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Como o próprio título sugere, esta não é uma obra exaustiva sobre 
os diferentes tipos de análise de riscos, pois reúne uma série de 
estudos sobre de diferentes casos de riscos, em que preocupa 
descrever com suficiente detalhe, para cada um deles, a 
metodologia usada para analisar cada tipo de risco.

Ainda que, do ponto de vista metodológico, haja muitos aspetos 
comuns na análise dos diferentes tipos de risco, tal não significa 
que quando entramos na análise das caraterísticas concretas de 
determinado risco, não possam existir nuancespróprias, 
intrínsecas à sua especificidade, que merecem um tratamento 
particular.

Por isso, estamos convictos de que a edição desta obra será de 
grande utilidade para todos os investigadores que se dediquem às 
temáticas nela tratadas, uma vez que aqui poderão encontrar a 
metodologia que os ajudará a desenvolver a sua pesquisa e que 
poderá servir de suporte ao trabalho que pretendam realizar.
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p R E fáC I O

O IV Congresso Internacional de Riscos, realizado na cidade de Coimbra, 

em maio de 2017, deu origem a uma série de trabalhos científicos, alguns dos 

quais foram publicados sob a forma de artigos na revista Territorium, n.º 25 (II), 

dedicado ao tema “Riscos e Educação”. Os restantes trabalhos, que foram sub-

metidos e aceites para publicação, distribuem-se por quatro volumes da série de 

livros dedicada aos “Estudos Cindínicos” e que, como este tomo, versam sobre 

temas específicos.

A metodologia de “Análise de riscos” através de “Estudos de casos”, como o 

próprio nome indica, corresponde a uma obra de cariz didático, pois, através de 

doze diferentes estudos, dá conta de vários métodos de análise que, em função dos 

diversos tipos de risco abordados, podem ser usados não só para analisar o risco, 

mas também para gerir algumas das suas manifestações e, até, para mitigar as con-

sequências destas.

Como o próprio título sugere, esta não é uma obra exaustiva sobre os diferentes 

tipos de análise de riscos, pois trata-se de uma série de estudos de diferentes casos de 

riscos, que se preocupa em descrever, com suficiente detalhe, a metodologia que foi 

usada para analisar cada um desses vários tipos de risco.

Ainda que, do ponto de vista metodológico, haja muitos aspetos comuns na 

análise dos diferentes tipos de risco, tal não significa que quando entramos na aná-

lise das caraterísticas concretas de determinado risco, não possam existir nuances 

próprias, intrínsecas à sua especificidade, que mereçam um tratamento particular.

De facto, analisar riscos tão diferentes como o sísmico, ou o de movimentações 

em massa, ou aqueles que estão associados à vegetação, à precipitação e às condições 

climáticas ou, ainda, riscos industriais e ambientais, para referir apenas alguns dos 

que são abordados nesta obra, dá bem conta da diversidade dos aspetos que, como 

maior ou menor detalhe, podem ser tidos em conta na análise de riscos e, por con-

seguinte, da diversidade metodológica que será possível encontrar na sua análise, 

através dos exemplos apresentados neste volume.

Por isso, estamos convictos de que a edição desta obra será de grande utilidade 

para todos os investigadores que se dediquem às temáticas nela tratadas, uma vez 
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que aqui poderão encontrar a metodologia que os ajudará a desenvolver a sua pes-

quisa e que poderá servir de suporte ao trabalho que pretendem realizar.

Deste modo, por várias razões, justifica-se a publicação deste livro e a RISCOS 

sente-se orgulhosa de o poder incluir na sua Coleção sobre “Estudos Cindínicos”

Coimbra, 20 de julho de 2018

Luciano Lourenço
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Ainda que nem sempre os aspetos metodológicos sejam devidamente valoriza-

dos nos trabalhos científicos, o uso da metodologia adequada é fundamental não 

só para alcançar o objetivo proposto, mas também para o conseguir fazer com o 

mínimo dispêndio de tempo e de esforço, razões mais do que suficientes para que se 

lhe deva dedicar alguma atenção.

Ora, por essa razão e porque a metodologia para a análise de risco pode ser 

abordada sob várias perspetivas, nunca será por demais apresentar alguns exemplos 

desse tipo de abordagens.

Assim, nesta obra são divulgados vários exemplos de abordagens, através de di-

ferentes estudos de casos, que, entre outros, passam pela proposição de diversa me-

todologia, a qual poderá ser usada para fins variados, designadamente para: 

i. Gestão e mitigação do risco sísmico, desde a avaliação até ao planeamento 

de emergência; 

ii. Hierarquização de riscos de catástrofes, tendo por base um estudo compa-

rativo em Santos; 

iii. Delimitação de áreas de instabilidade em vertentes; 

iv. Emissão de alertas precoces para a humidade do solo no Brasil, usando 

dados de radar e de índices de vegetação; 

v. Verificação das condições climáticas e do uso da cobertura vegetal numa 

bacia hidrográfica no semiárido brasileiro, utilizando imagens Landsat; 

vi. Aplicação da transformada de ondeletas à precipitação do estado do Ma-

ranhão - Brasil; 

vii. Definição de limiares de precipitação responsáveis pela ocorrência desliza-

mentos na província de Gipuzkoa (País Basco); 

viii. Levantamento da profundidade, cor e textura de solos em áreas de risco a escor-

regamentos, com base no trabalho de campo em Ubatuba e Santos/SP , Brasil; 

https://orcid.org/0000-0002-2017-0854
mailto:luciano%40uc.pt?subject=
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ix. Avaliação de risco de exposição a nanopartículas fabricadas, através do mé-

todo de bandas de controlo;

x. Levantamento de riscos ambientais em sistemas de drenagem alterados pe-

los canais derivados multifuncionais;

xi. Aplicação de padrões abertos à gestão de risco, através de uma abordagem 

multidisciplinar;

xii. Avaliação e prevenção de riscos decorrentes de eventos meteorológicos ex-

tremos em Petrópolis, RJ - Brasil, através da análise e modelagem numérica 

da atmosfera.

A reunião deste conjunto de estudos permite mostrar a diversidade metodológi-

ca que pode ser aplicada à análise de riscos e, através dos estudos de casos apresenta-

dos, serve de exemplo para outros estudos que possam vir a ser desenvolvidos sobre 

os riscos aqui abordados.

Convicto de que este livro poderá ser útil a todos aqueles que se interessam 

pelos aspetos metodológicos que devem presidir à elaboração de estudos científi-

cos, a RISCOS também não teve dúvidas em o incluir na sua série sobre “Estudos 

Cindínicos”, na expectativa de que ele possa contribuir para ajudar a aumentar o 

conhecimento de quem nele vier procurar informação.

Que seja útil não sós aos investigadores, mas também  aos decisores, são os 

nossos votos! 
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Resumo: Os eventos de escorregamento no Brasil estão cada vez mais frequen-

tes, e mais intensos. Devido ao aumento desses episódios também 

aumentaram os estudos relacionados a riscos naturais, mas poucos são 

os trabalhos que envolvem uma abordagem de campo. A área da Serra 

do Mar tem todos os elementos de predisposição para o desencadea-

mento dos eventos de escorregamentos, como elevadas declividades, 

altos índices pluviométricos, atividade humana intensificada pela 
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economia localizada no litoral e uma espessura de solo considerável 

como mostra o presente trabalho. Normalmente, na Serra do Mar, 

os solos são mapeados como pouco desenvolvidos, (Neossolos ou 

Cambissolos). Este estudo teve como objetivo mostrar a importância 

do trabalho de campo para o levantamento básico de informações 

referentes aos perfis de solos em vertentes sujeitas a escorregamentos, 

evidenciando os resultados de profundidade, sendo o mais profundo 

encontrado em Santos chegando a 700cm e o mais raso, de 110cm 

encontrado em Ubatuba. As cores encontradas variam do amarelo 

ao vermelho, sendo a parte superficial marcadamente escura devido 

a quantidade expressiva de matéria orgânica na área. A textura foi 

feita em campo para cada 10cm e mostra um solo mais argiloso em 

Ubatuba e uma variação textural maior em Santos, com presença 

de solos siltosos.

