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"(...) enquanto existirem homens, s historia
da natureza e a historia dos homens se
co n di ci o n arãa reci pro cam ente"

(Karl Marx tr Friedrich Engels, A ldeologia
Alemct)

*(...) do ponto de vista ontológico, as
fronteiras entre as ciê.ncias tê,m um
signifi cado secundario"

(Georg Lukács)



Adendos

Capítulo I p.25 nota (4), linha 2. Leia-se:

(...) a êooca do Ciclo do Ouro na resião das Minas. Confpr.me resçqlta Sallçs.CL?78), "(...) a
èibfor-ã;ão ão oüio--à-éòoZa-calãcteiiiou-se po-r.triplo caráte¡ pre,datório: ci,manto
velaetal'e mesmo o solo'foram dertruídos rep:etidas Vezes, qcabahclo por,nos legaf o
irtþ""¿i¿r 7eli'o[ääór2ö-riíu¡tásîälgiÕ";i'anlãí¡cir-¡ñeitiï.au-r-ífdiás".-Nó-entãnfo, dwem idr (...)

e late

Conouanto realmente os depósitos tecnogênicos seiam forrnações superfciais.(estas,..q nosso
iãi-Ïrãlhor ðefi;ildâl c-o-m Il'mitãóáo x óEicées coÌl¡vio-pedoqènical ßplum) do çegQ[-t!'^¡ão
corísiderando-se as alteritas. no mesnlo Sentido que'coldlcam Freitas et al..l'Lgl-9L e
conouanto seia iusta a coniideracão quanto ao critéri.o de espessura. na. Sua gmnlÇ1o), a
relaðão de deóósftos elencada pela CPRtil restrinse-se a afquns.tiÞos de deDósitos tecnogç.nlcos
òólidfiuídos. 'não consideranäo aqueles àe {arâler iñduzidò ou mÖditicado, coñtorme
discr^rñmõs]

Capítulo IO p. 181 linha 2 Le,ia-se:

(I) Os-sistem.as de relryo, na concepçâg.exprgssg por Ponçano et al.(1979) e Ponçano et al.
(f981), e utilizada no Mápa Geomolfológido (...)

Capítulo 15 p.226linha 9. Leia-se:

Em nossa ârea de estudo. as for:mas de ocupaçäo urbana e aprop,riação dç.relevo sãp. mais
gig¡ificativas, em sua genéralidade, no tempo'e ho espaço, na gèração de Proþlemas geolog¡cos
(.../

Apêndice p.231linha L5 Leia-se:

þ;àr¿tkit: r.y3votucöes 
lda teoria de cuvier sobre os cataclismas; ver cuvier, 19+s],

Referências Bibliográfi cas

Incluir as seguintes referências

!#YEE¡o;,1?#t"a7åíf; i3"*2?l["o?,i,iïY:¿#X":"(:,€Hfçî{:,,t"Ãi.,f,t2!io"r.'oo'" 
as mudanças

cpRM - sERVIÇq ÇEOLÓGICO DO ERASIL !99-8.llaþi-lizando o estudo e a cartografia das
formações supérficiais. ATerra em Revirta II (1): 65-66.

Ek'i'óf hfr t'u'Eiä,þff,11å$#i*",;ffi 
çjl;f-iäffiåft ffåËfl 'J¿J¿íü¿#,âl*Levántamentó Geo

Rio Claro, L979, A1

PONÇANO, W.L.: BISTRICHI, C.A.; CARNEIRO. C.D.R.I ALMEIDA, M.A.;. PIRES, A.G. NETO;
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Capítulo + p. 62linha L. Incluir o seguinte texto:

SALLES, .W.M. 197.8. _O prapil _e oç rryinergis:.algumas,,conplderaçÕes sobre o panorama
minerãrio no Brasil. São Paulo, FundaçãoJoäo Morëlra Salles, 9JP.
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O cerne da Geologia do Tecnógeno encontra-se, além da consideração
do estabelecimento das qtividades humanas - e em particular a atividade
essencialmente humana, a produção de seus meios de exirtência - sobre
condições de relevos e substrqtos determinadas, encontra-se na consideração
efetiva do homem como agente geológico. E o ponto fundamental que perm'rte
tratarmos o homem como tal é a possibilidade de comparaçAo dos efeitos das
açÕes humanas aos efeitos resultantes das causas naturais da dinâmica externa
sobre a superfície terrestre, como por exemplo as mudanças climáticas. Tais
comparaçÕ;,es já têm sido apresentadas por diversos autores, principalmente, em

nosso meio, no que diz respeito ù erosão acelerada induzida por prâticas
agrícolas.

Em síntese, a ação humana sobre a nûtureza tem conseqüências
geológìco^geomorfológicas referíveis a tr,ês níveis de abordagem: na
modifrcação do relevo e alterações frsiográficas (relevos tecnogênicos); em

alterações da frsiologia das paisagens (criaÇão, indução, íntensificação ou
modificação do comportamento dos processos da dinâmica externa); na criação
de depósitos superficiais correlativos (depósitos tecnogênicos), ou seja,
constituindo-se em marcos estrati g ráfr cos. No entanto, a øtuação do homem
enquanto agente gealógico introduz algo essencialmente nova, e que o

diferencia de todos os demais tipos de agentes e fatores geológicos: a categoria
ontológica trabalho. Enquanto os fqtores essencialmente naturais funcionam
atrav'és de cadeias causais, a ação humana se dá através de posições
teleológicas, finalidades, objetivos pré-idealizados (e mesmo que os resultados
dessa ação não necessariamente correspondam aos objetivos pré-fixados, e

muitas vezes mesmo ao contrário, enquanto resultantes de uma crtivídade
produtiva alienada).

Os depósitos tecnogênicos são correlativos aos processos decorrentes
das formas humanas de apropriação do relevo e, devido à originalidade dessa
determinação, sua época de exirtê.ncia por decorrência caracteriza um tempo
geológico distinto: o Quinário ou Tecnógeno. No entanto, a passagem do
Quaternário ao Tecnógeno, do ponto de vista estratigráfico, não é homogênea
espacialmente, em decorrência justamente da discrepância temporal
(heterocronia) do desenvolvimento e difusao das técnicas pelo planeta e pelas
regiöes. E é nas áreas urbanas que os processos decorrentes da ação
transformadora, socialmente produzida, do homem sobre a natureza se

concentram e intensificam. Nas planícies ou encortas do Município de São
Paulo, ídentiftcam-se processos e depósítos que resultam, não de quebras da

RESUMO



legalídade natural, mas de mudanças de categoria (e.nquanto formas de

eíistência desses entes naturais), da foima natural pqra a humanizada.

A complexa hirtória geológico-geomorfológic" d?: terrenos do

Município de são Paulo (usp), dõ pré-cambriano ao Quaternário, reflete-se na

atual configuração de um sirtema de colinas esculpidas sobre sedimentos

terciários ãa Bacia de São Paulo, emoldurado por terras altas de relevo

amorreado e de serras desenvolvido em terrenos crirtalinos estruturados em

blocos basculados e escalonados pela tectôníca formadora da bacia, ou ainda
posterior. Por outro lado, o MSP apresenta uma peculiar. correlação entre a
'hirtória de sua ocupação urbana, as caracteríficas geológicas. e

geomorfológicas de seus terrenos e o surgimento .de .situaçoes de risco
"associadas "o 

"rrorr.gomentos, 
particularmente aqueles de carfüer índuzido

pela açao humana.

E se, no MSP, as mais graves situações de riscos geológicos relacionam'

se não a maciços naturais, mal a depósitos tecnogênicos (aterros de "botafora",

coberturas remobil¡zadas etc.), é ierto também que um grande número de

situações de escorregamentos, de pequeno porte poré.m disseminados, e

essencialmente de cãrûter induzido, ocorrem envolvendo colúvios e solos

saprolíticos.

Apesar de em geral índividualmente pouco exp,,essiuas, tais situaçÕes

podem aietar umq parcela signifrcativa da populaçao po,bre re.sidente nas
'periferias. 

Dessa forma, neste trabalho são ertudados casos de escorregamentos
'induzidos (envolvendo coberturas tecnogênicas, solos superficiais e maciços

saprolíticos), em termos de seus mecanismos, geometria,.causas, abrangênc¡a 
.e

conseqüênci'as, tendo em virta refletir sobre as possibil.idades de.previsão..de
,o^porto^"nto desses maciços, tanto em função do aprimora.mento da análise

de 'riscos 
geológicos quanto à melhor proposiçao de soluções para suas

estabílizaçöes.

Dentre as formas de enfrentamento dos problemas geológ¡cos e

geotécnicos urbanos do MSP que têm sído propostas^e efetuadas recentemente
"no Munícíp¡o de São Paulo, destacam'se a cartografaçao geotécnica' a anal¡se

de riscos geológícos em favelas e loteamentos precários, e ainda a proposiçao
de planos preventivos de defesa civil.

No entanto, na atualidade é possível refletir críticamente sobre os

caminhos de tal atuação. Ao lado de, admite-se, um inédito desenvolvimento de

técnicas e proced¡mentos de análise de riscos que, apesar de seus problemas,

puderam sär aperfeiçoadas por varias contrtbuiçoes durante todo o período, e
'da grande abiangência dos'diagnórticos e dos mapeamentos efetuados, sérias



difrculdades puderam ser constqtadas. Esses problemas se expressam tanto em
relação à adequaçao das técnicas utilizadas aos objetos específicos de estudo e

aplicação (o que se ressalta no caso da cartografra geotécnica), como à
efetivaçao das soluções técnicas propostas: a relocação das populaçoes
removidas das "áreas de risco", ou as formas rígídas, e nem sempre eficientes, de
"consolidação geotécnica" e reutilizaçao das áreas, ou mesmo a reocupaçao
desordenada dessas mesmas áreas e, enfim, ao crescimento do número de
situações de rísco. Todos esses fatores expressqm a insufrciê.ncia das øções
efetuadas em relação à gravidade da quertão.

Tais problemas são explicados, por um lado, pela falta de recursos,
pela falta de experiência, pelas deûciéncias organizacionais do aparelho de
estado. Mas também, e principalmente, pela falta de uma análise teórica que
apreendesse as causas e pontos fundamentais do surgimento dos problemas
geológicos urbanos e das áreas de risco, em seu enraizamento social, e que,
através de uma visão de conjunto que não se calcasse somente nas soluções
técnicas, procurasse caminhos realmente efetivos para o solucionamento dos
pro b I emas geo I ógí cos urbanos.



The essence of Technogene Geology resides in the effecfive

considerqtion of the man as geolog=tcal agent, in addition to the consideration

of human activities estabtilhment - aid ¡n particular the activity mainþ
human, the production of its tivelihood - .regarding certa! conditions of relief
and substrqtum. The fundamental point thai let us treqt the man as such is the

ii^parision of his activities with the resulting. effects 9! n(ura.l causes of
exogenous processes over the earth surface, for instance the climatic changes'

suíh co^piarisons have already been shown by several authors, mainly in
respect to the rapid erosion induced by agricultural practices'

In short, the human action over the nqture has geological-^

geomorphologic consequences concerning to three approach levels: in the relief
"modiftc'ation"and physiographical changes (technoge^nic .reliefs); changes in
Iandscape physiol'ogy (éreøtion, induction, intensificqtion or changes .¡n

"*og.nou, þror"tt"lbnhavior); in the creation of superfrcial correlqtive deposits
(tníhnognri, deposits), thqt is to say, setting themselves up as stratigraphical
ii^¡tt. "uo*nr"i, thn action of the man as geological agent introduces

something essentially new, thqt differentiates him from all other types of
agents a"nd geologiial factors: the ontological labor category. While factors

eísentially náturoi happen through causal chains, the hurnan acf,ion happens^

through?eleological þottrr.t, pulpos"t, objectives preuiously idealized Gven if
the rísults of tñis aciion do not necessariþ cotespond to the preset objectives

and many times even otherwise, since such results is a resultant from a

pro d uti v e a I i en ated activity).

Technogenic deposits are linked to processes resulting .from human

types of relief aþpropriation, and, due to the originali.ty .of this determinqtion,
í.heir existence' Þeriod characterize a distincÍ geologícal age: Quinary or
Technogene. However, the Quaternary to Technogene . passage, on.

rtraügiaphical point of view, is not homogenous, due .exactly .to temporal
discripancy (heierocrony) on the development and spread.ing of the techn.ique

throu'gh the ptanet and-regions. It is in urban areas that the processes resultin-g

from "human transformqtlón action over the nature concentrate and intensi{y.

In the alluvial plains or hillsides of the city of são Paulo can be identifred
processes and àeposits, that is a resut not from natural legality.rupture but.
'from changes in the category (while palferns of existence of these natural
beings) from natural to humanized form.

The city of sao Paulo shows a peculiar correlation among the hisfory
of its occupatioî, øeological and geomorphologic charac'terirtics of its massifs

ABSTRACT



and the appearence of risk situations associqted to landslides, particularþ
those índuced by human action. on the other hand, its complex geological'
geomorphologic his-tory, {rom Pre-Cambrian to Quaternary, has implications for
Íhe current confrguration of a Sedimentary Basin framed by highlands with
mound relief and mountains developed in cryrtaline massifs structured in blocks
seesawed and staggered by the tectonic molder ofthe Basin, or even posterior.

If, in the city of São Paulo, the most serious situations of geological
hazards are not relqted to nøtural massifs, but to technogenic deposits (filled
lands, reworked covers etc.), it is also true that a large number of induced
landslide situations, related to technogenic deposits or lqteritic and saprolitic
soils, small-sized but disseminqted, can affect a signifrcøtive portion of the poor
population who lives tn outskirts. So, in this study, cases of induced landslides
are reported, in relation to its mechanisms, geometry, causes, spread and
consequences, having in mind reflect about the possibilities of behavior
prevision of those massifs.

The resolution of these problems was made by several means qt recent
times. However, nowadays it is possible to think critically about the ways of such
acting. Beside an unprecedented recent development on techniques and
procedures of risk analysis which, in spíte of its problems, were continually'ímproved 

by several contributions during the whole period, and by thg great
spread of the geothecnical mapping and risk diagnostics, serious difficulties
were noticed. These problems express themselves as much regarding the
replacement of the removed population, or in relation to rigid forms, and not
always effrcient, of "geothechnical consolidation" and re-using of the areas, as
even the disorganized reoccupying of the same areas and, frnally, to the
persistent increase on the number of geological hazards' All these factors
express the inadequacy of the ac-tion carried out regarding the problem
seriousness.

Such problems are explained, on the one hand, by the lack of
resources, lack of experience and deficiency on the rtate organizqtion. But also,
and mainly, by the lack of a theoretical analysis which learnt the causes and
fundamental points ofthe appearance of geological problems and hazard areas
in its social root, and th6t ¡t looked for steps realþ effec'tive to the solution of
the problem, through an overall view not based only in technical solutions'



Le cerne de la Géologie du Technogène c'est l'activité humaine - la
production des moyens d'existence des hommes - sur des conditions relatives a
reliefs et substrqts determinés, et se trouve aussi dans la considerqtion de
l'homme comme agent géologique. Le point fondamental que nous permettre
considérer l'homme comme tel est Ia possibilité de comparaison entre les effets
des causes nqtureles de Ia dynamique externe sur la surface terrestre, comme p.
ex., Ies changemente climatiques, et l'action humaine.

Telles comparaisons ont déjà été présentées par plusieurs auteurs,
surtout dans notre milieu, en se rapportant au thème de l'érosion induite par
des prøtiques agricoles.

En résumé, l'action humaine sur la nøture determine conséquences
géologiques et géomorfologiques que nous pouvons vérifier en trois niveaux
d'abord: des modiñcations du relief et changements physiographiques (des

reliefs technogeniques); des altérations de la physiologie des paysages
(création, induction, intensíficatíon ou changement du comportement des
processus de la dynamique erterne); la création des dépôts superficiels
corrélqtifs (des depôts technogeniques), que se changent en jalons
stratigraphiques. N'eanmoins, l'action de l'homme comme agent géologique
introduit un élernent essentiellement nouveau et que lui diff'erencie de tous les
sortes d'agents et des facteurs géologiques: Ia categorie onthologique travail.
Tandis que les facteurs essentiellement nqturels fonctionnent à travers des
chaines causales, I'actíon humaine se donne à travers des positions
tél éo logi qu es, ñ nalités, obj ecfifs pré-conçus.

Les dépôts téchnogeniques sont correlatifs aux processus que
découlent des manières humaines de l'appropriation du relief et, par
conséquence, son époque d'existance caractérise un príriode géologique distínc't:
Ie Quinaire où Téchnogene. Toutefois, la transition du Quaternaire au
Technogène, sous l'angle de Ia strotigraphie, n'est pas homogène dans Ia
surface da la Terre, en conséquence de la différence temporale du
dé.veloppement et de Ia diffusion des techniques autour du planète et des
régions.

C'ert dans les zones urbaines que les procéssus que decorent de I'action
transformatrice, socialement produíte, des hommes sur la nature se concentrent
et s'intensiftent. Dans les plaines et versants de la Ville de Sao Paulo, nous
pouvons identifrer des procèssus et dépôts que ne se découlent pas de casses de
la legalité naturel, mais des changements de catégoríe (comme manière
d'existence des êtres nqturels), de la forme naturel envers humaine.

RESUME



La complexe histoire géologique et gé.omorfologique des terrains de la

Vitte de São paulo, depuis tõ pr¿éamørien au Quaternaire, ert. refletí dans

l'actuel configuration d'un système de collines sculptées sur .de.s 
sediments

tertiaires du ãassin du São Paulo, encadrées par des terrains cristalins organisés

en blocs gîtés et ecaillés par la tectonique formqtrice du bassin, ou encore

þostéríeuí. Par ailleurs, ta V¡tte de São Paulo présente une correlqtion originale
'entre I'histoire de sa occupation urbaine, Ies caracteristiques des r.isques

géologiques associées aux gl'issements, notamment lesquels induits par I'action

humaìne.

Et, si dans ta Vitle de São Paulo les plus graves situations de rísque

géologique ne se rapportent pas aux massifs naturels, mais si aux dépôts

íiin""og'u"iqunr, ,'nrt'correcf àf¡r^", qu'un gra.nde numero de situotions de
jnrr"rí"ntt' de petit taille et que sont trèi diffusés, et essentiellement de

Zaractère induíie, ont lieu en se rapportent à des sols saprolitiques et
coluvionaires.

Malgré en géneral peu expressives, telles sttuqtions. peuvent affecter
une parcelleiigniftcãtive de la populatíon pauvre.qh'habite dans,les faubourgs

et üidonvitles. Ainsi, dans cei etude sont analysés des cas de glissements

ìnduites, en regardent ses mácanismes, géometrie, causes, et conséquences, ot)

nous avons poTr but penser sur les possibilités de prévis,i.on du comportement
des massìfi, en fonction du perfectionnement de l'analyse des risques

gé.ologiques et à mieux assertion des solutions pour ses rtabilisations.

parmi les formes de résolution des problèmes géologiques et
géotechniques urbains dans la vitle de são Paulo, se dégagent Ia cartographie
"Aøotechnique, l'analyse des risques géologiques aux bidonvilles et lotissements

précaire, ei aussi l'alsertion de plans préventifs de défense civil'

Néanmoins, dans l'activité se fait possible penser critiquement sur les

chemins de tel ac'tion. A cÔté de, admettons nous un inédit développement des

techniques et des procédés d'analyse de risques qui, malgré.ses.problémes, ont
pu êtrL perfec-tioinés par plusieurs apports pendant tout. le période, et de la
'grande'dimension dei diagnostiques' et de .la cartographie e,ffec'tués, grands
"difficultés ont pu être enregirtrées. Les problèmes s'expriment, par r.apport à
I'adéquation des techniquTs utlilisées aux objets spécifiques d'étude et
d'apptication, tel que à la materialisation des solutions technoques présentées:

ta'tiansfert des þopulations déplacées des zones de risque, ou .les manières

rigides, et pot' iér"ttorirement tgujours efñcients, de stabilization et

rõuülisation d" r"r rornr, et enfin à la-croissance du numero des sítuations de

risque.



La totalité de ces facteurs exprime l'insuffisance des actions realizées'

Tels problèmes sont expliqués par plusieu-rs facteurs: la déficience des recours, la

man'que d'experience,' Iei déftciences d'Étqt. Mais, aussi, essentiellement, par la

^onqu" 
d'anàtyse thtáorique qu'apprenne les causes fondamentales d'émergence

des probtèmes-géotogiques urbains et des zones de risque, à travers d'une vision

de I'a totatité f,u" né se limite pas a las réponses techniques,_mais que .cherche
une voie vraiment effective pour la résolution des problèmes géologiques
urbains.



A açäo do homem sobre a natuleza, med\atizada pela atividade
produtiva, tem produzido efeitos geológicos (entendidos em sentido amplo,
geomorfológico inclusive) que se acumulam em quantidade e se diversifìcam em

qualidade, a ponto de ier sido proposta a designaçäo de um novo período
geológico para caraùerizar tal época: o Quinário ou Tecnógeno. A Geologia do
Tecnógeno concentra-se, entäo, no estudo dos produtos (depósitos e feiçöes,
ditos tecnogênicos) gerados diretamente ou influenciados pela atividade
humana, mas também de seus processos geradores específicos, estes que atuam
sobre maciços e relevos pré-existentes assim como sobre os próprios depósitos
tecnogênicos. E é nas concentraçöes urbanas que tal ação modificadora do
homem sobre a nalureza, por assim dizer, geológica, se amplia e diversifrca,
ganhando imediato interesse prático em função d'e afetar, direta e

imediatamente, a vida de grandes quantidades de seres humanos.

