus componentes. Esta zona geralmente é muito permeável e o material entre os 

corestones possui o predomínio da areia média a grossa (gruss) em sua constituição. Já a Zona 

IIB possui rochas parcialmente alteradas com perceptíveis descolorações e alterações ao longo 

das juntas, enquanto que a Zona III é composta pela rocha pouco alterada e/ou que apresenta 

alterações incipientes no material rochoso (DEERE; PATTON, 1971). 
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Figura 3.7: Típico perfil de intemperismo para rochas ígneas e metamórficas. Fonte: traduzido de 

Deere e Patton (1971). 

 

3.3 Escorregamentos Rasos em Solo: Propriedades Físicas e Instabilidades 

 

Os processos intempéricos são responsáveis pelas alterações químicas e mecânicas de 

diferentes litologias nas mais diversas condições climáticas. Em particular, rochas cristalinas 

quando intensamente alteradas, independentemente de sua origem, estão sujeitas a diversos 

tipos de instabilidades (CALCATERRA; PARISE, 2010). Como exemplo, granitos em 

ambiente tropical úmido tendem a formar espessos mantos de alteração devido ao intemperismo 

profundo, que se combinados com relevo íngreme e intensa precipitação estão sujeitos a 

escorregamentos frequentes e generalizados (MIGOŃ, 2010). 

O grau de alteração dos materiais nas encostas pode exercer influência direta na 

estabilidade, assim como também pode influenciar na tipologia dos escorregamentos. Durgin 

(1977) relacionou os estágios de intemperismo em rochas graníticas com os movimentos de 

massa mais comuns associados a cada classe de alteração (Quadro 3.2). O autor descreve que 

em áreas que o granito é menos intemperizado em relação a outras litologias locais, este, tende 
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a ser mais estável (concentrar menos escorregamentos), enquanto que em áreas onde o 

intemperismo químico é mais intenso, o granito tende a ser a litologia mais propensa a 

instabilidades. 

 

Quadro 3.2: Estágios de intemperismo de um granito e movimentos de massa associados. 

 

Fonte: Adaptado de Durgin (1977). 

 

 

Na bacia do mediterrâneo, a região da Calábria (Itália) é conhecida por ser uma das áreas 

mais propensas a movimentos de massa devido a diversos fatores como chuvas intensas e 

concentradas, terremotos, atividade antropogênica e etc. Muitos trabalhos realizados na área 

associam a predisposição das encostas a erosão e/ou deslizamentos aos processos intempéricos 

(CALCATERRA et al., 2005; GULLÀ et al., 2008; IETTO et al., 2018 entre outros). 

Em uma ampla pesquisa realizada na região, Ietto et al. (2016) realizaram diversas 

análises em granitos (geológicas, geotécnica, geofísicas entre outras), definindo classes de 

intemperismo que variam de I –rocha fresca a VI- solo residual (Figura 3.8) e (Quadro 3.3). 

De acordo com os autores, para cada classe era possível fazer uma correlação com os 

movimentos de massa mais comuns na região. Neste caso, os escorregamentos rasos 

predominaram entre as classes IV e V, onde o material envolvido é uma mistura de solo com 

rochas altamente intemperizadas com propriedades geotécnicas mais fracas. 
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Quadro 3.3: Classificação e descrição das classes de intemperismo. 

Classes  Descrição 

I - Rocha fresca 

Nenhum sinal visível de intemperismo do material rochoso; cor geral da rocha cinza; talvez leve 

descoloração nas principais superfícies de descontinuidade; Feldspato duro e brilhante; Biotita e 

hornblenda brilhantes, não manchadas; Quartzo incolor ou cinza, vítreos; NSchmidt > 60 

II-Rochas 

suavemente 

intemperizadas 

Descoloração indicando o intemperismo do material de rochoso e superfícies de descontinuidade; 

Feldspato de Plagioclásio ligeiramente arenosos; Biotita e hornblenda ligeiramente manchadas e 

opacas. NSchmidt variam de 45-60 

III - Rocha 

moderadamente 

intemperizada 

As rochas mostram uma mudança da cor original; textura e microestrutura da rocha estão 

preservadas; A ponta do martelo do geólogo arranha ligeiramente a massa de rocha e as partes grandes 
são mal quebradas se a rocha é golpeada pela cabeça do martelo; Menos do que 35% do material 

rochoso está decomposto e/ou desintegrado em solo; Cor bruno-amarelada; A rocha fresca está 

presente como uma estrutura contínua ou como núcleos rochosos; O grupo dos feldspatos plagioclásio 

se decompõe em pequenos pedaços; NSchmidt variam de 25-40. 

IV - Rocha 

altamente 

intemperizada 

As rochas mostram uma completa mudança da cor original, com coberturas amarelo avermelhadas 

sob superfícies fraturadas; a textura e microestrutura da rocha sã ainda estão preservadas; estas rochas 
fazem um som intermediário quando é golpeado pelo martelo. A massa rochosa não sofre uma tensão 

clara pelo martelo do geólogo e as partes grandes são quebradas facilmente se forem golpeadas pelo 

martelo; Mais do que 35% do material rochoso está decomposto e/ou desintegrado em solo; Cor 

bruno- amarelada para um laranja/bruno amarelada; A rocha fresca está presente como uma estrutura 
contínua ou como núcleos rochosos; Feldspatos plagioclásios de arenosos a pulverulento; NSchmidt 

variam de 10 a 25. 

V- Rocha 

completamente 

intemperizada 

As rochas mostram uma completa mudança da cor original, com uma cobertura amarelo-

avermelhada sob superfícies fraturadas; a textura original e a microestrutura da rocha sã estão 

presentes em resquícios estas rochas são por vezes caracterizadas por um comportamento semelhante 

a um solo e são facilmente penetradas pela ponta do martelo de geólogo; grandes pedaços destas 
rochas podem ser quebradas pela mão; Todo material rochoso está decomposto e/ou desintegrado em 

solo; cor bruno amarelada para bruno avermelhada; a estrutura  da massa original ainda está em 

grande parte intacta; Feldspatos plagioclásio pulvurulento ao "soft", facilmente perfurado por um 

pino; Feldspato ortoclásio arenoso, menos facilmente perfurado; N Schmidt variam de 0 a 15 

VI - Solo residual 

Consiste principalmente em solos residuais, detríticos-coluviais com porções limitadas de rochas 

completamente degradadas; as rochas mostram uma mudança completa da cor original, com fraturas 
penetrantes e superfícies de descontinuidade onde é observada uma matriz pedogênica rica em ferro 

e rica em argila; a textura original da rocha sã está completamente destruída; Estas rochas são 

caracterizadas por comportamento do solo; grandes pedaços são facilmente quebrados pelas mãos;  

Fonte: modificada e adaptada de IETTO et al. (2016) e Perri et al., (2016). 

 

 

Figura 3.8: Diferentes classes de intemperismo encontradas num talude de corte, adaptado de Ietto et 

al. 2016. 
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Em um trabalho multidisciplinar na Calábria, Calcaterra e Parise (2005) compilaram 

dados de diversos materiais intemperizados, em conjunto com a distribuição espacial e tipologia 

dos movimentos de massa mais comuns, na tentativa de entender se existe alguma correlação 

entre eles. Na área, os escorregamentos são mais comuns nas encostas entre 30°- 45° com boa 

parte das ocorrências de rupturas entre as profundidades 1,5 m e 2m. Os autores ainda indicam 

que mais de 50% dos movimentos de massa ocorreram na classe IV ou IV-V de intemperismo. 

Ietto e Cella (2018) obtiveram resultados similares em Capo Vaticano (Itália), porém com a 

maior concentração de processos na classe IV de intemperismo (rochas altamente 

intemperizadas. 

Outros estudos desenvolvidos em rochas cristalinas também apontam como estas 

diferenciações nos estágios de alteração e em suas propriedades podem influenciar diretamente 

na estabilidade da encosta, e muitas vezes condicionar diferentes tipologias de movimentos de 

massa (BORRELLI et al.,2007; CALCATERRA et al., 2010a; BORRELLI et al., 2014) 

No Japão, Tobe e Chigira (2006) associam que as disparidades entre o intemperismo de 

diferentes litologias podem ter influenciado na densidade de escorregamentos na área. Os 

autores apontam que, mesmo sob o mesmo índice pluviométrico (218 mm/5 h), os 

escorregamentos se concentraram em áreas onde predominavam granitos, sendo a densidade de 

escorregamentos para a área granítica de 293/km² contra apenas 13/km² em áreas com 

granodioritos. Da mesma forma, Chigira et al. (2011) apresentaram outras áreas no Japão 

afetadas por escorregamentos em 2009, sendo que em uma delas estes processos ocorreram 

somente em granitos intemperizados e não em rochas metamórficas também presentes na área. 

Os processos intempéricos agem de maneira a zonear as camadas no manto de alteração 

fazendo com que possuam diferentes características/propriedades (GUIDICINI; NIEBLE, 

1984). Logo, o regolito pode ser definido como uma sequência de camadas com distintas 

propriedades que se desenvolveram acima do material rochoso (DEERE; PATTON, 1971; 

OLLIER, 2010). 

Deste modo, é crucial entender o papel dos fatores condicionantes em diferentes escalas 

no desencadeamento dos escorregamentos, pois, a variação das propriedades físicas ao longo 

do regolito faz com que ele possua camadas com comportamentos hidrológicas diferentes 

afetando diretamente a estabilidade (WIEGAND et al., 2012). 

Referente às propriedades do solo, alguns atributos como textura, estrutura, porosidade, 

podem exercer influência direta na dinâmica da água e consequentemente afetar a estabilidade 
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das encostas (SIDLE et al., 1985; SELBY, 1993). Conforme aponta o Quadro 3.4, em solos 

mais arenosos há uma tendência a alta drenagem e uma baixa capacidade de retenção de água, 

enquanto que em solos com uma textura mais argilosa tendem a possuir uma alta capacidade 

de retenção de água e uma taxa de drenagem muito lenta.  

 

Quadro 3.4: Influência geral das frações do solo associadas a suas propriedades e/ou 

comportamentos. 