Palavras ‑chave: Escorregamentos, trabalho de campo, profundidade de solo, 

cor, textura de campo.

abstract: Landslide events in Brazil are increasingly frequent and more inten-

se. Given the increase in these episodes, studies related to natural 

hazards have also increased, but few of them involve fieldwork. The 

Serra do Mar area has all the elements that predispose to triggering 

landslides, such as slopes, high rainfall, human activity intensified 

by the economy located on the coast, and a considerable soil thi-

ckness, as shown in this work. Normally, in the Serra do Mar, the 

soils are mapped as shallow soils, such as Neosols or Cambisols. 

This study set out to show the importance of the fieldwork to the 

basic gathering of information on soil profiles on slopes susceptible 

to landslides, highlighting the results for depth, with the greatest 

depth found in Santos, reaching 700 cm and the shallowest, 110 cm, 

found in Ubatuba. The colours vary from yellow to red, the surface 
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Introdução 

Muitos são os fatores que podem desencadear os eventos de escorregamentos, 

como atividades vulcânicas, abalos sísmicos, águas de degelo, interferência humana 

e chuvas torrenciais ((Highland et al., 2008). Em áreas montanhosas tropicais e 

subtropicais, sem influência de tectonismo, os deslizamentos são provocados, geral-

mente, pela intensa precipitação pluviométrica (Dai e Lee, 2002).

Os eventos de chuva podem ser quantificados em termos de intensidade, 

duração, condição antecedente e resolução, fatores que desempenham um papel 

importante no processo de escorregamento, como sugerido por pesquisadores 

como  Vennari et al. (2014), Giannecchini et al. (2012), Kanji et al. (2007), 

Mendes et al. (2015).

No Brasil os eventos de escorregamentos estão cada vez mais frequentes, e mais 

intensos. Nos últimos anos o país tem vivido um aumento no número de eventos 

com um alto índice de mortalidade, tendo sido o mais desastroso o que ocorreu na 

região serrana do Rio de janeiro no ano de 2011. Pode-se observar o aumento no 

número de desastres no Brasil na fig. 1. Sem condições de adquirir espaços urbani-

zados dentro das normas geotécnicas de segurança, a população vai se alojando em 

áreas de risco, ou seja, aquelas que não foram contempladas no processo regular de 

urbanização, onde o valor agregado do terreno é menor ou em muitos casos nulo; 

como as encostas mais íngremes dos morros (Freitas et al., 2001).

O litoral Sudeste do Brasil se caracteriza por elevadas escarpas ao longo da li-

nha de costa, ao mesmo tempo que comporta a maior concentração populacional 

do país, o que torna esta área uma das mais propensas a desastres, pois possui as 

part being distinctly dark due to the significant amount of organic 

matter in the area. The texture was tested in the field for every 10 

cm and shows a more clayey soil in Ubatuba and a greater textural 

variation in Santos, with the presence of silt soils.

Keywords: Landslides, field work, soil depth, colour, field texture.
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condições geomorfológicas, climáticas, pedológicas e de ocupação mais propícias ao 

desenvolvimento de desastres, juntando susceptibilidade e vulnerabilidade.

Devido ao aumento desses episódios também aumentaram os estudos relacio-

nados a riscos naturais, mas poucos são os trabalhos que envolvem uma aborda-

gem de campo. A maioria dos trabalhos de pesquisa relacionados a escorregamentos 

envolvem mapeamentos e modelagens (Teixeira et al., 2015: Morais et al., 2012; 

Fernandes et al., 2001; Guerra et al., 2005). 

Os trabalhos de modelagem e mapeamentos têm sido muito importantes para 

a gestão dos desastres, pois como muitos dos dados utilizados por esses mode-

los têm sido estimados, torna-se necessário o trabalho de campo que vêm de-

sempenhar um papel fundamental de fornecedor de dados concretos. Mesmo 

necessitando um tempo e gasto maiores, se faz necessário o aumento desse tipo 

de trabalho em campo para que seja possível formar um banco de dados mais 

confiável. Pode-se citar como exemplo, o fator profundidade do solo, que têm 

sido considerado menor (Wolle e Carvalho, 1989; Bigarella et al, 1994; Rossi 

e Queiroz Neto, 2001). Este estudo tem como objetivo mostrar a importância 

do trabalho de campo para a compreensão de escorregamentos, evidenciando os 

resultados de profundidade, cor e textura dos solos nas respectivas áreas de estudo.

fig. 1 ‑ Números de ocorrência anual de movimentos de massa para as décadas de 1990 e 2000 e suas 
porcentagens (Fonte: Atlas Brasileiro de Desastres Naturais modificado por Carolina Perdomo).
Fig. 1 - Annual mass movement occurrence figures for the 1990s and 2000s and percentage 

(Source: Brazilian Atlas of Natural Disasters, modified by Carolina Perdomo).
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localização da área de estudo

O estudo abrangeu dois diferentes municípios do Estado de São Paulo, Ubatuba 

e Santos, mas que estão localizados na mesma região morfológica do litoral brasi-

leiro, que é a Serra do Mar. Esta área se caracteriza por ter suas vertentes íngremes 

próximas a linha de costa. A Serra do Mar tem uma extensão de aproximadamente 

1500 km ao longo da costa Sudeste do Brasil, indo do Estado de Santa Catarina 

ao Estado do Espirito Santo. Tem uma média de de 750m a 800m de altitude, mas 

pode chegar a mais de 1000m de altitude (Kanji et al., 2007; Almeida e Carneiro, 

1998; Cruz, 1974).

A litologia verificada para a área de estudo nos morros do municipio de Santos 

são Granitos com Megacristais Orientados e Migmatitos de Paleossoma Dominante 

(IPT, 1979). Segundo as análises de campo e as referências bibliográficas que abor-

dam o tema, os granitos são mais resistentes aos processos intempéricos enquanto 

os migmatitos permitem o desenvolvimento de perfis de alteração mais profundos. 

Essas áreas apresentam uma grande heterogenidade geológica, fator esse que é um 

importante indicativo de alterações de profundidade, cor e textura. Os granitos 

originam, grosso modo, perfis de lateração com tons amarelados e de granulometria 

areno siltosa. Já os migmatitos geralmente originam  perfis de tons avermelhados e 

textura silto-argilosa (GOBBI, 2017).  Já a área de Ubatuba, o mapeamento geoló-

gico não é de tanto detalhe, sendo classificado por Morais et al. (1999) numa carta 

de 1:250000 como Biotita Granito Porfiritico e Charnockito Ubatuba.

Santanna Neto (1990) afirma que, no Litoral Norte de São Paulo, evidencia-se 

um maior domínio dos sistemas tropicais e maior atividade frontal, onde a latitude 

e a disposição do relevo são responsáveis pelo enfraquecimento das evoluções das 

frentes e as precipitações aumentam em função das frentes estacionárias que atuam 

na área. A proximidade das vertentes com a linha de costa em Ubatuba é mais niti-

da, deixando uma pequena faixa de planície para o município. 

A vegetação da área é de Mata Atlântica, ocorrendo uma pequena variação dessa 

vegetação ao longo das vertentes conforme a espessura do solo e consequente dispo-

nibilidade de umidade. Onde os solos são mais espessos ocorrem espécies arbóreas 

de maior porte, e de menor porte nas áreas com solos mais delgados.