Nosso objeto de interesse no presente estudo é a Geologia do
Tecnógeno tal qual se apresenta em suas particularidades no Município de Säo
Paulo, abrangendo em especial as conseqüências geológicas da ação humana, e

os condicionantes geológicos dessa açào, no que se refere às áreas de precária
ocupaçäo urbana. Dessa forma limitamos propositadamente nosso campo de

trabalho para tratar de assuntos relacionados à ocupaçâo de encostas e várzeas
e à origem de depósitos tecnogênicos - depósitos geológicos de origem remota
ou diretamente relacionada à atividade humana -, assim como das

conseqüências dessas determinações para a aplicaçåo prâtica do conhecimento
geológico no Município. Assuntos de relevãncia para o estudo geológico de áreas
urbanas, tais como o comportam ento e a contaminaçäo dos aquÍferos, ou a

relação entre a atividade minerária e a ocupaçâo urbana, ou outros ainda, näo
são tratados. Alguns assuntos específìcos são tratados en passanl como é o
caso dos aterros sanitários, caso especialíssimo de depósito tecnogênico.

A questão metodológica

Partimos dessa maneira em nosso estudo de uma concepção de

conjunto, ainda abstrata, mas razoáve I naquele momento, e que dava conta que
a inleracäo entre as atividades humanas e os Drocessos orisinais do meio
"natural" levava à confìguraçâo de uma realidade original e de expressivas

C-qn5qqg¿flcl3-s €palégfc-ö. Nosso procedimento consistiu entâo em buscar os

modos específicos como tal situação se expressa, de modo a permitir, pelo
caminho inverso, a concretizaçãp da noção original.

PROLEGOMENOS
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Objetivamos, assim, caracterizar nossos objetos de interes.se enquanto

caterorias dãfinidas e interrelacionadas em um determinado período de tempo,
mas também compreender a modifìcaçäo e desenvolvimento dessas mesmas

categorias em outras, bem como das relaçöes entre elas.

Deve ser ressaltado que não partimos em nosso trabalho de nenhum
..método", no sentido gnosio-epistêmico, estabelecido a priori. Ao contrário,
nossos procedimentos 

- buscaram semPre a apreensão do comportamento

particulår das diversas categorias geológicas tratadas, naturais ou humanizadas,

ä- ,"u fr¡ncionamento reãl obsèrvado através de situaçöes singulares. Os

resultados desses procedimentos, sejam observaçöes próprias ou

fundamentados no conhecimento anteriormente acumulado, propiciaram que,

alrayé,s da abstração teórica, fosse possível construir uma visão de conjunto
concrelizada que änglobasse e explicasse as particularidades, permitindo, pelo

caminho inverio, a rãavaliação dos objetos de estudo segundo uma visão crítica

e globalizadora. Conforme Lukács (1gZS), "a ciência autêntica extrai da

pr"ópria realidade as condições estruturais e as suas transformaçöes
'hisióricas e, se formula leis, estas abraçam a universalidade do processo,

mas de um modo tal que deste conjunto de leis pode-se sempre retornar -

ainda aue freqüentemente atravtés de muitas mediações - aos fatos
singulaies (...).'É precisamente esta a dialética concretamente realizada
de universal, particular e singular".

No decorrer desse caminho entre o particular, o geral e noyamenle o

particular, hipóteses foram levantadas e confrrmadas ou revisadas, ou mesmo

äestruídas, e'procedimentos seguidos, modifìcados ou consolidados. Da mesma

forma, pressupostos foram descartados ou confirmados'

No entanto, deve ftcar claro desde já que nosso método de pesquisa

não correspo nd.e ao método de exposiçäo formal. conforme Marx, no posfácio

da t"grnäu ediçäo de "o Capital", *a pes.quisa tem . de .captar
detalhâdamente a matéria, analisar as suøs vórias formas de evolução e

rastrear sua conexão íntima. Só depois de concluído esse trabalho é que se

pode expor o movimento reaf' (Marx, 1988). Deve ser ressaltado Portanto
que a exþosiçäo que se segue representa um produto acabado e literariamente
pr"pu.udo, mas no qual póderão ser identificados, pelo leito.r atento, os Passos

þercorridos em sua'elabòraçäo. Assim, efetivamente, consideraçöes de caráter

metodológico permeiam, implícita ou explicitamente, diversas passagens da

obra.
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Procedimentos e produtos

Nossas fontes de informaçäo foram diversifìcadas, iniciando-se pelo
relativamente vasto material publicado existente sobre a Geologia, a

Geomorfologia e a Geotecnia do Município de Säo Paulo, e assim como não
poderia deixar de ser, aquele referente às particularidades históricas e

condicionamentos sócio-econômicos de sua ocupaçäo urbana. A esse naterial
somou-se uma grande quantidade de dados inéditos referentes a relatórios
técnicos e investigaçöes de sub-solo realizados no âmbito da Prefeitura do
Município de São Paulo e, por fìm, os dados pessoais resultantes das
investigaçöes do autor, realizadas a partir de 1991.

Nossas investigaçöes na área de estudo utilizaram procedimentos
geológicos conhecidos e de uso corrente, não sendo necessário aqui discorrer
em pormenores sobre eles. Em suma, as atividades efetuadas podem ser
diferenciadas nos seguintes grupos:

- Descriçäo das características de diversos maciços, naturais ou de
origem humana, através da observação de campo e dados de sondagens e
outras investigaçöes geotécnicas;

- Investigação de diversas ocorrências de movimentos de massa -

escoryegamentos de natureza diversa -, buscando enlender o comportamento
dos fenômenos em função de seus fatores condicionantes e das características
particulares dos maciços, via de regra transformados pela ocupaçäo;

- Realização de análises de riscos geológìcos em vários locais de

precária ocupaçäo urbana, notadamente favelas e loleamenlos irregulares;

- Realizaçäo de diversos perfìs geológicos, baseados em observaçöes de
campo e investigaçöes geoTécnicas de sub-supertície, em áreas de encostas ou
planícies do Município de 5ão Paulo.

O trabalho divide-se em quatro partes fundamentais, assim
difþrenciadas em função dos temas centrais a que se referem.

Assim, a primeira parte Irata de posicionar nosso tema de interesse
dentro de uma visäo teórica de conjunto, no que se refere à ação do homem
sobre a natuyeza, as características geológicas do Município de São Paulo e de
seu processo de ocupação urbana. Como passo fundamental para o
enquadramento de nosso estudo, em termos geocientífìcos, foi caracterizada a

acão do homem como agente geológico, em suas amplas possibilidades, e as

conseqüências dessa açäo no registro estratigráfico, jâ agora concentradas na
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região do Município de Säo Paulo. Ação transformadora essa e suas
conseqüências necessariamente contextua lizadas dentro das próprias
transformaçöes da sociedade humana, e em decorrê,ncia de seu inter-
relacionamento com a natureza, entendida como a base fundamental sobre a
qual se colocam todas as açöes humanas. Preocupamo-nos em expor, desde o
princípio, a linha teórica à qual nos filiamos.

A segunda parte refere-se a estudos específicos realizados sobre os
problemas geológicos da apropriação do relevo no espaço urbano do Município
de São Paulo, anteriormente descrito, destacando-se os temas dos depósitos
tecnogênicos, e mais especifìcamente sua erpressão geológica nas planícies e
encostas paulistanas, e dos escorregamentos induzidos. É neste bloco que fìcam
caracterizad,as as formas essenciais da substituiçäo dos processos naturais por
processos geológicos marcadamente influenciados pela ação humana, a
contín u a tra n sfo rm açäo da n atur eza p r ê.-hum aniza d.a.

Por sua vez, a terceira e a quarta partes da obra discutem
criticamente, tendo como referência as consideraçöes realizadas nas duas partes
precedentes, alguns dos aspectos principais da aplicaçâo do conhecimento
geológico em áreas urbanas, em termos de seus fundamentos, métodos,
procedimentos e possibilidades, e especificamente em nossa área d,e estudo: a
Cartografìa Geoté.cnica e a análise de riscos geológicos urbanos.

Por fim, devemos ressaltar que o presente estudo constitui um reflexo
do conhecimento sobre o assunto como se apresenta no momento, e de acordo
com as possibilidades de reflexão que foram propiciadas ao autor, seja por sua
própria formaçào e experiè,ncia, seja pelo acúmulo de conhecimento
anteriormente desenvolvido na forma de dados brutos ou na de análises mais
aprimoradas. Dessa forma, espera-se que, com o aumento das investigaçöes
sobre o tema e com a própria evolução da realidade, nossas proposições sejam
utilizadas, debatidas e criticadas pelos autores que nos seguirem.

Nas palavras de Lukács (1978), "(...) é preciso sublinhar (...)
precisamente o caráter aproximativo da ciência. De fato, o processo de tal
aproximação é essencialmente ligado à dialética de particular e universal:
o processo do conhecimento transforma ininterruptamente leis que até
aquele momento valiam como as mais altas universalidades em
particulares modos de apresentaçao de um universalidade superior, cuja
concretização conduz muito freqüentemente, ao mesmo tempo, à
descoberta de novas formas da particularidade como mais próximas
determinaçöes, limitaçöes e especificações da nova universalidade tornada
mais concreta. Esta última, portanto, no materialismo dialé.tico, não pode
jamais fixar-se como sendo o coroamento definitivo do conhecimento (...)".
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Ou ainda, conforme Lênin 
^ 

(citado por Hahn er Kosing, 1983), .o
conhecimento é a eterna, infrnita aproximação do pensameíto oo õbinto.o reflexo da natureza no pensamento do homem deve ,e, compreerídido
não de forma "morta", não de forma "abstrata", não sem movimento, não
sem contradições, mas num eterno processo de movimento, de
aparecimento de contradições e da sua solução".
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PARTE 1

FUNDAMENTOS



A acäo do homem sobre a natureza enquanto ponto fundamental da
Geolo8ia do Tecnógeno

l.l.Introducäo

De forma breve pode ser dito que a açào humana sobre a natureza
tem conseqüências geológico-geomorfológicas referíyeis a três níveis de
abordagem (tomando como refe(ëncia as proposiçöes metodológicas de
Ab'Saber, 1969a):

1. Na modificacão do relevo e alteracöes fisiográficas (por exemplo,
padröes de canais fluviais, terraplanagem, surgimento de voçorocas e áreas
erodidas, áreas mineradas etc.). Ter-Stepanian (19S8) refere-se a tais efeitos
como "novos tipos de relevo tecnogênico'l Fanning t¡ Fanning (19S9)
chamam de "superfícies decapadas" (scalped \and surfaces) as paisagens
resultantes da ação do homem como agenle geomórfico.

Em relação à classificação taxonômica das formas do relevo
estabelecida por Ross (L992), as formas decorrentes de processos gerados ou
induzidos pela atividade humana (processos tecnogênicos) corresponderiam
essencialmente ao serto taxon. o qual engloba "as formas menores produzidas
pelos processos atuais ou por depósitos atuais. (...) as voçorocas, ravinas,
cicatrizes de deslizamentos, bacias de sedimentação atual, assoreamentos
(...) frutos dos processos morfogenéticos atuais e quase sempre induzidos
pelo homem", ou "às pequenas formas do relevo que se desenvolvem por
interferência antrópica ao longo das vertente.s" (Ross, 1992). No entanto, é

possível relacionar as conseqüências da açäo humana ao qulnta_taxa_t1 (formas
de vertentes contidas em cad.a forma ào relevo: encostas terraplanadas e

mineradas, aterros) e mesmo ao quarto taxon (formas d,e relevo
individualizadas dentro de cada unidade mortológica'. é o caso das planícies
fluviais aterradas e dos morrotes artificiais, como os grandes aterros
sanitários). Na opiniäo de Abreu (l-982), "(...) em muitos casos a dinâmica
atual dos processos morfoesculturais está na dependê,ncia direta da sua
ação ldo homeml, que se torna visível já na escala de 7:2OO.OOO" .

2, Em alteracöes na fisiolotia das paisagens (os processos
morfoclimáticos e pedogênicos atuais, em sua plena atuaçä o, conforme a
conceituação de Ab'Saber, 1968 e 1969a): criação, induçäo, intensificação ou
modificação do comportamento de processos da dinâmica externa (incremento
da erosäo e àa carga sedimentar correlativa, escorretamentos em geral,
infiltraçao e escoamento, àrenagem pluvial e fluvial, taxas de sedimentaçäo,

CAPITULO 1
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fluxos subterrâneos etc), de porte comparável aos resultantes de variaçöes
climáticas ou dos efeitos dos movimentos tectônicos; nas áreas urbanas,
resultando em uma outra organizaçâo da fisiologia da paisagem criada pelo
construtivismo. Conforme já obsewava o autor citado, "evidentemente,
variações sutis de ñsiologia podem ser determinadas por ações antrópicas
predatórias, as quais na maior parte dos casos são irreversíveis em
relação ao "metabolismo" primário do meio natural" (Ab'Saber, 1969a).

3. Na criacão de depósitos su s (1) comparáveis
aos quaternários (os depósitos tecnogênicos ou, como pode ser encontrado na
literatura norte-americana, solos influenciados pelo homem - mqn-influenced
soi/Ð: aterros, depósitos de "bota-fora", coberturas remobilizadas, depósitos de
assoreamento), os quais vão se constituir em marcos estratigráficos. Este
caráter é indiretamente ressaltado por Fanning €r Fanning (1989): "Do ponto
de virta de gênese dos solos, a destruição e formação de solos pelo
homem" pela grande manipulação física dos materiais terrosos, são
eventos catartróficos que criam novos pontos de partida para a formação
dos solos" (traduçäo e grifo meus).

O soviético Ter-Stepanian (1988) estabelece um quadro de correlação
entre processos naturais (no caso a ação de fatores geológicos) e tecnotênicos
(açäo do homem neolítico e moderno), da qual nos interessa ressaltar alguns
processos exógenos (adaptação e tradução minhas):

'afcftipqiérno fisLeg: desmonte de rochas em minas e consf,ruções;
-fuuWøp_ ¿p_rclpyp: modifrcação do relevo pela atividade minerária e
construtivismo;
-dCnudsçse: escavações e transferência de solos;
-geq rnqlgçtÊe_S!þgét9ø: aterram ento s ;
-erosôto fluvial e acu : mudanças na distribuiçao de
depósitos fluvi ai s por estruturas hi dráu li cas;
-ørmacao ae meanaros (padroes fluviais em geral): retifrcação de rios;
-ørmacao ae escorre
processos denudacionais de vertentes: formação de escorregamentos, quedas
e corridas devido a pressões neutras, escavaçÕes e sobrecarregamentos de
taludes e encostas;
- sedtucnt sCõA: fo r m a ç ã o d e d ep ó s ito s tec n o g ên i c o s.

Em complementação à síntese d,e Ter-Stepanian, resta talvez
acrescentar dois fenômenos: o primeiro, por assim dizer, semi-enò,ógeno, trala-
se dos sismos induzidos, ou seja, os casos de terremotos provocados pela
construçäo de represas e outras obras de engenharia, escavaçöes mineiras ou
injeçoes de água e resíduos líquidos em camadas profundas (UNESCO, 1976;
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ver, por exemplo, Torres et al. (1995) para exemplos brasileiros); o segundo é

a recarga artificial dos aquíferos através dos vazamentos dos sistemas de
adução de ágta e afastamento de esgotos.

I-2- A orisinalidade e a oarticularidade da acão seolósica humana

Deve ser ressaltado que a atuaçåo do homem como agente geológico
apresenta um caráIer essencialmente novo, e que o diferencia de todos os
demais tipos de agentes e fatores geológicos, em sua açäo sobre a natureza
(esta tornando-se então uma natureza transformada).

Um necessário e suficiente esclarecimento sobre esta questão pode ser
buscado na análise de Mészáros (1981) acerca da teoria marxiana da alienaçäo:
"Para uma compreensão da "essência humana da natureza, ou essência
natural do homem", o conceito de "atividade produtiva" (ou "indústria" -
que passamos a usar, pela sua brevidade) é de importância crucial. A
"indústria" é ao mesmo tempo a causa da crescente complexidade da
sociedade humana (criando novas necessidades ao mesmo tempo que
satisfaz outras mais antigas: "o primeiro ato hirtórico é a produçao de
novas necessidades") e o meio de afirmar a supremacia do homem - como
"ser universal" que é ao mesmo tempo um "ser específico" - sobre a
natureza. (...) Assim, Marx retrata a relação entre o "homem" (u), a
"natureza" (u) e a "indústria" (I) na forma de uma interação tríplice entre
suas partes constituintes. Isso pode ser ilustrado da seguinte maneira:

H--: N
\/

r

Como podemos ver, temos no caso uma reciprocidade dialética
(...) entre os três membros dessa relação, o que significa que o "homem"
não é apenas o criador da industria, mas também seu produto. Da mesma
forma, ele é ao mesmo tempo produto e criador da "natureza
verdadeiramente antropológica" - acima de tudo em si mesmo, mas
também fora de si, na medida em que deixa sua marca sobre a natureza. E

como a relação entre o homem e a natureza é mediada através de uma
forma alienada de atividade produtiva, a "natureza antropológica" fora
do homem traz as marcas dessa alienação de forma cada vez mais
acentuada (...)".
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Chasin (1995) reafirma essas conclusöes ao escrever que "(...) Marx
rompe com a concepção excludente entre natureza e sociedade, pondo em
primeiro plano o metabolismo humano-societário que as relaciona, no
qual a primeira se apresenta como plataforma natural, que a
sociabilidade transforma sem cessar em sua auto-edificação cada vez mais
puramente social, consumando o progressivo "afastamento das barreiras
naturais", que tipifica o auto-engendramento do ser humano, no sentido
da presença necessária, mas não determinante da nøtureza na inñnitude
intensiva e extensiva dessa entificação"

Deve ser ressaltado que em decorrência da açäo humana não há
quebras da legalidade natural (uma vez que as leis naturais näo têm caráter
histórico), mas mudanças de catesorias (enquanto formas de existência) dos
entes naturais, para uãir^"hãni.u¿¿-(5j. conforme Lukács (std): "(...) o
homem que trabalha pode inserir as propriedades da natureza e suas leis
de movimento no interior de combinações inteiramente novas, pode
emprestar a elas novas funções, novos modos de operar. Todavia, dado
que esse processo só se pode realizar no interior de leis naturais
irrevogáveis, a única modificação das categorias naturais pode consistir
apenas no seguinte: que essas categorias - em sentido ontológico - passam
a ser colocadas [enquanto fixalxlê-dëli esse fato de serem colocadas é

mediatizado pela subordinação delas ao agir finalístico que é

determinante e que é, ao mesmo tempo, o mei¡t através do qual, a partir
da interação de causalidade e teleologia, surge um objeto, um processo,
etc., unitários e homogêneos'l Explica em outras palavras o mesmo Lukács (in
Holz et al., 1969): "Uma das características essenciais da posiçao
teleológica consiste na sua capacidade de deixar interagir, com a ajuda
do conhecimento dos ordenamentos causais, estes mesmos ordenamentos
causais da natureza numa outra combinação, diversa daquela que se
realizaria caso não existisse a posiçao teleológica: os nexos causais,
porém, só podem ser conhecidos e utilizados, mas não mudados". As

mesmas consideraçöes a respeito da legalidade do objeto säo feitas por Chasin
(1995), ao tratar que "(...) a natureza desta não muda ao ser acionada pelo
sujeito, mas o modo e a direção em que é posta a funcionar dependem,
inteiramente, da iniciativa deliberada daquele, sema qual nenhuma
transformação do tipo pode se verificar" .

Ainda conforme Lukács (I979a): "O homem que trabalha utiliza as
propriedades mecânicas, físicas e químicas das coisas, a fim de fazê-las
atuar como meios para poder exercer seu poder sobre outras coisas, de
acordo com sua finalidade. Os objetos naturais, todavia, continuam por
ser em si o que eram por natureza, na medida em que suas propriedades,
reações, vínculos etc., existem objetivamente, independentemente da
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consciê,ncia do homem; e tão somente através de um conhecimento
correto, através do trabalho, é que podem ser postos em movimentos (...)".
Dessa forma, nào é correÌo afirmar que o homem "introduz finalidades" na
natureza, como quer atribuir Frederico (L99 5) ao pensamento marxista, mas
sim que a relaçâo homem-natureza 'é mediatizada através de posições
teleológicas (tomadas de decisão entre alternativas). Nas palavras de Lukács (i¡l
Holz et al., L969): "a natureza (tanto a natureza orgânica quanto a
inorgânica) se desenvolve segundo a sua própria dialética e se realiza
independentemente das posições teleológicas do homem".

Ter-Stepanian (1988) apreende tal particularidade da açäo humana
ao identificar a mudança fundamental que fará do homem pré-histórico um
agente geológico diferenciado: a transição da apropriação dos alimentos à

agricultura e criação pecuária, isto é, à produçaö de alimentos, no processo
conhecido como Revoluçäo Neolítica. Isto já se encontra determinado em
Engels (I991), na "Dialética da Nqturezd', para o qual a atividade essencial
dos homens, que os leva da animalidade à humanidade e constitui o
fundamento material de todas as suas atividades, é a producäo iel€ué-¡1€þs-de
existência. E é pela producão oue o homem exerce sua acäo transformadora
sobre a natureza. modificando-a e criando para si novas condigies de existêncþ.
Ao mesmo tempo que sofre a ação poderosa da natureza, age sobre ela,
aproveitando-lhe as possibilidades, tirando-lhe as vantagens, suprimindo-lhes os
obstáculos, adequando-a às finalidades humanas. Em suma, humaniza¡rdo-a.