 

 
*Exceções a essas generalizações ocorrem, especialmente como resultado da estrutura do solo 

e da mineralogia da argila. Fonte: Adaptado de Brady e Weil, 2013.  

 

 

As diferenças texturais entre as camadas podem ser determinantes em algumas 

ocorrências de escorregamentos rasos. Em Uganda (África), Kitutu et al.(2009) apontam que o 

tipo de solo (cambissolos, nitossolos, cambissolos entre outros) não foi um fator determinante 

na ocorrência de escorregamentos na área, mas sim a textura do solo. Os autores indicam que 

as diferenças texturais entre as camadas condicionaram significativas mudanças de 

permeabilidade que favoreceram as rupturas na área.  

Watakabe e Matsushi (2019) sugerem que a suscetibilidade de uma encosta a 

escorregamentos é dependente da estrutura dos materiais em subsuperfície, bem como das 

propriedades dos materiais resultantes do intemperismo. Os autores, ao avaliaram algumas 

cicatrizes de escorregamentos em diferentes litologias e para a cicatriz sob granitos, concluíram 

que as diferenças estruturais e texturais entre o solo (mais permeável) e o saprolito (menos 

permeável) favorecem o aparecimento de zonas saturadas na base contato entre as camadas. A 

superfície de ruptura encontra-se aos 65 cm, onde os autores encontraram as mudanças nas 

propriedades mais significativas (Figura 3.9). 
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Figura 3.9: Propriedades físicas de um perfil de solo no topo de uma cicatriz de escorregamento raso 

em granito. Traduzido e adaptado de Watakabe e Matsushi (2019).  

 

 Borrelli et al. (2007), ao avaliarem a relação entre o intemperismo e movimentos de 

massa, apontam a textura do material alterado como um dos parâmetros preliminares na 

diferenciação entre os graus de intemperismo das camadas do regolito. Os autores ressaltaram 

que, por meio das mudanças do tamanho dos grãos ao longo do perfil, foi possível realizar esta 

delimitação e, em certos casos, a análise textural pode ser uma importante ferramenta para estes 

fins. 

A condutividade hidráulica do solo (K) é um parâmetro que representa a facilidade com 

que um solo transmite água, dependendo diretamente das propriedades do meio e/ou do fluído. 

Quando seu valor máximo é atingido denomina-se a condutividade hidráulica saturada (Ksat) 

(ARAÚJO; LIBARDI, 2013).  

A Ksat é dependente de fatores como a densidade do solo e de partículas, estrutura, 

macroporosidade e microporosidade entre outros. Mesquita e Moraes (2004) indicam que a 

estrutura do solo é um dos parâmetros que pode exercer mais influência na Ksat do que a textura, 

pois, solos argilosos podem ter comportamentos hidráulicos similares a solos arenosos 

dependendo de sua estrutura. Em relação a porosidade, os autores apontam que a Ksat depende, 

em boa parte da forma e continuidade dos poros, sendo esta propriedade altamente variável de 

um local para o outro. 
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Os macroporos, poros com diâmetro > 0,08 mm, possibilitam a circulação livre de água. 

Em solos mais grossos, mesmo com a porosidade total mais baixa, o movimento da água é 

relativamente rápido em consequência do predomínio da macroporosidade. Por outro lado, nos 

microporos a movimentação da água é lenta e parte da água fica retida nos poros. Em solos com 

a textura mais argilosa pode haver o predomínio da microporosidade, tornando assim o 

movimento da água mais lento no perfil, mesmo com o volume total de poros alto (BRADY; 

WEIL, 2013).  

Ribeiro et al. (2007), ao analisarem algumas propriedades físicas do solo apontam que 

a distribuição e tipologia dos poros pode condicionar seu comportamento físico-hídrico, ao 

ponto que solos argilosos podem apresentar uma boa condutividade hidráulica saturada (Ksat) 

se associada a outros fatores como baixa densidade e alta porosidade, resultado de sua estrutura. 

Os autores também destacam que a Ksat do solo variou de maneira diretamente proporcional a 

macroporosidade, enquanto que a microporosidade não foi adequada para a compreensão do 

comportamento hidráulico dos casos avaliados.  

Na bacia do Papagaio (RJ), Vieira e Fernandes (2004), com objetivo entender o papel 

das descontinuidades hidráulicas no desenvolvimento dos escorregamentos rasos, indicaram 

que as mudanças abruptas da Ksat entre as camadas de solo favorecem as instabilidades. Os 

autores atribuíram as variações na Ksat ao longo dos perfis às alterações entre macro e 

microporosidade, assim como destacaram que o comportamento da Ksat sofre forte influência 

da fração argila. Neste caso, a Ksat apresentou uma tendência de aumento com a profundidade 

resultando na diminuição do conteúdo de argila (33% para 8%) e da microporosidade (45% 

para 32%). 

As descontinuidades presentes no manto de alteração podem favorecer as rupturas nas 

encostas, tendo sua origem ligada a diversos fatores, como fraturas, bandamentos, horizontes 

de solo, descontinuidades hidráulicas, entre outros. As estruturas relictas favorecem o 

surgimento de descontinuidades no manto de alteração exercendo uma influência considerável 

na estabilidade das encostas (DEERE; PATTON, 1971; FERNANDES; AMARAL, 1996). 

Em Hong Kong, Irfan e Woods (1988) relata que grande parte da ocorrência de 

escorregamentos rasos estava relacionada direto ou indiretamente com as descontinuidades 

presentes nos mantos de alteração. De acordo com os autores, tal constatação ficou mais 

evidente ao observar que na área a maioria dos planos de ruptura acompanhava as 

descontinuidades presentes no interior do material alterado. 
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As descontinuidades facilitam o avanço do intemperismo que penetra mais efetivamente 

no regolito criando: a) zonas de fraquezas preferenciais (mais permeáveis); b) zonas de maior 

resistência (menos permeáveis) (SELBY, 1993). Em ambos os casos, ao longo das 

descontinuidades haverá uma diferença de poropressão em relação ao material do seu entorno, 

e, Irfan (1998) atribuía esta diferença de poropressão uma série de escorregamentos que 

ocorreram somente alguns dias após fortes chuvas, devido ao acúmulo localizado e gradual de 

água em materiais mais impermeáveis sob diques alterados. 

Em Camarões (África), ao analisarem uma cicatriz sob basaltos Che et al. (2013) 

concluíram que a ruptura ocorreu devido às heterogeneidades presentes no manto de alteração. 

Os autores assumiram que a ruptura foi resultado da permeabilidade mais acentuada nas fraturas 

em zonas localizadas dos solos superficiais, que favoreceu o acúmulo de água da chuva e ao 

desenvolvimento de um lençol freático suspenso no saprolito (menos permeável). Tal situação, 

permitiu o surgimento de zonas de poropressão positiva que favorecem a instabilização (Figura 

3.10). 

 

 

Figura 3.10: Esquema de ruptura desenvolvida devido ao aumento da poropressão Adaptado e 

traduzido de Che et al. (2013) 

 

A oscilação do teor de umidade do solo atua principalmente sobre a coesão aparente 

(sucção) reduzindo-a (GUIDICINI; NIEBLE, 1984). Os intensos períodos chuvosos podem 
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contribuir para a diminuição ou eliminação da coesão aparente das encostas, motivo pelo qual 

muitas rupturas de encostas ocorrem em épocas mais chuvosas do ano (PINTO, 2006; 

VARGAS, 1994). 

Dentre os diferentes fatores já mencionados, Tatizana et al. (1987) também destacam o 

papel da umidade prévia do solo e da tipologia da chuva como condições favoráveis a 

instabilidades. Os autores apontam que a maior parte dos escorregamentos na Serra do Mar está 

associada as frentes estacionárias, comuns na área, que favorecem a saturação do solo devido a 

chuvas de longa duração. A chuva acumulada de 4 dias foi determinada como efetiva no 

desencadeamento dos escorregamentos na região. 

Lumb (1975), num amplo estudo em Hong Kong (China) sobre instabilidades, 

correlacionou a influência da chuva com escorregamentos na área. O autor concluiu que a 

ocorrência de desastres na região (>50 escorregamentos/dia) está ligada a uma chuva diária 

>100 mm associada a uma chuva acumulada de 15 dias acima de 350 mm, ou seja, fatores que 

corroboraram para um estágio de saturação prévia dos solos facilitando as instabilizações. 

Outros estudos também correlacionam a intensidade e/ou tipologia das chuvas com 

escorregamentos (BRAND et al, 1984; GUZZETTI et al., 2008 entre outros). 
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4 ÁREA DE ESTUDO 

 

A área de estudo localiza-se no município de Itaóca (SP), no alto Ribeira, na divisa com 

o estado do Paraná (Figura 4.1.). A região possui bacias que foram atingidas por movimentos 

de massa generalizados durante o verão de 2014, dentre elas destacamos as bacias do Gurutuba 

que foi intensamente afetada por escorregamentos rasos (CAROU et al., 2017) e a bacia do 

córrego Guarda Mão por corridas de detritos(GRAMANI; MARTINS, 2016) (Figura 4.2).  

 

 

Figura 4.1: Localização do município de Itaóca (SP) e do talude escolhido para o estudo. 

 

Nas imediações do talude escolhido para estudo, existe alta incidência de cicatrizes de 

escorregamentos rasos, principalmente nas imediações da bacia do rio Gurutuba, sendo possível 

identificar claramente tais feições próximas ao divisor de águas (Figura 4.2 B). Carou et al 

(2017) mapeou para esta bacia cerca de 336 cicatrizes decorrentes somente deste evento. 

Ao longo do rio Gurutuba é possível encontrar alguns taludes de corte com material de 

alteração exposto (Figura 4.2 C: 1, 2 e 3). Os taludes apresentam espessos mantos de alteração 

(~6 metros), e em suas bases observa-se alguns blocos graníticos com diferentes graus de 

alteração, e veios de quartzo. No material rochoso, em alguns blocos observa-se a presença da 

esfoliação esferoidal típica deste litotipo. Nas bases graníticas rochosas, o material apresentou 

uma matriz mineralógica dominada por quartzo, biotita, muscovita e feldspatos, e em alguns 
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pontos os fenocristais de feldspato (cinza) são facilmente identificáveis visualmente, fato 

descrito por Mello (1995) como característico da fácie cinza 1 do maciço. 

