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1. RESUMO 

Segundo a ONU escorregamentos de terra estão entre os desastres naturais que 

mais causam fatalidades e prejuízos. Ao considerar a história brasileira, houve um 

aumento populacional rápido e descontrolado, proporcionando um crescimento 

desorganizado dos centros urbanos. Dessa forma a população passou a ocupar 

cada vez mais morros e encostas. Os deslizamentos, já existentes nessas áreas, 

tornaram-se, então, um problema constante à população.  Ao estudar os fatores 

decisivos para formação do solo e a ocorrência destes fenômenos será possível 

propor melhores formas de alerta e evacuação da população.  

 

2. INTRODUÇÃO 

No período colonial, o Brasil se desenvolveu ao acompanhar o traçado litorâneo, de 

maneira no rural. Entretanto, de 1920 até 1940, a população nas cidades aumentou 

por volta de 300%, segundo Santos (1998), o que levou à ampliação não planejada 

dos centros urbanos em um espaço curto de tempo. Levando a população, geralmente 

menos favorecida a ocupar áreas abandonadas ou ainda não exploradas pelo homem. 

Muitas dessas regiões se mostraram impróprias para instalação, e propensas a 

escorregamentos de terra. 

Esses deslizamentos ocorrem, majoritariamente, em terrenos acidentados. A retirada 

da mata original deixa o solo sujeito à maior intensidade de intemperismo, pois suas 

raízes são responsáveis por manter a consistência do solo e atrasar o deslocamento 

da água sobre o mesmo, tornando-o mais susceptível à ocorrência de um 

escorregamento de terra. Como no Brasil, o clima é tropical e tem grandes índices 

pluviométricos, as encostas e os terrenos acidentados podem ser considerados zonas 

de risco aos deslizamentos, segundo levantamento da prefeitura da cidade do Rio de 

Janeiro em 201-?. 

As fatalidades e perdas materiais são frequentes na ocorrência desse fenômeno pois 

os mesmos costumam ser repentinos e em grandes proporções. De acordo com 

Macedo e Martins (2015), entre os anos de 1988 e 2015 ocorreram 182 fatalidades. 

Para mitigar os danos são necessários métodos de antecipação desses acidentes 

para que possam ser realizadas evacuações emergenciais. 



3. OBJETIVOS 

O objetivo principal desse trabalho é criar proposta de um sistema de alarme para 

facilitar a evacuação de pessoas em momentos de possíveis deslizamentos 

utilizando métodos topográficos. Os objetivos secundários são: estudar a relação 

entre declividade e risco de escorregamentos; analisar as condições topográficas e 

geomorfológicas das áreas onde ocorrem escorregamentos na região metropolitana 

de São Paulo. 

4. METODOLOGIA 

Inicialmente foi realizada a revisão da literatura existente para a melhor 

compreensão sobre as causas e efeitos dos escorregamentos de terra. Em 

laboratório, foram feitos experimentos de resistência triaxial e de cisalhamento com 

amostras de solo com cinco diferentes saturações. Também foram determinados os 

limites de liquidez e plasticidade. Serão feitas simulações computacionais de 

escorregamento de terra para a determinação de quais situações estão mais 

propícias ao mesmo. Após isso, será criada a proposta do sistema de alarme para 

evacuação dos lugares que terão escorregamento de terra. 

5. DESENVOLVIMENTO 

Com o estudo preliminar do tema foi possível determinar fatores decisivos na 

ocorrência de um escorregamento de terra. Dentre estes pode-se destacar o 

elevado índice pluviométrico e as altas inclinações presentes nos terrenos. Dessa 

forma foi estipulado a realização de ensaios laboratoriais, afim de determinar até que 

ponto a ação da água afeta os resultados de resistência do solo.  

As amostras de solo foram coletadas na região de São Paulo, sendo escolhido para 

estudo o solo do tipo argiloso. Inicialmente foi determinado o peso especifico natural, 

umidade natural e umidade hidroscópica. A amostra de terra foi divida em cinco 

sacos de terra, onde para cada um destes foi pré-determinado um grau de saturação 

para cada, variando entre a saturação mínima à máxima. E então realizados os 

ensaios de resistência triaxial e cisalhamento. Simultaneamente foi feito os ensaios 

de limites de liquidez e plasticidade, afim de determinar em qual momento o solo 

passa ao estado liquido e perde sua resistência.  

 



6. RESULTADOS PRELIMINARES 

Utilizando a amostra descrita a cima foram obtidos os valores de peso especifico 

natural, umidade natural e umidade hidroscópica: 16,88 kN/m3, 22% e 7% 

respectivamente. Através destes valores foram determinados os graus de saturação 

ideais para a realização dos ensaios de resistência sendo eles: 17, 25, 50, 75 e 

100%.  

Os valores obtidos nos ensaios de resistência serão posteriormente analisados com 

maior detalhamento. Preliminarmente pode-se determinar que a resistência do solo 

varia segundo sua quantidade de água. Sendo que esta passa a aumentar com o 

aumento da saturação, e então torna a diminuir conforme a saturação continua a 

aumentar.  

Com a amostra de terra recolhida também foi determinado os limites de plasticidade 

e liquidez. Sendo esses limites nas umidades de 25% e 38% respectivamente. 

Comportamento característico de um solo argiloso.  
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