1.3. Conseq!ências Geológicas das Acões Humanas no meio intertroPical
úmido do Sudeste do Brasil

O ponto fundamental que permite reconhecermos o homem como
agenle geológico é a possibilidade de comparação dos efeitos das acöes
humanas aos efeitos resultantes de causas naturais da dinâmica externa sobre a

superfície terrestre, como por exemplo as mudanças climáticas ou, como o faz
Watson (I983), à atividade orgânica: "o advento das sociedades industriais
humanas tem trazido mudanças análogas àquelas iniciadas nos tempos
paleozóicos pela evolução dos metazoários formadores de rochas ou no
Paleozóico tardio pelo aparecimento das floras terrestres avançadas"

No nosso meio, comparaçöes entre os efeitos naturais e de origem
humana já têm sido apresentadas por vários autores, sob diferentes aspectos,
mas principalmente no que diz respeito à erosåo acelerada induzida por
práticas agrícolas; faz-se necessário portanto recoyrer a tais observaçöes para
prosseguirmos e fundamentarmos nossa análise. Conquanto esta digressäo em
alguma extensäo repise caminhos já trilhados, devemos insistir em sua
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importânciar nas palavras de Goethe (em "Afinidades Eletivas'), "soa mal, na
verdade, ouvir-se a explicação de alguma coisa, que por si só se

compreende, mas somente quando concordamos completamente como o
conhecido, é que podemos avançar para o desconhecido" . Vejamos:

"No domínio dos'mares de morros' e pøisagens correlacionadas,
do Sudeste e Centro-Sul do País, registram-se os maiores problemas de

erosão dos solos e lesionamento da paisagem de todo o Brasil". [Em um

processo que se inicia com a reÌeiraàa da cobertura vegelal .de grandes setores

äos rno..os, sobretudo a partir da introduçâo da cafeiculura) /"./ "Muitos

fatores respondem por esta fragilidade do suporte geoecológico regional:
o caráter iugoso e'mamelonizaão da topografia dos mo,rros, a profunda e

quase universal decomposição das rochas cristalinas (granitos, gnaisses,
iistos) e, sobretudo, a existência de uma cobertura vegetal primária,
densa e contínua. /.../ um tal quadro paisagírtico, sujeito a uma evolução
integrada completa, comportou sempre um paradoxo: tratava de um
quaâro naturql típico de biostasia e, entrementes, permanentemente
iujeito às ameaças de uma resistasia antrópica (2). Mqis- do que qualquer
outro domínio morfoclimático e fitogeográfico, esta foi a área menos
res¡rtente às ações antrópicas predatórias, imediaürtas e pouco racionais"
(Ab'Saber, 1977).

Uma constatação semelhante, em essência, já havia sido feita por
Engels há mais de too anos: 'hos agricultores espanhóis, estabelecidos em

Culba, que queimaram as matas nas encostas das montanhas (tendo
conseguido, com as cinzas daí resultantes o adubo suficiente para uma só

geraç-ão, para cafeeiros muito lucrativos), que lhes importaua o fato de*que, 
maii tarde, os aguaceiros tropicais provocassem a erosão das terras

que., t"^ defesas vegetais, transformaram-se em rocha nua? /"'/ os
iialianos dos Alpes, qiando devastaram na sua vertente Sul, os bosques de

pinheiros, tao èuidadosamente preservados na vertente Norte' (..') menos
'ainda 

suspeitavam que assim estavam eliminando a água das. vertentes
da montànha durante a maior parte do ano e que, na época das chuvas,
seriam derramadas furiosas torrentes sobre as planícies" (Engels, 199I).

Este caráter descrito por Engels é destacado por Tricart (1956).

Conforme o geomorfólogo francês, o desenvolvimento do capitalismo, ao

introduzir na ãgricultura a noção de lucro imediato, ao dar à economia rural
uma forma espãculativa, produzirá mudanças nunca antes vistas: 'Nos países
novos, a instalação dos 

.[coloniza 
dores) brancos é traduzida por uma onda

de morfogê,nese antrópica de uma rara violência. Formam-se ravinas,. que
corroem as vertente's e os terraços aluviais- Acumulações de lama
entulham os fundos de vale. A terra cultivada se ertraga quase que
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irremediavelmente (...). Toda uma morfogênese antrópica surge, a qual
esculpe as formas de detalhe na massa geral. do. relevo. /.../ Dessa

morfogê,nese antrópica, imPorta cQnhecer. sugs lei$: ela depe.nde- em uma
fraca-medida¡ das' particularidades locais do solo e do clima e, numa
medida ben+ maior.' das formas de produzir" (Tricart, 1956, traduçâo e

grifos m"ut). Cailleux tr Tricart (1956) desenvolvem o mesmo lema: "A ação
"do homem desempenha freqüentemente um papel determinante na
morfogênese atual, em função das modificações consideráveis que

impriñe à biosfera. Existe ainda toda uma série de formas antrópicas,
de'senvolvidas em conseqliência de uma ruptura de equilíbrio do meio
natural desencadeada pe,lo homem. Elas variam em uma certa medida em

função da zonalidade,'mas não de uma maneira predominante, porque a
açã'o do homem foi até aqui principalmente destrutiva' /.../ Também

depende das formas técnicas e s-ociais de organização da. produção ainda

^äi, qu. do clima. A morfogê,nese antrópica tem sua dinâmica própria."
(traduçåo e grifo meus).

suguio €r Bigarella (Lggo), ao hratarem dos ambientes fluviais de

sedimentaçäã, escrevem que 'Toda vez que o homem interfere na _paisagem,
surgem d-esequilíbrios mais ou menos graves. Dos fatores (...) referidos

[coñdiçOes climáticas, natureza do substralo, cobertura vegetal, gradiente], o
ho^"^ pode atuar de maneira muito significativa na cobertura vegetal.
O uso do solo e o desmatamento desenfreado vêm cøusanda sérias
problemas que tendem a agravar-se c9m.o tempo". Em áreas urbanas, e

þortanto em'escalas de análisJ maiores e bacias mais restritas, a atuação se dá

iambém no fator substrato (lerraplenagem intensa, retirada do solo

superficial), gerando aumento d,e carga dos caudais pela erosão .acelerada.
Sendo a declÑidade de um rio funçâo da quantidade e textura dos detritos ou

cay6a, â alteraçäo dessa quantidade, resultante de incrementos erosivos,

*uñtidu a declividade, leva portanto ao assoreamento, acarretando a nrudança

do padräo fluvial (por exemplo, de meandrante a anastomosad,o ("braided

channets'), bem como na capacidade àe escoamento do vale) como reação àe

adaptação às novas condiçõés. Mais ainda: em áreas urbanas, a mudança do

padräo-fluvial se dá, além de conseqüência induzida, por intervenção humana

direta: retificaçäo e canalização.

Deve ser ressaltado que o homem produz efeitos geológicos agindo de

forma direta ou indireta. Talvez o melhor exemplo da última possibilidade
sejam os fenômenos de deslizamentos por avalanche dé,bris na Serra de
pãranapiacaba (Estado de säo Paulo), em janeiro de 1985, analisados por
Ab'Saber (1987):
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"Após duas décadas de poluição aérea, por gases e particulados,
atravé,s de uma marcha cumulativa e incontrolada, a vegetação da Serra
de Paranapiacaba foi atingida em cheio por processos de degradação e

fenecimento diferenciais. Trqta-se de um dos exemplos mais dramáticos de
perturbação local do ciclo hidrológico em um setor de escarpas tropicais,
sujeito a um mecanismo de fortes chuvas orográficas. /.../ o caráter
catastrófico das ocorrências esteve ligado a processos
hidrometeorológicos, movimentos de massas de solos, regolito e biomassa
vegetal; e, por fim, a processos hidrológicos, acompanhados de transporte
e sedimentacão fluviais. anômalos " (grifos meus).

É justamente esse caráter original que nos interessa destacar: "Existe

uma grande diferença entre o modelo natural de escorregamentos
detectados ao longo da Serra do Mar - desde a época da conrtrução da
Via Anchieta [ver por exemplo Vargas, 1981] . e o modelo de avalanches
detríticas ocorridas na Serra de Paranapiacaba. Os escorregamentos
reconhecidos na "meia-serra" superior e na "meia-serra" inferior (...), eram
de grande porte. muito isolados entre si. e gerados em épocas diferentes,
dentro dos tempos hirtóricos ou no interior do Quaternário. Foram
gerados em pontos críticos de ordem geológica e geomorfológica, tendo
tido, porém, o seu deslanche terminal relacionado a períodos de grandes
"entradas" de água no solo e subsolo, por chuvadas excepcionais do
passado. Chuvas ditas de "mil anos", na falta de maior precisão lver, para a
descriçäo dos tipos de movimentos de massa na Serra do Mar e seus
mecanismos, por exemplo, Wolle (1988), Wolle €r Carvalho (1989) e Wolle
(1992)1. Por sua vez, o quadro apresentado pelas avalanches débris da
Serra de Paranapiacaba nos revela um sistema concentrado no espaço,
segundo um modelo geométrico invaridvel, com deslanche terminal
coletivo, efetuado em poucas horas de duração de chuvas muito fortes
sobre tecidos geoecológicos fragilizados por uma insidiosa poluição aérea.
Fato por suposto inexistente à época dos grandes landslides. isolados no
tempo e no espaço" (grifos meus) (Ab'Saber, 1987).

Prossegue o autor: "A saída de materiais detríticos,
preclominantemente finos, para as verdadeiras planícies dos rios coletores
das diferentes torrentes tropicais da serra, foi um acontecimento à parte
no conjunto dos fatos observados na Serra de Paranapiacaba. As planícies
de piemonte que comportavam rios meândricos, de volteado tranqüilo, ao
centro ou no lado de grandes várzeas, foram literalmente afogados pelo
enorme volume de detritos chegados em massa, através de enchentes
diluvianas- Cada torrente da serra ínjetou grandes massas de argilas,
siltes, areias (que por sua vez envelopavam blocos de decomposiçao de
rochas granitizadas e os escombros de florestas escorregadas),
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alimentando a nlanície do Rio Moai com uma caraa detrítica não
conforme com a aluviação tropical. A sedimentação espasmódica e
anômala começou por arrasar a vegetação dos diques marginais do curso
d'água e entulhar as rasas depressões das antigas várzeas, colocando
massas detríticas, predominantemente minerais, sobre os solos fortemente
orgânicos pré-existentes. Logo os canais se desdobraram lateralmente ao
leito principal do rio, sob o modelo trançado ou anastomosado ("braided
channels"), eliminando øs cicatrizes de antigos mendros e recheando o
espaco total da planície oelos materiais orovindos das avalanches débris.
Por mera e oaradoxal converaëncia criou-se temoorariamente um auadro
de sedimentação piemôntjca, mais parecido
reaiöes secas- do aue com áreas trooicais altamente chuvosas como é o
caso da serra do Man Como alertou Olga Cruz (...) pqra os depósitos do
vale do rio Santo Antônio em Caraguatatuba, gerados em condiçÕes
similares, não fosse termos a certeza de se tratar de um tipo de
sedimentação anômala, nos sopés de serras tropicais chuvosas, alguém um
dia poderia imaginar um depósito correlativo de um episódio seco, Iigado
a uma flutuação climática qualquer (..J" (Ab'Saber,1987) furifos meus).

Assim, é o caráter anômalo da sedimentaçâo, decorrente da influência
da ação humana (um "momento resistático antrópico") na geraçäo dos
processos de avalanches detríticas, que permite classificar os depósitos gerados
na categoria de tecnotênicos induzidos (ou seja, resultarites indiretos da açâo
humana, como veremos mais detalhadamente em capítulo posterior). Por outro
lado, em outros países também são relatados casos em que o rompimento de
estruturas humanas resultou em erosão e deposiçäo extensivas: por exemplo a

criação de amplos "leques aluviais", em período de poucas horas, resultantes do
rompimento de barragens em áreas montanhosas (Blight, I991)

Particularmente sobre os excepcionais escorregamentos da Serra do
Mar em Caraguatatuba (SP), ocorridos em 1967, descreve Ab'Saber (1985): "

lltilizando os conceitos de Henri Erhart, relativos à biortasia e à resistasia,
Olga Cruz designou os processos espasmódicos responsáveis pelos
escorregamentos de Caraguatatuba sob o título sugestivo e correto de
"momentos resis'táticos". Isso implica dizer atuøção rápida de uma
morfogênese agressiva (resistasia) afetando um quadro de elaboração
mais lenta e habitual de morfogênese e pedogênese, vinculados a um tipo
especial de equilíbrio ecológico, e d um particular sisfema integrado de
evolução paisag ística (biostasia)" .

Ressalte-se ainda que tais momentos excepcionais de morfo gênese e

sedimentaçäo Também relacionaram-se à açåo humana, e aqui de forma mais
direta: "As grandes chuvas foram a mola básica do processo de avalanches
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de solo e rocha. Mas, certamente, as manipulações antrópicas prévias
tiveram um papel importante na fragilização dos ecossistemas, criando
condições diferenciais para os fatores de erosividade. A estrada de
rodagem mal conrtruída e sobretudo mal complementada por obras de
arte e por projetos de paisagismo ecológico, reduziu as resistê,ncias
naturais dos ecossirtemas das vertentes escarpadas da Serra, Fato sobre o
aue não há øualauer dúvida. Isto ooraue com o aumento dos fatores de
erodibilidade. os fatores de erosividade tiveram uma extraordinária
amøliacão no seu ootencial de lesionamento. A coalescência das lesöes ao
longo das vertentes serranas por onde passava a rodovia criou um outro
padrão espacial de escorregamentos, bastante diverso daquele que incidiu
sobre altas vertentes florestadas, onde o lesionamento teve o caráter de
um sistema de reincisão dupla ao longo dos pequenos ramos das torrentes
tropicais que formavam a bacia de recepÇão das águas serranas. Nos
morros mais próxìmos da cidade, representados por cristas grosso-modo
dispostas em forma de "pinça de caranguejos", as vertentes (...) estavam
predispostas a escorregamentos por ocasião de grandes chuvas, devido ù
somatória de ações antrópicas inconscientes, ligadas a empréstimos de
terra, estabelecimento de barrancos na base dos morros, e outros
procedimentos rotineiros, de ertrema gravidade para a desestabilização
de vertentes de morros situados em posição peri-urbana" (Ab'Saber, 1985)
(grifos meus).

Ainda no que tange à erosäo e ao assoreamento, a constataçäo dos
depósitos tecnogênicos do Planalto Ocidental Paulista, em geral associados a

voçorocas, descritos por oliveira (1990) e oliveira et al.(I992), "proporciona
a confrguração de um elemento de ligação entre os dois processos,
fornecendo subsídios para se compreender que as perdas de solo por
erosão não correspondem à produção de sedimentos de uma bacia e que o
assoreamento não responde, portanto, de forma linear, à progressão da
erosão, A ocorrência dos depósitos e seu entalhe mostra que não há uma
condição contínua de erosão, transporte e deposição, mas sim saltos
qualitativos que definem fases bem marcadas da evolução da paisagem "

(Oliveira, I99o).

Tal evoluçäo relaciona-se diretamente, segundo as próprias conclusöes
dos autores citados, às formas de ocupaçäo do solo e seu aproveitamento
econômico, inicialmente ao desmatamento para aproveitamento agrícola
(notadamente a lavoura do café) ou para pastagens, associadamente a

concentraçôes artificiais do escoamento pluvial superficial. Os detritos
resultantes das elevadíssimas taxas de erosäo (facilitada pela presença de solos
de elevada erodibilidade) passam a assorear as antigas várzeas. Por força do
avanço da ocupação e uso do solo (intensificaçäo da urbanização com

nnt.nwaçÀo I ApRoFuNDAMEulo tctøÁr lco D^ cr-.olocf^ Do rFCN(')cit:N( ] Do MtIN.Dc s.pAI ILo



t7

Þavimentação, mudanÇas no uso do solo agrícola etc.), tais depósitos Passam a

!"r 
"niuff'raor, 

eles mesmos, remontan1,men1.e na direçäo das fontes

concentradoras do escoamento (em um claro exemplo de fenômeno dialético);

os detritos produzidos aí por retrabalhamento e os de montante säo

lransportados (e redepositados ao menos parcialmente) parajusante'

A descriçäo de Nakazawa et at. (Lgg+a) converge n9 mesTg sentido'

ao referir que, particularmente no Estado de 5ão Paulo, "intensificando o

desmqtamento,. a cafeicultura avança (sobre o esPlçg pioneiramente

ocuoado por culturas de subsistência e criaçã o de gado) (."), primeiro
oiirànaå o Vale do Paraíba, depois a região central do território
;;;tirt;, sequindo, então, para o uòrte do Estàdo (...). Os resultados derte
'dnr^otá^ínto vertigino,so se refletem na intensificação do processo

erosivo, no assoreamento das várzeas e drenagens, no aume.nto, das áreas

;Ll"d;, por inundações, na modificação do comportamento ,hídrico das

i"rtiit t'", generalízadamente, no empobrecimento do solo"' Aubert tr
Bãulaine 6íøZ> iát constatavam tal 

' 
influência da monocultura no

deslanchamànto da ãrosão dos solos, através de vários exemplos mundiais e

entre eles o brasileiro: "No Brasi!, no Estado de São Paulo, se cultiva o café

e o algodão desde o começo do século xIX; a cultura dura duas dezenas de

àÃo, i a seguir, deixando solos esgotados e à mercê da erosão, cultiva-se

mais a oeste. O resultado atua-i é que sobre 25O.OOO ha utilisáveis,

77O.OOT estão muito degradados" (traduçäo minha)'

A relaçäo entre a expansäo agrícola, a erosäo e a conseqüente geraçào.

de sedimentos-iát era esboçada "- ùtn relatório de 1887 do. eng!' Bianchi

e.toldi, reproàízido por Oiiveira e Figueirõ.a (19S4): "IJma das causas das

,r"rrnnt"i innundaçöes obsewadas 
-na alta Italia nesses ultimos annos

atribue,se ao levìantamento do fundo dos rios provenientes do

assentamento dos detritos que são levados continuamente pelas águas.. E

Dor essa razão com o ,orin, dos annos e com o desmoronamento dos
'øâi,rráiiot, nao a" tornar-se sempre mais difficeis as condições de

escoamento, ao menos que não se trate seriamente de consewar e

irgu^entai a zona bosquiva.nas c.abeceiras e nos valles affluentes. Este

^älhoro^"nto 
é porém irrealizável na Provincia de São Paulo devido ao

desenvolvimento sempre crescente da cultura de cana e do café e da

grande e pequena 'lavoura que importa a destruição das melhores

florestas" (grifos meus).

portanto, para oliveira (1994), "este incremento notável lna

quantidade de s"ãimentos produzidos depois da introdução da agricultura

intensiva, pastagens e outräs formas de uso do solo] responde^à erosão

,"ipon,r,árLt peio formação dos depósitos tecnogënicos aqui referidos' Na

^.LËX 
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bibtiografra, essa erosão tem sido classificada como aceleradq antrópica
ou atual. desencadeada pela ação do homem, que se expressq com
velocidades muito superiores à erosão dita natural. qeológica ou normal.
(...) É a erosão marcadamente induzida pela acão humana, de-tal maneira
que não é mais possível identificar. nas regiões com. Slgltma forlna de uso
do solo. orocessos erosivos exclusivamente naturais " [grifos meus].

Quanto a este aspecto de nosso interesse, no entanto, Aubert tr
Boulaine (L967) haviam distinguido dois tipos extremos de evoluçäo do relevo:

a erosão geológica, na qual a velocidade de desgaste ê. lenta o suficiente para

que a velocidade de formação dos solos por decomposiçåo das rochas comPense

as perdas sofridas; e a erosão acelerada, devida ao alaque mecânico violento
das rochas ou dos solos pelos agentes climáticos e à remoção imediata dos

produtos desse ataque. Conforme os autores citados, .os períodos de erosâo

geológica do solo referem-se aos períodos de biostasia (como vimos, quando o
ãlima-propicia que uma vegetação densa recubra o solo), -por oposiçåo aos

períodos de erosão acelerada, ditos fases de resistasia (do grego rhexis,
ruptura), os quais se produzem sobretudo depois dos movimentos tectônicos,
dai mudanças climáticas ou da intervenção do homem. Dessa forma, apesar de

não relacionarem os fenômenos de erosão acelerada exclusivamenle à ação

humana, no entanto ressaltam os autores citados a equivalência dessa aÇãq-g

Ìrrocessos naturais da maior sisnificância.

Neste ponto podemos prosseguir com a análise de Oliveira (I99+)l
"Esta forma de abordar os impactos da ação humana no meio ambiente
aponta a expressfuo tecnogênico como mais rica na conceituação dos
referidos depósitos. Portanto, a adoção deste termo, e do conceito
implícito, ertá inti^amente relacionada à percepçao da expressão das
mudanças provocadas pela ação do homem na superfíci.e. terrestre,
comparáveis, em magnit'ude, às mudanças de origem natural" (grifo meu).

Isto leva mais tarde o mesmo autor (Oliveira, 1995) a ProPor o termo
"abordatem geotecnogênica" para carad.erizar esse estudo. Proposiçäo de

ãrat"frr otOgir;", em si, no entanto, näo isenta de críticas (3).

I.4. A especificidade das concentracöes urbanas

Especificamente ao aspeúo das aglom eraçöes urbanas comentam
Nakazawa et at. (199+b): "Aos problemas já desencadeados no campo, com
a sua ocupação intensiva, a urbanização acelerada a partir da década de
5O agrega, com suas complexas interrelações entre a cidade e seu

ambiõntõ físíco, novos e variados problemas. Estes problemas se fazem
sentir pelos sobrecurtos da consolidação e manutenção das cidades, pela
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degradaçãoambientale,também,.pelodesconfortoeriscodevida
im"postoi a parcelas signifrcativas da populaçao' /"'/ Erosões intensas'

orjor.o^.nio de rios" e de reservøióiios, poluição de . mananciais,

escorregamentos em encortas e outros problemas induzidos pela

irbaniiaçao tornam fundamental o entendimento dos processos de uso e

àlrr-p,";àå ao-iolo le, adicionaríamos, suas determinaçöes sócio-econômicasl -

em'asiociação com os processos do meio físico - para o seu enfrentamento
efrcaz".

