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RESUMO: Localizado no sopé da Serra do Mar, o município de Caraguatatuba está sujeito a
movimentos de massas de variadas formas e expressividades. O evento ocorrido em 15 de março de
2017 reflete essa percepção e no âmbito das classificações vigentes discutem-se as possibilidades
acerca desse evento na área de estudo, no Morro Santo Antônio. As informações reunidas quanto ao
processo estão fundamentadas em dados de campo e as classificações sugeridas tomam como base
dados descritivos.
PALAVRAS-CHAVE: escorregamento, Caraguatatuba, debris flow, movimentos de massa,
desastre.
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INTRODUÇÃO

O município de Caraguatatuba situa-se no
litoral norte do estado de São Paulo, cerca de
170 km a leste da capital paulista, no sopé da
Serra do Mar. A área de estudo se encontra
localizada neste município, no Bairro Cidade
Jardim, na encosta do Morro Santo Antônio.
Essa área sofreu um movimento de massa que
atingiu parte de um condomínio residencial
situado na Alameda dos Salgueiros, nº 170 e
destruiu quatro casas, sem causar vítimas fatais.
O movimento de massa ocorreu após intensas
chuvas que assolaram o município entre os dias
14 e 15 de março de 2017, às vésperas de
completar 50 anos da tragédia de 1967. A área
está inserida na Bacia do Rio Guaxinduba,
composta de drenagens perenes de variados
portes que cortam as encostas do Morro Santo
Antônio e áreas adjacentes. O movimento de
massa foi avaliado e discutido em relação à
classe pertinente: escorregamento planar ou
debris flow? A possibilidade de geração de um
ou mais movimentos também entra neste
âmbito.

2

ÁREA DE ESTUDO

O movimento de massa ocorreu na face leste do
Morro Santo Antônio, e o material deslocado
atingiu o condomínio residencial. As
coordenadas correspondentes ao condomínio
atingido são 459675 mE e 7388871 mS, no
quadrante 23K, e na Figura 1 é possível
observar sua localização.
A Serra do Mar é constituída de unidades
morfológicas que datam do Proterozoico
Superior e Arqueano, e de unidades mais
recentes, datadas do Mesozoico; as últimas
decorrentes
de
processos
erosivos
e
deposicionais (Campos Neto e Figueiredo,
1995). As rochas presentes na Serra do Mar
apresentam diferentes graus de fraturamento e
alteração e são cortadas por falhas de direção
NE-SW. Segundo Fúlfaro e Ponçano (1974), as
escarpas da Serra têm a sua evolução associada
aos escorregamentos de terra (landslides)
causados pela remoção rápida de solo. Esses
movimentos podem ser resultantes de processos
de descompressão de áreas intemperizadas.
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Nesse contexto, a litologia da área exerce
grande controle estrutural, condicionando as
características do relevo e a orientação de vales.

distribuição constante de chuvas, e não se
caracteriza períodos de estiagem para a região
ao longo do ano, ainda que em determinados
meses haja queda nos índices pluviométricos.

Figura 1. Localização da área de estudo no Morro Santo
Antônio, município de Caraguatatuba, São Paulo.

Em termos geológicos, as pesquisas mostram
a ocorrência de fusão parcial da crosta
continental na colisão que se iniciou durante o
estágio de formação do arco magmático cálcioalcalino e gerou migmatitos e granitos
peraluminosos. O evento pós-colisional
ocorrido entre 520 e 480 Ma caracterizou-se
pela formação de plútons e diques de
granitóides de composição álcali-cálcicos
(Campos Neto e Figueiredo, 1995). Neste
contexto, a área de estudo está inserida no
grupo dos granitos foliados calcialcalinos do
Complexo Pico do Papagaio.
Conforme Campanha e Ens (1996), o
Complexo é composto de rochas como biotitagranitos de textura porfirítica. As rochas se
encontram em diferentes níveis de deformação,
podendo variar de porções praticamente
indeformadas, com fenocristais de feldspato
potássico de coloração branca a rósea; até
passagens intensamente gnaissificadas, com
feldspatos deformados e orientados numa
matriz fina de quartzo recristalizado (Figura 2).
O litoral norte de São Paulo está incluso
numa zona de alta umidade característica de
sistemas tropicais controlados por massas
equatoriais e tropicais. Assim, fatores como o
relevo, a alta umidade que se desloca do oceano
para o continente e a latitude propiciam a

Figura 2. Mapa geológico da área de estudo (fonte:
CPRM, 2005).