228

Considerações Sobre a Susceptibilidade a escorregamentos na Área de estudo

A relação da Serra do Mar com os movimentos de massa é tamanha no cená-

rio nacional, que diferentes órgãos governamentais têm estudado o assunto. O IG 

(Instituto Geológico-SP) iniciou essa temática, com o "Relatório de Instabilidades 

da Serra do Mar: situações de risco", de 1988. O INPE (Instituto Nacional de 

Pesquisas Espaciais) desenvolveu um “Estudo da previsibilidade de eventos mete-

orológicos extremos na Serra do Mar”, além desses o IPT (Instituto de Pesquisas 

Tecnológicas) também têm vários trabalhos de treinamento em casos de risco, além 

de vários estudos que resultaram em dissertações, teses, monografias e projetos de 

pesquisa junto a outras instituições de ensino. Empresas particulares também es-

tudaram e estudam esses eventos na região, pois ali se encontra o maior porto do 

Brasil e uma das maiores refinarias de petróleo do país, a de Cubatão (município 

próximo a Santos, também na Serra do Mar).

Situados no litoral de São Paulo, os dois municípios apresentam uma caracterís-

tica interessante quanto à ocupação populacional. Santos com uma população bem 

maior, tem uma projeção de diminuição dessa população até o ano de 2050 em re-

lação ao município de Ubatuba; como mostra a Tabela I. Santos têm o maior Porto 

de exportação e importação do Brasil, o que faz com que tenha um fluxo intenso na 

dinâmica de transporte e de pessoas.

Projeção da População ubatuba santos

2018 86,870 426,646

2019 87,887 427,673

2020 88,916 428,703

2030 95,515 435,529

2040 100,330 434,826

2050 100,872 426,381

tABELA i ‑ Projeção da Ocupação Populacional para os Municípios Estudados
Table 1 - Projection of the population occupation for the municipalities studied.

Fonte: SEADE – Fundação Sistema Estadual, Portal de Estatísticas do Estado de São Paulo
Source: SEADE - State System Foundation, Statistics Portal of the State of São Paulo.



229

Em 1929, após fortes eventos pluviométricos, deslizamentos interromperam o 

tráfego da estrada de ferro Santos-Jundiaí por 15 dias e seus detritos atingiram, 

inclusive, as instalações subterrâneas da estrada de ferro (Vargas, 1999). Os estudos 

em Santos começaram cedo, pois em 1928 ocorreu um dos mais famosos eventos de 

escorregamentos registrados, que foi no morro de Monte Serrat, seguido por outro 

evento no mesmo local em 1956. Desde a década de 1970 inúmeros eventos gene-

ralizados ocorrem em diversas encostas da Serra do Mar ocasionando danos sociais, 

econômicos e ambientais nesta região.

Esta área é ocupada de forma continua desde o inicio do século XX mostrando 

quanto tempo esta região vem sendo alterada, e o quanto ela é estrategicamente 

importante em relação a economia e consequentemente a ocupação da população, 

caracterizando uma das áreas mais ricas e densamente povoadas do país, com uma 

densa rede de comunicação. Todas estas atividades influenciaram e influenciam a 

cobertura vegetal da região, degradando a floresta nativa, podendo facilitar os pro-

cessos de escorregamentos, como ja aconteceu em Cubatão em 1985.

Dependendo do local de ocorrência dos movimentos de massa, são afetadas rodovias 

e ferrovias que cruzam ou margeiam as encostas, as populações que nela habitam, as usi-

nas hidrelétricas e suas linhas de transmissão, oleodutos e gasodutos, em alguns casos, os 

complexos industriais e as próprias cidades quando situadas nas adjacências de encostas 

mais susceptíveis aos fenômenos de instabilização (Wolle e Carvalho, 1989).

A susceptibilidade a escorregamentos leva em consideração muitos condicio-

nantes como declividade, orientação da vertente, cobertura vegetal, forma da ver-

tente e profundidade dos solos. A região apresenta uma susceptbilidade natural aos 

escorregamentos, pois são vertentes com declividades acentuadas e posicionadas em 

locais com elevados índices pluviográficos.

No estudo de Wolle e Carvalho (1989), em Cubatão na Serra do Mar, os es-

corregamentos que predominam, nas porções altas e médias das encostas, são os 

translacionais (planares) que mobilizam apenas uma parte superficial do solo que 

desliza ao longo de uma superfície essencialmente paralela a encosta.

A ocupação urbana do solo deve ser levada em consideração quando o assunto é 

desastres. No caso de Santos, por ser um município com maior oferta de emprego, 

ele abarca um maior contingente da população, mas como toda cidade com grande 
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procura por moradia o preço dos imóveis também aumenta, levando esta parcela 

da população mais carente a ocupar áreas improprias, como as encostas. Um estudo 

feito em Petrópolis na região serrana do Estado do Rio de Janeiro, mostra que esta 

ocupação desordenada e em áreas de risco tornou mais expressiva a fragilização ur-

bana aos eventos catastróficos nos últimos 40 anos (Guerra et al., 2007).

Naturalmente a região é instável em relação aos movimentos de massa gravita-

cionais, mas quando sofrem interferência da atividade humana, seja com desmata-

mentos, cortes para construções, interferência na drenagem, as encostas da Serra 

do Mar têm sua instabilidade potencializada podendo desenvolver muitos tipos 

diferentes de movimentos de massa, como as corridas, queda de blocos e os escorre-

gamentos planares, os mais comuns.

Material e Método

O estudo foi realizado em dois diferentes municípios no litoral de São Paulo, 

Brasil. Foram selecionadas duas vertentes com inclinação elevada e ocupadas por vege-

tação natural, sendo que no município de Santos a encosta já esta mais degradada com 

uma construção de moradia em média vertente e com caminhos usados com certa 

frequência por moradores do arredor, enquanto a vertente de Ubatuba esta pratica-

mente intocável, o que tornou o trabalho de campo mais difícil, tanto o acesso ao local 

quanto as tradagens, pois a mata mais densa dificulta bastante a retirada das amostras.

Foram realizados seis pontos de tradagem em cada vertente e coletadas amostras 

de solo a cada 10 cm de profundidade e acomodadas em pedocomparador como 

mostra a fot. 1. A idéia era realizar um estudo em forma de catena, ou seja uma li-

nha da base ao topo da vertente para motrar a formação textural, mas com a dificul-

dade do acesso os pontos não ficaram alinhados em nenhuma das áreas analizadas. 

A análise de cores também foi realizada para cada 10cm em todas as tradagens 

utilizando o sistema de cores de Munssel (MUNSELL SOIL COLOR COMPANY, 

1950) para definição da cor. A análise textural tátil seguiu as recomendações de Lemos 

& Santos et al. (1996). Na realização do trabalho utilizou-se o trado holandes para 

retirada das amostras do solo e o pedocomparador para acomodação e manuseio.
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fot. 1 ‑ Pedocomparador mostrando as amostras retiradas de um furo realizado em Santos. 
(Fotografia de Estéfano Gobbi).

Photo 1 - Pedocomparator showing the samples taken from a hole bored in Santos 
(Photography of Estéfano Gobbi).

Resultados Obtidos e Análise

Dos muitos trabalhos realizados hoje sobre o tema de movimentos de massa 

gravitacionais a maior parte se desenvolve montando mapas ou desenvolvendo mo-

delagem como (Dias e Herrmann, 2002; Thiery et al., 2007; Ayalew et al., 2004) 

mas poucos são os casos que envolvem um trabalho de campo para coleta de dados 

(Leung e Wai Ng, 2016; Perdomo e Ladeira, 2010), sendo assim muitos destes 

dados são estimados usando um mapeamento de solos que muitas vezes não condiz 

com a realidade em ambientes tropicais úmidos como o caso do Brasil, ou modela-

gens que realizam cálculos para definição da espessura ao longo da vertente usando 

como principal fator de indicação deste atributo a declividade, seguindo a lógica de 

que quanto maior a declividade menor será a espessura do solo. 