Abreu (1986) apresenta o exemplo específico da região metropolitana

de São Paulo, onde " poà"-t" dizer, de manei'o geral,.que as .propriedades
geoecológicas originais do relevo estão quase to.das modiñcadas pela

interveniao huriana que, freqüentemente malbqratou também as

propriedlades sócio'reprodutoras, dinamizando os processos
'^o'rfodind^icos. Erte fato, aliás, tem se agravado cada vez mais, na

medida lem) que a urbanização extravasa os limites da bacia sedimentar

n"or"no)óira sobre a qual a cidade se originou". Na concepção do autor

citado, ,,enquanto as pròpriedades geoecológicas se orig^inam por processos

ølitijiot å morfod¡Åam'icos, presiãidos pelàs leis bio, físico e geoquímicas

qi" íunno^ as formas e lhei conferem'conteúdo plástíco, a.s p.ropríedades

lócio-reprodutoras sao defrnidas pelo interesse i'mediato do homem pelo

relevo como recurso, face ao seu èonteúdo (solos, depósitos minerais etc.),

ou ,o^o suporte de edificações de um espaço conrtruído"

Visto isso, para sintetizar as observaçöes relatadas .podemos nos

re¡orïar à conclusäo, embora bastante prudente quanto à potencial intensidade

dos processos, de Ab'saber (L969a): "Na verdade, a intervenção humana nos

solois ,.spon'de por complexas .e sutis variações na ñsiologia de uma

determin'ada poirog"^, imitando até certo po.nto .os acontecimentos, de

maior intensi'dade-e extensividade, relacionados às variações climáticas

quaternárias". Conclusão esta que 9-!?nfifÎudu praticamente nos mesmos

i;;;"r por Melo tr Ponçano (19s3): 'A ação antrópica atual tem

desencaàeado conseqüênciäs comparáveis às de uma das últimas fases de

clima seco, determinando, Por exemplo, o desenvolvimento de boçorocas

atuais sobre os mesmos iít¡ot "^ que feiçoes semelhantes haviam se

desenvolvido durante a fase seca correiativa da glacial Würm"

1.5. O Período Quinário ou Tecnógeno

como vimos, os depósitos tecnogênicos são correlativos aos Processos

decorrentes das formas hlmanas de ãpropriação do relevo e'. devido à

ãrigi""liara" desta determinação, sua é.þoca de existência por decorrência
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caracteriza um tempo geológico distinto. Isto é justificado porque,em essència,
recorrendo ao comentário de Lukács (L979b), os períodos e as épocas
(&eo[ógicos) se referem a mudancas ou estabilidades estruturais de matéria ou
movimento. Em outras palavras, caraderizam-se por processos determinados e

seus registros correlativos. A originalidade do Período Tecnógeno ou Quinário
consiste portanto em que, conforme sintetiza Oliveira (1995), "as novas
coberturas pedológicas e as novas formaçöes geológicas, que se
encontram em processo de geração, estão fortemente influenciadas pela
ação do homem".

Conforme escreve Oliveira (1990), "a expressão Antropógeno vem
sendo usada por alguns autores, sobretudo soviéticos [ver por exemplo
Gerasimov €r Velitchko, 19841, em substituição ao termo Quaterndrio, para
indicar o período geológico mais recente, marcado pela evolução do
homem (...). Eventos ditos antropogênicos seriam, sob este enfoque,
identificados ao período de sua ocorrência, podendo ou não estar
relacionados às atividades humanas. Portanto, para definir uma origem
Iigada à atividade do homem, seria mais conveniente usar o termo
tecnogênico. Assim, todo evento tecnogênico (origem) seria antropogênico
(período), a inversa não sendo necessariamente verdadeiro. Por outro
lado, o termo tecnogênico (originado pela técnica) destaca a ímportância
em se considerar que os eventos resultantes da ação humana refletem
uma "ação técnica" e, nes'te aspecf.o, sua adoção tem larga vantagem
sobre a do antropogênico, pois a técnica, conjunto dos processos por meio
dos quais os homens atuam latravés do trabalho, ressaltamos] na produção
econômica e qualquer outra que envolve objetos materiais, surge com o
homem" . /.../ "@" [seria enrão] "o período em que a
atividade humana Dassa a ser aualitativamente diferenciada da atividade
biolóaica na modelaaem da Biosfera. desencadeando orocessos
(tecnogênicos) cujas intensidades superam em muito os processos
naturais" (Oliveira, 199O). Ou, propomos, processos cujas intensidades podem
superar em muito os processos naturais equivalentes. No entanto, deve ser
lembrado mesmo que, ao contrário, a ação humana pode se efetuar no sentido
da amenizaçào dos processos naturais, como nas áreas de estabilidade
morfodinâmica de origem antrópica defìnidas por Ross (1992)

Conforme Ter-Stepanian (1988), as modifìcaçöes profundas e

fundamentais impressas pelo homem na nalcuyeza geológica, a partir do início
da produção agrícola e pastoril da chamada Revolução Neolítica (ocorrida a

nove ou dez mil anos atrás em algumas partes do planeta), como vimos, e

progressivamente intensificados, atê as modernas e profundamente
transformadas regiöes industrializadas, mostram que o Holoceno pode ser
considerado como uma épsca ie_tËruAaa entre o Quaternário (Pleistoceno) e
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o Quinário ou Tecnógeno. O começo dessa época é. caraderizado por uma
situacäo totalmente qua e seu fìm Por uma situaçäo totalmente
quinária, a qual deve se completar, segundo a autor, no próximo milênio,
carac-:erizando uma mudança muito mais rápida que a dos períodos geológicos
anteriores.

Vemos aqui então que a passatem do Quaternário ao Quinário ou
Tecnógeno, do ponto de vista estratigráfico, näo é, homogênea espacialmente,
em decorrência justamente da discrepância temporal (hgle¡qcrsxld do
desenvolvimento e difusäo das técnicas pelo planeta e pelas regiôes. Assim, a
"Revolução Neolítica" iniciou-se a aproximad amente 9 mil anos atrás nos
orientes Próximo e Médio e no Sudeste da Ásia, entre 5 e I mil anos atrás na
Europa, e a 6 mil atros atrás na América Central (Kowalski, 1984). Conforme
Castri (I98O), na regiëro mediterrânea há 3.5Oo anos já se produziam
importantes fenômenos de desflorestamento; ainda conforme o autor citado, o
desflorestamento intensivo na China começou há + mil anos. Em várias partes
do mundo, e notadamenle em grande parhe da América e na Oceania, tal papel
será realizado, ou melhor, superado, pela colonizaçäo européia, notando-se no
entanto que Castri (19So) ressalta a ocorrência anterior de desmatamento
relacionado à utilizaçäo do fogo para limpeza de terrenos de caça. Sintetiza
Rougerie (1971) que '"desde o Neolítico, tornou-se o homem um fator
ecológico dominante; nos setores por ele desmatados foram se instalando
paulatinamente as espécies provenientes dos espaços herbosos". Por sua
vez, Fanning t¡ Fanning (19S9) citam o século XVII como marco do
aparecimento de solos com artefatos do homem moderno €uroPeu nos Estados
Unidos.

Como vimos nas descriçöes anteriores, na região centro'sul do país,

em particular no Estado de São Paulo, é, em sentido amplo, o ciclo econômico
do cafê, com os processos de desmatamento, agricultura intensiva e

urbanização decorrentes, o fato histórico marcante que pode ser identificado
entäo ao início do Quinário, desde que configura-se na causa primeira da qual
decorrem a intensificaçäo dos processos erosivos e a formação dos depósitos
tecnogênicos correlativos (4). No caso específico do Município de Säo Paulo,
embora seja considerado por alguns autores que os "campos de Piratininga",
clareira encontrada pelos colonizadores quinhentistas em meio à floresta
subtropical, resultasse da prática de queimadas feitas pelos indígenas em ê,pocas

pré-cabralinas (França, 1958; Ab'Saber, 1967), não temos a possibilidade de

identificação dos depósitos tecnogêrTicos associados ao incremento erosivo
resultante.
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No Estado de São Paulo, a "Classificação das Formaçöes Cenozóicas" de

Moraes Rego (1933) parece ser a primeira a caraderiza r as conseqüências da

ação humana sobre o registro estratigráfico, ao colocar as camadas 'com
restos humanos (depósiios)" no topo da coluna geológica, como andar
superior das "camadas quaternárias moderna\ consideradas atuais"
(embora se reñra o autor especificamente aos depósitos de "sambaquis")' Na

região central da cidade de são Paulo, os cortes geológicos apresentados por
Vaigas (1992), executados em 1945 e L947, são provavelmente os primeiros a

repiesentar os depósitos tecnogênicos (aterros, com espessuras atingindo
localmente a ordem de tom) sobre as camadas cenozóicas. Mais recentemente,
Rocha tr celestino (Lggz), Yassuda et at. (1992) e cozzolino et al. (199+)

apresentam seçöes geológicas da porção central da Bacia sedimentar de são
paulo, nas quais são observados extensos, espessos e contínuos depósito-s

tecnogênicos de cobertura (também denominados genericamenTe àe 
- 

qterros).

os peìrfis geológico-geotécnicos apresentados por Cozzo,lino (1980), Chiossi
(1980), Sampaiõ et ql. (1992) e Coutinho tr Negro (1995), entre outros,
embora referenles a situaçoes localizadas e, portanto, apresentadas em escalas

maiores, assinalam a ocorrëncia contínua de aterros esPessos sobre aluviöes

quaternários ou sedimentos terciários. As seçöes geológicas da Bacia se 5äo
paulo e as colunas estratigráficas apresentadas por Riccomini tr coimbra
(lgg1) e Riccomini et al. (1992), no entanto, igrroram tais depósitos.

Mas, de fato, nas planícies ou encostas paulistanas é possível

identificar uma marcante discordância estratigráfrca, na qual os depósitos

tecnogênicos (induzidos ou construídos) posicionam-se respectivamente sobre

os deþósitos da planície de meandração holocênica e baixos terraços fluviais
quaternários ou iobre os horizontes colúvio-eluviais-pedogênicos das vertentes.
Poderíamos falar neste caso, de modo analógico, em "discordância paralela sem

fase erosiva (hiato)" ou ainda "Paraconformidade" (no sentido que lhes atribui
Mendes, 198+); esta, mais do que às dataçöes paleontológicas' como na

estratigrafia convencional , ê reconheciàa de maneira geral devido à presença de

artefatãs na camada tecnogênica (alêm de peculiaridades composicionais).
Ressalte-se que r'räo se trãtam de meros diastemas (enquanto 

-qu9b-ras
localiza€las no retistro, dentro de um processo contínuo em sua totalidade).
mas registram a substituiçäo dos processos quaternários Por Processos
comoletamente novos.

Mais marcante se faz a discordâr, cia quando uma parcela do tempo
geológico, representada pelos horizontes quaternários, rá suprimida, .por erosäo

induzlda ou, simplesmente, por escavaçäo. Conforme a descriçäo de Wolle tr
silva (1g92), a escavação do horizonte de solo superficial ("argilas vemelhas

onlnrnaçÃo ti AIROFITNDAMENTo r¡vÁt'rco o¡ cnoloctn tx) Tr,cN(x;eNrl t)o MIJN.DE S.PAIILO
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porosas" na Bacia Sedimentar de São P aulo) "é quase regra geral nos terrenos
desocupados da cidade, pois esta argila porosa, por ser excelente material
para aterro, foi extensamente explorada em toda a região". Caraderiza
este caso, então, uma "discordância angular e erosiva" ou "inconformidade"
(sensu Mendes, 19S4), na qual a açäo humana faz o papel de "ciclo de erosäo"
associado.

1.6. A Geoloøia do Tecnóseno e as áreas urbanas

O cerne da Geologia ào Tecnógeno encontra-se, Portanto, alêm da
consideraçäo do estabelecimento das atividades humanas - e em particular a

atividade essencialmente humana, a produção de seus meios de existência -

sobre condições de relevos e substratos determinadas, encontra-se na
consideração efetiva do homem como agenle geológico.

Conforme proposto por Peloggia tr Silva (L99+), a Geologia Urbana
poderia ser concebida como uma disciplina que tem por objeto a análise de
fenômenos geológicos ou de condicionantes geológicos a fenômenos diversos
associados ao processo de urbanização (à implantação, desenvolvimento e

consolidaçäo das cidades) Trata-se, portanto, de uma abordagem regional
bastante específìca e peculiar a cada sítio urbano estudado, dentro da Geologia
ào Tecnógeno. Pois, em particular, näo se dissocia da ação humana que, através
de seus meios de produçåo material (trabalho) e apropriaçåo e utilizaçäo dos
espaços superficial (relevo) e do sub-solo, impöe diferenciadas solicitações aos
maciços e modifìcaçöes aos processos, suportando então diferentes respostas (o
que se costuma chamar de "comportamento geotécnico").

Na opinião dos autores citados, a caraderização dos tipos de
fenômenos de nalureza geológica (ou mesmo "geohê,cnica" (5)) em 'áreas

urbanas, e em particular os escorregamentos (entendidos em sentido amplo,
como movimentos gravitacionais de massa), e a defìnição de sua natureza, seus
mecanismos, forma de ocorrência e abrangência, constitui a base heórica
necessária à potencial aplicaçäo, tal como nas concepçöes de medidas de
estabilizaçao de encostas e taludes, nas análises de riscos geológicos urbanos, na
orientaçäo paya a implantaçäo de projetos habitacionais e a recuperação de
á.reas degradadas; ou ainda potencialmente para as concepçöes de planos de
defesa civil de caráler preventivo e as orientaçôes para uso e ocupação do solo
ou, ainda, a um planejamento urbano racional. Graças ao caráIer dinâmico da
urbanização, podemos observar os processos de apropriaçäo do relevo em
andamento e, considerando as peculiaridades históricas, compreender as feiçoes
e depósitos das âreas ját ocupadas.
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E, se os pressupostos gerais necessários a tal análise têm sido
esboçados recentemenle, em Geologia, por alguns autores, como Por exemplo
oliveira (1990) ("Frente às atuais formas de uso e ocupação do solo e seus
impactos no meio físico, não seró mais possível estudar os processos
geológicos recentes sem considerar as profundas modifrcações que vêm
iendo causadas pelo homem.') ou Prandini et al. (I97+) ("roda atividade
humana ertá direta e indiretamente vinculada às condições
subsuperficiais do planeta'), estas concepçôes não säo, no entanto,
absolutamente novas. Ressalte-se ainda: são necessárias Porêm nâo suficientes
em si só pois, além dos efeitos da açäo humana sobre o meio geológico, como
vimos, a aplicabilidade concreta (isto é, que se efetiva em resultados práticos)
deve levar em conta as práticas humanas em si, suas causas (ou seja, em última
análise as causas que levam à indução dos problemas geológicos), motivaçöes,
tendências, como única forma de real possibilidade de proposição de soluçôes.

Isto se fundamenta simplesmente PoYque (aproveitando as palavras
de Moraes (tgg+) ao analisar a concepção marxista da relaçâo homem'
natureza): "o instrumento té,cnico disponível exprime as forças produtivas
de uma dada sociedade, às quais corresponde uma certa divisão social do
trabalho e relações de produção também específicas. São estas que
definem as formas de apropriaçäo da natureza e o acesso dos diferentes
grupos sociais aos recursos do ambiente". Esclarece-nos Vaismam (1989):
"lConforme Lukácsl (...) quanto mais desenvolvida, quanto mais social é
uma formação econômica, tanto mais complexos são os sistemas de
mediaçöes que ela deve construir em si e em função de si, mas estes
interagem todos de qualquer modo com a auto-reprodução do homem,
com o intercâmbio orgânico com a natureza, permanecem em relação com
ele e são ao mesmo tempo capazes de retroagir sobre ele, no sentido de
favorecê-lo ou obstaculizá-1o". ou, conclusiv amente, nas palavras d'o próprio
Lukács (in Holz et al., 1969): "lPara Marxl os homens podem desenvolver
uma ação transformadora sobre a natureza apenas no quadro da praxis
humana, e (...) fora isso, a natureza se desenvolve independentemente do
homem",
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Notas:

(1) Oepósitos correlativo s são "seqüê.ncias sedimentares resultantes dos
procesios de aqradação ocorrend'o simultaneamente com fenômenos de'degradação nâ árpg fgnte" (Bigarella fr Mousinho, 1965). Ainda,"rõpresentam um ciclo de erosivièlade sobre massa elrodível.' e curcs
sedimentos são depositados representando as condicöes hidro(óaicas'do
transporte e da árèa fonte (Prihcípio das Séries Inverias)" (Ab'Sabãr, I99O,
comuhicaçäo verba[).

(2)_Rb'Saber se refere-à Teoria da Bio,resistasia de H. Erhart (],g56, tg66). O
próprio frþu,4 G956), no entanto, chegou a..utilizar o termo "ihexistãsie
expèrimentale" para se referir a processos"semelhantes.

(3) e "abordaqem qeotecnoa,ênica do meio físico". na forma DroDosta Dor
Oliveira (L995), aprîsenta urõa clara contradiçäo no3 termos: tal atiordagëm,
segundo o.autor citado, "pode ser denominadci geotecnogê.nica.porque, mats
aue aeoloalca- eta Incoroora a comnrep,nsao dô nrTnel 11ô hômpm lnma

processos e depósitos tècnosênicos. maí sim"a consideracão das determrnacoes
hâo-geológicas'(sócio-econôñrico-culturais, enfim, humarias) de sua eênesè. A
Geglóda lo Jeçnógfno ,é uma disciplina -ao mesmo ter¡pg da hiStória da

,- geolggico".fu¡ifoq meus)i Ou sgja, ¡tmà abo.rdagem geológiça O
que ,nao se trata de uma questao de metgdo, como qver lazer

ffihumana'em'funcãodoinseparáJelrelacionamerrto
dialético entre ambas. No mais, 

-é possíveì que tais problemas decorram daprópria base teórica, marcadá pdr um, por assirh dizer. "determinismò
tecriicista" de tendência nitidamentb positivistä. adotada por Olíveira: "seaundo
RIBEIRO (1975),'exirte um alto qiau de concordâncìa entre os estu"diosoi
quanto ao podèr de determnacâo dos conteúdos tecnolóaicos sobre osjociais e ideolóqicos e quanto à'possibilidade de seriar o disenvolvimento
tecnológico enl. passos' evolutiv'os do prooresso humano". portanto, as
civilizaëões pode'm ser caracterizadas belãs técnicas aue utilizam- oara
sua sobreviþência e reproducão. no tempo e no esbaco do plaríeta".
Historiadores soviéticos,.'ç.ofnq 'po¡ exemplo' Diacov tr Coiralev (19.65), iáquestionaram a adequábilidade' da utilizäcão do "critério tecnoiósrco na
ilassificaçäo da históriã antiga da humanidade. Ðor sezarar o desenvolvimento
da técniia do desenvolvime"nto da sociedade.'(ver o'Apêndice 3 para maior
detalhamento).

rncoroora
ico" þ4rifo

(4) Ressalte-se que poder-se-ia tentativa menle recuar tal transicão. ao menos de
forma localizadà es'pacialm enüe, Dara a eooca ð,o Ciclo do Ouro na resião das
Minas. No entanto, äevem ser obiervadas algumas particularidades dessE "ciclo";
como escreve Morêira (7990), "mas como ä técnica primitiva de extracões ea busca de enriquecimento imediato levam a úma intensa mobilidade
territorial dos niineiros, os centros de mineraÇão se multiplicam com
incrível rapidez, dando âo espaco mineiro a sua'forma de enórme nuvem
de nebuloias eipalhadas pelci p[analto central. e as lavras rapidamente se
transformam em faiscacao. /..1/ Ouando termiha o século xvrtI. o olanalto
central-mineiro iá não tem a meìma aqitacão de vida e o esoãco' mineiro
sofre um refluko econômico-demoqrãfrco' tao rápido qua'nto o foi o
surgimento do 'ciclo"'. Se os efeitos äa atividade minerária foram, portanto,
localizados e transitórios, a atividade criatória oecuária. Dor seu lað,ò. oouco(...) altera o ambiente'natural, nisso també'm contía'stando, portahio,-o

método, é,omo" quei .fazer
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espaço pecuário e o plantacionista, uma.vez que, inrtalando-se nas áreas
cle mata, a .lavoura provoca sua mactca derrubacla, enquanto que o
espaço pec.uório acombda-çe de imediatci ao pasto natural'.da.vegetação
ccimþestre" .(Moreira, L??o). No entanto, ressälta o autor citado \ue "'na
pasiaaem do século XIX para o XX a càrtoqraf¡a iá difere do auiz era o
'espagó brasileiro d.e aperias ym. século atráí o mdpa desse momento (...)
mostra um arranto esaactal de mancnas aqrartas mats densas e cam
poucos claros. u.a,ís guti isso,,um arranjo de m"anchas agrarias organizadas
num novo erxo cøaae-campo

(5) "rxiste a tendência, entre alquns autores, de conceituar os acidentes
ou riscos aeotécnicos 

- como aa"ueles no auàl o orocesso aeolóaico em
questão (eín qeral exóqeno) atüa num loccìl onde éxiste a inlerferë.ncia de
alqum tipo {e obra de-enqenharia, Derta forma. um escorreqamento com
dãnos cíue ocorra num"talude natural será'um Acidenle Geolóqico.
enauanto aue este mesmo escorreaamento num talude de corte- ou dé. um
at¿irro, serå um Acidente Geotécniío" (Augusto et al., L99o).