Segundo dados coletados pela CEPAGRI, a
precipitação anual para o município é de
entorno de 1757,9 mm, sendo janeiro o mês
mais chuvoso (251,6 mm), seguido de março
(217,5 mm); e julho o menos chuvoso (62,5
mm).
3

HISTÓRICO DE EVENTOS

A Serra do Mar está sujeita aos movimentos de
massa devido à combinação de fatores como
clima, geomorfologia e geologia. Por este
motivo, landslides de variadas dimensões são
recorrentes na região. Estudos realizados ao
longo da rodovia que liga os municípios de
Caraguatatuba a São Sebastião confirmam a
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suscetibilidade da região, revelando áreas onde
já ocorreram processos de movimento de massa.
O registro do maior evento catastrófico é de 18
de março de 1967 que ocorreu no município de
Caraguatatuba. Foram contabilizados cerca de
120 mortos e milhares de desabrigados, 400
casas foram cobertas pelos sedimentos e mais
de 30.000 árvores arrancadas das encostas dos
morros (Cruz, 1974).
A sequência de escorregamentos ocorrido na
região serrana atingiu as principais drenagens,
potencializando a mobilização de detritos
(Gramani, 2001), e os dados pluviométricos da
época indicaram intensas chuvas episódicas,
com maiores concentrações nos dias 17 e 18 de
março, com 115 e 420 mm de chuvas
respectivamente, totalizando 535 mm de chuva
em 48 horas (Cruz, 1974). Os movimentos de
massa atingiram distâncias variadas de alcance
(7 a 15 km), variando o comportamento
conforme o processo evoluiu. Os materiais
mobilizados no evento foram lamas, detritos,
restos vegetais e bloco de rochas (Foto 1), e
segundo Vargas (1999) a violência do
movimento de massa causou demasiada erosão
nas encostas.

depósitos heterogêneos foram formados. Tais
depósitos são compostos geralmente de blocos
de rochas de tamanho variados misturados a
outros sedimentos e detritos vegetais e
sustentados por uma matriz mais fina.
Conforme Fúlfaro et al. (1976), o caminho
percorrido pelos sedimentos provenientes das
encostas acompanharam os cursos d’agua,
seguindo em direção ao mar. Assim, em uma
seção hipotética, onde os extremos se situam no
pé da Serra e na costa litorânea, a espessura do
depósito proveniente dos escorregamentos
diminui, chegando a ser inexpressiva nas
proximidades da costa. A violência do evento
deixou cicatrizes expressivas nas encostas dos
morros (Foto 2) e na escarpa da Serra, porém,
as feições morfológicas da baixada não foram
destruídas.

Foto 2. Cicatrizes de escorregamentos ocorridos em 1967
(Fonte: Arquivo IPT).

Foto 1. Material mobilizado pelo movimento de massa
(Fonte: Arquivo IPT).

Para Cruz (1974), esses movimentos de
massa foram classificados como debris flow,
mud flow e mud flood. O autor afirma que os
depósitos acumulados ao sopé das encostas
foram removidos devido à violência das
corridas de lama e o peso dos matacões rolados.
Assim, os depósitos antigos foram removidos
devido ao fluxo violento de lama, e novos

Os landslides são eventos constantes na
região, a citar um episódio atual, ocorrido em
São Sebastião.
No dia 23 de dezembro de 2014, o bairro
Paúba sofreu uma corrida de detritos (debris
flow) que bloqueou os principais acessos por
vários dias. Segundo dados pluviométricos do
dia do evento, em um período de duas horas o
volume precipitado foi de 43,92 mm. O debris
flow teve início no leito do rio Paúba, onde a
água da chuva aliada ao escoamento superficial
do rio foi capaz de mobilizar os sedimentos ao
longo de sua margem pelo debris flow devido a
sua intensidade. O material mobilizado
percorreu a drenagem, rompeu a margem do rio
e invadiu ruas (Manzolli, 2015).
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4