Nas encostas côncavas e/ou convexas, com ângulos entre 25º~ 49º, se encontram o 

maior número de cicatrizes próximas ao talude (Figura 4.3). De modo similar, tais 

características também foram encontradas por Carou (2019) que ao avaliar uma área próxima 

(Bacia do Gurutuba) aponta que a maioria das cicatrizes se encontra entre os ângulos 25°-35º e 

em encostas com curvatura convexa. Para a região da Serra do Mar, nesta linha de pesquisa, 

outros trabalhos mostram a maior concentração de escorregamentos entre 30°~ 50° como 

Tatizana et al. (1987) em Cubatão e Dias et al. (2017) em Caraguatatuba. 

Na área há uma variação de 200 m de elevação entre a drenagem e a parte mais alta do 

relevo. As cicatrizes se concentraram nas cotas mais altas, próximas ao divisor de águas e/ou 

no terço superior da encosta, essencialmente entre 300 m-450 m, fato que também convergem 

com trabalhos já realizados na Serra do Mar como Nery e Viera (2015), que encontraram a 

classe de 200 m a 400 m como a mais susceptível a escorregamentos. Tais dados, corroboram 

para a constatação que, além das características intrínsecas ao solo que condicionam a 

instabilidades, as características morfológicas da área também favorecem a ocorrência destes 

processos. 
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Figura 4.2: A) Localização das bacias atingidas e do talude estudado (ponto vermelho) no município de Itaóca; B) Talude escolhido para estudo; C) 1, 2 e 3 - Perfis de alteração ao longo do rio Gurutuba (Unidade Itaóca). Fotos: B) 
Arquivo IPT, 2019 e Coelho, 2019; C) Carou, 2018. Org.: Autora, 2020. 
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Figura 4.3: Distribuição de algumas variáveis na área próxima ao talude estudado. Fonte: Cartas topográficas IGC 1: 10 000. Imagem 2010 Fonte: Ortofoto EMPLASA. Imagem 2014 Fonte: Google Earth, 2014. Org.: Autora, 2020. 
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Em termos litológicos a área se apresenta muito homogênea, devido ao embasamento 

ser constituído principalmente por rochas graníticas pouco fraturadas. A área se encontra sob o 

maciço Itaóca, que possui uma extensão superior a 200 km2, fazendo parte dos terrenos pré-

cambrianos do Cinturão Ribeira que afloram no vale do rio Ribeira de Iguape, localizado entre 

o sul-sudeste de São Paulo e nordeste do Paraná, como parte das faixas de dobramento do 

Sudeste do Brasil (MELLO; BETTENCOURT, 1998). 

O maciço Itaóca se encontra totalmente encaixado no grupo Lajeado (Grupo Açungui), 

composto essencialmente por metassedimentos, limitado ao sul pelo lineamento Ribeira e ao 

norte pelo lineamento quarenta oitava (Figura 4.4). O maciço encontra-se no Cinturão Ribeira 

que, segundo Faleiros et al.(2012, p. 21), “compreende um largo segmento crustal paralelo à 

linha costeira do sudeste brasileiro” Os autores ainda destacam que na área há a presença de 

diversos blocos retrabalhados de origens distintas e suítes granitoides intrusivas de afinidade 

diversa. 

As rochas graníticas de composição variável perfazem cerca de 50% da área exposta do 

terreno Apiaí, considerando ainda o maciço Itaóca um corpo com dimensões intermediárias 

(WERNICK; PENALVA, 1978). A geologia do grupo Açungui (Terreno Apiaí) é 

essencialmente caracterizada por rochas supracrustais de baixo a médio grau metamórfico 

(CAMPANHA; SADOWSKI, 1994). 
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Figura 4.4: Geologia das encaixantes do maciço Itaóca. Fonte: Mello (1995). 

 

 

O maciço Itaóca foi classificado por Mello (1995) em 6 fácies intrusivas mais comuns 

(Fácie cinza 1 e 2 e fácie rósea 1,2,3 e 4), e ainda uma fácie (Cinza 3) além de uma associação 

de fácies (rósea 5). Faleiros et al. (2012) distinguiram o batólito em 5 fácies (a, b, c, d e, e) 

organizadas em 3 domínios principais: Unidade Itaóca (Fácie a); Milonítica (Fácie b) e Saltinho 

(Fácie c, Fácie d e Fácie e) (Quadro 4.1). 

 

Quadro 4.1: Fácies do Granito Itaóca. 

Unidades Mello (1995) 

Fácies 

Faleiros et al (2012) 

Fácies 
Itaóca Cinza 1, 2 e 3 Fácie a 

Milonítica Rósea 3 e 4 Fácie b 

Saltinho Rósea 1 e 2 Fácies c, d, e 
Fonte: Mello (1995) e Faleiros et al. (2012), Org.: Autora, 2019. 
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A fácie a (Unidade Itaóca) ocupa cerca de 70% da área total do maciço, ocupando as 

áreas: central, leste e norte (Figura 4.5). A unidade é composta principalmente por 

monzogranito, quartzo-monzonito e quartzo-sienito (Faleiros et al. 2012). As fácies descritas 

por Mello (1995) possuem a textura porfiróides, e para a o fácie cinza 1 (dominante) os 

fenocristais de feldspato potássico variam entre 7 e 20 mm (Figura 4.6), ao longo de uma 

granulação média (3 a 6 mm) (Quadro 4.2). A mineralogia da fácie a é composta 

principalmente por oligoclásio, feldspato alcalino, biotita, hornblenda e quartzo (FALEIROS et 

al; 2012) 

 

 
Figura 4.5: Granito Itaóca e suas fácies; Fonte: Modificado de mapa GeoSGB da CPRM Acesso: Out/ 

2018, Org.: Autora, 2020. 
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Quadro 4.2: Características petrográficas encontradas na Unidade Itaóca do maciço. 

 
Fonte: Adaptado de Mello (1995), Org.: Autora, 2020. 

 

A Fácie b (Unidade Milonítica) ocupa cerca de 10% da área total do maciço e está 

localizada na borda sul do plúton. A fácie é constituída principalmente por monzogranito e 

quartzo-monzonito foliados a gnáissicos, protomiloníticos a miloníticos, de cor cinzenta a 

rósea, em geral com orientação preferencial de forma de megacristais de feldspato (8 a 20 mm) 

(FALEIROS et al., 2012). As Fácies c, Fácie d e Fácie e encontram-se na Unidade Saltinho 

que compõe 20% da área total e localiza-se na parte oeste do maciço como destacam Faleiros 

et al (2012).  

A Fácie c possui duas variações principais, sendo uma constituída por biotita-

hornblenda-monzogranito róseo, e outra por hornblenda-biotita-monzogranito a quartzo-

monzonito, rosa-esbranquiçado. A Fácie d é constituída principalmente por hornblenda-biotita-

quartzo-monzonito mesocrático róseo a levemente esbranquiçado. A Fácie e compreende de 

biotita-hornblenda-quartzo-monzonito a quartzo-sienito róseo, (FALEIROS et al., 2012). 
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Figura 4.6: Presença de fenocristal de feldspato em amostra de mão da fácie a do granito Itaóca. 

Detalhe para a intensa alteração dos demais minerais no restante da amostra. Foto: Gramani, 2017. 

 

Do ponto de vista geomorfológico, Ross (2002) caracterizou a região do Vale do Ribeira 

em cinco macro compartimentos de relevo, sendo o município de Itaóca localizado na unidade 

V- Sistema de morros em superfície de cimeira do Alto Ribeira. Esta unidade possui ambiente 

montanhoso com topos nivelados nos divisores principais por volta dos 900 m e alguns setores 

podendo atingir 1000-1100 m, que geralmente são mantidos por rochas metamórficas mais 

resistentes como o quartzito, apresentando morfologia de cristas alongadas e contínuas ou 

massas intrusivas graníticas, que se estendem por grandes áreas (ROSS, 2002). Ainda sobre o 

relevo da área, o autor aponta que há o predomínio das formas de morros com topos convexos 

e vales relativamente estreitos e profundos com vertentes muito inclinadas (30-60%), possuindo 

relevos alongados e mais altos. O mapa geomorfológico do IPT (1981) aponta que o município 

é limitado ao norte pela serra da Boa Vista, constituída principalmente por escarpas de topos 

angulosos e alta declividade (>30%), sendo o restante do município composto principalmente 

por um relevo montanhoso. 
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Em relação à cobertura pedológica, os argissolos vermelho-amarelo ocupam quase a 

totalidade do município, ao norte nas áreas mais elevadas encontram-se os neossolos litólicos, 

cambissolos háplicos e os afloramentos rochosos, e as manchas de gleissolos são encontradas 

próximas as áreas com drenagens mais marcantes (ROSSI, 2017). É importante destacar que 

não há um mapa pedológico de detalhe para toda a região, sendo o mapeamento de Rossi (2017) 

para o estado de São Paulo o mais atual, porém com a escala de 1:250 000. 

No aspecto climático, pela classificação Köppen- Geiger a área é classificada como Cfa, 

clima subtropical úmido. As chuvas predominam durante boa parte do ano, sendo os meses de 

verão concentrando as maiores precipitações. A série de chuvas (1970-2000) da área demonstra 

que os meses mais chuvosos vão de outubro a março, sendo janeiro o mês mais chuvoso com 

médias por volta dos 219,8 mm, seguido por fevereiro com médias de 161 mm (Figura 4.7). O 

período de inverno é o menos chuvoso sendo agosto o mês com a menor precipitação média 

anual da série (68,7 mm). As temperaturas mínimas médias anuais oscilam entre 11º e 20º C, 

enquanto as médias das máximas anuais variam entre 22º e 32º C (ROSS, 2002).  