661 eor le
caso as

objetivos).
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ù¡tiinqi¡c,iii: Qç'.ç2!ó.qieo e (rtlçiinqifq!qgIr'i¡iir¡ \tqnjcrB-Lsl ¡.ie ¡oc¡ flqulo

"Somente o estudo da Paisagem
natural autoriza o de sua
'transformação Pelo homem e o

exame de uma exPlicaçao total"
(Jean Dresch, citado por G. Rougerie,
19 71)

,- ìDI-T-ìll¡-ì I

2.1. I¡troduçaq

O Município de Säo Paulo tem sido objeto -de 
estudo, desd¿ há

décadas, do ponto de vista geol.:'êcnico, geomorfológico e geológi.co

restritament. ¿ito. É nosso objetivJneste capítulo, aPenas, resgatar. alguns dos

aspectos mais significativos dässe conhecirnento, assim como ressaltar pontos

ainda carentes ãe estudos e reflexåo mais aprofundados, a certamente näo

p."t"na""ao de modo algum esgotar aqui qulalquer.das questöes levantadas"

l4as, contudo, procurando" estabeþcer uma visâo geral do quadro natural sobre

o qual se efetuou e efetua a açäo human a na regi'ao.

Do ponto de vista geoté.cnico, abrangentes sínteses sobre a evoluçâo

dos estuclos e dos conhecimeñtos adquiridos sãã efetuadas Por Vargas (1980) e

Vurgu, (LggZ). Este último autor ressalta que alé, a década de 7O o estudo da

forräaçäo geológica de são Paulo era efetuado principalmente com interesse

teclrolågico", enr"funçao da determinação das propriedades geomecânicas das

camadai de argila e áreias (e mais especificamente dados sobre a resistência e a

compressibilidide das camadas de solo de fundaçåo de edifícios e pontes) e da

ocorrência d,e ítgua subterrânea. Ë se, no que se..refere -às 
caraúerísticas

geomecânicas do"s maciços terciários muilo foi realizado (ver enTre outros,

Finto ¿, Massad, !972i Cozzolino, 1980; Massad, 1980; Sadowski, 1989;

Massad et al., 1992; Hachich E¡ Nader, :-gg2), Pouco ou quase nada se.fez

nesse sentido no que tange à determinaçäo do comportamento dos maclços

residuais, solos sapiolíticoi e saprolitos, e ainda colúvios, especifrcamenle PaYa

os terrenos do MSP.

Soboaspectogeomorfológico,destacam.Seostrabalhosdeenfoque
geral desenvolvidos u pi.tir da délada de 50 por Ab'Saber (1957), Almeida

?rs-¡a), e Ab'Saber (rbss), aos quais vêm se juntar estudos mais específicos
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sobre o Quaternário (Rb'Saber, 1968, 1969b, 1969c; Turcq €r Melo, 1989,
entre vários outros)

Do ponto de vista mais especifi camenle geológica, apesar das
primeiras referências às "carnadas de São Paulo" datarem do sáculo passado, só
nas últimas décadas tem se acumulado uma produçäo científìca de maior peso.

No que diz respeito à geologia da Bacia Sedinrentar, Leinz (1980)
resume as principais observações (geológicas, mas também geomortológicas e

mesmo geotécnicas) até entäo efetuadas, colocando em evidência os PrinciPais
problemas a serem estr.¡dados, e que ainda são de todo atuais: a determinaçäo
das idades das camadas terciárias e quaternárias; a correlaçäo dos movimentos
tectônicos com a sedimentação; a topografia do substrato cristalino; a

paleoteo1rafia deposicional. Sínteses recentes sobre os conhecimentos
acumulados são efetuadas por Melo et al. (L989), Takiya (1991), Riccomini €r

Coimbra (f992) e Riccomini et al. (1992).

Quanto ao "embasamento cristalin o", não resta qualquer dúvida de

que o estudo mais abrangente deve-se a Coutinho (L972), autor este que ainda
publicou observaçôes adicionais posteriormente (C<¡utinho, 19Bo; Coutinho,
I9S9), e foi o responsável pela elaboraçäo do Mapa Geológico da Região
Metropolitana de São Paulo, publicado pela Emplasa, na escala 1:1OO.OOO. Os
leva¡rtamentos geológicos adicionais efetuados posteriorrnente não considerar¡r
o Município como um todo, mas, tratando de terrenos em geral localizados nas
porçöes não urbanizadas dos arredores da região metropolitana, englobam-no
em partes (por exemplo: Carneiro, 1983; Vieira, 1989; Dantas,l99o;). Mais
recentemenle, registre-se que Juliani (I99?) apresenta uma síntese do
conhecimento sobre a geologia do Fré-Canrbriano da RM5P, abrangendo
portanto o Município de 5ão Paulo.

Interessa-nos aqui destacar alguns pontos mais signifìcativos sobre o
assunto.

2.2. O enquadrarnente, tectono-estrutural e o estabelecimento da bacia
sedimentar terciária

Conforme descreve Abreu (rrse¡, "o sítio urbqno da área
metropolitana de São Paulo abarca, esquematicamente, dois conjuntos de
setores bastante diferenciados: o da Bacia Sedimentar de São Paulo e o de
seu rebordo granito-gnáissico (diríamos, a rigor, granito-xisto-gnáissico),
desfeito em um sistema de blocos escalonados e ødernados"

Drr.rNEAÇAo E ÀeRortINDAMENlo rEMÁTICO DA cEOLocrA Do rECNócENo Do MUN.DE s.PAULo
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Ainda nas palavras do geomortólogo paulista'. "Blocos basculados do
rebordo cristalino e Bacia Sedimentar encantram-se, portanto,
estreitamente associados na gênese dos atuais coniuntos de formas de
relevo, pois a movimentaçao dos primeiros împlicou no aparecimento da
sedimentação que originou a Bacia. Deve-se registrar, todavia, que
embora tafrogê.nica, a Bacia Sedimentar de São Paula não se enquadra nø
categoria de-uma simples fossa limitada por falhas paralelas- Parecendo
corresponder mais a um coniunto de áreas deprimidas, entre blocos e

cunhas basculados em degraus por um sistema de falhas antigas
complexamente ¡,eativad¿¡s" (Abreu, 1986).

Esta descriçäo, na verdade jér apresentada em essência por Hasui €¡

Carneiro (1980), dá conta assirn da complexidade assumida por uma bacia

sedimentar lafrogênica de compartimento de planalto, surgida da

movirnentação tectônica mas cujas características em muito devem às

determinaçöes estruturais dos rnaciços, herdadas das antigas feiçôes geradas no
Ciclo Tectônico Brasiliano, às determinaçôes paleoclimáticas, principalmente no
que lange à disponibili dade d,e material detrítico a ser remobilizado nas

encos.tas, à existência de um palerelevo tâo ou mais acentuado que o atual e de

uma rede d,e drenagem anteriormente organizada, como muito bem ressalta
Ab'saber (196S). lsto tudo torna evidente o caráIer esquemático de modelos de

evolução histórica do embaciamento de Säo Paulo em hemi-graben, como o
proposto por Riccomini (19S9), a1esar da grande contribuiçäo do rnesmo

autor no que tange à correlaçäo entre as fases de movimentaçäo tectônica e a
sedimentaçåo.

Nesse sentido, Hasui €r Carneiro (1980) consideravam a Bacia de Säo

Paulo, com espessuras variáveis do pacote sedimentar e embasamento de

superfície acidentada, como originada de uma rede fluvial de escoamento
dificultado, em função da combinação do mecanismos de soleiras
(analogamente às falbas-teomorfologicamente contrári45. referidas PoY
Ab'Saber, l-96S) e da subsidência tectônica sin-sedimentar.

"A tectônìca que afetou esse coniunto todo foi, portanto,
contemporânea da sedirnentação (...), tendo porém permitido a
manutençao das condiçöes de escoamento fluvial dø páleo^drenagem'
ainda que dificultando o escoamento das águas e levando à concentração
de areias e siltes nos vales" (Abreu, 19S6). Como a classificou Ab'Saber
(1957), tratar-se-ia de uma bacia "flúvio-lacustre de 5a.l€l!:alectô4c4". O

atribr,lto "lacustre" deve, no entanto, ser entendido de maneira particular, como
veremos mais adiante,
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Do ponto àe vista sedimentológico, destaca Suguio (1980) a

predominância de clásticos finos na F ormação São Paulo, a unidade
estratigráfica utilizada para englobar, à é,poca, todo o pacole sedimentar.
Ressaltã tal autor que "o baixo grøu de arredondamento e a alto teor de
muscovita, bem como o baixo grau de seleção granulométrica" permite
classificar os sedimentos da Formação Sào Paulo como textural e

rnineralogicamente imaturos". {..,t "e natureza essencialmente pelítica dos
sedimen{os ref,lete um profundo intemperismo das áreas'fonre. (..') o
advento dos fenômenos de reativação tafrogenética coincidiu com a
mudança climática para condições semi-áridas, e a massa detrítica
disponível foi transportada a curta distância com baixa disponibilidade de
água no ambiente, acompanhada de processos tec-tÔnicos sin-
sedimentares, que favoreceram a deposição de sedientos imaturos"

Seja como for, não é possível entender um ambiente de sedimentação
somente pelas características dos materiais depositados, sern unra visão
paleogeográfica (Erhart, 1956). Ainda, como destacam Melo et al. (1989) Para
a Bacia de São Paulo,'b avanço dos estudos das fácies e sistemøs
deposicionais dos sedi¡nentos, bem como da 'tectônica e da estratigrafta
(....), mastra no momento um quadro ainda pouco esclarecedor sobretudo
quanto à definição dos paleoclimas ¡'einantes nu época deposicional". 5e

estas dificuladades se explicam, por um lado, pela deficiência das investigaçöes,
por outro lrata-se de uma conseqüência da complexidade da realidade em si, a

qual fica claramente perceptível na descriçäo de Ab'Saber (1968): "ao iniciar-
se a barragem tectônica do paleo-Tietê na área, devia exifür uma
paisagem de "mares de morras" florestadas, cam decomposição universal
de rochas, acima de um certo nível da topografra antiga; no entanto a
área intermontana onde se situava a antigo vale devia possuir um clima
menos úmido e utnd cobertura vegetal menos contínua. Durante toda o
período de interferência tectônica, responsúvel pela formação da bacia,
houve a presewação de ítreas fantes de fornecimento de clásticos finos,
devido à sobrevivência de mantos regolíticos, de profunda espessura e boa
distribuiçao espacial. Tal paisagem tropical úmida, em áreas cristalinas e
cristalofilianas, é que respondeu pela tipologia e granulometria dos
sedimentos da porção central da bacia de São Paulo. No entanto, no sítio
deposicional, ele próprio, deve ter ocorrido uma diminuição da
pluviosidade e uma aceleração dos processos de erosão areolar, com
derruiçdo parcial da paisagem tropical úmida ou subúmida anterior"

Dificuldades semelhantes säo as referentes ao enter¡dimento do
estabelecimento dos ambientes deposicionais em uma ampla área agradacional,
pelo menos de início condicionada pelas irregularidades do relevo e pela
organizaçâa do sistema fluvial antec edenle, mas continuamente nivelada pelo
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entulhamento detrítico propiciado pela subsidência tectônica. Ainda conforme
destaca Ab'Saber (1968), "a Bacia de Sao Paulo é o resultado da deposição
de mqteriais, dominantemente finos, em uma depressão tectônica
contrária à direçao da drenage.m prévia da regiao. Nessa depressao
ariunda de soleiras tectônicas ativas houve uma geografia de laqoas de
águas pouco profundas e de conformação muito variáveis. Não se trata de
maneiia alguma de um caso símples e esquematico de "flood plains", mas
sim de urãa caalescência prefe:.rencial de corridas de lamas (l) para
depressÕes lacustres rasas e anastormosadas' Nem mesmo o esquema
excepcional de um quadro geográfíco igual ao do Pantanal Matogrossense
seria capaz de sugerír o quadro paleogeográfico que presídiu ù deposição
das argilas" siltes e areias frnas da Bacia de 5ão Paulo"

Essa descriçä o parece tanto mais apropriada quanto, atualmente, é

sabido que a Planície do Pantanal constitui uma bacia de sedimentação d,e

origem tectônica em processo de entulhamento ativo, com esPessuras de até
centenas de nretros de sedimentos depositados (RADAMBRASIL, 1982).

Deve ser destacado também que, se a comPreensão da Geologia do
Terciário é ainda insuficiente, a do (lualern ário ê ainda mais, se levarmos em

conta a constatação de Suguio (1995) de que "rt Geologia do Quaternório
'tern sido desprezada pela maiaría dos geólogos brasileiros"' Com a

complicaçäo adicional de que, em se tratando de depósitos das formaçöes
superficiais das paisagens pré-humanizadas, constituem-se no material mais

propício ao "retra balhamento" quinário, induzido ou diretamente efetuado pela
açäo humana.

Por outro lado, como comentamos anleriarmente, do ponto de vista
estratigráfico, todo o pacote sedimetrtar terciário foi englobado, atê a àêcada ð,e

8O, na unidade denominada Formação 5äo Paulo, da qual distinguiam-se os
"aluviöes antigos dos rios Tietê e Pinheiros" (posteriormente denominados
Formação Itaq uaq uecetuba, esta no entanto ð,e iàade e relaçöes estratigráficas
ainda problemáticas (2)). Outros depósitos quaternários (detalhadamente

estudados e estratigraficamente ordenados anteriorrnente, Por exemplo por
Ab'Saber, 1969c), salvo eventuais referências gen'êricas aos aluviöes
holocênicos, säo praticamente ignorados.

Pos'teriormente, Riccomini (1989) propôs, com base em correlaçôes
com os depósitos das bacias sedimentares terciárias do Vale do Paraíba, a

subdivisão litoestratigráfica do pacote sedimenlar terciário paulistano em três
formaçöes associadas a sistemas deposicionais difþrenciados: Formação Resende
(sistema de lequres aluviais associado a planície fluvial de rios entrelaçados),
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Formaçäo T remembé (lacustre) e Formaçäo 5ão Paulo (sistema fluvial
mea ndra nte).

A separaçäo do pacote sedimentar em formações distintas, no

entanto, esbarra: 1) na difìculdade prática de distinçäo e maPeamento dos

depósitos; 2) na camplexidade das relações de contato decorrentes do ambiente

deposicional e, eventualmente, dos efeitos dos movimentos tectônicos
suþerimpostos. Deve ser lembrado que, como escYeve Ab'Saber (1968), "na

se'qüê.ncia sedimentária da bacia não aparecem desdobramentos de

foimaçoes, nem tão pouco discordâncias plano-pardlelas típicas, exifündo
tão somente cliastemas, de maior ou menor grau de pronunc¡amento"'
Estas consiclerações são reforçadas pelas observaçöes de cozzolino (rsao),
segundo a qual a diferenciação de camadas na Bacia de 5ão P aulo refere-se

principalmente à evolução intempérica e ao posicionamento do nível de

ärunug"m de base, em virtude, dentre outros argumentos, da. continuidade
r I l- ---_:l_ ^

al1ela-ê!é-p-gmÞ-asa.menþ.

Apresenta a classifìcaçäo estratigráfica citada, Portanto, e apesar àe

opiniöes em contrário, ainda pouca repercussão em termos aplicados. conforme
Rocha & Celestino (IggZ): "¡...1 ainda não há uma massa crítíca de dados
geotécnicos associados às formaçÕe.s geológicas, ù faciologia e â
Vampartimentação tectôníca que passam fornecer subsídios decisivos aos
projetos de engenharia" .

2.3" os tracos serais defìnidores da Geomorfologia do i!ro--urþa¡-o-de-Säo
Paulo

Como vimr¡s, a morfologia da regiáo de Sâo Par.¡lo é estreitamente
relacionada à existência de uma bacia sedimentar, de origem tectônica-erosiva
complexa nas bordas, em um compartimento de planalto e circundada por
serras. Esta condição resultou no desenvolvimento de urn relevo colinoso
circundado por corpos graníticos e lentes de metassedimentos mais resistentes
sustentando as fornras mais salientes. conforme Ab'saber (rsso), a região mais

central de 5ão Paulo corresponde a esse sisterna de colinas entalhado a partir
da bacia sedimentar, e palama.:e1 terraços e planícies aluviais dos vales,

caracteristicarnente epirogênicos, do Tietê e Pinheiros, e seus afluentes.

A esculturação da atual conformaçåo morfológica resulta, pois, da

superimposição dos rios -fietë, e Pinheiros e seus tributários à bacia sedimentar.
No entanto, as planícies meândricas quaternárias desses rios e seus principais
afluentes, caracterizadas pelo caráter submersível e largura acima do normal,
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não são senão o aspecto final de uma complexa história morf ogenêIica, àe

amplas influências climáticas, tectônicas e mesmo pedogênicas. Isto
testemunham os antigos terraços fluviais cascalhentos das cotas 73o-732m, os

níveis de pedimentafão do quaternário antigo, a pedogênese profunda do

espigão central, associada ao ciclo que EeYou as planícies, com as "argilas

po.õras vermelhas" e as lateritas ferruginosas que ali_retiveram o Processo
àrosivo e, ainda, os depósitos arerìosos com estratificaçöes cruzadas sub-

varzeanos (os denominados "aluviöes antigos", mais recentemente denominados
Formaçäo ltaquaquecetuba ).

Resta por fìm levantar a possibilidade de relacion amento, ainda rnuito
pouco estudado, entre a atividade tectônica pós-sedimentar e as formas do

relevo. Relacionamento este sugerido por feiçoes topográfica-s tais como a

assimetria de vertentes de vales fluviais como o do Aricanduva, e mesmo o do

próprio Pinheiros, sugestivas de blocos adernados. posteriormente esculpidos

pelo entalhe erosivo, muito embora Ab'Saber (1957) e Almeida (1958)
tonsiderem outras causas fundamentais para essas feições: Por um lado, a

tendência clos rios se abrirem em leque, nas zonas de confluência, quando
subnretidos à epirogênese (e, ngs câsos considerados, afastando-se das áreas

ocupadas pelas camadas terciárias); por outro, a adaptação estrutural ao

conLato enlre o Terciário e as rochas antigas (ou seja, portanto, um

comportamento passivo do substrato). No entanto, tra-ta-se de um aspecto a ser

melhor desenvolvido em outra oportunidade.

2.4. Q-suÞa¡arre¡lq-çrb!4!!¡o-cristalofìliano--

Quanto aos maciços sustentados PoY rochas cristalinas e

cristalofilianas dos rebordos da bacia sedimentar terciária, os trabalhos de

Coutinho (L9ZZ) identificam, ao Nonte do MSP, terrenos atribuídos ao Grupo
säo Roque e, ao sul, o "complexo granítico-gnáissico-xistoso^rnigmatítico". Ao

primeiro conjunto correspondem: rochas pelíticas de baixo grau metamórfico
(ntitos); anfìbolitos (meta-basitos) em abundância na faixa sul; quartzitos

Qaraguá, )api); rochas cálcio-silicáticas ern Pequena quantidade; meta-

ãonglo*u.ãdbs e meta-calcários (embora estes últirnos nåo tenham sido

mapetrdos no MSP).

Ao segundo conjunto ("Complexo Cristalino") correspondem gnaisses

miloníticos, mùa-xistos gradando ou intercalados a gnaisses e "migmatitos".

Maciços granitóides, ressãltados no relevo, ocorrem tanto associados ao Grupo
5ão Roque quanto ao ComPlexo Cristalino.
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Conforme as descrições de Coutinho (I972), no Complexo Cristalino
não ocorreriam 1ìlitos propriamente ditos, somente quartzitos Pouco esP€ssos,

e I.ambêm nào ocorreriam meta-calcários. Em verdade, nesses 'terrenos, nos

quais em amplas porçöes do Município (no'ladamente nas zonas Leste e Sudeste,
em uma f'aixa que se prolonga desde a região Sul, onde foram estudados com
detalhe por Vieira, L989), ocoryem freqüentemente sericita-xistos prateados e

muito fìnos, os quais dificilmente nào poderiam ser macroscopicamente
classifìcados como filitos. os quartzitos realmente ocoYrem em camadas de

pouca espessura (submétrica a méIrica), náo mapeáveis, mas por outro lado säo

extensas as ocorrências de xistos quartzosos e quartzo-mica-xistos.

Merecem ainda ser ressaltados, como o fàz Cc¡utinho (1"972), dois
pontos principais: 1) a grande espessura do manto de intemperismo, resultante
da alteração intensa, a qual, se resulta em poucos afloramentos de rocha fresca,
também tem papel determinante nas particula ridades da apropriaçäo do relevo
e problemas geotécnicos decorrentes; 2) a grande expressáo das linhas de

falhamento, herdadas do Ciclo Tectônico Brasiliano, reativadas de modo
complexo no Terciário e configurando uma zona de convergência ou
cruzamento recoberta pelos sedimentos da bacia sedimentar.
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(1) Coutinho (19SO, 1989) tala em turbiditos ¿limentados por enxurradas,
ecoryegamentos subaereos e suDaquatlcos .