MOVIMENTO DE MASSA

Os landslides são geralmente classificados
segundo critérios relacionados às características
inerentes ao material mobilizado (distribuição
granulométrica, o volume de água, o tipo de
material carreado), ao meio como a mobilização
do material ocorreu (queda de blocos, fluxos,
escorregamentos) e à velocidade em que o
transporte se sucedeu.
A classificação segundo a International
Association of Engineering Geology and the
Environment (IAEG) se baseia na obra de
Varnes (1978). Para Varnes (1978), os
landslides são divididos em cinco principais
grupos de movimento: quedas (fall),
tombamentos (topple), escorregamentos (slide),
expansões laterais (lateral spread) e corridas
(flow). Um sexto grupo pode ser citado, os
movimentos complexos, onde há uma
combinação entre dois ou mais grupos
supracitados. Os materiais carreados nos
landslides podem ser divididos em dois grupos,
as rochas e os solos, sendo este último
subdividido em detritos e terra. Segundo a
definição de Varnes (1954, 1978), o critério
para a classificação leva em conta o tipo de
movimento e o tipo de material. O primeiro
termo da composição de nomes se refere ao tipo
de material mobilizado enquanto que o segundo
termo descreve o tipo de movimento. O tipo de
material é um dos fatores relevantes que
influenciam o comportamento dos movimentos
de terra.
Os três tipos de materiais definidos por
Varnes (rocha, detritos e terra) não são
compatíveis com as terminologias geológicas
dos materiais ou com as classificações
geotécnicas
vigentes
(baseadas
nas
propriedades mecânicas dos materiais). Em
vista disso, Hungr et al. (2014) atualizaram a
classificação de Varnes (1978). Um destes
conceitos foi à proposição de nomes separados
para cada estágio do landslide, segundo os
diferentes movimentos que um escorregamento
pode exercer durante o seu desenvolvimento.
Os autores supracitados propõem que a
designação de nome de um tipo de
escorregamento deve ser flexível, podendo ter

relação com o desfecho do processo ou com o
mecanismo-gatilho na área de origem,
formando então uma classe composta,
descritiva do evento. É relevante que o número
de classes seja razoavelmente pequeno, para
tornar o sistema simples. Além disso, a intenção
seria modificar a definição dos materiais que
compõem
os
deslizamentos,
para
se
compatibilizar com as terminologias geológicogeotécnicas atuais. A classificação visa
acompanhar a evolução dos estudos em relação
aos movimentos e origens dos landslides. A
Tabela 1 expõe um sumário das classes
atualizadas que se encaixam na discussão do
evento de 2017, ocorrido em Caraguatatuba.
Tabela 1: Classificação baseada no trabalho de Hungr et
al. (2014).
Type of
movement

Rock

Soil

Rock rotational Clay/silt rotational
slide
slide
Rock planar
Clay/silt planar slide
slide¹
Rock wedge
Gravel/sand/debris
Slide
slide¹
slide¹
Rock
compound slide Clay/ silt compound
slide
Rock irregular
slide¹
Sand/silt/ debris dry
flow
Sand/silt/ debris
flowslide¹
Sensitive clay
Rock/ice
flowslide¹
Flow
avalanche ¹
Debris flow¹
Mud flow¹
Debris flood
Debris avalanche¹
Earthflow
Peatflow
¹indicação dos tipos de movimento cuja velocidade é
extremamente rápida.
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DESCRIÇÃO DO EVENTO DE 2017

Há três dias de completar os 50 anos do desastre
de 18 de março de 1967, um movimento de
massa ocorreu na encosta leste do Morro Santo
Antônio, atingindo um condomínio residencial
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e destruindo quatro casas. O início do
movimento se deu aproximadamente na cota
topográfica 310 m, logo abaixo da pista de
paraglider (Foto 3), localizada ao topo do
Morro. O material mobilizado desceu a encosta
até atingir o rio Guaxinduba, a jusante do
condomínio e próximo à cota 0 m.

dia 12 de abril de 2017, foi relatado pelos
moradores da vizinhança que o evento ocorreu
na madrugada do dia 15 de março, por volta das
duas e meia da manhã. Parte do muro esquerdo
do condomínio foi derrubada com a força do
fluxo e o material mobilizado adentrou em três
casas. Os sedimentos encontrados no interior
das casas e do condomínio consistiam
basicamente de argila, areias e restos vegetais
(Foto 5); enquanto que o depósito de material
encontrado no sopé da encosta e fora do limite
do condomínio residencial continha ainda
cascalhos, matacões e blocos de rocha de
dimensões variadas (não ultrapassando 3 m).

Foto 3. Deslizamento visto do seu ponto de origem, na
base da pista de paraglider.