Pelo fato de as áreas mais susceptíveis a movimentos de massa estarem em ele-

vadas declividades, supõe-se que os solos sejam pouco desenvolvidos, normalmente 

sendo mapeados como Neossolos Litólicos ou Cambissolos. Entretanto o fato des-

sas áreas estarem em climas Tropicais muito úmidos e sob uma floresta densa, nem 
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sempre a suposição de solos rasos nestas condições é confirmada, como observamos 

na Tabela II (anexo) para o município de Santos e na Tabela III (anexo) para o 

município de Ubatuba, que mostram a profundidade (cm) encontrada para cada 

tradagem com as declividades em porcentagem, além da cor e da textura (tátil, feita 

em campo) a cada 10cm de profundidade, para cada município.

Ao analisar as Tabelas II e III em anexo pode-se observar que as variações gra-

nulométricas são maiores no município de Santos, aparecendo solos siltosos que 

não aparecem em Ubatuba, onde os solos têm um caráter mais argiloso. Estas dife-

renças indicam que a rocha de origem deve ser diferente, não foi possível determinar 

esta diferença, pois o mapeamento geológico de Ubatuba está em uma escala de 

pouco detalhe. Mas esta granulometria indica que a região de Ubatuba tem um 

solo com maior capacidade de retenção de água, o que influência a dinâmica do 

comportamento deste solo em relação a infiltração e retenção da água, o principal 

deflagrador destes eventos no Brasil.

A estimativa da profundidade do solo pode ser realizada por diferentes méto-

dos matemáticos, com modelos estatísticos e uso de equações (Michel e Kobyama 

2015). Esses modelos usam atributos ambientais para calcular a distribuição da pro-

fundidade do solo, e um dos atributos usados é a declividade, sendo a maior decli-

vidade relacionada com a menor profundidade. Ao analisar a Tabela IV observa-se 

que as maiores profundidades estão nas maiores declividades como o ponto 05 de 

Ubatuba que tem 85 % de declividade e 240 cm de profundidade e essa observação 

fica mais evidente ainda no município de Santos no ponto C50F07 que tem 90 % 

de declividade e 700 cm de profundidade. As profundidades da vertente estudada 

em Santos são consideravelmente maiores que as de Ubatuba, sendo que as duas 

fazem parte da mesma cadeia de montanhas que se estende ao longo da costa, co-

nhecida como Serra do Mar. 

Pode-se observar que os resultados encontrados no campo para a relação entre a 

profundidade do solo e a declividade nem sempre estão de acordo com os parâmetros 

usados na sua definição para ambientes tropicais úmidos. A profundidade do solo é 

considerada um dos fatores que mais influenciam os eventos causadores dos desastres, 

como os escorregamentos (Segoni, 2012; Dietrich, 1995), por isso a importância de 

seu conhecimento.
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Ubatuba Santos

Furo
Profundidade 

(cm)
Declividade 

(%)
Furo

Profundidade 
(cm)

Declividade 
 (%)

02 210 65 L2T5 540 57

03 110 40 L4T3 560 62

04 230 60 L6T6 600 50

05 240 85 L8T7 620 60

06 110 55 C50F07 700 90

07 240 0 (divisor) C50F14 700 67

tABELA iv ‑ Resultados da profundidade e declividade em cada ponto estudado.
Table IV - Results for depth and slope in each point studied.

Fonte: Carolina Perdomo e Estéfano Gobbi
Source: Carolina Perdomo and Estéfano Gobbi.

As modelagens quando envolvem atributos do solo como a profundidade seguem 

o princípio de que quanto maior a declividade, menor a espessura como Gessler 

(1995), Lanni (2012), julgando que este comportamento é previsto para situações 

com condições climáticas similares. Michel (2015) fez um levantamento detalhado 

com vários autores que trabalharam com profundidade de solos em modelagens para 

estudos de escorregamentos e chegaram a conclusão de que os atributos topográficos 

são os principais parâmetros definidores da profundidade do solo, qualquer que seja 

a metodologia aplicada. 

 Ao analisar as Tabelas II e III (anexo) na definição das cores observa-se que 

são mais variegadas em Santos, mesmo estando todas dentro do mesmo matiz, entre 

o amarelo e vermelho. Todos os pontos apresentaram o horizonte A marcadamente 

mais escuro devido a presença de matéria orgânica abundante da região (Vodyanitskii 

e Savichev, 2017). Ao longo da profundidade dos pontos houve uma variação apre-

sentando na maioria um tom mais amarelo no centro, horizontes B e mais averme-

lhadas nos horizontes mais profundos, horizontes C, sendo que alguns pontos não 

tiveram esta sequência muito clara. Esta variação de cores indica solos bem drenados, 

com bastante presença de água.

A fot. 2 mostra a altura do trado usado para realizar dois, dos seis furos no trabalho 

de campo realizado em Santos.
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fot. 2 ‑ Altura do trado após realizar dois furos na encosta em Santos  
Fonte: Fotografia de Estéfano Gobbi).

Photo 2 - Height of the auger after boring two holes in the hillside in Santos 
(Source: Photography  of Estéfano Gobbi).

a B

Ao observar a fot. 2 verifica-se que em relação a Ubatuba (fot.3) a mata não é 

tão fechada, o que facilita o trabalho, não só para se locomover no local, mas tam-

bém para poder levar o material que foi utilizado como o trado com todos os ex-

tensores e o pedocomparador para acomodar as amostras que foram retiradas a cada 

10 cm de profundidade. A fot. 2 A mostra o furo L2T5 e a fot. 2 B mostra o furo 

L6T6, ambas indicando a altura do trado com suas extensões até onde chegaram.

Uma diferença notada é a orientação da vertente, em Santos a encosta esta vi-

rada para o Norte, recebendo raios solares durante todo o dia, e tendo maior inter-

ferência dos ventos aumentando assim as taxas de intemperismo e interferindo na 

formação vegetal, enquanto que a encosta de Ubatuba tem uma orientação voltada 

para o sul, onde a incidência do sol é menor e os ventos e a chuva não atuam de for-

ma tão incisiva, ela fica menos exposta, como pode-se observar na fig. 2 que mostra 

a posição de cada encosta em dois diferentes horários.
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fig. 2 ‑ Imagens de satélite do Google na mesma hora do dia (manhã e tarde), mostrando a 
incidência do sol nas duas vertentes com um marcador amarelo (Fonte: Google Earth).

Fig. 2 - Google satellite images at the same time of day (morning and afternoon), showing the 
incidence of the sun on both sides with a yellow marker (Source: Google Earth).

fot. 3 ‑ Área de trabalho em Ubatuba, mostrando a mata mais densa 
(Fonte: Fotografia de Carolina Perdomo).

Photo 3 - Work area in Ubatuba, showing the dense forest 
(Source: Photography of Carolina Perdomo).
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Outro fator que indica diferença entre elas é a ocupação antrópica. A área urbana 

de Santos é bem maior que o de Ubatuba, tem mais áreas devastadas, enquanto que 

Ubatuba tem uma área preservada bem maior (cerca de 80 % do município está em 

área de preservação do Parque Estadual da Serra do Mar), além de ter uma planície 

consideravelmente menor (Perdomo, 2010). Mas a diferença que pode explicar a for-

mação de solos mais profundos em Santos é a formação litológica, pois a influência 

das rochas na formação do relevo é consequência de sua resistência diferencial perante 

os processos de alteração e erosão. Como o mapeamento geológico de Ubatuba não 

se encontra em uma escala tão detalhada quanto a de Santos, assim fica difícil uma 

comparação mais aprofundada entre as duas vertentes.

Em trabalhos de campo a variação da profundidade ao longo da mesma vertente 

pode ser bem diversificada como foi observado nos municípios estudados. Ambos mu-

nicípios se encontram na grande barreira da Serra do Mar no litoral de São Paulo, área 

com vegetação de Mata Atlântica, e que se caracteriza por ter suas vertentes íngremes 

próximas a linha de costa, embora como observado na fig. 2, a encosta de Ubatuba 

está mais preservada e protegida do que a de Santos. Esta proximidade influencia di-

retamente no regime pluviométrico da região, sendo muito elevado, tornando-a uma 

das regiões mais propensas aos movimentos de massa no Brasil.