(2) H¿i2) Ha uma oarticular controversta no que olz respeltu, PUr urlr rduu, du
oiicionamento estratis.rálico desses deþósitos - ¿, po.r outro, tlg . PaP,el
esemoenhado pelo clirña e pela tectônica na detìniçäo das ca racterlstlcas..do

DoslclonamenToe5IrdLlRrdl|L0Ltg55g5t-lYPv5lLUJ.€'Y":
äesemnenhado oelo clirña e pela tectônica na detìniçäo das caracterlstlcas do
;";bi¿ñü"'-ã;rI*lãlã'ii. fntôrpretados inicialmànte. cqmo-- d9P-ótf::Jmblefì[e dcDoslclonal.
correlacionados ¿ climas
sedimentos de "braided ciãai*,jntãt àe "braided channels" são pensados
form¡rdos. ao menos na regiäo de ltaquqqut
definidas bor estruturas de díreçoes NNW è ÉÑE.
fã;*;är;. uo menos ;; ;;äiä. ã"- ttuqrqquec'etuba, . ern bacias rômbicas
à;fi;ii;b* .'iiîiüiui'ä* ai?àø"i nÑw i ËÑE. Na veldade, temos observado
ä'päiii,Ìtiaä'a;-.j; Ët-;.".ä;;;;"i"t..p1e-taoi, lay¡qn,ll1 f,yi[î:".],"-:1'' *a oossibiìídade de iusteza dessa interpretação tambem. PaÏa -outros. locals oe
ocbrrência da .Forriração [taquaquecetuba., como no, vale qo Klo lÏTe1ql :1n1

rticular controvérsia no. que . diz respei'to, Por um lado, ao

-- .' -' '---.'¿nto 'enti'é as estruturas do embasamento, mas notunÇão d,o relactonam. t -.,:.c-- ^.-- r...-^a^ )^,,**iiäit*tämb"åiñ'iräöi.iiñ¿" "m 
esboço paleogeográfiço, ery f'nc4o de um

;;;;;f ";:"; i'"'^f.i.) to¡*¡\nicq ..u.,r',.Jrfr,lr,oica"rrrí¡l'e favorável. criadora de

;';iìil;; ..tåii"îñìn-nt" t".ot, .ã-o os rios das -savanås, tais

conseoüente. e ao qua

þiãmð-nticoé'1. seja
posterrorrne nte.

rensados por Riccomini (1!
aauoouec'etuba. ern bacias
v L ÉÑ8. Na verdade. temos

for,
a orrna

trata-se

ini (1989) como

assunto
a r-q. por asslm

a 'ser deta
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Linhas geraiÞ tla qçqpqç{o urþq¡i¡ nq lvt unicíPio çle,Saq PÀL!19

3.1. A urbani

segundo o IBGE (1995), a urbanizaçäo corresponde a u.m p.rocesso de

concentraçã"o populacional que envolve dois elementos: a multiplicaçäo dos

pontos de'.onËent.ução de pàpulação, ou seja, o surgimentos de novos núcleos

Lrbanos, e o aumento dä iamãnho populacional de núcleos urbanos já

existentes. Conforme os autores citados, ¿o período pós-5O é caracterizado
por forte progressão da populaçao urbana, que de 36,'.7o em 795O, pøssa
'a constituir ã2,øø da po'pulaçao btal do país em 7980". Nesse contexto, o

desenvolvimentó da indústriaiizaçao e as transformações verificadas na

estrutura agrátvia foram elementos importantes para a aceleração do processo

de urbanizaçäo ocorrido no período.

No que se refere ao segundo aspecto, segundo D-elgado (f989)' a

modernizafão agrícola exerceu infiuência robt. u intãnsificação da expulsão.da

mão de obia do"meio rural brasileiro, sendo que na década àe 70 a saída líquida

àa pop.,laçao rural no Brasil superou em quase 2,8 milhöes a ocorrida nos anos

60.'Cånfoime o autor citado, ¿ as regiões Sudeste e Sul - que .concentrarqm
nos lanos] 70 tanto a modernização co^o o grosso da produção ag(cola
brasileira - participaram, nas décadas de 6O e 7O, com cerca de 6O96 no

tota! das ^igroiO"t 
tíquidas no campo brasileiro' Essa conrtqtação

reisalta o fãto' de quL, no Brasil, o processo de emigração rural
intensificou-se, nas 'últimas décadas, assoc¡ado às . regiões mais

desenvolvidas, de agricultura cøpitalista mais modernizada, e articulada
ù agroindús-triø, e" não às ,eiiaet de agricultura dita tradicional e

atrasada".

com referência à primeira questão, vale asisinalar que, conforme o

IBGE (1995), a urbanização pode ser comPreendida como um Processo
l.,irtãri.o espãcifico, associado ao desenvolvimànto de um sistema. produtivo,

mobilizado àm grand,e parte pelo capital industrial. "A aceleração do process.o

no Brasil deí-se pa)*icutàrmenie após a II Guerra mundial, quando

tarnbém se intensihcou a economia èapitalista no potís. Como se sabe, o

disinvotvimento de uma nova orde^ internacional, implicando a

ascenção do capitat monopolirta e seu desdobramento. geográfico'

äþi"i""to" o iator fundamenta! na indurtrialização de .economias
pfim,arias, que se integram como periferias num contexto de cresent'e
'internacionàlização dí mercado. 

'Dentre os elementos principais de
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mudanÇas estruturø¡s na vida do país, pode ser apontado o

desenvolvimento da indústria que pãssau a ser o motor primordíal da

acumulaçao e de reformulaçria 'da diu¡tao socia! e territorial do trabalho
(...)" (tscE-, ree5).

Na análise cle Singer (199o), "se se olha os vastos fluxos

migratórios que cruzam o território brasileiro, que, de acordo cam o Censo

du"lg70, "nglob^^ 
mais de 3o milhões de pessoas nulna ?oPt:laçao de

pauco mais "Ce g3 milhoes, é facil ver que o exërcito industrial de rese¡'va
'"1í"g. Ãi^unsoes formidaveis na Bra;sil, ja q.ue a. grande 

"maioria 
dos

migiantes se desloca a procura de. trabalho' E um esforço ¡menso

deiotado à localízaçao das áreas onde se dá a acumulação de capital e.

onde em consequência cresce a demanda por f,orçtt d.e trabalho' E

bastante comum que o mero anúncia do início da construção de uma

fóbrica atraia ao lacal numerosos trabalhadores' /"'/ O rripid.o

crescimento demográfico da Grande São Paulo é conseqüência da

â^[nt"a" do de"s.^pr"go estrutural do país. n d? f:t? de que

efetivamente a acumu'lação tu processa em grande escøla dentro de seus

limttes".

Em conclusão, Prossegue Singer (tgga): "O que de fato aconte'ce é

que a acumulação de capitøl-se dá de foryn.a concentrada no espaço, o que

airai grand., llu*o, milgratórios. o exército industrial de resewa, sendo

consttí,uído por umd grãnd. parcela da população, a qual s,e torna móvel

na rnedida n^ qu" ,""ro*p"^ as peias q'ue as prendiam às áreas rurais, se

dirii,ge as metuóþoles qu" of*rnr"^' tnelhores peispec'tivas de emprego"'

3-?-O-grorssls-ie-ocupacao srþ4rc-¡o--t'4¡¿nutp'Lo Elq-São--La!¿lo 3 as

caractsrÉtiEa5 ìáE!€as da agroBrlacäo dol:elevc

Tem sido observado que a maior parte dos problemas d.e nalureza

geológica causaclores de situaçoås de risco, no Município de Säo Paulo, ocorrem
""^ lr"o, de terrenos cristalinos e cristalofilianos (ou melhor, maciços

constituíclos por elúvios e colúvios clesenvolvidos sobre tais terrenos). E isto

ocorye näo só Porque tais maciços apresentam piores características

teotécnicas (uma'vez que grand,e.parte àos acidentes são relacionados a

coberturas coluviais, ptut"ñt"t da mesma forma sobre os sedimentos

terciários), mas principalmente Porque o precário Processo de expansão

p"Aiàn:irí'Vrorizontal (þeriferizaçào) se fez espacialmente ultrapassando os

iimites da bacia sedimËntar puuiittuno, de ocupação mais consolidada, para

adentrar aos mais acidentados domínios do cristalino'

AI,EX IJBIIìATAN GOOSSL]NS PIJLoGGIA TESE Diì DOUTORAMEN'TO IG-I]SP 1996



,10

Para compreendermos globalmente tal quadro fìnal, no entanto, faz-se
necessário verificar inicialmente as particularidades do processo de ocupaçåo
urbana no Município de Säo Paulo, em suas linhas mestras.

De modo teral pode ser estabelecido que "o processo de
redistribuiçao espctcial da populaçao brasileira tem sido movido (...) por
duas forças que atuam ao mestrto tempo: de um lado, uma força
propulsora de dispersrio rumo d novas fronteiras; de outro, uma força
concentradora no pólo dinamico industrializado do Centro-Sul, São paulo
e.m particuldr. /"../ A rnetrópole apresenta, de forma nítida, o chamado
movimento de periferizaÇão: o crescimento de seu núcleo central - o
Município de Sqo Paula é menor que o dos outros municípios
metropolitanos. /.../ Na década de 194O,5O, o crescimento era em grande
parte devido ao cornponente migratório (26%), situação que se altera nas
dé.cadas seguintes, com pesa crescente do componente vegetativo. /.../ A
rápido crescimento populacional da cidade não foi acompanhado pelo
mesmo ritmo de expansão das serviços básicos de infra-estrutura" (Rolnik
et a|.,l-991).

No Município de 5ão Paulo, "até meados deste século a urbanização
evitau os terrenos mais problemáticos à ocupação. A partir dos anos 5O e,
mais intensamente, nos últimos 2O anos, ocorrem dois movimentos
simultâneos: a intensiftcação das intervençÕes na rede de drenaqent, catn
obras de retiftcação e canalizaçao dos rioi, bem como aterro dãs várzeas
e incorporação destas à malha urbana; a explosão de lateamentos de
periferia, geralmente \ocalizados noquela franja de te¡,renos mais
declivosos e vulneráveis" (FMSP, 1992a). Neste proces so, "numericamente
mais expressiva é a produção de casas pelo processa de auto-canstrução -
cerca de 7O% das edificações nøs grandes cidades" (Rodrigues, 199I).

Nesse processo de expansäo espacial horizontal, conforme descreve
Abreu (1992), "ao ir além dos limites da Bøcia Sedimentar, ocupando as
áreas circunvizinhas de seu embasamento pré-cambriana, o território
urbanizado acrescentou aos seus problemas econômicos e sociais também
aqueles originados pela dinâmica do relevo, introduzidas pela açao do
especulador imobiliário, em suas diversas 'formas (...). Assim ø metrópole
passou a enfrentar junto com a crise ecanômica e social tarnbé,m uma
qi s e_!1p_rfa g¡ e n éti c q d e c o n s e q ü ê n c i as g r av es " (grifo me u).

A crise morfogenética referida por Abreu (1992) se relaciona, como
regra, às "praticas urbanas generalizadas no período de expansão, [que] s¿
caracterizam por intensa mutilação da topografia, visando conforrnar os
terrenos à concepção do projeto ou, como é frequente também em

t >t, t .tN Ii,]ç Â0 l . APR( )Fr JNI)^ M rlNT( ] ',ì Il¡,,f,A IIC( ) [)^ ( iËOf .( )(i tA O() lncur jt;ruo Do Ml]N.DE s.pALJt,O
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terrenos rnais brandas, em operações de limpeza e regularização da
superfície dos terrenos, que resultam em extensas exposições de materiais
de sub-solo" (Prandini et al., 1992). E se explica pois']'-os- rebordos
et:lstsljtLo-s-ds-Bac*ia Sediacrfw-4e-,5ão Paulo o -qMi!íþtjp-dsé-fotmaÊ de

relew¿-,a f-st -slcøcsds-sftqvés dp4,ê,ne.s-e-de- um'-ç9-nialtta-dJfeLexeisip--dp
ng.!-er-Lqjp de co-b*ertur-s pcdpgÊneJÃsdeê e -p-eryP4;5sdas p-elps sistemaa
rø d t sulstuê_d s ve"g-e tq ÇLo-- q u e f o rylt q- -aß Lu-qdsdek s cW e,ptgf etau--g m

r-e-!-qçøp-q.as- trsLetjsls tlp atl-tþstsnst-te-rerchçso ølLersdg-iastfu:-l (Abreu,
1.992) (grifo meu).

Tais constataçöes poderiam levar a conclusões genêricas como as

sustentadas por Zuquette et al. (199o): "o crescimento acelerado dos
aglorneraclos urbønos, na atualidade, tem provocado a ocupação de
pàrtes do meio física, de diferentes características, sem qualquer
preocupaçao seletivs. (...) es condições de risct> são oríundas døs variações'(anomalias) pertinentes ao componentes do meio físico (material
inconsolidado, rochas, águas e relevo) e que não faram consideradas no
decarrer da ocupação'i Tal visão deixa de tocar, no entanto, em aspectos

essenciais.

No Município de .5äo Paulo, o Processo de expairsão horizontal (o
denomìnado "padräo periférico de crescimento"), ern loteamentos ou grandes
conjuntos habitacionais, predominante nas d,ácadas de 50 e 60, "longe d.e

refresentar ausência rle planejamento /...1 respande a L]ma estratégia de
m'áxima acumulação capitalista. Yiabiliza o assentamento de amplos
contingentes populacionais em loteamentos destituídos de tudo através
de um sobretrabalho na autoconstrução, e reduz ao mínimo as

necesidades de investimentos em moradia e infra-estrutura, seja pelo setor
pública, seja pelo setor privado /.../. O esgatamento do moda de expansão
'perifé.rica,- 

devido à valorização geral jas terrenos, ao achatarnento das'salúrios, ù legislaçaa de parcelamento do so/o etc-, intensifrca a
favelizaçãa, quà se suceda geralmente nos terrenos públicos, geralmente
(".^) vedadas à construção pelos códigos - beiras de córregos, alta
declividade ou doados pelos loteadores pqra compor as áreas verdes dos
loteamentos, que crrespondem, muitas vezes, às regiões da gleba menos
propícias para edifrcaçôes" (nolnik et al., l.99I)

'T-al processo, em sua essência, já havia sido diagnosticado por Caio
Prado Jr" (1989): "Em resumo, São Paulo compõem'se hoje làêcada de 3ol de

um núcleo central que ocupa o maciço cercado pelas várzeas do Tietê, do
Tamanduateí e do Pinheiros; e de uma auréala de baírros que se

instaløram numa parte destas várzeas e, transpondo-as, vdo alargar-s.e
pelas elevações da outra marge.m. tsairros que nxsceram, em sua grande

AI.,I]X 1 ITJIIL\'I'AN GOOSSENS PEI,OG(ìIA TESE DE DOT-ITORAMENTO IG-LISP 1996



42

maioria, ao acr¡so, sem plano de conjunto; frutos da especulaçao de

terreno.s em "lotes e prestações" - o maior veio de ouro que se descobriu
nesta são Paulo de Píratininga do së.culo xx. Desenvolveram-se muitas
vezes, o mais das vezes mesmo, não porque a local escolhido fosse o

melhor ou respondesse mais às necessidades imediatas da cidade, mas

simplesmente por(lue eram vendidos com facilidades maiores de

pagømento ou acompanhados de pro¡taganda mais íntensa ou mais hábil" .

No entanto, deve ser ressaltado que o crescimento urbano teve

carítter diferencial: "A partir de 794o (...) o tripé loteamento periférico/
autocanstruçao/moradia própria alte.ra profundamente a. estrutura
urbana paulistana, alargando-a para a perifiería e deixando-a ,øpta .à
induúriåtizaçäo aceleraÃa", com padróes de crescimento do anel per.ifé,rico d,e

L?,9% ao ano na década 1960-70 e 7,+% ao ano no decênio seguinte (Rolnik et
n/., 1991). Atualmente, no entanto, "a visão da cidade em contínua
expansão para a periferia, observada nos últimos 2o anos, transformou-se.
ai fotas de sat,élite e as taxas de crescimento intra-urbanas mostram
acentuada redução do ritmo de expansão do crescimento desta região.
Agora (...) taxas elevadas de crescimento encontram-se também nos anéis
iãteriar e intermediário, explicadas ern alguns locais por encortiçamento e

p-rn outros por verLicalização" (Rolr¡ik et al., I99I).

Nesse contexto, "canvtim enfatízar a existêncid de novas

tendências na distribuição espacial da população de baixa renda" /'.'/ Sem

dúvida, essa é uma dinâmica nova na.ocupação do espaço em são Paulo,

caracterizada por urn visível empobrecimento das zonas mais centrais,
sem que com isto se diga que as periferías deixaram de abrigar
predominantemente ot ,orltingàntes de baixo poder aquisitivo. _1...{ 

Este
'processo 

cle deslocamento dos grupos pauperizados aponta -.senão para o
'esgotamento - parã a rápida queda do padrão periférica de crescimenta
urLano em São Paula, baseado na auto-construçào em terrenos
desprovidos de benfeitorias públicas. /.../ A reversão desta 'forma de

assentamento, que foi predominante nos anos 5O-6O, é decorréncia de um

conjunto ínterligado de processos sócio-econômicos. Destaca-se a

valârização creslente de áieas em decorrência de melhorias urbanas
obtidas com investirnentos que o poder púbtico injeta no tecido urbano,
tornanclo mais remotas äs po'ssibilidades de comprar um lote e

autoconstruir ... /.../ Assinale-se ainda as distâncias a serem cobertas, a
precariedade dos transportes públicos e o crescente entrave que passou a
'significar o custo monetário da locomoção. Diante desses fenômenos, que

si acentuaram durante os anos Bo, a alternativa para muitas famílias é a
moradia em favelas ou cortiços" (Rolnik et al-, 199'L).
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Passaremos a anìisar, portanto, as principais formas de assentamento
urbano de interesse ao presente estudo.

G ra n des C o nj untos H abitaci o n ai s

Conforme diagnosticam Rolnik et al. (l^991), "a Cohab, companhia
munícipal destínada ao ftnanciamento e. produçao de moradias para a
populaçøo de até cinco salarios (mínimos) produziu, entre 1"965 e 1989,
7OO mil unidades habitacionais... /.."/ A maioria desses conjuntos foi
construída em ter¡.enos totalmente impróprios do ponto de vista
geomorfológica, situados na zona rural e afastados de quaisquer redes de
inti'a-estrutura" .

Mas, tratar-se-iam mais de "terrenos impróprios" do que de
"implantaçåo e manutanção impróprias"? Destaquemos este aspecto. Em
decorrência de sua implantação urbanística, quanto à movimen'tação de terra, a

quase totalidade dos conjuntos habitacionais podem ser carasterizados pela
'Terraplanagem drástica com a qual se criam óreas planas" em rneio a
qrandes cortes subverticais e extensos taludes de aterro, resultando uma
"cicatriz contínua" em solo de alteração. Essa cicatriz é interrompida, por
vezes, par áreas rertritas cam coberturas de leiras, cuja disposição
estratégica e precarie,dade de.notam mais Lwn ca¡.áte¡. de ce.nório
provisória que uma medida de proteção efetiva contra a era,são. Não raro,
os processos erosivos retardam a ocupaçõo destas áreas, somente
sqlvando-as do total abandono as sucessivas operaçoes de correção e
reaterra" (Prandini, 1985). Segundo o mesmo autor, nesta situaçåo, além dos
conjuntos habitacio¡rais, "pode ser enquadrada baa parte dos loteamentos
para todas as classes sociais das frentes de expansão da Grande São
Paulo"^

Como conseqùência, conforme Rolnik et al. (J-991), "o custo unitário
destas moradias, computados a extensão das redes, os serviços de
terraplanagem e a re.cuperação da erosão causada pelos desmatamentos e
pela própria terraplanagem, é comparável ao custo de uma høbitação de
classe média produzida pelo mercado imobiliário" .

Na verdade, conforme estudos efetuados pela COHAB - a companhia
de habitaçäo estatal paulistana -, em 1989, para a "recuperação geotêcnica" d,e

conjuntos habitacionais (especitìcarnente Cidade Tiradentes e Barro Branco, na
Zona Leste do MSP), constatava-se que os principais problemas de erosão
aceleraò,a relacionavam-se a defìciências construtivas: ausência de capeamento
de solo argiloso nos aterros efbtuados com solo de alteração siltoso (e mesmo
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em taludes gramados); más características geométricas do sistema de
terraplanagem, propiciando a concentraçärs de água nas extensas plataformas,
que escoa por fora do sistema de drenagem ou infiltra favarecendo a erosão
internai o funcionamento ineficiente do sistema de drenagem superfìcial de
ágr.ras pluviais (assoreamento, solapamento ou rompimento de canaletas e
galerias); a lentidão da implantação do sistema de drenagem e da pavimentação
das ruas. Note-se também que as erosoes ocorrem principalmente nos aterros, e
em pon'tos onde o sistema de drenagem e proteçåo superfìcial sào insuficientes.
Quanto aos maciços naturais, naqueles lugares onde se efeluaram taludes de
corte em saprolito de micaxistos relativamente pouco decomposto, pode ser
notado que esse material apresenta erodibilidade relativamente baixa.

Lotearnentos

Conforme Rolnik et al. (1991), a característica principal dos
loteamentos ditos clandestinos 'é contrariar norrnas de parcelamento e uso
do solo que regem a ocupação da espaço no Município. /"../ A cidade de
Stio Paulo foi sendo produzida por loteamentos irregulares que
periadicamente iam sendo anistiados e, conseqúentemente, passaram a
canstar cotno ruas aficiais (...) - urna cidade real cuja praduçao cotidiano
nada tem a ver com a lei que a regula (...)" .

Além dos casos de terraplanagens drásticas referidos anlerlormente,
observa Prandini (1985) que um "segundo tipo de parcelamento pode ser
caracterizado por obras de terraplanagem restritas à implantação das
ruas, que são predominantemente paralelas às curvas de nível. As ruas,
assim implantadas, normalmente interferem com seus cortes e aterros nos
próprios lotes porterior¡nente comercializados. A disposição dos lotes se dá
com a sua rnaior dirnensão no sentido da maior declividade das encastas.
Esta concepçao transfere aos moradores uma expressiva e penasa
movimentação de terra que se prolonga por todo o período de ocupação.
Este processo resulta em urna sucessão de cortes e aterros que i nterferem
desde sua implantaçao com lotes vizinhos e equipamentos públicos,
expondo também à erosão uma superfície não menos expressiva de solo de
alteração. Este tipo é bastante frequente nos loteamentos, clandestinos ou
não, destinados ù populaçao de baixa renda" .