A área em questão já apresentava cicatrizes,
provavelmente oriundas de escorregamentos
ocorridos anteriormente (Foto 4, imagem da
esquerda em verde claro). A imagem da direita
(Foto 4) indica dimensões e trajetória da massa
mobilizada em 2017, que se sobrepôs às
cicatrizes antigas.

Foto 4. Imagens comparativas entre setembro de 2016 (à
esquerda) e maio de 2017 (à direita) do Morro Santo
Antônio. Notar dimensões e trajetória da massa ao longo
da encosta.

Em reconhecimento de campo realizado no

Foto 5. À esquerda, vista do material depositado nos
fundos das casas; à direita, o material encontrado dentro
das casas.

Subindo a encosta, foi possível observar a
presença de um pequeno curso d´água perene,
ladeado pelos detritos carreados durante o
movimento de massa (Foto 6A). A montante do
condomínio há uma estrutura (tanque) em
alvenaria para represar a água do córrego para
criação de peixes (Foto 6B). Essa estrutura
funcionou como um barramento e reteve parte
dos matacões, blocos de rocha, árvores e
sedimentos. Os matacões e blocos de rocha
mobilizados pelo deslizamento eram compostos
em sua maioria de granito e suas dimensões
variavam de centímetros a alguns metros, não
ultrapassando 3 m (Foto 6C). Esse material se
depositou em trechos de quebra de relevo, onde
a topografia apresenta baixa inclinação ou é
praticamente horizontal (Foto 6D).
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granulometria mais fina, vegetação e alguns
blocos de rocha.

Foto 7: Encosta com inclinação de aproximadamente 40º.

Foto 6. A) O córrego após o evento. B) Os materiais
transportados e acumulados no tanque de peixes. C)
Materiais carreados durante o landslide e D) uma quebra
no relevo, onde matacões se acumularam.

Durante o trabalho de campo, foi observado
que parte do maciço rochoso foi exposto, sendo
visto que rochas de composição granítica
sustentam o Morro Santo Antônio. Assim,
foram feitas medidas para conferir a inclinação
da encosta, que é praticamente horizontal
próximo ao Rio Guaxinduba, e aumenta
gradualmente até 25º, onde foram depositados
os blocos maiores de rocha. Na parte superior,
onde foi possível subir a cicatriz do
deslizamento atual, a inclinação medida foi de
40º (Foto 7). Nesse ponto não há depósito de
material, ao contrário do que se pode notar no
corte efetuado pelo fluxo que desceu a encosta.
Um perfil esquemático da porção inferior do
talude do Morro Santo Antônio foi elaborado,
tomando como extremidade as cotas próximas a
130 metros (Figura 3). Nessa área, há quebras
de relevo onde os blocos de rocha e matacões se
acumularam. É possível observar que, próximo
ao condomínio foi depositado o material de

Figura 3: Perfil esquemático da porção inferior da área de
estudo, com posição dos depósitos pós-movimento.

Alguns parâmetros são relevantes para a
discussão dos processos de movimentação, em
se tratando da geometria do talude, como a
inclinação média (I), que pode ser calculada
pela Equação 1 e a declividade (D), que pode
ser definida a partir da Equação 2:
I= Arctan (H/L)
D= (H/L) x 100

(1)
(2)

Onde H é o desnível vertical e L o
comprimento horizontal. Assim, a inclinação
média da área de estudo é em torno de 25°,
enquanto
que
a
declividade
é
de
aproximadamente 48%%, ressalta-se que no
local da Foto 8, a inclinação medida foi de 40o.
Aliada à geologia e à morfologia do terreno,
as chuvas também tiveram papel relevante no
desencadeamento do evento de março de 2017.
Segundo dados extraídos de pluviômetros da
região, apenas no dia 15 de março precipitaram
cerca de 130 mm, quando o índice total
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estimado para o mês era de aproximadamente
217,5 mm. O índice medido não é exato, uma
vez que os pluviômetros analisados tiveram sua
capacidade máxima superada, e o volume
precipitado pode ter sido muito maior que o
aferido.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