 

 

Figura 4.7: Hietograma com série histórica de médias de chuva para Itaóca SP. Fonte: DAEE, 2020. 
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5 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Neste capítulo são descritos os procedimentos metodológicos/materiais para alcançar os 

objetivos propostos. As etapas de campo foram definidas como: Seleção da Área de Estudo 

(5.1); Determinação dos Perfis de Alteração e Coleta de Amostras (5.2.); Ensaios da 

Condutividade Hidráulica Saturada dos Solos (Ksat) (5.3) e Caracterização do maciço Rochoso 

(5.4.). A seguir foram realizadas as etapas de laboratório: Análises Físicas dos Solos (5.5); 

Granulometria (5.5.1) e Porosidade (5.5.2).  

 

5.1 Seleção da Área de Estudo 

 

Para seleção de uma área representativa, foram realizados previamente trabalhos de 

campo afim de determinar um talude que possuísse as seguintes características: I) Típico perfil 

de alteração em rocha granítica (rochas na base, corestones e etc.); II) Acesso para coleta de 

amostras e III) Evidências dos processos de escorregamentos rasos pretéritos (cicatrizes) no 

mesmo compartimento (Figura 5.1). 

 
Figura 5.1: Localização do talude escolhido (seta vermelha) e cicatrizes de escorregamento do evento 

de 2014 (linhas pontilhadas amarelas). Fonte: Acervo IPT, 20191 

 
1 Imagens obtidas por Caio Pompeu Cavalieri, 2019. 
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5.2 Determinação dos Perfis de Alteração e Coleta de Amostras 

 

Nesta etapa, foram definidos 3 perfis de alteração ao longo do talude escolhido: Lateral 

1, Central e Lateral 2 (Figura 5.2). A determinação dos 3 perfis no mesmo talude teve como 

objetivo avaliar as possíveis diferenças e/ou semelhanças laterais e em profundidade das 

propriedades físicas dos solos e dos materiais nos perfis de alteração.  

 

 

Figura 5.2: Perfis de alteração do talude escolhido: Lateral 1, Central e Lateral 2. Foto: Bianca C. Vieira, 

2019. 

 

Para a coleta das amostras (deformadas e indeformadas), os perfis foram limpos 

removendo cerca de 20 cm do material exposto. O material foi coletado de acordo com as 

normas estabelecidas pelo IPT (2017). 

Nas profundidades em que houve mudança de cor, textura e/ou estrutura foram coletadas 

amostras indeformadas para os ensaios de porosidade (Figura 5.3 A) e deformadas para as 

análises granulométricas (Figura 5.3 B).  
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Figura 5.3: Coleta de amostras A) Indeformadas; B) Deformadas, Foto: Bianca C. Vieira, 2019. 

 

 

5.3 Ensaios da Condutividade Hidráulica Saturada (Ksat) dos Solos  

 

Para os ensaios da Condutividade Hidráulica Saturada (Ksat) foi utilizado o Permeâmetro 

de Guelph modificado (Figura 5.4 A). O equipamento é um permeâmetro de furo e de carga 

constante que determina a condutividade hidráulica saturada de campo acima do nível freático. 

O Permeâmetro de Guelph foi criado por Reynolds et al.(1983) e posteriormente melhorado por 

Reynolds e Elrick (1985). Seu uso possui algumas vantagens como apontam Reynolds e Elrick 

(1985), como: fácil transporte e manuseio, baixo custo, operável facilmente por uma pessoa, 

demanda de pouca água para o uso e menor tempo para obtenção dos resultados em comparação 

com outros métodos.  

O permeâmetro é constituído por um tubo de Mariotte (Figura 5.4 B) que é apoiado por 

um tripé facilitando seu uso em terrenos irregulares e por um conjunto de reservatórios interno 

(graduado) e externo. O sistema de tubos está conectado entre si e conduz a água dos 

reservatórios até o furo de sondagem, sendo que a saída de água do aparelho ocorre pela ponteira 

do permeâmetro, que também funciona como um dissipador de energia da saída de água 

(SOTO, 1999). 

Para a instalação e uso do aparelho é necessária a realização de um furo de sondagem 

com diâmetro conhecido no solo, e que também seja possível que a extremidade inferior do 

permeâmetro alcance o fundo do furo. Em seguida, deixa-se que a água flua dentro da 

perfuração, mantendo-se uma carga hidráulica constante e conhecida. A condutividade 
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hidráulica saturada (Ksat) ocorre quando a velocidade de percolação da água torna-se igual à 

velocidade de saída da água do aparelho (REYNOLDS; ELRICK, 1985a). 

 

 

Figura 5.4: A) Uso do Permeâmetro de Guelph no campo em que possível observar suas estruturas 

principais, reservatório de água, tripé e conexões entre a ponteira e o reservatório, Foto: Autora (2019). 

B) Visão esquemática do Permeâmetro de Guelph e seus principais componentes. Fonte: Modificado de 

Soto (1999).  

 

As profundidades dos ensaios foram definidas com base nas descrições morfológicas 

dos perfis, que indicaram uma mudança de estrutura entre 0,5m e 1m. Nas proximidades da 

área existem muitas cicatrizes que possuem superfícies de ruptura de 1m de profundidade. Este 

fato também corroborou para a escolha das profundidades dos ensaios de permeabilidade. Com 

base nessas características foram definidas as duas profundidades de ensaio, 0,5m (blocos 

subangulares) e 1 m (sem estrutura). 

Após a determinação das profundidades foi aberta a primeira trincheira (Figura 5.5 A). 

Nesta trincheira com o auxílio de um trado holandês, foi feito um furo com o diâmetro 

conhecido e inserido o Permeâmetro de Guelph posicionado de maneira que não houvesse 

impedimento do fluxo das mangueiras (Figura 5.5 B). 

Para a leitura da variação do nível da água (Figura 5.5 C), determina-se um intervalo 

de tempo constante (cm/s) e inicia-se o ensaio. Quando esta variação se torna constante após 3 
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leituras consecutivas no mesmo intervalo de tempo, obtêm-se o fluxo constante e o ensaio é 

finalizado.  

Para o cálculo da condutividade hidráulica saturada (Ksat) foi utilizada a Equação 5.1 

sugerida por Elrick et al (1989): 

 

𝐊𝐬𝐚𝐭 =
𝐂𝐐

𝟐𝛑𝐇𝟐+𝐂𝛑𝐚𝟐+
𝟐𝛑

𝛂

        Equação 5.1 

 

Onde: 

Ksat = condutividade saturada [L/T] 

C = Constante de proporcionalidade adimensional 

Q = fluxo constante medido no campo (Q= R x A) [L3T-1] 

a = raio do furo [L] 

H = carga constante aplicada 

𝛂 = características texturais e estruturais do solo. [L-1] 

 

 
Figura 5.5: A) Trincheira com furo; B) Guelph posicionado na trincheira; C) Leitura da queda d'água 

do Permeâmetro de Guelph. Foto: Autora, 2019. 
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5.4 Caracterização do Maciço Rochoso 

 

Para a caracterização da rocha na base do perfil de alteração central, foi utilizado o 

Martelo de Schmidt (Figura 5.6 A). O martelo Schmidt é um instrumento utilizado 

internacionalmente em mecânica das rochas, sendo normatizado pela International Society for 

Rock Mechanics – (ISRM). Ele também é chamado de esclerômetro de Schmidt, e é utilizado 

para testes não destrutivos em concreto ou rocha, com o objetivo de avaliar a dureza superficial 

dos mesmos.  

Para sua utilização, em campo ou laboratório, o martelo Schmidt deve ser colocado 

preferencialmente perpendicular à superfície analisada (Figura 5.6 B - I). Seu mecanismo 

consiste em uma mola que é comprimida quando o martelo é pressionado sobre a superfície a 

ser testada (Figura 5.6 B - II). Após o impacto, a massa rebate (Figura 5.6 B-III) e retorna 

(Figura 5.6 B - IV). A distância de rebote é lida diretamente em uma escala numérica no próprio 

instrumento e é chamada de número de rebote (R). Quanto maior a resistência da superfície 

testada, menor a deformação e maior o rebote (BUYUKSAGIS; GOKTAN, 2007). Para 

obtenção do valor foram utilizadas as Diretrizes da ASTM - D5873 em blocos com, 

preferencialmente, uma média de 10 leituras por amostras. Os ensaios foram realizados na base 

do perfil, onde o granito Itaóca encontra-se parcialmente exposto, nos blocos próximos ao perfil 

central (Figura 5.7) 

 

 

Figura 5.6: A) Martelo de Schmidt, Foto: Bianca C. Vieira, 2019; B) Etapas de Uso do Martelo de 

Schmidt: I) Martelo na posição inicial; II) Ao comprimir o martelo a mola é tracionada; III) A massa é 

liberada para o impacto; IV) após o impacto a massa rebate e retorna. Modificado de: Brandi et al (2015). 
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Figura 5.7: Área do  talude onde se encontra o granito (linha pontilhadas), e o bloco onde foi 

realizada as análises com o Martelo de Schmidt (retângulo amarelo), Foto: Bianca C. Vieira, 2019. 

 

5.5 Análises Físicas dos Solo 

 

Os ensaios laboratoriais foram realizados no Laboratório de Resíduos e Áreas 

Contaminadas (LRAC) do Instituto de Pesquisas Tecnológicas de São Paulo (IPT).  

Foram coletadas 41 amostras deformadas para os ensaios granulométricos e 28 amostras 

para os ensaios de porosidade ao longo dos 3 perfis, afim de caracterizar cada camada do perfil 

em relação a profundidade. 

 

5.5.1 Granulometria 

 

Para as amostras em estado deformado foram utilizados os Procedimento Ensaio IPT – 

nº 3852 - “Análise Granulométrica Conjunta” e “Procedimento Ensaio IPT - 5545 - 

“Determinação do Teor de Umidade”. A classificação granulométrica utilizada para este ensaio 

foi a NBR 6502 (Quadro 5.1). 
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Quadro 5.1: Comparação da Granulometria entre NBR e USDA2 

 

 

Foram separados cerca de 500 gr de cada amostra deformada, que foram secas na estufa 

a 55 °C por 24 horas (Figura 5.8 A). Após este período, as amostras foram esboroadas, pesadas 

(peso total) e peneiradas para a separação da fração grossa (>2 mm) do restante (Figura 5.8 B). 