Conclusão

Ao estudar desastres, temos que pensar na área onde o trabalho vai se desenvol-

ver. No caso do município de Santos, as profundidades encontradas são represen-

tativamente mais profundas e as encostas sofrem mais com as atividades antrópicas 

direta e indiretamente, além de ser um município com maior população o que 

aumenta ainda mais o risco. O município de Ubatuba, por sua vez, tem uma ver-

tente com solos menos espessos, o que faz com que as forças de resistência sejam 

mais representativas que as contrárias (impulsionadas pela gravidade), sendo a de-

clividade a mesma ou muito próxima. Ubatuba tem uma menor população, o que 

diminui a probabilidade da população em risco, e grande parte do município é área 

de preservação do Parque Estadual da Serra do Mar.
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Neste trabalho foram encontradas profundidades que não condizem com a 

literatura existente para estas declividades, pois a lógica que tem sido usada nas 

modelagens e mapeamentos leva em consideração que em lugares com maior incli-

nação as espessuras do solo serão menores. No entanto, evidenciou-se neste estudo, 

que em áreas tropicais úmidas, como a Serra do Mar no litoral paulista, as profun-

didades de solos podem se apresentar bem acentuadas e diferenciadas, pois além 

da taxa de intemperização ser elevada,  a variação litológica exerce uma influência 

significativa na taxa de formação e composição dos solos, indicando que as ativi-

dades de campo para os estudos de caracterização do manto intempérico sujeito a 

deslizamentos são imprescindíveis.

A variação textural encontrada em Santos difere da encontrada em Ubatuba. 

Em Santos a textura é mais siltosa, indicando maior drenagem, enquanto em Uba-

tuba a textura é mais argilosa, mostrando um solo com maior capacidade de reten-

ção da água.
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santos

furo Profundidade 
(cm) declividade (%) cor textura de 

campo furo Profundidade 
(cm) declividade (%) cor textura de 

campo

C50F07

0 -10

90

10YR 4/3 Argilo-arenoso

C50F14

0 -10

67

2,5Y 5/2 Argilo-arenoso

10-20 10YR 4/3 Argilo-arenoso 10-20 2,5Y 5/2 Argilo-arenoso

20-30 10YR 5/4 Argilo-arenoso 20-30 2,5Y 6/3 Argilo-arenoso

30-40 10YR 5/4 Argilo-arenoso 30-40 10YR 6/4 Argilo-arenoso

40-50 10YR 5/6 Argilo-arenoso 40-50 10YR 6/4 Argilo-arenoso

50-60 10YR 5/6 Argilo-arenoso 50-60 10YR 6/4 Argilo-arenoso

60-70 10YR 5/6 Argilo-arenoso 60-70 10YR 6/4 Argilo-arenoso

70-80 10YR 5/6 Argilo-arenoso 70-80 10YR 7/4 Argilo-arenoso

80-90 10YR 5/6 Argilo-arenoso 80-90 10YR 6/4 Argilo-arenoso

90-100 10YR 5/6 Argilo-arenoso 90-100 10YR 6/4 Argilo-arenoso

100-110 10YR 5/6 Argilo-arenoso 100-110 10YR 6/4 Argilo-arenoso

110-120 10YR 5/6 Argilo-arenoso 110-120 10YR 6/4 Argilo-arenoso

120-130 10YR 6/6 Argilo-arenoso 120-130 10YR 6/4 Argilo-arenoso

130-140 10YR 6/6 Argilo-arenoso 130-140 10YR 6/4 Argilo-arenoso

140-150 10YR 6/6 Argilo-arenoso 140-150 10YR 6/4 Argilo-arenoso

150-160 10YR 6/6 Argilo-arenoso 150-160 10YR 6/4 Argilo-arenoso

160-170 10YR 6/6 Siltoso 160-170 7,5YR 6/4 Siltoso

170-180 10YR 7/4 Siltoso 170-180 7,5YR 6/4 Siltoso

180-190 10YR 7/4 Siltoso 180-190 7,5YR 6/4 Siltoso

190-200 10YR 7/4 Siltoso 190-200 7,5YR 6/4 Siltoso

200-210 10YR 7/4 Siltoso 200-210 10YR 6/4 Siltoso

210-220 10YR 7/4 Siltoso 210-220 10YR 7/4 Siltoso

220-230 10YR 7/4 Siltoso 220-230 10YR 7/4 Siltoso

230-240 10YR 7/4 Siltoso 230-240 10YR 7/4 Siltoso

240-250 10YR 7/4 Siltoso 240-250 10YR 7/4 Siltoso

250-260 10YR 7/4 Siltoso 250-260 10YR 7/4 Siltoso

260-270 10YR 7/4 Siltoso 260-270 10YR 7/4 Siltoso

270-280 10YR 7/4 Siltoso 270-280 10YR 7/4 Siltoso

280-290 10YR 7/4 Siltoso 280-290 10YR 7/4 Siltoso

290-300 10YR 7/4 Siltoso 290-300 10YR 7/4 Siltoso

300-310 10YR 7/4 Siltoso 300-310 10YR 7/4 Siltoso

310-320 10YR 7/4 Siltoso 310-320 10YR 7/4 Siltoso

320-330 10YR 7/4 Siltoso 320-330 10YR 7/4 Siltoso

330-340 10YR 7/4 Siltoso 330-340 10YR 7/4 Siltoso

340-350 10YR 7/4 Siltoso 340-350 10YR 7/4 Siltoso

350-360 10YR 7/4 Siltoso 350-360 10YR 7/6 Siltoso

360-370 10YR 7/4 Siltoso 360-370 10YR 7/6 Siltoso

370-380 10YR 7/4 Siltoso 370-380 10YR 8/4 Siltoso

380-390 10YR 7/4 Siltoso 380-390 10YR 7/4 Siltoso

390-400 10YR 7/4 Siltoso 390-400 10YR 7/4 Siltoso

400-410 10YR 7/4 Siltoso 400-410 10YR 7/3 Siltoso

410-420 10YR 7/4 Siltoso 410-420 10YR 7/3 Siltoso

420-430 10YR 7/4 Siltoso 420-430 10YR 7/4 Siltoso

430-440 10YR 7/4 Siltoso 430-440 10YR 7/3 Siltoso

440-450 10YR 7/4 Siltoso 440-450 10YR 8/3 Siltoso

450-460 10YR 7/4 Siltoso 450-460 10YR 8/4 Siltoso

460-470 10YR 7/4 Siltoso 460-470 10YR 8/4 Siltoso

470-480 10YR 7/4 Siltoso 470-480 10YR 8/4 Siltoso

480-490 10YR 7/4 Siltoso 480-490 10YR 7/4 Siltoso

490-500 10YR 7/4 Siltoso 490-500 10YR 7/4 Siltoso

500-510 10YR 7/4 Siltoso 500-510 10YR 7/4 Siltoso

510-520 10YR 7/4 Siltoso 510-520 10YR 7/4 Siltoso

520-530 10YR 7/4 Siltoso 520-530 10YR 7/4 Siltoso

530-540 10YR 7/4 Siltoso 530-540 10YR 7/4 Siltoso

540-550 10YR 7/4 Siltoso 540-550 10YR 7/4 Siltoso

550-560 10YR 7/3 Siltoso 550-560 10YR 7/4 Siltoso

560-570 10YR 7/4 Siltoso 560-570 7,5YR 6/6 Siltoso

570-580 10YR 7/4 Siltoso 570-580 7,5YR 6/6 Siltoso

580-590 10YR 7/4 Siltoso 580-590 7,5YR 6/6 Siltoso

590-600 10YR 7/4 Siltoso 590-600 5YR 6/6 Siltoso

600-610 10YR 7/4 Siltoso 600-610 5YR 6/6 Siltoso

610-620 10YR 7/4 Siltoso 610-620 7,5YR 6/6 Siltoso

620-630 10YR 7/4 Siltoso 620-630 7,5YR 6/4 Siltoso

630-640 10YR 7/4 Siltoso 630-640 7,5YR 6/6 Siltoso

640-650 10YR 7/4 Siltoso 640-650 7,5YR 6/4 Siltoso

650-660 10YR 8/4 Siltoso 650-660 7,5YR 6/4 Siltoso

660-670 10YR 7/4 Siltoso 660-670 7,5YR 6/4 Siltoso

670-680 10YR 7/3 Siltoso 670-680 2,5Y 6/3 Siltoso

680-690 10YR 7/3 Siltoso 680-690 2,5Y 6/3 Siltoso

690-700 10YR 7/3 Siltoso 690-700 5Y 6/2 Siltoso

tABELA ii ‑ Furos realizados, com a análise de cor e textura em campo (Santos).
Table II - Holes bored, with analysis of colour and texture in the field (Santos).

