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01. RESUMO 

O problema dos escorregamentos de solo na região da Baixada Santista é antigo e 

afeta social e economicamente a vida de toda a população que vive ou frequenta as 

regiões de morros das cidades de Santos e São Vicente. Condicionantes naturais, 

como os altos índices pluviométricos da região, e antrópicos, como o desmatamento 

que afeta a área e a falta de Infraestrutura básica em alguns morros, são as 

principais causas para os deslizamentos observados.  

 

02. INTRODUÇÃO 

Com o crescimento populacional e das cidades houve a necessidade de mais áreas 

de construção e as encostas foram cada vez mais apoderadas. No Brasil, em geral 

essa ocupação se deu de forma desordenada, causando grandes catástrofes em 

várias regiões, inclusive na Baixada Santista. Isto coloca em risco a vida da 

população que habita as encostas, que convive com a insegurança causada pelo 

temor dos deslizamentos que podem ocorrer a qualquer momento.  

Os principais fatores para tais desastres são os cortes de grandes alturas, 

construções próximas aos taludes com pouco espaço da casa ao corte [...] 

(MACEDO et al ,2012), bem como a presença de água superficial e a saturação de 

água no solo nos períodos chuvosos que aumentam a instabilidade do maciço, nos 

quais elevam significativamente a possibilidade de escorregamento do talude, 

podendo gerar grandes transtornos para a região em torno dos morros. 

 

03. OBJETIVOS 

Verificar quais as condições determinantes para a ocorrência de acontecimentos 

desastrosos e as principais consequências socioeconômicas provenientes desses 

eventos, bem como propor ações a serem tomadas nos locais de estudo que 

possam ser incorporadas aos trabalhos que já vem sendo executados, visando a 

mitigação do problema.  

 

04. METODOLOGIA 

O estudo exploratório baseia-se na caracterização do solo das regiões de morros de 

Santos/São Vicente; na especificação do meio urbano submetido a situações 
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catastróficas; e no aprofundamento da análise do meio através de contato com 

profissionais da Defesa Civil e institutos ligados a área. 

A caracterização do solo consiste na coleta de amostras de solo de três pontos 

distintos em três diferentes morros com histórico de escorregamento de massas. Os 

ensaios de granulometria, massa específica e limites de consistência são realizados 

no Laboratório de Análise de Solos da UNISANTA, bem como a identificação visual 

e táctil. Todos os ensaios são realizados com base nas normas relativas.  

A especificação do meio urbano é feita através de relatório fotográfico e Relatório 

Técnico realizado durante visita técnica da equipe aos morros selecionados para as 

coletas de material de solo. Procura-se observar características que indiquem a 

presença da ocorrência de escorregamentos, como fissuras em edificações, 

inclinação de postes, e também a falta de condições de infraestrutura urbana, como 

obras de contenção e de drenagem. 

Durante a etapa de aprofundamento da análise, tem-se entrevistas com profissionais 

comprometidos com o tema para se ampliar a discussão sobre as ações que vem 

sendo tomadas pelos órgãos governamentais e quais outras ainda podem ser feitas.  

 

05. DESENVOLVIMENTO 

A construção das vias Anchieta e Imigrantes, crescimento do Porto de Santos, 

intensificação da construção civil e criação do polo industrial de Cubatão foram os 

grandes responsáveis para que, a partir de 1930, se intensificasse a ocupação dos 

morros de Santos por trabalhadores vindos da Região Nordeste e de Minas Gerais 

em busca de melhores condições de emprego e vida.  

Segundo IPT (1979), o Maciço de São Vicente pertence ao mesmo conjunto e 

possui as mesmas propriedades que o Maciço da Serra do Mar, sendo caracterizado 

por elevações com não mais do que 220 m de altura e uma extensão total de 8,30 

km², sendo que destes 6,50 Km² se encontra no território Santista (NOGUEIRA, 

2002) e conforme estimativa aproximadamente 80 mil pessoas habitam essa região.  

IPT (1979) relata que, no caso de Santos, as encostas lineares e cristas alongadas 

frequentemente possuem descontinuidades em sua litologia que podem interferir na 

percolação da água no maciço e também em sua resistência. Grandes espessuras 

de solo de alteração na encosta norte do Morro do Monte Serrat e o fator da alta 

declividade também gera condições físicas para a ocorrência de escorregamentos 

de grandes volumes nessa área. Somando se aos fatores litológicos, também é 
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possível identificar o alto índice pluviométrico da região, principalmente entre os 

meses de janeiro a março, e o desmatamento da floresta original para ocupação da 

população como grandes facilitadores dos movimentos de massa na área de estudo. 

 

06. RESULTADOS PRELIMINARES  

Em análise aos dados apontados no pluviômetro do morro do Saboó (E3-210) da 

SABESP verificou-se que um dos fatores para os escorregamentos ocorridos no 

início de 2015 tem relação direta como o acumulado de chuva do mês de Janeiro 

deste ano que foi em torno de 419,8 milímetros, ficando, nos últimos sete anos, 

abaixo apenas do acumulado de Janeiro de 2010, quando foi registrado um valor 

total de 642,8 mm para o mês. Entre as 20h do dia 22/01/2015 até as 08h do dia 

23/01/2015 foi registrado um acumulado de chuva de 174 milímetros, valor acima do 

esperado para vinte dias de Janeiro.  

Outro fator observado e que está de acordo com o Índice de Áreas Verdes de 

Santos apresentado por CARRIÇO; LIMA JUNIOR (2013) é que grande parte das 

regiões de encostas ocupadas encontram-se desprovidas de sua vegetação original, 

como observado para o caso dos Morros do São Bento e da Vila Progresso, que 

possuem apenas 5% de toda a sua área coberta por vegetação.  
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