Em seguida, foram separados 50 gr de Terra Fina Seca em Estufa (TFSE) por amostra e 

acrescentados aos 250 ml de solução dispersante que foram encaminhadas para garrafas e 

transferidas para o agitador de Wagner e rotacionadas por 17 horas. A solução dispersante para 

cada 1 litro de água deionizada é constituída por Hidróxido de Sódio - 04 gr (NaOH) + 

Hexametafosfato de Sódio – 10 gr (NaPO3 )6. 

 

 
Figura 5.8: A) Amostras esboroadas B) Separação das amostras maiores e menores que 2 mm. Foto: 

Autora, 2019. 

 

Para a obtenção da fração fina (silte e argila), as soluções (amostras + solução 

dispersante) foram transferidas para as provetas e completadas com água deionizada até o 

volume de aproximadamente 1 litro. A solução na proveta foi agitada por 1 minuto com um 

agitador manual, logo em seguida o densímetro foi mergulhado na proveta com a solução e 

concomitantemente foi iniciado o cronômetro para o controle do tempo das medições (Figura 

 
2 Fonte: Procedimento de Ensaio IPT – 3852 Folha n° 1/14 revisão 13 maio/17 
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5.9 A). As leituras foram realizadas nos seguintes tempos acumulados após a agitação: 0; 0,5; 

1; 2; 4; 8; 15; 30; 60; 120; 240; 480; e 1440 min e posteriormente compiladas nas tabelas para 

o cálculo final das frações.  

Para os valores da areia, após a última leitura do densímetro, a solução da proveta foi 

removida com água corrente para retirada de todo seu conteúdo para a peneira de 0,075 mm. O 

material foi lavado até a água sair límpida e o material que permaneceu retido na peneira foi 

transferido para uma cápsula de porcelana branca (Figura 5.9 B) e transferida para secagem na 

estufa a 105º C por 24 horas. Após este período, as cápsulas foram transferidas para os 

dessecadores até atingirem a temperatura ambiente. Em seguida, o material foi colocado em um 

jogo de peneiras para tamisagem com a seguinte sequência: 1,18 mm; 0,600 mm; 0,425 mm; 

0,250 mm; 0,150 mm; 0,075 mm (Figura 5.9 C).  

 

 
Figura 5.9: A) Provetas após agitação; B) Separação areias para estufa; C) Agitador de areia. Foto: 

Autora, 2019.  

 

Para a fração grossa (>2 mm), em cada amostra foi adicionada a solução dispersante até 

a total cobertura do material deixando em repouso por 24 horas (Figura 5.10 A. Posteriormente 

o material foi transferido para a peneira com malha de 2 mm e lavado em água corrente para a 

total remoção dos finos (Figura 5.10 B). O material retido na peneira foi transferido para uma 

cápsula de porcelana e inserido na estufa a 105 º C por 24 horas até sua secagem completa 

(Figura 5.10 C). Em seguida o material foi transferido para um conjunto de peneiras com as 
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seguintes malhas (50 mm; 37,5 mm; 25 mm; 19 mm; 9,5 mm; 4,75 mm; 2 mm) após a 

tamisagem cada fração foi devidamente pesada e separada. Após estes procedimentos, todos os 

dados foram compilados nas tabelas para o posterior cálculo de todas as frações por amostra e 

confecção dos gráficos. 

 

 
Figura 5.10: A) Fração grossa com dispersante; B) Lavagem para retirada dos finos; C) Fração grossa 

após a estufa, detalhe para o fenocristal de feldspato. Foto: Autora, 2019. 
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5.5.2 Porosidade 

 

Para os ensaios de porosidade, as amostras indeformadas foram preparadas inicialmente 

removendo todos os excessos que ultrapassassem a altura do cilindro (amostra extra, raízes e 

etc). Na base de cada cilindro foram adicionados um papel filtro preso com um elástico (com 

as massas conhecidas) para que não houvesse perda de material durante os ensaios. Em seguida 

as amostras e o cilindro com o filtro de elástico foram pesados, para se obter a massa natural da 

amostra, e transferidos para uma bandeja que foi saturada com água. As amostras ficaram cerca 

de 24 horas em saturação (Figura 5.11 A).  

Após a saturação, as amostras foram pesadas novamente para se obter a Massa Saturada 

(Msat) e transferidas para o conjunto de funis de Büchner (Figura 5.11 B). Antes de iniciar o 

ensaio foi verificado e nivelado todo o conjunto de funis. Em seguida, foi aplicada uma tensão 

de 80 cm cca (centímetros de coluna d’água) para eliminar a água dos macroporos por meio do 

tubo nivelador acoplado ao funil de placa porosa, durante 48 horas. Após este período, as 

amostras foram retiradas as amostras e pesadas com cilindro para a obtenção da Massa da 

amostra à tensão de 80 cca (Mcca).  

Na próxima etapa, os elásticos foram retirados e os corpos de prova transferidos para a 

estufa a 105 °C por cerca de 24 horas. Após a secagem, as amostras foram transferidas com os 

cilindros da estufa para o dessecador até atingir a temperatura ambiente (Figura 5.11 C), para, 

posteriormente pesar e anotar para obter a Massa seca (Ms). Em seguida, as amostras foram 

retiradas dos cilindros e inicia-se a pesagem individual, e mensuração com o paquímetro para 

a obtenção de sua tara, altura, raio para o cálculo do volume. 
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Figura 5.11: A) Cilindros na bandeja de saturação; B) Conjunto de Funis de Büchner; C) Dessecadores 

com cilindros. Foto: Autora, 2019. 

 

A Porosidade Total (η) foi obtida por meio da equação 5.2: 

 

η(%)=
Msat-Ms

V
×100         Equação 5.2 

 

Onde: 

η= Porosidade total em (%) 

Msat= Massa saturada -Tara do cilindro 

Ms=Massa da amostra seca a 105ºC – Tara do cilindro 

V= Volume da amostra (cm³/cm³) 

 

Para o cálculo da Porosidade Efetiva (ne), ou Macroporosidade, é utilizada a equação 5.3: 

 

𝛈𝐞(%) =
(𝐌𝐬𝐚𝐭−𝐌𝐜𝐜𝐚)

𝐕
× 100         Equação 5.3 
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Onde: 

ηe= Porosidade Efetiva em (%) 

Msat= Massa Saturada -Tara do cilindro 

Mcca = Massa da amostra à tensão de 80cca- Tara do cilindro 

V= Volume da amostra (cm³/cm³) 

Cca= Centimetro da coluna d’água 

 

 

A Microporosidade foi determinada por meio da equação 5.4: 

 

𝐌𝐢 (%) =
(𝐌𝐜𝐜𝐚−𝐌𝐬)

𝐕
× 100        Equação 5.4 

 

Onde: 

Mi= Microporosidade em (%) 

Mcca = Massa da amostra à tensão em 80cca – tara do cilindro 

Ms = Massa seca à 105ºC – Tara do cilindro 

V = Volume do cilindro (cm³/cm³) 
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6 RESULTADOS 

 

Neste capítulo são apresentadas as descrições individuais detalhadas de cada camada e 

seus respectivos dados, a saber Solo Residual Maduro (6.1), Solo Residual Jovem (6.2) e 

Saprolito (6.3). No subcapítulo (6.4) é feita uma discussão sobre as Propriedades Físicas dos 

Solos e as Instabilidades nas Encostas. 

 

6.1 Solo Residual Maduro 

 

A camada denominada Solo Residual Maduro possui entre 0,7m e 1m de espessura, 

sendo a mais delgada dentre camadas (Figura 6.1 A). Apresenta as maiores concentrações de 

matéria orgânica, além da presença de atividade biológica como formigas e minhocas, fato este 

que pode ter condicionado a uma cor mais escura do material. O matiz dominante é a 10Y, 

variando entre o Bruno escuro ao Bruno amarelado- escuro. Possui forte presença de raízes 

finas a muito finas, sendo seu maior volume na superfície e a quase inexistência no limite de 

camadas. 

A estrutura apresentou-se grumosa (grumos pequenos) superficialmente, à blocos sub-

angulares e a ausência de estrutura na transição de camadas. Em relação à textura, a fração 

grossa dominante (areia grossa à muito grossa) apresentou minerais primários em forma de 

grânulos, alguns identificáveis a olho nu, como quartzo e feldspato potássico (Figura 6.1 B) 

típico da litologia da região (MELLO, 1995).  
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Figura 6.1: A) Foto geral da camada; B) Detalhe do grânulo de feldspato, Foto: Autora, 2020. 

 

De uma maneira geral, o Solo Residual Maduro apresentou certa homogeneidade em 

relação granulometria. Os perfis Lateral 1, Central e Lateral 2 (L1, C e L2) mostraram uma 

tendência de redução das frações finas (Argila+Silte), com aumento das frações grossas 

(Areia+Cascalho). No perfil Central, a fração argila variou de 13% (0,1 m) a 9% (0,7m), com 

um pico de concentração de 17% (0,5m.) (Figura 6.2). A areia pouco aumentou com a 

profundidade, de 52% (0,1 m) a 54% (0,7m), na transição com o Solo Residual Jovem. Já o 

cascalho obteve uma maior variação num menor intervalo de profundidade, 19% (0,1 m) para 

27% (0,2 m) em seguida diminuindo para 22% (0,3 m) e aumentando novamente para 28% 

(0,7m).  

Os perfis Laterais (L1 e L2) mostraram a mesma tendência de redução dos finos. O 

perfil L1, porém, apresentou uma variação de 10% na fração cascalho em superfície A fração 

argila diminuiu de 11% (0,1 m) para 6,9% (1m), e a maior concentração de finos está na 

profundidade 0,3 m com argila 16% e silte 22%.  