Anexos
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santos

furo Profundidade 
(cm)

declividade 
(%) cor textura de 

campo furo Profundidade 
(cm) declividade (%) cor textura de 

campo

L8T7

0 -10

60

10YR 4/3 Argilo-arenoso

L6T6

0 -10

50

2,5Y 5/3 Areno-argiloso

10-20 10YR 4/3 Argilo-arenoso 10-20 2,5Y 5/3 Areno-argiloso

20-30 10YR 5/6 Argiloso 20-30 10YR 6/4 Areno-argiloso

30-40 7,5YR 5/6 Argiloso 30-40 10YR 6/4 Areno-argiloso

40-50 7,5YR 5/6 Argiloso 40-50 2,5Y 5/3 Areno-argiloso

50-60 7,5YR 5/6 Argiloso 50-60 10YR 6/4 Argilo-arenoso

60-70 7,5YR 5/8 Argiloso 60-70 10YR 6/4 Argilo-arenoso

70-80 7,5YR 5/8 Argiloso 70-80 10YR 6/4 Argilo-arenoso

80-90 7,5YR 5/8 Argiloso 80-90 - -

90-100 7,5YR 5/8 Argiloso 90-100 - -

100-110 7,5YR 5/8 Argiloso 100-110 - -

110-120 5YR 5/8 Argiloso 110-120 10YR 7/4 Argilo-arenoso

120-130 5YR 5/8 Argiloso 120-130 10YR 7/4 Argilo-arenoso

130-140 5YR 5/8 Argiloso 130-140 10YR 8/3 Siltoso

140-150 7,5YR 6/8 Argiloso 140-150 10YR 8/3 Siltoso

150-160 7,5YR 6/8 Argiloso 150-160 10YR 7/4 Siltoso

160-170 7,5YR 6/8 Argiloso 160-170 10YR 7/4 Siltoso

170-180 7,5YR 6/8 Argiloso 170-180 10YR 7/4 Siltoso

180-190 7,5YR 6/8 Argiloso 180-190 10YR 7/4 Siltoso

190-200 7,5YR 6/8 Argiloso 190-200 10YR 8/4 Siltoso

200-210 7,5YR 6/8 Argiloso 200-210 10YR 8/4 Siltoso

210-220 5YR 5/8 Argiloso 210-220 10YR 8/4 Siltoso

220-230 2,5YR 6/8 Argiloso 220-230 10YR 8/4 Siltoso

230-240 2,5YR 6/8 Argiloso 230-240 10YR 8/4 Siltoso

240-250 2,5YR 6/8 Argiloso 240-250 10YR 8/4 Siltoso

250-260 2,5YR 6/8 Argiloso 250-260 10YR 8/4 Siltoso

260-270 2,5YR 6/6 Argiloso 260-270 10YR 8/3 Siltoso

270-280 7,5YR 7/6 Argilo-arenoso 270-280 10YR 8/3 Siltoso

280-290 7,5YR 7/6 Argilo-arenoso 280-290 10YR 8/4 Siltoso

290-300 7,5YR 7/6 Argilo-arenoso 290-300 10YR 8/4 Siltoso

300-310 7,5YR 7/6 Argilo-arenoso 300-310 10YR 8/2 Siltoso

310-320 5YR 7/6 Argilo-arenoso 310-320 10YR 8/2 Siltoso

320-330 2,5YR 7/6 Argilo-arenoso 320-330 10YR 8/2 Siltoso

330-340 2,5YR 7/6 Argilo-arenoso 330-340 10YR 8/2 Siltoso

340-350 2,5YR 7/6 Argilo-arenoso 340-350 10YR 8/3 Siltoso

350-360 2,5YR 7/6 Argilo-arenoso 350-360 10YR 8/3 Siltoso

360-370 5YR 7/6 Argilo-arenoso 360-370 10YR 8/3 Siltoso

370-380 5YR 7/6 Argilo-arenoso 370-380 10YR 7/4 Siltoso

380-390 5YR 7/6 Argilo-arenoso 380-390 10YR 7/4 Siltoso

390-400 2,5YR 7/6 Siltoso 390-400 10YR 8/4 Siltoso

400-410 2,5YR 7/6 Siltoso 400-410 10YR 8/3 Siltoso

410-420 2,5YR 7/6 Siltoso 410-420 10YR 8/3 Siltoso

420-430 2,5YR 7/6 Siltoso 420-430 10YR 8/3 Siltoso

430-440 5YR 7/6 Siltoso 430-440 10YR 8/3 Siltoso

440-450 5YR 7/6 Siltoso 440-450 10YR 8/3 Siltoso

450-460 2,5YR 6/6 Siltoso 450-460 10YR 8/2 Siltoso

460-470 2,5YR 6/6 Siltoso 460-470 10YR 8/2 Siltoso

470-480 2,5YR 7/6 Siltoso 470-480 10YR 8/2 Siltoso

480-490 2,5YR 7/6 Siltoso 480-490 10YR 8/2 Siltoso

490-500 2,5YR 7/6 Siltoso 490-500 10YR 8/6 Siltoso

500-510 2,5YR 7/6 Siltoso 500-510 10YR 8/6 Siltoso

510-520 2,5YR 7/6 Siltoso 510-520 10YR 8/6 Siltoso

520-530 2,5YR 7/6 Siltoso 520-530 10YR 8/6 Siltoso

530-540 2,5YR 7/4 Siltoso 530-540 10YR 8/6 Siltoso

540-550 2,5YR 7/4 Siltoso 540-550 10YR 8/6 Siltoso

550-560 2,5YR 7/4 Siltoso 550-560 10YR 8/1 Siltoso

560-570 2,5YR 7/4 Siltoso 560-570 10YR 8/1 Siltoso

570-580 5YR 7/4 Siltoso 570-580 10YR 8/1 Siltoso

580-590 5YR 7/4 Siltoso 580-590 10YR 8/1 Siltoso

590-600 5YR 7/4 Siltoso 590-600 10YR 8/1 Siltoso

600-610 5YR 7/6 Siltoso

610-620 5YR 7/6 Siltoso
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Fonte: Carolina Perdomo e Estéfano Gobbi.
Source: Carolina Perdomo and Estéfano Gobbi.