O movimento de massa ocorrido em 15 de
março de 2017 teve como materiais
mobilizados areias, argila, matacões, blocos de
rocha e restos vegetais. A deposição de
materiais granulares ocorreu em cotas logo
acima do condomínio, em terreno de baixa
inclinação
(até
20º),
com
acúmulo,
principalmente, em áreas onde a topografia
exibe quebra no relevo, junto ao tanque de
peixes (Figura 3). Já os materiais de granulação
mais fina e restos vegetais se depositaram junto
ao condomínio, na base do morro. Os
sedimentos encontrados dentro do condomínio
são compostos por argilas, silte, areia e restos
vegetais; enquanto que na parte externa, além
destes materiais, foram encontrados cascalhos,
matacões e blocos de rocha, barrados pelo muro
em alvenaria. Para Ploey e Cruz (1979),
inclinações maiores que 20º são suficientes para
deflagrar movimentos de massa na Serra Mar, a
depender do regolito e da extensão de sua
drenagem. A inclinação média calculada para a
encosta do Morro Santo Antônio foi de 25º,
valor que torna propício a ocorrência de
landslides. Outro fator relevante foi o volume
de chuva precipitado em um período curto de
tempo, acima de 130 mm em um dia.
A partir das observações de campo discutese a possibilidade da área ter sofrido mais de
um tipo de movimento, conforme Varnes (1954
e 1978) e Hungr et al. (2014). Em um primeiro
momento, observa-se que a encosta tem
inclinação elevada e planar no topo (cota 300
m), estando recoberta por solo de alteração
(Foto 3). O material constituinte dessa porção
foi carreado, enquanto que a parte remanescente
ainda continua depositada na encosta, junto ao
topo. Sugere-se que o evento nessa porção se
tratar de um escorregamento planar raso de

argila e silte (clay and silt planar slide),
controlado por camadas instáveis e inclinadas
em um ângulo que exceda o ângulo de fricção.
Esse escorregamento planar pode não ter se
propagado por toda a encosta, já que, o material
encontrado na base da encosta se difere do
encontrado no topo. Com base nessa análise,
discute-se a possibilidade da ocorrência de
outro movimento entre a região intermediária e
basal da encosta. Os sedimentos encontrados na
parte inferior do morro podem ser separados em
diferentes granulometrias, que variam desde
matacões e blocos de rocha até sedimentos de
granulometria mais fina. Há diferença de
concentração de sedimentos entre o início e o
fim do processo: ocorre gradação inversa de
granulação. Considera-se que este movimento
tenha sido iniciado na área de declive acentuado
(40º) referente à Foto 7. O material mobilizado
foi depositado de forma que os blocos de rocha
e matacões se depositaram na região próxima
do inicio do movimento, e os materiais de
granulação mais fina na extensão final do
processo, embora alguns blocos de rocha
tenham rolado até a base do morro. Esse
movimento pode ser considerado como um
escorregamento planar de cascalho, areia e
detritos (gravel, sand and debris slide), já que
esse tipo de movimento inicia-se nas encostas e
são desencadeadas pelo acúmulo de água
durante fortes chuvas.
A divisão de movimentos é um fato a ser
discutido, uma vez que há a possibilidade de
haver um ou dois movimentos envolvidos no
processo de mobilização. Se o evento se
resumiu a um movimento, acredita-se que ele
possa ser um escorregamento planar raso único.
A possibilidade dessa classificação se baseia no
fato de que a encosta do morro desde o topo até
a base é inclinada e plana, e o comprimento do
percurso em que o evento se desenvolveu é bem
maior que a sua largura. O material pode ter
sido mobilizado até a drenagem, e deste ponto
os sedimentos percorreram esse leito, levando
também os depósitos laterais (solos de
alteração, tálus e vegetação). Caso o movimento
tenha se divido em dois, o primeiro (gravel,
sand and debris slide) ocorreu mais próximo da
base do morro, descalçando o material das
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porções superiores. O transporte do material da
base tornou instável o depósito junto ao topo do
morro, propiciando o escorregamento planar
próximo à pista de paraglider.
Devido ao fato do movimento de massa da
base ter ocorrido no leito da drenagem, bem
como, pelas características deposicionais e pelo
traçado do movimento, especula-se sobre a
possibilidade de sua classificação: debris flow
ou slide? No entanto, nota-se que a drenagem
envolvida no processo é de pequeno porte e
suas dimensões, embora expressivas e
catastróficas, não são comumente características
de movimentos do tipo debris flow.
Ressalta-se que, embora tenham sido
sugeridas as classificações e as possíveis
divisões de movimento dos materiais, os
trabalhos realizados não permitem afirmar qual
foi o tipo de processo que ocorreu e nem
estabelecer a sequência do mecanismo durante a
mobilização de materiais. Para essas definições
são necessários estudos mais detalhados com
levantamentos de campo com emprego de
novas tecnologias, como drones; e ensaios
laboratoriais.
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