Em L2 os finos diminuíram progressivamente, onde a fração argila reduziu de 13% (0,1 

m) para 11% (0,7m) e a fração silte de 14% para 13% para as mesmas profundidades. A fração 
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areia apresentou uma concentração de 61% em 0,2 m, onde se encontra a menor de cascalho 

(14%). A areia grossa predominou nos três perfis (L1, C e L2), mantendo um discreto aumento 

no perfil central de 38% para 42%, e decréscimo nos perfis laterais. Em L1, o decréscimo foi 

cerca de 16%, enquanto que em L2 por volta de 9% (Tabela 6.1). 

 

 

Figura 6.2:Granulometria Solo Residual Maduro 

 

 

Tabela 6.1: Classes de areia Solo Residual Maduro 

 

 

Em relação à porosidade, no perfil Central houve o predomínio da macroporosidade, 

com valores por volta dos 31% (média) até os 0,3 m, ocorrendo uma diminuição para 17,1% 

em 0,5m e, consequentemente, um aumento da microporosidade (26,4%) na mesma 

profundidade (Figura 6.3). 
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Figura 6.3: Porosidade Solo Residual Maduro 

 

Em L1 a microporosidade predomina até 0,5 m, tendo sua maior expressão em 0,2 m 

(49,6 %) com 13% de argila. Enquanto que aos 0,3 m houve um decaimento na microporosidade 

(29,6%) com um aumento na concentração de argila de 16%. Mesmo com conteúdo de argila 

próximos, a microporosidade diminuiu cerca de 20%. A princípio tal resultado não era 

esperado, pois alguns trabalhos como Vieira et al. (2015) e Brady e Weil (2013) apontam que 

a microporosidade pode estar associada ao conteúdo de argila e sua variação. 

Em L2, houve o total predomínio da microporosidade, que variou de 22,2% (0,2 m) para 

30% (0,7m), aumentando com a profundidade, ocorrendo o inverso com a macroporosidade, 

que diminuiu de 20,7% para 11,9% nas mesmas profundidades (Figura 6.3). 

A condutividade hidráulica saturada (Ksat) foi mensurada no perfil L1 e Central em duas 

profundidades (0,5m e 1m), que são aproximadamente os limites entre Solo Residual Maduro 

e Solo Residual Jovem. Em L1, na profundidade 0,5m, foram identificados valores baixos da 

Ksat (4,6 x 10-8 m s-1) inferindo materiais pouco permeáveis. Já o perfil Central apresentou uma 

Ksat de 6,5 x 10-7ms-1, aumentando uma ordem de grandeza, porém ainda com uma Ksat baixa. 

L1 possui Ksat de 6,5 x 10-7ms-1 (1m) e o Central 1,08 x 10-6ms-1. Sendo assim, na profundidade 

de 1m tanto em L1 e no Central são ligeiramente mais permeáveis que em 0,5m.  

Em todas as todas as profundidades com as medições de Ksat há o domínio da 

microporosidade. Tal fato pode ter influenciado nos baixos valores obtidos, juntamente com a 

estrutura maciça, característica predominante da camada de Solo Residual Jovem. Porém, 

aparentemente, a microporosidade por si só não explicaria as variações da Ksat nas diferentes 

profundidades e perfis, já que os valores de macro e microporosidade são muito próximos entre 
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si, não explicando completamente as variações encontradas. Logo, as variações de Ksat não 

foram completamente explicadas e/ou não estão ligadas aos atributos aqui mensurados  

 

6.2 Solo Residual Jovem 

 

O Solo Residual Jovem é a camada intermediária que possui aproximadamente 1,3 m de 

espessura. Nesta camada não há a presença de atividade biológica, mas é possível visualizar 

raízes capilares (raras) que permanecem somente na parte superior, próximas da transição entre 

o solo residual. Possivelmente tenham sido limitadas pelo tipo de vegetação dominante na área 

(pasto/gramínea). Seu matiz dominante é a 7.5YR, alterando do Bruno amarelado ao amarelo-

avermelhado (limite com o Saprolito). 

Ao longo desta camada não foi encontrada uma estrutura de pedológica definida, sendo 

o caráter maciço um atributo marcante. Muitas vezes a coleta de amostras foi dificultada por 

esta característica. Em algumas seções da camada foi possível observar a presença de feições 

reliquiares, muitas vezes visíveis na forma de bolsões de rocha intensamente alterada (Figura 

6.4 A), nos quais há nitidamente a alteração dos minerais primários, sendo a fração grossa mais 

predominante nestes bolsões do que no material do seu entorno. Em alguns trechos foi 

encontrada hidromorfia (Figura 6.4 B), possivelmente facilitada pela presença de feições 

reliquiares (juntas) que agora encontram-se completamente intemperizadas. 

 

 



 

63 

 

Figura 6.4: Solo Residual Jovem, A) Detalhe para o bolsão de rocha intensamente alterada (flechas 

brancas) e B) Hidromorfia (flecha preta) possivelmente favorecida devido a feição reliquiar da rocha. 

Fonte: Autora, 2019.  

 

 As análises granulométricas para esta camada apresentaram certa semelhança em 

relação aos dados, com destaque para o aumento da concentração de argila nos 3 perfis 

analisados (L1, C e L2), característica marcante nesta camada. 

No perfil Central, ocorreu um aumento dos finos, de 17% argila (1m) para 23,2%(2,3m) 

e silte de 10% para 15% nas mesmas profundidades (Figura 6.5). Como consequência, a fração 

grossa diminuiu: a areia de 49% (1m) para 40,8% (2,3m) e o cascalho de 24% (1m) para 20,5% 

(2,3m). Enquanto houve o aumento da argila em L1, de 11,9% (1,3m) para 15% (2,6m), ocorreu 

o decaimento da fração silte de 22,1% para 17% nas mesmas profundidades. A areia decaiu de 

48,9% para 44% e o cascalho aumentou de 17,1% para 24%.  

O perfil L2 apresentou-se ligeiramente mais arenoso e cascalhento que os demais, com 

um aumento de areia de 44% (1m) para 50%(2,3m) e de cascalho de 30% para 32% nas mesmas 

profundidades. Os finos, por sua vez, apresentaram uma queda, a argila variou de 15% (1m) a 

12% (2,3m) chegando a 9% em 2m e o silte de 11% (1m) e 6% (2m e 2,3m) (Figura 6.5). A 

areia grossa foi a fração predominante na camada, nos três perfis (Tabela 6.2).  

 

 

Figura 6.5: Granulometria Solo Residual Jovem  
 

 

Tabela 6.2: Classes de areia – Solo Residual Jovem 
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A microporosidade não apresentou uma tendência específica diretamente ligado a 

profundidade, porém segue um ligeiro aumento (Figura 6.6). O predomínio desta propriedade 

pode estar ligado ao aumento da concentração de argila associada à ausência de estrutura 

pedológica. 

No perfil Central a micro variou de 26,5% (1m) a 32,3% (2,6m) com um aumento de 

37,2% aos 1,3m, enquanto que a macro diminuiu de 18%(1m) e 15,8% (2,6m). Quanto aos 

perfis Laterais, L1 apresentou 33,3% em 1,3m e 30,1% em 2,3m e um aumento da 

macroporosidade de 7,4% para 17,2% para os mesmos pontos. Em L2 só houve uma medição 

de porosidade em 1,3m com registro de 29,9% de macroporosidade e 18% de microporosidade, 

não sendo possível fazer demais correlações (Figura 6.6). 

 

 

Figura 6.6: Porosidade Solo Residual Jovem  
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6.3 Saprolito 

 

A camada denominada Saprolito é a mais profunda e espessa, com aproximadamente 

3,5m de espessura. Nela, não há qualquer vestígio de raízes ou atividade biológica. Em sua base 

é possível encontrar alguns blocos exumados de granito alterado com erosão esferoidal em seu 

entorno (Figura 6.7 A). 

Na transição para a rocha alterada se encontram visivelmente as frações mais grossas de 

todo perfil (Figura 6.7 B). Os minerais primários encontram-se em maior concentração e menos 

alterados em relação as camadas superiores, sendo possível esta constatação devido à visível 

mudança de tamanho, essencialmente do feldspato. Em certos segmentos foi possível observar 

algumas feições reliquiares da rocha, possivelmente juntas preenchidas por um material de 

textura fina argilo-siltosa ou silto-argilosa (Figura 6.8 A). Diversos fragmentos de rocha 

intensamente alterados são facilmente vistos envoltos em meio a matriz do saprolito, sendo a 

coleta de amostras indeformadas muitas vezes afetada por essa característica3 (Figura 6.8 B)  

Os três perfis possuem certa semelhança granulométrica, de modo geral, apresentando 

altos teores de areia e de cascalho e consequentemente os menores teores de silte e argila. 

Quanto à porosidade, somente o perfil Central possui dados para análise, ocorrendo o 

predomínio da macroporosidade, demonstrando assim, uma inversão em relação ao Solo 

Residual Jovem. 

 

 
3 Algumas amostras inutilizadas 
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Figura 6.7: Base do Regolito: A) Bloco de granito alterado, detalhe para esfoliação esferoidal típicas 

deste litotipo (flecha vermelha);B) Saprolito nos limites com a rocha alterada, detalhe para o predomínio 

do material mais grosso . Fonte: A) Camila Carou, 2017 e B) Autora, 2019. 

 

 

 

Figura 6.8: A) Saprolito apresentando feições reliquiares, destaque para a junta preenchida com 

material argilo-siltoso (flecha amarela); B) Detalhe para amostra de mão com minerais primários em 

diferentes estágios de alteração. Foto: Autora, 2019. 
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As frações grossas apresentaram maior expressividade, sendo L1 a mais cascalhenta 

com variações de 41,3% (3m) para 48,9% (5m) (Figura 6.9). Os perfis C e L2 são os mais 

arenosos. Em C houve uma variação da areia de 53% (2,6m) para 54% (6m) com um leve 

aumento de 56% em 5m. L2 possui a maior concentração de areia com 68% (5m). Em 

consequência do predomínio das frações grossas, a argila obteve os menores percentuais de 

todo o perfil. L1 apresentou os menores valores, 1,9% (3m), 1,6% (5m) e 4% (4m), o perfil 

Central entre 10% (2,6m) e 2% (6m) e L2 entre 9% (2,6m) e 8% (5m). Em relação as classes 

de areia, a areia grossa apresenta maior concentração em ambos perfis e aumentando de acordo 

com a profundidade (Tabela 6.3). 