Santos

Furo
Profundidade 

(cm)
Declividade 

(%)
Cor Textura de Campo Furo

Profundidade 
(cm)

Declividade 
(%)

Cor
Textura 

de Campo

L4T3

0 -10

62

10YR 3/2 Argilo-arenoso

L2T5

0 -10

57

5YR 4/2 Argiloso

10-20 10YR 5/4 Argilo-arenoso 10-20 7,5YR 5/1 Argiloso

20-30 10YR 6/6 Argilo-arenoso 20-30 7,5YR 6/6 Argiloso

30-40 10YR 6/6 Argilo-arenoso 30-40 7,5YR 5/6 Argiloso

40-50 10YR 7/6 Argilo-arenoso 40-50 7,5YR 5/6 Argiloso

50-60 10YR 7/6 Argilo-arenoso 50-60 7,5YR 5/6 Argiloso

60-70 10YR 7/6 Argilo-arenoso 60-70 7,5YR 5/6 Argiloso

70-80 10YR 7/6 Argilo-arenoso 70-80 7,5YR 5/6 Argiloso

80-90 10YR 7/6 Argilo-arenoso 80-90 7,5YR 5/6 Argiloso

90-100 10YR 7/6 Argilo-arenoso 90-100 - -

100-110 10YR 7/6 Argilo-arenoso 100-110 - -

110-120 10YR 7/6 Argilo-arenoso 110-120 7,5YR 6/8 Argiloso

120-130 10YR 7/6 Argilo-arenoso 120-130 5YR 7/8 Argiloso

130-140 10YR 7/6 Argilo-arenoso 130-140 5YR 8/4 Argiloso

140-150 10YR 7/6 Argilo-arenoso 140-150 5YR 8/2 Argiloso

150-160 10YR 7/6 Argilo-arenoso 150-160 5YR 8/2 Argiloso

160-170 10YR 7/6 Argilo-arenoso 160-170 5YR 8/2 Argiloso

170-180 10YR 7/6 Argilo-arenoso 170-180 5YR 8/2 Argiloso

180-190 10YR 7/6 Argilo-arenoso 180-190 5YR 8/2 Argiloso

190-200 10YR 7/6 Argilo-arenoso 190-200 5YR 8/2 Argiloso

200-210 10YR 7/6 Argilo-arenoso 200-210 5YR 8/2 Argiloso

210-220 10YR 7/6 Argilo-arenoso 210-220 5YR 8/2 Argiloso

220-230 10YR 7/4 Areno-argiloso 220-230 5YR 8/2 Argiloso

230-240 10YR 7/4 Areno-argiloso 230-240 5YR 8/2 Argiloso

240-250 10YR 7/4 Areno-argiloso 240-250 5YR 8/2 Argiloso

250-260 10YR 7/4 Areno-argiloso 250-260 5YR 8/2 Argiloso

260-270 10YR 7/4 Areno-argiloso 260-270 5YR 8/2 Argiloso

270-280 10YR 7/4 Areno-argiloso 270-280 5YR 8/2 Argiloso

280-290 10YR 7/6 Areno-argiloso 280-290 5YR 8/2 Argiloso

290-300 10YR 7/6 Areno-argiloso 290-300 5YR 8/2 Argiloso

300-310 10YR 7/6 Areno-argiloso 300-310 5YR 8/2 Argiloso

310-320 10YR 7/6 Areno-argiloso 310-320 5YR 8/2 Argiloso

320-330 10YR 7/6 Areno-argiloso 320-330 5YR 8/2 Argiloso

330-340 10YR 7/6 Areno-argiloso 330-340 5YR 8/2 Argiloso

340-350 10YR 7/6 Areno-argiloso 340-350 5YR 8/2 Argiloso

350-360 10YR 7/6 Areno-argiloso 350-360 5YR 8/2 Argiloso

360-370 10YR 7/6 Areno-argiloso 360-370 5YR 8/2 Argiloso

370-380 10YR 7/6 Areno-argiloso 370-380 5YR 8/2 Argiloso

380-390 10YR 7/6 Areno-argiloso 380-390 5YR 8/2 Argiloso

390-400 10YR 7/6 Areno-argiloso 390-400 5YR 8/2 Argiloso

400-410 10YR 7/6 Areno-argiloso 400-410 5YR 8/2 Argiloso

410-420 10YR 8/6 Areno-argiloso 410-420 5YR 6/2 Arenoso

420-430 10YR 8/3 Areno-argiloso 420-430 5YR 6/2 Arenoso

430-440 10YR 8/3 Areno-argiloso 430-440 5YR 6/2 Arenoso

440-450 10YR 8/3 Areno-argiloso 440-450 5YR 6/2 Arenoso

450-460 10YR 8/3 Areno-argiloso 450-460 5YR 6/2 Arenoso

460-470 10YR 8/3 Areno-argiloso 460-470 5YR 6/2 Arenoso

470-480 10YR 8/3 Areno-argiloso 470-480 5YR 6/2 Arenoso

480-490 10YR 8/1 Areno-argiloso 480-490 5YR 6/2 Arenoso

490-500 10YR 8/1 Areno-argiloso 490-500 5YR 6/2 Arenoso

500-510 10YR 8/1 Areno-argiloso 500-510 5YR 6/2 Arenoso

510-520 10YR 8/1 Areno-argiloso 510-520 5YR 6/2 Arenoso

520-530 10YR 8/1 Areno-argiloso 520-530 5YR 6/2 Arenoso

530-540 10YR 8/1 Areno-argiloso 530-540 5YR 6/2 Arenoso

540-550 10YR 8/1 Areno-argiloso

550-560 10YR 8/1 Areno-argiloso
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Ubatuba

Furo
Profundidade 

(cm)
Declividade 

(%)
Cor

Textura de 
Campo

Furo
Profundidade  

(cm)
Declividade 

(%)
Cor

Textura de 
Campo

7

0 -10

0

10YR 4/3 Argilo-arenosa

5

0 -10

85

7,5YR 4/4 Argilo-arenosa

10-20 10YR 5/6 Argilo-arenosa 10-20 7,5YR 5/6 Argilo-arenosa
20-30 10YR 6/6 Argilo-arenosa 20-30 5YR 6/8 Argilo-arenosa
30-40 10YR 6/6 Argilo-arenosa 30-40 5YR 6/8 Argilo-arenosa
40-50 10YR 6/6 Argilo-arenosa 40-50 5YR 6/8 Argilo-arenosa
50-60 10YR 6/6 Argilo-arenosa 50-60 2,5YR 5/8 Argilo-arenosa
60-70 10YR 6/6 Argilo-arenosa 60-70 2,5YR 5/8 Argilo-arenosa
70-80 10YR 6/6 Argilo-arenosa 70-80 2,5YR 5/8 Argilo-arenosa
80-90 10YR 6/6 Argilo-arenosa 80-90 2,5YR 5/8 Argilo-arenosa
90-100 10YR 6/6 Argilo-arenosa 90-100 2,5YR 5/8 Argilo-arenosa
100-110 10YR 6/6 Argilo-arenosa 100-110 2,5YR 5/8 Argilo-arenosa
110-120 10YR 6/6 Argilo-arenosa 110-120 2,5YR 5/8 Argilo-arenosa
120-130 10YR 6/6 Argilo-arenosa 120-130 2,5YR 5/8 Argilo-arenosa
130-140 10YR 6/6 Argilo-arenosa 130-140 2,5YR 5/8 Argilo-arenosa
140-150 7,5R 6/6 Argiloso 140-150 2,5YR 5/8 Areno-argilosa
150-160 7,5R 6/6 Argiloso 150-160 2,5YR 5/8 Areno-argilosa
160-170 5YR 5/8 Argiloso 160-170 2,5YR 5/8 Areno-argilosa
170-180 5YR 5/8 Argiloso 170-180 2,5YR 5/8 Areno-argilosa
180-190 5YR 5/8 Areno-argiloso 180-190 2,5YR 5/8 Areno-argilosa
190-200 5YR 5/8 Areno-argiloso 190-200 2,5YR 5/8 Arenoso
200-210 5YR 6/8 Areno-argiloso 200-210 2,5YR 5/8 Arenoso
210-220 5YR 6/8 Areno-argiloso 210-220 2,5YR 5/8 Arenoso
220-230 5YR 6/8 Arenoso 220-230 2,5YR 6/8 Arenoso
230-240 2,5YR 6/8 Arenoso 230-240 2,5YR 7/8 Arenoso