Conforrne A,breu (1936), "na década de ZO, a expansão
progresivamente mais rápida da urbanização e da especulação imobiliária
sobre os terrenos pré-cambrianos dos rebordos da Bacia Sedimentar
trouxe consíga o problema da erosão agressiva, particularmente linear,
com o surgimento de um processo de ravinamento generalizado que
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envolve a grande maioria dos loteamentos e atinge de maneira mais
dramatict¡ a populaçao mais hurnilde, cujas construçÕes são mais frágeis".
.Segundo sintetiza o autor, os problemas se 

'r'iginam 
pela f,qrqa_,Esx1o _se

P]to-c-ç-s ra-åu a -tnslal aça o-: "7) derruba-se a mata ou a vegetaçao arbustiva ou
he-rbácea residual porventura existente; 2-) raspa-se o terreno, removendo-
se o solo ou colúvio pedogeneizadc¡ e demais materiais de cobertura,
deixando-se à vista a rocha alterada "in situ" (...) com o obje.tivo de
facilitar a ímplantaçao das construções no late; 3) implanta-se o
arruarnenta que, na grande maioria dos casos, é. feito com traçado
inadequado em relaçao à geometria das formas (...); t+) pracede-se à
venda e. ocupaçerc dos lotes, sem que se proffiova por parte das
responsáveis a canstruçCto da infra-estrutura necessá¡,ia, entre as quais a
destinads à coleta das águas usadas e do escoamento pluvial". Deye ser
registrado gue, jít tra década de 5O, Ab'Saber (1957) assinalava os ef'eitos
erosivos das enxurradas em loteamentos, nos quais a remoção dos horizontes
superciciais de soio expunha horizontes de gnaisses profundamen te
decompostos, nos rnorros periféricos da cidade. Conforme o autor citado o
ravinamento, conformando-se como treliças de sulcos parte adaptados e parte
normais à direçao da xistosidad e, "'trata-se de um sério problema para os
que se atrevem a lotear sem conhecer o comportørnento clo material de
decctmposi4:Cto perante as enxurradas. A conservaçdo, tanto quanto
possível, dos harizontes superficiais do solo e da vegetação rasteira,
constitui uma das únicas formas para se. evitar a desfor¡"a das forças
naturais no caso" .

Por fìm, registre-se que Taveira (1993), ao analisar
particularizadamente vários lotearnentos irregulares rìo Município de São Faulo,
descreve entre os principais problemas encontrados aqueles referentes aos
depósitos de origem humana (planícies .tormadas por deposiçäo de rejeitos de
nrineraçåo, a.terros, vales e cavas de mineraçäo desativadas preenchidos por
entulhos), a possibilidade de rolamento de matacöes, escorregamentos
associados a estruturas reliquiares, as erosöes intensas ern solos residuais ou
depósitos de origem humana, os assoreamentos de córregos e os cortes
instáveis, entre outros.

Favelas

Confarme foi visto, Rolnik et al. (1991) mostram que "o

esgotamenta do modelo de expansão peri{érica, devido a valorização
geral dos terrenos, ao achatamento dos salórios, ù legislação de
parcelame.nto do solo etc., intensifica a favelização, que se sucede
geralmente nos 'terrenos públicos". Conforme os autores citados, "a
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ilegalidade destes assentamentos habítacionais é de.terminada, em
prímeiro lugar, pela condição de acesso s terra - ocupada e não
comprada. /.../ O segundo aspecto de clandestinidade está no tipo de área
ocupdda, pois, geralmente, sao vedados à construção pelos códigos -

beiras de córregos, Ldel alta declividade ou doadas pelas loteadores para
compor ds zonas ve,rdes do loteamento, que correspondem, muitas vezes,
às reqiõe.s da gleba menos prapícias para as edilìcações"

Curiosamente, um efeiYo associado a esta "clandestinidacle" é uma
espécie de "segregaçã,o" de determinaçäo geológica e geomorfológica. Trata-se
de uma situaçäo geomortobgica peculiar, particular às ftanjas erosivas que
atualmente delimitam os restos da Bacia Sedinrentar Terciária, e à qual associa-
se a localizaçao de diversas favelas em terr€nos cristalinos. Como jét havia sido
observado por Ab'Saber (L968): "À medida que se distancia das primeiras
colinas de além-Tietê e além-Pinheiros, os depósitas da Bacia ficam
cc¡nfinados aos irregulares espigoes das altas colinas regionais, enquanto
que os flancos das mesmas, via de regra, são constituídos por x¡s'tos
cristalofilianos ou faixas de granitos ou gnaisses". Ocorre que tais vertentes
de declividades mais acentuadas, e em particular as cabeceiras de drenagem e

grotÕes (canais de escoamento encaixados), escavados no cristalino e de
ocupaçäo dificultada, säo exemplos típicos de locais destinados a constituirem
"áreas veràes" ou deixados para trás pela urbanizaçäo.

Verece ser destacado também aqui o caráler particular do processo
ð,e favelamento eín São Paulo: "Contrariarnente à grande maioria das
grandes cidades brasileiras, São Paulo não apresentava no início da
década de 7O uma porcentaqem muito grande da população morando em
favelas. Foi nessa década, com o declíneo dos loteamentos populares, que
surgiram ¡nais da metade das favelas, que passaram a tnarcdr a pqisagem
de São Paulo. /.../ Assim, inúmeros terrenas vazios espalhados pela malha
urbana vão sendo invadidos espontaneamente, configurando até 7987
cerca de 76OO favelas onde morava B% da população do município
naquele ano " (Bueno et al., 1992). .fais assentamenlos, conforme Véras fr
Taschner (L99o) ocupavam aproximadamente 1821 ha (I,27% àa área total ou
2,I5% da ârea urbanizada do município), resultando vma densidade
demográñca de aproximadamente 446 habitantes por hectare.

Ësclarecem ainda Véras & Taschner (199O): "As primeiras favelas
aparecem em São Paulo no início da década cle 4O. Contudo, o fenômeno
da favelização só vai se desenvolver em larga escala nos qnos 70 (...)".
Nesta década, "surgiram B2j favelas, 57,7% do estoque de favelas do
município em 1"987. Duran'te os anos 80 (...) formaram-se no tec¡do
urbano 35i favelas, 22,17% do total dos 7.592 assentamentos favelados
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paulistanas" (dados de 1987). Fato este que pode então ser compreendido em

função das carasterísticas da acumulaçào capitalista brasileira anteriormente
descritas.

Prosseguem no entanto Yéras f¡ Taschner (tggO), procurando
caracl.erizar a distribuição espacial das favelas: "O enorme íncremento das
favelas no Municíp¡o de Sao Paulo não se deu uniformemente pela cidade.
Examinada em seu conjunto, 5ão Paulo revela em sua porção Sul-Sudeste
cerca de (...) loz de suas favelas e dos domicílios favelados (quase cem
mil domicílios). 1á as regiões Norte (16% do total do.s domicílios
favelados) e Leste (15%) representarn quadrantes em que o Processo se

apresenta menos significativo. /.../ tlas várzeas ertão muitas favelas das
regioes Sudeste e Leste, enquanto nas encortas íngremes. Muitas são da
,eþiao Norte. Já às margens de córregos (5o% das favelas da cidade), rios
e represas, a grande maioria está na região Sul, ern especial em Campo
Limpo e. Santo Amaro'i É preciso ressaltar que "cerca de 2-5OO famílias
moram sobre lixão - incluindo áreas qerídas pela Prefeitura e aquelas ern

que a populaçao joga dejetos e detritos ', compreendendo quase 14 mil
pessoas, especialmente na região Narte" (Véras tr Taschner, 1990)'

Dados mai.s atualizados, divulgado.s pela Prefeitura do Município de

5ão Paulo (PMSP, \992c), apontam que 5ão Paulo contaria em 199? com
aproximadamente 1.8oo favelas, onde viveriam aproximadamente 1 milhão de

pessoas em mais dc 19O.OOO moradias, correspondendo respectivamenLe a I17o
e 6,8% da população e dos domicílios do Município. O crescimento entre 1-987 e

ì1992 se deu notadamente nas regiöes sui (Campo Limpo e Capela do Socorro),
norte (Viìa Maria e Vila Gulilherme) e leste (Itaquera)^ Mais recentemente,
Taschner (1996) cita que "as favelas de São Paulo abrigam hoje 378.683
domicílios, com populaçao de 1.9 milhao de pessoas, aproxítnadamente
19% da populaçao paulistana estimada para 7993" .

A estas constataçöes vem se somar a observação efeluada por
Prandini et al. (1992): 'Já as glebas com problemas já manifertas, como
parçoes íngremes de encastas, anfiteatros de cabeçeiras de drenagem,
margens de córregos e vúrzeas alagadiças, que faram deixadas para trás
pelo crescimento urbano, passardm a ser ocupadas mais intensamente
somente na década de 8O". No entanto, isso näo significa que näo tivessem
"uso". As áreas "deixadas para trás" pela urbanização foram os locais preferidos
para a deposição (e, rararnente, disposiçäo tecn ologica mente controlada) dos

escombros e detritos resultantes da própria urbanizaçäo: botafbras de solos,

entuihos e lixo nas encostas; áreas aterradas nas várzeas; fontes de nraterial de

empréstimo. En{ìm, gerando depósitos tecnogênicos com os quais se vai deparar
esta última fase de ocupação dos "interstícios" da malha urbana.
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A lsqla-dc-o-çuPaçêq urbana e aproprìaçäo do relevo é, no caso do

Município ¿à Sao paulo, mais significativa na geraçäo de acidentes geológicos
(entre'os quais se cìestacam or nito.r.gu*entos) que o (a¡or representado pelo

sl4Þstrcls. o que näo quer dizer no eñ'tanto que este não tenha influência no

proc€so de ocupação.

Devemos lembrar, como já comentamos, que em regiöes troPicais

úmidas (onde a açáo clo internpãrismo é mais acentuada, sob condiçöes

biostáticas, que os fatores erosivos) a ocorrência de es-pessos mantos cle

alteraçáo é åaracterística. Assim , conforme escreve Wolle (1985), "nessas

condições, problemas de estabilidade de taludes são predominantemente
relacionadàs ao comportamento dos solos saprolíticos e saprolitos e, às

vezes, das horizontes laterizados, ande estes apresentam.. grandes
urp.írl,ro, (ou no caso dos taludes de corte de pequena altura,"' Devemos

acrescentar necessariamente as porçöes rnais jovens e superiores. desse perfìI,

representados pelos depósitos tecnogênicos, quer sejam camadas de coberturas

superfìciais ou €sPessos maciços de aterro.

A busca da apropriação máxima dos precários espaços disponíveis pela

populaçäo (lotes, espaços em tavelas) -leva à modificação da geometria da

lnåortu, atràvés cle técnicas precárias, 'trec¡ùentemente manuais, de utilização

propiciada pela grande nip.*u.u do 
'-regolito 

.,e sua..,coberturas, de

irabalhabilidådt n"iátiuo-ente' fácil. Nestes "processos"' as mutilações nos sopás

das encostas säo o fator indutor mais freqüente de escorregamentos,

conjuntamente com os aterros lançados, e são deflagrados em geral - mas näo

necessariamente - por chuvas intensas.

Voltaremos a tal assunto nos capítulos subseqüentes, analisando-lhe as

particularidades. Mas veremos que, em Yegra, os volumes de materiais_ em geral

mobilizaclos pelos escorregamentos, se não podem ser .classificados 
como

catastróficos ,' frequenkemá.nhe são suficientes Para destruir. total ou

parcialmernte p"quånut edificaçöes, geranð,o prejuízos materiais significativos

þuru or *o.uäorär ou mesmo causando mortes. E tais consequências são täo

rnais prováveis quanto maior a precariedade das edificaçôes envolvidas.

Tais situaçôes säo, assirn, em geral de caráler localizado (isto é,

afetando áreas restritas ao próprio fenômeno induzido, característica já
referida por Ávila et al. (:I987), pu.u .r escoyregamentos), porém disseminado,

sendo reiativamente poucos os problemas ò,e giande porte (estes relacionados

Dcr.nv¡r.lçÃCl I APROI,I¡NDAMEI.I1 1¡ rlMÁrtCO DA GEOI.OGIA D0 TeCr'rÓGeNg oO MUN DE S PAUI'O
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quase s€mpre a aterros de "botafora"). Dessa forma, não constituem notícia (a
näo ser quando já tomam dimensöes catastrófìcas por sua freqüência),
frequentemente näo constam de registros e estatísticas pormenorizados, não
constituem preocupaçäo ofìcia I efetiva.

Dados oficiais da Prefeitura do Município de 5ão Paulo (PMSP,1995),
referentes às ocorrências de "ìnundaçöes" ou "deslizamentos de terra" (e que,
conforme o próprio documento, näo abrangeram todas as áreas de risco do
município) dão conta que o número tolal de ocorrências nesse período foi de
473, sendo 3l% concentrados na regiào de Campo L-inrpo. Os deslizamentos de
terra corresponderam a 44,9% do total das ocorrências, sendo também que
10,1% do totaì correspondem à ocorrência simultânea de inundaçöes e

deslizamentos. Ressalta o relatório citado que "um dos pontos que mais
chamam a atençao é ct Regional de CL [Campo Limpo] que apresenta o
maior número de áreas com deslizamentos, perfazendo um porcentual ldo
total de ocorrências, inundaçties mais deslizam entosf de 2O,9% do total do
Município, devido ao maior adensamento de favelas do Municípia de São
Faula" (PMSP, 1995).

Em síntese, o que se observa no Município de São Paulo é uma
situaçáo de particular "convergênci a" enlre as carctarísticas da ocupaçAo
urþana e as propriedades do substr4-ts (ou melhor, do relcvo dependente deste
últimcr). ,Se, cnmo diz Abreu (1986), até fìns cla década de 60 as problemas de
e-rosào e deslizamentos de encostas chamaram pouca atenção na área urbana
de São Paulo, consideramos que isto se cleve näo em primeiro lugar ao fato das
formas de relevo esculpidas sobre sedirnentos da Bacia de Såo Paulo serern
m€nos sensíveis à erosão, mas ao fato destas terem propiciado uma ocupação
menos problemática, e efÞtivarnente terem sido ocupadas em tempos em que
isto foi possível. À expansão periférica, corresponcle a ocupaçäo dos relevos
mais agitados do embasameyito cristalino, conjugand a-se a forma de ocupação
p r ec'Ária con d ições desfavoráveis do s u bstrato.

Deve ser ressaltado que as situaçôes de riscos geológicos mais comuns,
nas áreas de expansåo urbana periférica da metrópole, devem ser encaradas
enquanto particr,rlaridades características de um c€rto nlomento histórico,
nesses locais. Sua concentraçäo tende a deslocar-se corn a frente de expansäo
urbana, enquanto as áreas anteriormente ocupadas consolidam-se. A "crise
ryr!-rf!€icnética" (Abreu, 1-992) migra com a expansão da cidade, sendo
substituída por uma "estabi!-ld?*d.e mortodinâmica ant (sensu Ross,
1991), nas áreas urbanas consolidadas (estas que väo apresentar problemas
geológicos qualitativamente diferenciados).
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É também a comprensåo histórica das determinaçôes sociais e

econômìcas que permite, como vimos, entender a convivência, dentro da
metrópole mais desenvolvida do país, da apropriação do relevo segutrdo as
técnicas mais modernas e "recomendáveis" e segundo a mais brutal
precariedaò,e imposta pela necessidade, e a conseqüente geração das "áreas de
risco". Ou seja, da imposição social de relaçoes diferenciadas com a natureza.

Apenas um exemplo analógico será sufìciente para representar tal
contradição: Conforme escreve De Martonn e (1g91, obra de J.9I3), "uma
recente observação em Madagascar feita pelo Capitão Carrier (...)" mostra
que "sobre os planaltos elevados do Ernyrne, os indígenas que se servem
das placas graníticas para fazer pedras sepulcrais, ajudam o trabalho da
natureza acendendo fogos sobre as superfícies rochosas nuas, para logo
jagar água fria em cima delas". A população das favelas d,a zona norte do
Município de 5ão Paulo, localizadas em grande parte em terrenos graníticos, se
utiliza hoje da mesma técnica primitiva para o desmonte de matacöes, al lado
ou sobre os quais edificam suas habitaçôes..

I)tlt.lNIì¡,ÇÃO rj APROFUNDAMìjNTO IEMÁTrco DA Gtrol,o(itÀ Do rDCN(icENo DO MIJN.DE s.t AIJLO



5t

Fotoqrafìas 3.I. e 3-2. Ocupacão de.. .cabeceira de !ren!t!\.,{:;9t
iäòii9i¿ià"r. Ãäi*1, , [_i]lltr'iñiã..ediário .rsora recobertor3%ätiÏ3tå3
rasteira era ocupado por moradiåï& mad.ira. AËaixQ, a ocuPi
vate e do topo Ju"ËiJoii''¿;;îäËi,;;'il;;ài'ä;'¿;;tà)l Ê'""tå do Jardim Eliane'

zona Leste do MSP.
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F.otografìas 3.3 " 3;!.9-.lq::ä9 q9 9l:?.::1t^de alta declividade com a criaÇão

de Datamares a meia encosta, com con-lunçuo''dä'ätút e aierros lanCados e

clala inducão de escor yegamentos supeificiais .äää""iäï1ei.-nba¡xo, l-o-t9g11[a
a¿rea cle baixa uitü,ìãä'"Ë;ü?Iã" ;-ñät*l areu ao tundo Çd' ParanaPanema'

ö;;ôLimpo; lona sul do MsP)'
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Fotosranas ,3.5 9 1;9;..fi*3:i1d:,?:iP^*i% Z'::îí¿ "i'¿-g'Î!iå,t:5'åf'\äi'il:',nffålååot;t å"1tf¡,ilå'iäå,"Ë,?:il'1-'.1iË';ål¿¿",e;i#iäui'ios 
ao fündo na

foto de cima. Abarxo, o .,n,.,o-äi,i:lË1ff., ,:"á)t:^,**"""1,,8"Ji.t#.rtÍiåiLä¿ ä?ioló-ä. cima.'Abaixo. o início cla ocupaçao' redttLdsa o"' r""¡-dfrio taludé, de
natamar ,rp.r,äi,'ä ÞU'åä"tãi"aã-e' airaves de corte no Pl

'storyo (td. Parana'anema, cutnpäîì--pð'-ãna 5ul do MSP)'
BfJi[ i d: Y,f':"Î ; :p : i 

"Ï"2,t? 'iî; îi -:r' 
; ; ä 

" 
; s'l ¿ ó t'¿ s p )
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Fotografias 3]^.!^}:.s. Fotografì as aêreas de baixa altitucle cla ocupaçäo do

Jardiín ParanaPanema'
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patamares indi'
blevada attura, ö;i,fi¿'åää"t"þ.iå"åiå"u?rtiãri;iêä¿i; ;'?oãiao do solo saprolítico

de rocha qnái'ssica , .em concliiOei-ñuo uutüiä?ãs. 
-Ãba¡xo, evidenLia-se a

Iãsistãncia -do !ol,r' (notar 
' -i:äåt 

"çJ.y,f 
'9ä 

-ñã-'pii*äit"' 
ffrtÍ,:ì3!)i H3å

!:*imiå;ri::rid'l':"?;'nl*etïÎ.î;"e,,"p":?"iT'dlliå"'tiíË:'--
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li¡iåT-iidËiÏr:.lq:ryff 
i^tl*r***f *g':*t*,u'**'ffimåtarenito mic

Abaixo. taludes
¿ãñ"à-åoldè micaxistos do Gru
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Fotosrafìas 3.13 e .3.1+. Acima, implantacão típica de um conJuntu

habitäcion,r .off qq.prJi^;1""iää;'iiä' ^id.ç*-i"^*'i:g:¿i3?: :l'l''#?:dX:
lË¡fr lUi:;ifr :Ërmiïti;rå::*,""*åä141"å'.r.'.ï:,.:.?ïH3',x1?:
å3 

oü3t*if:f": rP"T:üä iÍõ!ru ä ;ili;ä;Lïö ;ò; Pãtumâres de aterro

desprotegidos, no nlesmo locat'
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Foto.gr-afias 3.15. e 3 ,1 6-' -9"f 
pq*Y'?}fl ,9if;"::\':å*""*',"tå:i.i':#ï"ifti.'få::s:år,.Jl"i.iiåiii1" "?i:!lü"l,iäs:-ïiirliäF:¿:#,%.1"n*l'l:ffi'îfåffi,,1;#,:Íl1i.i':'åå"1,:1' !?Tì:{tiäi"läËi'iäiä'å;:'";åf- #¿'#t.;åäi"åä''f#l

Ë ;;ä¿ä; " 
y 

" 
g.. t] . i P ?i1o ', f lt-t^"-t-t^" *". *,? : 3:^ 

o,. 

n lTF#,''fffi.".,,'l;g':i. åi,Íåä"'¿.t'u1"='ö, 
'fçtl]u.q", ^igf ;31i"fl'*".['äX"'å'Jpþntei-avinamentos em raluoe trc dLY''t'.,' ErçLuquvaiiài, 

ã*ti.rho leste do MSP.
arenoso, .orn toËät{üio ã.-gramu' ciäade Tirad
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PnoBt.EMAS GEOLÓGICOS DA APROPRiAçÄO
D() EsPAÇCI URBANO



A,e¡,Prg:¡ì¡¿:lcqi¡i$lsl¡ ¡¡qr '.þppqlþs.,1cç.ì1Q.qq-¡l-ç¿l'i 
i¿rþ¡¡<ls;-l¿r!q-l

(¿r¡¡1-rc q i ¡ .t:r d ¡¡gcs d s! -dçPa¡rlal lqçì1 o.s.ê t-1 lçqs d e., IÌ qostq-Ð-

4,LQ aracte rísti ca ¡-gera-i s dos rtegós rtOsleerogerteoa

chemekov (1983) define os depósitos formados enr decorrência da

atividade humana comos tgqnggâniçqs. Nai palavras de Oliveira (fVOo;, "poder'

se-ia adotar o termo antropogênico para designá-los; entretanto, erta
palavra também tem sidò ámpregada Pgra. qualiñcar eventas do
'Antropógeno. ou Período Antropogênico, desde.4!! foi yrgnostq por
P"rtÑ;^ lgtz [u", por exemplo'Gãrasimov tr Velitchko' 1984]' /"'/ Além

dos depósitos tecnogênicos específicos induzidos .pela erosão, o termo
caractàriza uma varta gama rle depósitos formados como resultado da
ação humana (...). Tentativamente, poder-se-ia clsssificá-los em três tipos
ltenéticos] principais: cpns.tuidaé' (aterros, corpos - de rejeit'o etc');
äduz¡dos (assoìeamento, aluviões modernos etc'); e aedtfrÊsdas-
(\lnpot¡tat" naturais alterados tecnogenicamente por. efl.uentes, adubos

ek")". Umbora existam propostas de clãssi1ìcação mais detalhadas para tais

depósitos (como por exempl<l os onze tipos definidos com base na ttíade
gênese-composiçäo-morfologìa do corpo geológico, por Chemekov, 1983),
ãcreditarnoi que a propostã de Oliveira pode ser eftcazmenle empregada, em

um primeiro momento, inclusive em termos de mapeamento.