 

 
Figura 6.9: Granulometria Saprolito  

 

 

Tabela 6.3: Classes de areia - Saprolito 
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A macroporosidade predominou com tendência de aumento com a profundidade. Seu 

maior percentual foi 31% (3m), chegando a 28% (5m) (Figura 6.10). O predomínio da 

macroporosidade nesta camada pode estar intimamente ligado ao tamanho dos grãos 

dominantes nesta profundidade, no caso a fração grossa, que favorecem o aparecimento da 

macroporosidade. Nos demais perfis, L1 e L2, não há dados para comparação. 

 

 

Figura 6.10: Porosidade perfil Central - Saprolito  
 

Na base rochosa do perfil foram realizados testes com o Martelo de Schmidt 

(Esclerômetro). A base granítica apresentou-se alterada com presença de esfoliação esferoidal 

no entorno do núcleo duro dos blocos. Os valores para o martelo de Schmidt variaram de 20 a 

48 (Figura 6.11) no núcleo rochoso duro e nas áreas no limite entre o saprolito e a rocha alterada 

os valores foram próximos de zero, ou não houve rebote do equipamento, bem como nas áreas 

de esfoliação esferoidal.  

A base do perfil é constituída pela fácie a do granito Itaóca parcialmente exposto e os 

valores encontrados para o martelo de Schmidt apontam, segundo a G.C.O.(1988) Rocha 

Moderadamente Alterada (classe III), apresentando uma mudança da cor original, porém a 

textura e microestrutura da rocha permanecem preservadas; A ponta do martelo do geólogo 

arranha ligeiramente a massa de rocha e as partes grandes são mal quebradas se a rocha é 

golpeada pela cabeça do martelo; Menos do que 35% do material rochoso está decomposto e/ou 

desintegrado em solo; cor bruno-amarelada. 
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Figura 6.11: Boxplot com valores do martelo de Schmidt. 

 

 

 

6.4 Propriedades Físicas e a Instabilidade das Encostas 

 

Com base nos resultados obtidos4 foi possível a delimitação de camadas com distintos 

atributos em relação as propriedades físicas analisadas (textura, estrutura e porosidade), 

demonstrando como o avanço do intemperismo é capaz de zonear manto de alteração (DEERE; 

PATTON, 1971; GUIDICINI; NIEBLE, 1984; OLLIER, 2010). 

O típico perfil de alteração para Itaóca foi descrito com as características mais relevantes 

encontradas (Figura 6.12). O padrão variável das propriedades físicas do perfil revela, 

provavelmente, um intemperismo não uniforme com a profundidade. Estas diferenças geram 

características geomecânicas próprias de cada camada. Com isso, o perfil poderá responder de 

maneira heterogênea em relação ao comportamento da infiltração e da percolação da água da 

chuva. Como exemplo inicial, as características morfológicas presentes no Solo Residual 

Maduro (estrutura em blocos subangulares) apresentam uma maior eficiência na drenagem 

interna do perfil em relação ao Solo Residual Jovem (estrutura maciça).  

 

 

 
4
 Como mencionado no capítulo anterior, as discussões foram baseadas no perfil central devido à completude de 

seus dados (sem perdas de amostras ao longo do perfil), possibilitando assim uma discussão mais ampla. 
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Figura 6.12: Perfil de alteração típico em granito com as características mais significativas encontradas  

em Itaóca (SP). Org.: Autora, 2020. 

 

 

Cerri et al. (2020) ao caracterizar os perfis de solo ao longo de uma topossequência sob 

gnaisses em Caraguatatuba, apontam o papel da estrutura do solo e sua influência no 

comportamento hídrico no perfil. Os autores indicam que no horizonte C (Residual Jovem) 

predomina o caráter maciço ao longo da topossequência, enquanto que o horizonte B (Residual 

Maduro), apresenta estruturas distintas de acordo com sua posição na encosta. Na alta encosta, 

o horizonte B não apresenta o desenvolvimento de unidades estruturais (peds), ao passo que na 

baixa encosta apresenta estrutura em blocos subangulares (B 1), e no horizonte abaixo (B 2) 

possui estrutura maciça à granular fina. 

Os resultados encontrados por Cerri et al. (2020) são similares aos descritos nesta 

pesquisa, uma vez que o caráter maciço e argiloso no horizonte C dificultaria a percolação da 

água, favorecendo seu acúmulo e aumento da poropressão. Sidle e Bogaard (2016) também 
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apontam que o aumento da poropressão se dá essencialmente devido a uma camada mais 

permeável acima de uma menos permeável, causando rupturas em resposta rápida a infiltração 

da água da chuva. 

As camadas, mesmo arenosas (>45%), apresentaram-se completamente distintas em 

relação a fração argila. O Solo Residual Maduro possui valores médios para argila por volta de 

12%, já o Solo Residual Jovem com 18% sendo a mais argilosa do perfil. A menor média, 7%, 

foi encontrada na camada inferior e mais profunda (Saprolito). Em contrapartida, a fração >2 

mm aumentou com a profundidade e suas maiores concentrações encontram-se no Saprolito, 

com média de 31%. (Figura 6.13). 

 

 

Figura 6.13: Médias granulométricas do perfil central 

 

No Japão, Watakabe e Matsushi (2019) compararam áreas instáveis em diferentes 

litologias e, para as áreas graníticas uma cicatriz foi analisada. Para os granitos, o perfil no geral 

é muito arenoso (60%-80%) e as camadas superficiais predominam os finos (20%-40%). Os 

autores indicam que a alta permeabilidade dos solos graníticos arenosos permite que a água da 

chuva rapidamente chegue a ao saprolito (menos permeável) e desenvolva uma zona saturada. 

O perfil estudado também apresenta teores de areia elevados (41%-56%), este fato em 

associação com a fração grossa (19%-38%) também pode favorecer a permeabilidade (Figura 

6.14).  
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Figura 6.14: Perfil Central Completo. Org. Autora, 2020  

 

Kitutu et al. (2009) levantaram diversos perfis próximos a cicatrizes e os comparou com 

áreas estáveis em diferentes litologias em Uganda. De maneira geral, nas áreas graníticas e 

próximas as cicatrizes possuem a tendência de aumento da argila com a profundidade, 26 % 

(0,30 m) a 39% (1,3m+), enquanto a areia (21% - 13%) e silte (53% - 49%) diminuem 

respectivamente. Esta tendência de aumento de argila com a profundidade também foi 

observada no perfil de estudo até o Residual Jovem, posteriormente a fração argila diminui 

gradualmente (Figura 6.14). 

Avelar et al. (2013) caracterizaram os materiais envolvidos nos escorregamentos rasos 

ocorridos no evento de 2011 na Serra do Mar (RJ), e para os de origem granítica as rupturas 

mais comuns se encontram entre 0,5m e 2m de profundidade, geralmente dentro do próprio 

saprolito. Segundo os autores, a textura para o saprolito rosa (16% argila, 35% silte, 46% areia, 

3% cascalho) se aproxima dos valores do Residual Jovem, porém o perfil analisado apresenta 

maiores conteúdos de cascalho e menores de silte em comparação com aqueles encontrados por 
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Avelar et al. (2013). Este fato pode estar relacionado com diferenças na litologia (forte presença 

de fenocristais no granito Itaóca), e/ou disparidades no intemperismo entre os materiais. 

Ao descrever uma cicatriz na bacia do Gurutuba, Carou (2019) encontrou uma tendência 

de aumento de areia (62% a 71%) e diminuição de argila até 1 m (12% a 7%). Esta mesma 

tendência foi observada somente no Residual Maduro, pois no Residual Jovem houve processo 

inverso com aumento de argila e diminuição de areia (Figura 6.14).  

A autora também indica que a estrutura em blocos subangulares é predominante para os 

horizontes mais superficiais, enquanto que a maciça se torna mais presente com a profundidade. 

De forma similar, nesta pesquisa, a estrutura em blocos subangulares prevaleceu mais 

superficialmente e a maciça já se encontra presente na transição entre Residual Maduro/ 

Residual Jovem, predominando totalmente no Residual Jovem. 

As maiores concentrações de finos (Argila+ Silte) se encontram no Residual Jovem, 

variando de 27% a 39%, bem como as maiores concentrações de argila ao longo de todo perfil 

(Figura 6.14). Para uma amostragem no morro do Tinga (Caraguatatuba), Colângelo (2012) 

associou a coesão mais elevada do solo as maiores concentrações de finos, cerca de 72% e em 

sua maior parte constituída por argilas. De modo similar, o Residual Jovem pode apresentar 

uma maior coesão e resistência a penetração de água em relação as demais camadas, 

absorvendo-a mais lentamente. 

No solo Residual Jovem a microporosidade prevalece em toda a camada. Tal 

característica pode estar ligada às altas concentrações de argila em associação com estrutura 

maciça. Mendes et al. (2015), ao analisar perfis de solo em Ubatuba, apontam a importância 

que a tipologia e a distribuição dos poros exercem na retenção de água no solo, e 

consequentemente na dinâmica da água no perfil. Os autores também destacam que a retenção 

de água nem sempre está relacionada diretamente com as características mineralógicas e 

texturais do solo, mas com aspectos como a distribuição de macro e microporos.  

A porosidade total variou de 43% a 61% ao longo do perfil (Figura 6.14), esta 

propriedade é apontada por alguns autores como não tendo uma relação clara e/ou direta com 

as demais frações do solo e com as variações de Ksat (VIEIRA; FERNANDES, 2004; VIEIRA 

et al., 2015). 