ubatuba

furo
Profundidade 

(cm)
declividade 

(%)
cor

textura de 
campo

furo
Profundidade 

(cm)
declividade 

(%)
cor

textura de 
campo

4

0 -10

60

7,5YR 4/4 Areno-argiloso

2

0 -10

65

10YR 3/4 Argilo-arenoso

10-20 7,5YR 5/6 Areno-argiloso 10-20 2,5YR 4/4 Argilo-arenoso
20-30 7,5YR 5/6 Argilo-arenoso 20-30 10YR 5/6 Argilo-arenoso
30-40 5YR 5/8 Argilo-arenoso 30-40 10YR 5/6 Argilo-arenoso
40-50 5YR 5/8 Argilo-arenoso 40-50 10YR 5/6 Argilo-arenoso
50-60 5YR 5/8 Argilo-arenoso 50-60 10YR 5/6 Argilo-arenoso
60-70 5YR 5/8 Argilo-arenoso 60-70 10YR 5/6 Argilo-arenoso
70-80 5YR 5/8 Argilo-arenoso 70-80 10YR 5/8 Argilo-arenoso
80-90 5YR 5/8 Argilo-arenoso 80-90 10YR 5/8 Argilo-arenoso
90-100 5YR 5/8 Argilo-arenoso 90-100 10YR 5/8 Argilo-arenoso
100-110 5YR 5/8 Argilo-arenoso 100-110 10YR 5/8 Argilo-arenoso
110-120 5YR 5/8 Argilo-arenoso 110-120 10YR 5/8 Argilo-arenoso
120-130 5YR 5/8 Argilo-arenoso 120-130 10YR 5/8 Argilo-arenoso
130-140 5YR 5/8 Argilo-arenoso 130-140 10YR 5/8 Argilo-arenoso
140-150 5YR 5/8 Argilo-arenoso 140-150 10YR 5/8 Argilo-arenoso
150-160 5YR 5/8 Areno-argiloso 150-160 10YR 5/8 Argilo-arenoso
160-170 5YR 5/8 Argilo-arenoso 160-170 2,5YR 6/6 Argilo-arenoso
170-180 5YR 5/8 Argilo-arenoso 170-180 2,5YR 6/6 Argilo-arenoso
180-190 5YR 5/8 Argilo-arenoso 180-190 10YR 5/8 Areno-argilosa
190-200 5YR 6/8 Argilo-arenoso 190-200 10YR 5/8 Areno-argilosa
200-210 5YR 6/8 Argilo-arenoso 200-210 7,5YR 6/8 Areno-argilosa
210-220 7,5YR 6/8 Argilo-arenoso
220-230 7,5YR 6/8 Argilo-arenoso

ubatuba

furo
Profundidade 

(cm)
declividade 

(%)
cor

textura de 
campo

furo
Profundidade 

(cm)
declividade  

%)
cor

textura de 
campo

3

0 -10

40

7,5YR 3/4 Arenoso

6

0 -10

55

7,5YR 5/6 Argilo-arenoso
10-20 7,5YR 4/4 Argilo-arenoso 10-20 7,5YR 5/6 Argilo-arenoso
20-30 10YR 5/8 Argilo-arenoso 20-30 7,5YR 5/6 Argilo-arenoso
30-40 10YR 5/8 Argilo-arenoso 30-40 7,5YR 5/6 Argilo-arenoso
40-50 10YR 5/8 Argilo-arenoso 40-50 5YR 6/8 Argilo-arenoso
50-60 10YR 5/8 Argilo-arenoso 50-60 5YR 6/8 Argilo-arenoso
60-70 10YR 5/8 Argilo-arenoso 60-70 5YR 6/8 Argilo-arenoso
70-80 5YR 5/8 Areno-argioso 70-80 5YR 6/8 Argilo-arenoso
80-90 5YR 5/8 Areno-argiloso 80-90 5YR 6/8 Arenoso

90-100 5YR 6/8 Argiloso 90-100 5YR 6/8 Arenoso
100-110 5YR 6/8 Argiloso 100-110 5YR 6/8 Arenoso

tABELA iii ‑ Furos realizados, com a análise de cor e textura em campo (Ubatuba).
Table III - Holes bored, with analysis of colour and texture in the field (Ubatuba).

Fonte: Carolina Perdomo e Estéfano Gobbi.
Source: Carolina Perdomo and Estéfano Gobbi.
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A publicação desta obra, além de satisfazer as naturais expectativas dos auto-

res que nela colaboraram, visou reunir e divulgar diferentes métodos de análise 

de riscos, através de estudos de caso, os quais, de uma forma genérica, passaram 

pela recolha de informação, pelo desenvolvimento de investigação científica, pela 

compilação de estratégias e, por vezes, pela emanação de orientações com vista à 

mitigação do risco estudado.

Ora, todos estes aspetos podem vir a ser de grande utilidade, tanto para os 

investigadores que queiram desenvolver trabalhos semelhantes, como, sobretudo, 

para as entidades governamentais e as autoridades de proteção civil que, em face do 

exposto, poderão sentir necessidade de, eventualmente, repensar e ajustar algumas 

linhas orientadoras das suas missões, bem como de reorganizar os seus planos de 

intervenção.

Por outro lado, os cidadãos comuns, porventura aqueles que estejam mais des-

pertos para a sua autoproteção, também poderão encontrar nesta obra informações 

úteis, que lhe permitem aprofundar os seus conhecimentos sobre diferentes aspetos 

da temática dos riscos. 

De facto, esta obra contempla vários desses aspetos, de que nos permitimos 

destacar, entre outros, os seguintes: 

•	 Metodologia de análise de riscos; 

•	 Caracterização de diferentes tipos de risco; 

•	 Diagnósticos, prognósticos e análises preventivas de catástrofes, enquanto 

plenas manifestações do risco; 

•	 Aplicação dos sistemas de informação geográfica à análise espacial e carto-

grafia de risco; 

•	 Modelos e software para previsão de ocorrências; 

•	 Planeamento de emergência;

https://orcid.org/0000-0002-2017-0854
mailto:luciano%40uc.pt?subject=
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•	 Educação para a redução do risco; 

•	 Gestão participativa de segurança geradora de mudança de mentalidades; 

•	 Atitudes de superação; 

•	 Auxílio à tomada de decisão; 

•	 Mecanismos de informação pública; 

•	 Sistemas de pré-aviso à população; 

•	 Conjugação da educação, do planeamento e da gestão de risco, como for-

ma de tornar as sociedades mais resilientes às manifestações de risco.

Certamente que uma leitura atenta permitirá encontrar muitos outros aspetos, 

além destes que foram dados como exemplo, e que se revelarão preciosos para 

todos aqueles que pretendem aumentar os seus conhecimentos sobre os riscos e 

as suas manifestações.
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Como o próprio título sugere, esta não é uma obra exaustiva sobre os 
diferentes tipos de análise de riscos, pois reúne uma série de estudos 
sobre de diferentes casos de riscos, em que preocupa descrever com 
suficiente detalhe, para cada um deles, a metodologia usada para 
analisar cada tipo de risco.

Ainda que, do ponto de vista metodológico, haja muitos aspetos 
comuns na análise dos diferentes tipos de risco, tal não significa 
que quando entramos na análise das caraterísticas concretas de 
determinado risco, não possam existir nuances próprias, intrínsecas 
à sua especificidade, que merecem um tratamento particular.

Por isso, estamos convictos de que a edição desta obra será de grande 
utilidade para todos os investigadores que se dediquem às temáticas 
nela tratadas, uma vez que aqui poderão encontrar a metodologia 
que os ajudará a desenvolver a sua pesquisa e que poderá servir de 
suporte ao trabalho que pretendam realizar.
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entre livros e capítulos de livro, artigos em revistas e atas de colóquios, nacionais 
e internacionais.  
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