A princípio os baixos valores de Ksat podem estar ligados ao teor de argila do material, 

entretanto, a textura não deve ser o único parâmetro a ser analisado quando se trata de 

permeabilidade. Vieira e Fernandes (2004), ao avaliarem cicatrizes de escorregamentos, 
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indicaram que os baixos valores da Ksat, assim como sua variação, estavam relacionados às 

oscilações de argila e aos valores de microporosidade e a macroporosidade. 

Na serra do mar na região de Caraguatatuba, Gomes e Vieira (2016) encontraram 

significativas descontinuidades hidráulicas entre 1m e 2,5m de profundidade, mostrando uma 

relação direta com a porosidade e a textura do solo. Em uma das cicatrizes, o aumento da Ksat, 

de 10–6 m s–1 (0,25 m) a 10–5 m s–1 (2,5 m), foi acompanhado pelo aumento da macroporosidade 

(18% a 29%) e do conteúdo de areia 40 % para 57%. 

Como foram mensurados somente dois valores de Ksat em profundidade, não foi possível 

avaliar as possíveis descontinuidades hidráulicas com maior precisão ao longo do perfil, apenas 

estimar o local das possíveis descontinuidades hidráulicas por meio da literatura e das demais 

propriedades físicas analisadas. Portanto, fazendo uma correlação entre a Ksat e as propriedades 

físicas no perfil estudado, duas descontinuidades hidráulicas em potencial ocorreriam no 

contato Residual Maduro/ Residual Jovem (1m) e entre o Residual Jovem/Saprolito (2,6m), 

devido principalmente as diferenças de textura, estrutura e porosidade entre as camadas.  

Estas mudanças nas propriedades físicas em profundidade podem condicionar 

descontinuidades hidráulicas significativas. Outros trabalhos também realizados na Serra do 

Mar apontam estas possíveis descontinuidades também convergem com as profundidades 

indicadas pela literatura, entre 1m e 2,5m, como sendo uma zona passível de ruptura, que é a 

área onde se encontram as Ksat mais significativas (WOLLE, 1988; FERNANDES et al., 2001; 

VIEIRA; FERNANDES, 2004; GOMES; VIEIRA, 2016). 

Ao analisar o talude como um todo, é possível observar que as mudanças mais 

significativas nas propriedades ocorreram nos 3 perfis no contato entre as camadas (Figura 

6.15). No contato Residual Maduro/ Residual Jovem, há uma mudança brusca com redução da 

macroporosidade e aumento da microporosidade acompanhado pelo aumento da fração argila. 

Já no contato Residual Jovem/Saprolito, ocorre o inverso, um aumento da macroporosidade, 

diminuição (quase ausência) da fração argila, e aumento da fração grossa, possivelmente 

condicionando uma Ksat mais alta. 

É importante ressaltar, que o predomínio da microporosidade nos perfis laterais do Solo 

Residual não puderam ser aqui explicados pela textura e/ou estrutura do solo dominante, 

podendo ter sofrido influência de outros fatores tais como a morfologia e/ou posição na encosta. 
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Figura 6.15: Comparação dos 3 perfis no talude, Localização do talude UTM (22 S 720514 mE/ 7272323 mS). Org.: Autora, 2019. 
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Na Serra do Mar, boa parte das rupturas dos escorregamentos rasos encontra-se 

principalmente no contato entre as camadas mais desenvolvidas do solo (Residual Maduro) e a 

rocha alterada (Residual Jovem) (CRUZ, 1974; DE PLOEY; CRUZ, 1979). Assim como 

verificado nesta pesquisa, tais rupturas são geradas essencialmente pelas diferenças texturais, 

estruturais e descontinuidades de caráter mecânico na transição entre estas camadas 

(COLÂNGELO, 2012). 

A concentração de argila associada a outras propriedades físicas (textura, estrutura e 

porosidade) possibilitam o surgimento de diferenças da permeabilidade entre as camadas, 

interferindo no fluxo de água do perfil. As diferenças texturais e permoporosas podem causar 

instabilidades durante um período chuvoso e consequentemente escorregamentos 

(WATAKABE; MATSUSHI, 2019).  

Matsushi et al (2006) em estudos sobre encostas com diferentes litologias e 

permeabilidades no Japão, concluíram que as diferenças de permeabilidades em profundidade 

causam as instabilidades. Estas diferenças de permeabilidade, neste caso, estavam ligadas 

essencialmente a litologia e seu reflexo principalmente na constituição textural do material O 

perfil sob o lamito (mudstone) apresentou os maiores teores de argila e silte (12,4% e 43,7% 

respectivamente) e consequentemente uma menor permeabilidade. Já o perfil sob o arenito 

(sandstone) apresentou o maior teor de areia e menor de argila (84,3% e 5,6% respectivamente) 

e uma permeabilidade maior em relação aos perfis sob o lamito (Figura 6.16). 

Nesta pesquisa os valores encontrados para Ksat foram muito baixos 10-7 ms-1 (0,5m) e 

10-6ms-1 (1m) fato este que pode estar ligado ao alto teor de argila em ambos pontos de coleta 

(17%). As mudanças de permeabilidade entre as camadas do solo podem causar 

escorregamentos conforme apontaram Furian et al (1999) em seus estudos na Serra do Mar 

paulista. 
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Figura 6.16: Condutividade hidráulica em diferentes profundidades e litologias conforme aponta 

Matsushi et al. (2006). 

 

Para os escorregamentos rasos em solos residuais, Deere e Patton (1971) apresentam 

dois tipos de rupturas mais comuns: Aquelas que ocorrem na parte superior no solo residual 

(Figura 6.17 A) e outras ligadas às juntas/estruturas reliquiares (Figura 6.17 B). Na primeira 

situação, os autores apontam que, durante períodos intensos de chuva, o aumento da poro-

pressão nos limites entre os horizontes pedológicos e o saprolito geram a instabilização e 

consequentemente a ruptura. Já na segunda situação, as rupturas se desenvolvem ao longo dos 

planos de fraqueza encontrados no interior do saprolito, rocha alterada ou pouco alterada 

(DEERE; PATTON, 1971). Os planos de fraqueza podem ser formados por juntas, fraturas ou 

juntas relictas preservadas no saprolito. Os autores ainda afirmam que este tipo de 

escorregamento pode ser mais grave que o primeiro, pois é comum uma maior mobilização de 

material. 

 
Figura 6.17: Rupturas no talude de corte. A) Solo residual; B) Solo Residual Jovem Modificado de 

Deere e Patton (1971). 



 

78 

 

As observações de campo indicaram que as cicatrizes próximas ao talude avaliado 

possuem por volta de 1m de profundidade. Fato este também constatado por Lin (2015) que 

realizou a análise de uma cicatriz próxima e verificou que a mesma possui uma largura de 10 

m, comprimento de 8 m e uma profundidade média de 1m, com um volume estimado de 

material mobilizado de 80 m³ (Figura 6.18).  

Esta profundidade, aproximadamente 1m, converge com o limite das camadas Residual 

Maduro/ Residual Jovem, ou seja, do material mais desenvolvido com o material menos 

desenvolvido (Figura 6.19). Nesta profundidade como já apontado, foram encontradas as 

mudanças nas propriedades físicas mais significativas, onde possivelmente as descontinuidades 

permoporosas favoreceram o surgimento de descontinuidades hidráulicas e rupturas. 

Tais características também convergem com o trabalho de Wolle (1988) . O autor indica 

que para os trechos de alta e média encosta em Cubatão as superfícies de ruptura 

predominantemente se encontram na base da camada do solo superficial, que possui por volta 

de 1m de espessura.  

 

 
Figura 6.18: Cicatriz estudada por Lin (2015). A) Visão geral da localização da cicatriz próxima ao 

talude de corte B) Vista de chão das dimensões aproximadas da cicatriz. Fonte: A) Google Earth 

imagem (2014) B) Gramani (2015). 
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Figura 6.19: Contato entre as camadas e possível limite de ruptura (linha pontilhada branca). 

Diferenças estruturais/ morfológicas e de cor entre A) Residual Maduro e B) Residual Jovem. Org.: 

Autora, 2020.   
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A caracterização do perfil de alteração mostrou-se como uma importante ferramenta na 

compreensão dos processos de escorregamentos rasos, uma vez que se observou como as 

propriedades físicas do solo podem interferir no comportamento hidrológico do perfil de 

alteração, sobretudo durante eventos intensos de precipitação pluviométrica. 

Por meio da análise dos dados foi possível delimitar 3 camadas (Solo Residual, Solo 

Residual Jovem e Saprolito). Os resultados indicaram que as descontinuidades estruturais, 

texturais e porosas entre o Solo Residual Maduro e o Solo Residual Jovem favorecem o 

surgimento de descontinuidades hidráulicas. A água percolaria com maior facilidade no 

Residual Maduro, porém teria certa dificuldade no Residual Jovem devido as diferenças entre 

seus atributos físicos, facilitando a formação de uma zona saturada e surgimento de 

poropressões positivas contribuindo com as instabilização.  

Espera-se que com esses resultados seja possível compreender melhor o papel das 

propriedades físicas do solo no desencadeamento dos escorregamentos rasos, bem como a 

evolução dos perfis de alteração em granitos no meio tropical úmido (Serra do Mar). Esta 

pesquisa poderá contribuir na disponibilidade de dados de solos envolvidos em 

escorregamentos rasos na região do Vale do Rio Ribeira (trecho sul da Serra do Mar paulista), 

podendo também ser útil em estudos de modelagem numérica destes mecanismos e processos. 

Acredita-se que estudos de planejamento do uso do solo, mapeamento da suscetibilidade a 

deslizamentos entre outros possam ser complementados com os dados aqui expostos.  

Por fim, recomenda-se que estudos futuros sejam realizados dentro da mesma bacia, em 

áreas instáveis (cicatrizes de escorregamentos) com objetivo de auxiliar na análise das 

propriedades físicas do solo. Sugere-se também que os ensaios de condutividade hidráulica 

saturada sejam realizados em diferentes pontos e profundidades ao longo da bacia, afim de 

delimitar com maior acurácia o comportamento hidrológico e possíveis descontinuidades 

hidráulicas destes solos. 
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