Cite-se ainda, no entanto, a cÌassifìcação dos "solos altamente
influenciados pelo hornem" de Fannning €r Fanning (\989), a qual. pade Ïer
interesse no que diz respeito aos depósitos tecnogênicos urbanos. A

classificaçåo referida utiliza quatro categorias principais, a nomenclatura das

quais reproduzimos utilizando barbarismos de. linguagem de forma a näo

deturpar o significado da proposta original. Säo elas:

I) Materiais "úrbicos" (do inglês urbic): tratam-se de detritos urbanos,

materiais terrosos que contêm artefatos manufaturados pelo homem moderno,

freqüentemente em .fuagmentos, como 'tijolos, vidro, concreto, asfalto, Pre8os,
plásïico, metais diversos, pedra britad¡, cinzas e outros, provenientes por
exemplo de detritos de demoliçâo de edifícios;

2) Materiais "gárbicos" (do inglês garbage, lixo):. tratam-se de

depósitos de malerial detrítico com lixo orgânico, de origem humana e que,

upäru" de conterem a rtefatos em quantidades muito menores que a dos

DELTNEAÇÃ() E APROFINDAMENTO rruÁltco oa cEol,ocrA Do r¡cNÓcp;¡¡o lo tutLlN.DE s.PAUr-o
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materiais úrbicos, säo suficientemente ricos em maleria or¡;ânica Para teYar
metano em condiçöes anaeróbicas.

3) M4tsr]4rå_eÉp.éÌkprl (do inglês spoil, despojo): materiais terrosos

escavaclos e -redepositaao-þo. operações dø terraplen agern em minas a céu

aberto, rodovias ou outras obrai civis. Contêm muito Pouca quarìtidade de

artefaios, sendo identifrcados pela expressäo geomórfìca "näo natural", ou ainda

por pecuiiaridades texturais e estruturais em seu perfìl'

4) Materiais "dragados": materiais terrosos provenientes d.a dragaSem

de cursos à:âgva ã .o-"ñ*t" depositados em diques em cotas topográfìcas

superiores às da planície aluvial.

Realmente, conforme descrevem chemekov (19 s3) e Ter-Stepaniar
(lggs), os depósitos tecnogênicos säo caracterizados por sua grande variedade

à poí feiçoes diferenciaãas claras, e çàrc-q'gn4m--l mt--classe genética

rneçgcøentc (como os aluviais, os vulcânicos etc.), embora _ Possam ser

t*i-åã* "*togias 
aos depósitos naturais. 5âo independentes (ou, diríamos,

grurao- elevaäo grau dL independência) da situaçäo externa (rocha do

?uUrtruto, posiçäo h"ipsométrica, .ti*u, tectônica), e ern geral contêm arte'fatos

diversos. *Þ

Os c{epósitos tecnogênicos podem resultar, ainda, das modificações in

sitr,¡ do solo rraiural. Já nas ãlassificaçOes pedológicas denomina-se."horizonte A

ã"i.Jfl*; C. anttíropic epipedon da' classîfìcaçäo taxonômica do Soil

Consàwation Service norte-ámericano), conforme Souza (1995)' ao horizonte

fornrado ou modificado pelo uso contínuo do solo Pelo homem,. como luga.r de

residência ou de cultivoi por períodos relativamente. prolongados, com adiçäo

de material orgânico em mistura ou não com material mineral'

Ainda quanto a este último asPecto, o efeito da "alteraçäo" de solos

pré-existenter, oL d" sua "estabilização" química, vem sendo estudado, por

åx"r",plo, em solos argilosos, em termos_'de alteraçöes nas trocas iônicas,

natrln.á dos fluiclos dos poros, conteúdo de material , orgânico etc" e

conseqüente alteraçãrc de suai propriedades (ynudanças de volume, resistência e

p""-"äUifiarde) (vär por exemplä Nakayama f¡ Miura, 1987; Sridharan €r

iivapullaiah, 1987; Sivapullaiah sr Sridharan, L?BT)' De fato' como citam

fanning ç itanning (1989), várias substâncias têm sido adicionadas ao solo

pelo hämem, seii àeliberadamente Para "melhoramento" - fertilizantes,

þãrii.iáor, "ti.) Ju de outras formas (metais pesados, compostos químicos

diversos).
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Seja como for, é importante ressaLtar a conclusáo de oliveira (I99+)l
"A!é.m de seu conteúdo, a forma de ocorrê'ncia dos depósitos tecnogê'nicos
também responde a um conjunto de técnicas de uso do solo, específico do

estágio de'evolução do homem, segundo as circunstâncias hirtóricas da
regi-ao considerada /.../. erta forma de abordar os impactos da ação
hlmana no meio ambiente aponta a expressão tss-npgenka como a mais
rica na conceituação dos referidos depósitos" .

Interessa-nos aqui notar que, dentre o espectro relativamente amplo

clos depósitos tecnogêrricos urbanos, um tipo tem se destacado pela ampla

ocorrência e, principalmente, pelo relacionamento à geraçäo de situações de

risco em áreas de precária ocupação - situações essas de porte-limitado em

geral, mas que nem por isso deixam ðe ler gravidade significativa -: as
"coberturas iemobílizadas. Trataremos em capítulo posterior dos grandes

depósitos tecnogênicos construídos.

+-2. As Coþe-rtaßÉ ßempþútzsdss-

O termo coberturas remobilizadas foi utilizado por Peloggia et al'
(Lggl) e Pe\oggia (tggLç) paya descrever os capeamentos superfìciais
tecnogênicos ricos em detritos e artefatos freqüentemente encontrados em

,n.orIu, em favelas no Município de São Paulo, diretamente relacionados à

atividade hurnana (deve ser lembrado no entanto que a referência a

"lançamentos de lixo revestindo encostas de colinas" já é feita, por exernplo,

por Prandini et al., :-974).

Tais depósitos, detalhadamente descritos PoY Peloggia (I99+),
constituem-se de uma matriz de solos lançados e solos superficiais
remobilizados, que engloba ent¡,llhos e artefatos diversos (madeira, restos de

construção civil'e demolições, restos de pavimentos, brita, ferro-velho) e lixo
(sacos plásticos, restos de roupas, borracha, papel, matérìa orgânica). 5ão

extremamente heÌerogëneos e atingem espessuras observadas d,e I até 7m,

como demonstrado pe'ias seçöes geológicas, levantadas com apoio de dados de

investigaçöes de suË-supet-fície, ám dlversos locais. Tratam-se, ?ortanto, de
"materi"iaii úrbicos" na clássificação de Fanning tr Fanning (1989) (foto 4.3)

Erroneamente, o mesmo conceito ê apropriad,o por Figueiredo
(Lggs), com a desastrada denominaçäo de "solos pós-transformados", a qual

melhor se apropriaria ao caso supracitado dos deP-ó-srls5--tcellggxless
lasd'ficadas. Þor'outro lado, depósitos semelhantes foram posteriormente
citados com a denominaçäo de s-qios antróPicos, por exemplo (Pupo €r Lopes
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63

,7993), a qual, no entanto, pelo caráter Eeral, näo YePresenYa a particularidade
deste tipo de depósito.

À maneira dos depósitos tecnogênicos de assoreamento, descritos Por
oliveira (1990) e Oliveira el al.(1992), que se assemelham aos aluvìões, as

coberturas remobilizadas comportam-se como "colúviöes" àe origem humana e

evolução muito rápida. Não sao correlativos no entanto, como os primeiros, à

erosão, mas sim aos movimentos de terra (terraplanagem) e geração de

detritos resultantes da desordenada ocupação das encostas; lançados em "bota-
fora" e vazadouros clandestinos às cristas, por sobre a vetetaçåo, säo
remobilizados sucessivamente pelas enxurradas e movimentos de massa (figura
4.1, fotografias 4.1 e 4.2).

C a r acter í sti c a s G eoté cn i c as

Como descreve Peloggia (L99+), âs coberturas remobilizadas
apresentam, como (egra, quando secas, comportamento comPetente ("rígido") e

resistência relativamente alta, provavelmente os restos de madeira, entulhos,
plásticos e outros artefatos funcionando como elementos de ligaçåo e Yeforço
do solo ressecado (como um "esqueleto" ou "armaçäo"), aumentando-lhe a

resis'tência à traçäo. Ol¡serva-se fieqüentemente a criaçåo de proeminências
suspensas ("em balanço") devido ao descalçamento por erc¡sâo ou instabilização
do terreno subjacente. Tal caracterís'tica de boa resistência em condiçöes secas
já havia sido notada por Pupo fi Lopes (7993) durante maP€amentos
geológico-geotécnicos voltados à urbanização de favelas no Município de São

Paulo, em l-992. Esse comportamento, no entanto, é drasticamente modificado
com o umedecimento e saturação, quando pelo amolecimento assumem
comportamento plástico ou mesmo de fluido viscoso em casos críticos.

5ão ausentes as estratifìcaçöes e estruturas (feiçöes genélicas
espacialmente definidas) internas, sendo yna'canüe a heterogeneiò,ade
composicional e granulométrica, em funçäo dos tipos de solo que a deram
origem (em geral provenientes da própria encosta ou de movimentaçöes de

terra nas proximidades ou nåo) e da quantidade e tipo dos entulhos, artefatos e

rnesmo lixo presentes.

A heterogeneidade dos depósitos leva à expectativa de que as

propriedades geotécnicas sejam bastante variáveis de um local a outro e mesmo
em um só depósito, não permitindo portanto a tentativa de definiçâo
laboratorial de dados quantitativos representativos. No entanto, enlre as

características comuns observadas, condicionadas pela gênese particular, são
destacáveis; a compacidade e consistência (dependendo da granulometria
predominante na matriz) em geral fofa e muito mole a mole (valores do SPT -
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Standard Penetration Test. - entre O e +) predominantemenle, ou

eventualmente média (SPT da ordem de 6 a 9) a maiores profundidades (da

ordem de 4 a 7m); as elevadas macro-porosidade e permeabilidade. Na maior
parte dos casos é nítido o contraste geomecânico com o substrato (solo

superfìcial ou solo saprolítico freqúentemente) menos permeável, possibilitando
a percolaçäo preferencial da 'trgua de infìltração ao longo do contato das

camadas, ou mesmo a criaçäo de um nível d'água transitório (temporário)
restrito à camada superficial.

5ão materiais favoráveis ao rápido crescimento da cobertura vegetal
(gramíneas), yazäo pela qual en'l geral näo se observam problemas de erosão,
sèndo este rápido recobrimento vegetal uma caraûerística que .ñ'eqüentemente

difìculta sua identifica ção e mapeamento. Quanto à escavaçäo säo materiais de

la categoria (1), a não ser na eventualidade de ocorrência de entulhos de maior
porte.

Estabilidade

As próprias condições de formaçäa desses depósitos (movimentaçöes e

reesta bilizaçöes sucessivas a partir de um "bota-fora") já implicam em precárias
condiçöes de estabilidade (';coøficietrtes de seturanç4" próximos à unidade);
dessa maneira quaisquer mutilações ou alteraçöes nas condiçoes de equilíbrio
(cortes na base ou à meia,encosta, lançamenlos de águas servidas, infiltraçöes a
partir de fossas e chuvas intensas são as mais frequentes) podem induzir
iaciltnente a ruptura. Localmente podem ser observados freqüentemente claros

sinais de movimentos de rastejo ("creep').

Tais mutilaçoes em geral decorrem do próprio Processo de ocupação

das áreas de ocorrôncia por ;ssentamentos espontâneos (favelas, "invasöes'),

com suas ca racterís'ticas de precária implantaçäo (comjugação de cortes e

aterros para criação de plataformas Para construçåo de moradias, por exemplo)
e deficiências de infra-estrutura típicas. Ao cortar a encosta, busca¡rdo a criaçåo
ou expansâo de um espaço horizontal, o morador retira a sustentaçåo da

camudu; o talude pode perman ecer, no entanto, em situação de estabilidade
aparenhe, atê, que um fator adicional (em geral a infiltraçäo das águas de chuva

ou servidas) d,eflagre a ruptura. Nessas condições, em se considerando encostas

de declividades fortes ou moderadas, o trau de perigo à ruptura será via de

regra {!to ou Moderado, conforme a concèituaçäo proposta Por Hunt (1990).

O porte, nalureza e abrangência das instabilizaçöes, e suas

conseqüênciai, seråo no entanto determinados pelas condiçöes locais (espessura

do depósito, declividade e estado de murtilaçäo da encosta).
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Exemplos do Município de São Paulo

Como exemplos dos escayregamentos de maior porte observados
podem ser citados os acidentes ocorridos em ¿ncosta na favela "Penhinha" (d.
Sto. Antonio), em dezembro de 1991, e favela "Gervásio Botelho"
(Americanópolis), em novembro de 7992, além dos escorregamentos relatados
na favela do Jd. Eliane (Itaquera). Iodos tiveram características intermediárias
entre rupturas translacionais de solo (superfície de ruPtura de seção
transversal rasa) e corridas de lerra e detritos (no sen'iido que lhes atribuem
Guidicini tr Nieble, 19S3), envolvendo no entanto quantidades variadas de

material movimentado.

O escorregamento ocorrido na Favela "Penhinha" Çd. Santo Antônio,
zona Sul de 5äo Paulo) etrvolveu volume de material semifluido mobilizado da
oràem de 2OO vn3, movimentado com rapid,ez por aÌ.:Þ. quarenta metros até se

estabilizar no pé ào talude de inclinaçåo mêdia de apro,(imadamente 3oo, e

energias suficientes para arrastar barracos de madeira e destruir total ou
parcialmente casas de alvenaria. Investigaçöes de sub-superfície realizadas após
o acidente, totalizando doze sondagens a percussão, permitiram definir a

geomelr\a do escorregamento e o comportamento espacial da cobertura; pode
assirn ser caraclerizaàa a superfície de ruptura (por compração à conforrnação
topográfica pré,-escorregamen'to), a qual näo afetou o maciço subjacente
(constitr¡ído por solo saprolítico e bolsöes de rocha alterada) (figura 4"2,
fbtografias 4.5 e +.6).

O escorretamento da favela da yua Gervásio Botelho Ì.eeve

características ¡;erais muito semelhantes, de movimentação superficial tipo
"corrida de lama", que se estabilizou ao pê da encosta após destruir
aproximadamente nove barracos de madeira.

F-m ambos os casos as rupturas foram induzidas pelo encharcam€nto
super-fìcial resultante do lançamento de águas servidas, e deflagrados por
chuvas intensas.

Quanto aos escorregamentos do Jd. Eliane, zona Leste de Sâo Paulo,
cujas características locais säo detalhadamente descritas por Barros & Peloggia
(I993), para a ocorrência de 1o de abril de 1992 foi registrada precipitação de

39mm, com o acumulado a partir d,e 29 àe março d.e 68mm (dados da Estação
Itaquera do DAEE).

Por fim, registre-se que no período chuvoso do verão àe 199+[1995,
foram observados novos escorregamerttos envolvendo coberturas
remobilizadas, posicionadas em anfìteatros de cabeceira àe drenagem, na Favela
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do Jardim D'Abril (Butantä, Zona Oesle do MSP), entre inúmeras outras
ocorrências. Ainda, que outras ocorrèncias desses depósitos l.,ëm sido
caraderizadas através de investigaçöes de sub-solo, citando-se aquelas da favela
l'leliópolis e dafavela doJaguaré (figuras 4.3 e 4.tl).

DELINF,AÇÃO E APROIUNDAMENTO TEMÁ'TICO DA GEOT,OGIA DO TECNÓGENO DO MUN.DE S.PATJLO



Nolas:

(l) Materiais de "14 catefloria" quanto à escavação säo aqueles removíveis sem a

Àntntriaá¿é do uso de "explosìvos. e manuaÍmente ou com o emprego de
máquinas leves (corrforme a'classifiéação do IPT em Ponçano et al", 19'81Ï.
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Fiqura 4^1. Gênese e ocunaÇão da cobertura remobilizada" (a) mgvlSentSeoe:

i,li¡1*r#JiîïJãu¡iïårr"'L*5i'.if-',{tæt'tl+{.i,':,¡åvr#+ï
iÌl¿brr'"".il; LT'-i;;ã;ri" à" ii*ól R: tuþtut, no 'bota-fora" Þ'g-d:'{9^:i
ss. (b) forma .ura.teiisitä^7" -;;iíP;iig ì, encosta 'por, as-s.enta.mento

¿;þ';íá";;.'Ñ;tar a þoiã'iãcão das niorãdias"emofåfi5fi:åì i?''fliftiÏå5':,ó".té Ic)-: otet:ro (A).'As .setäs indicam o flu
partir cle lançamentos ätg#; iij.tiää,; i¡i,'ä"t*åt t*u{ {r) n águas plúviais

lnal dr¿nadas. cr: cobertura temoblllzad'à' lYelogSta ' LtaT )
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raylry:);2r)rn.rrlco o¡ :,uDcÍi-tLr¿ LiicLli¡r- .u t"p-{ültÍl-: loc;l ..lg l.r.nçemento de

;ilä'-.?';iä;;:'ËÉä,iä,'i'-";;;;iiiã;-na-enãésta; 2- moradias destruídas: 3-

m.assa escorresaÕa', "-''.åuåit1,iir"'Ë'".uTii-fa;--ç.,",4gnl:f:27it:"::,t"itl!
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,li,i*ililì"liå"¿";;iítrl.i;'ìilto:i'Jöiä, ñìi.eèuu, cor marrom e compacidade

sltros
brita,
suOertìCial de COnStitUiÇãO SiitO-arenOSa, mlcaceâ cor mArrom e cctrnlrdLruduË

Ëälo'.ì ,îåaîn-";*;;i;'¿åI"oo.;.i'ã:'ä;'iå-p-tiiiä'" ìip.ólito rle ahfìbolito
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Fir¡ura +.3. Seçöes geológicas em encoslas da Favela Heliópolis'. zona Sul do

i,iüilËi6é"ä""ï;;" fl,;i;.'Cs'igCns, 
-i) lobenu.rs r¿rnobilizadas e aterros

iääiäã$."¿r tióä-"¡dtä-to.a (arßitas *'.'to oiunätäi .om entulhos e detritos
;îs:îäì;,,ä; ¿ll;."õ;Uli.Eàq'ei"i;ri:TÏri; alriirn-a¡ie; tr ll1.l't?\':s"'låt,ìÊsiñi.h'--pãião 'àrenosa," preta, d9' consistência murto mole;

surìêrfìcial/horizonte pääåi¿"iË.ì," årgîù Èõrõtu pouco arenosa vermefha, de

cohsisrência mote a *;-ii$';ói¿. -Iïqáng +) 'arsila plástica siltosa cinza-

¿s..'erdead¿. pouco iìrenosa, méclia a .dura;. : I aleii flno/il argìlo-s^1.'om seixos'

fofa ¿ medianament"'".;inä;ä: o>"li'äitã' áä- inuéitigucáö geotécnica' 5P:

sondagens a percussão.
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ãã t.[."o pela'urbanização'
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Fotografi:¡s 4.7 e 4.8. Escorregamentos de. aterro lançado em encosta de alta

declividade, ocupada por morJãiu, precárias no topo " ?o.Pé' 
o volume de

material mobiliza,io, embora Pequeno, é sufìciente þlt: destruir moradias de

madeira (Favela da Vila nndrade,'Cu*po Limpo, ZonaSul do MSP' J997)'

ireln*nçao E A'ROF.NDAMENT.''vÁrtco DA crroloclA Do recNócrNo Do lvfIJN'DE s'PAuLo
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Å. expressiio 1¡cológic,r rlos ilepósitos Lecnogini'-t.ts'-trbanus: Partc 1I' -'Ì ---'- (1 
lr\ lrirnsíolmaçãt-r clas v'Ìírzects)

"Pressente-se uma Erande transformação
nas paisagens antigas das várzeas
regionais" (Aziz Ab'Saber, 1957)

5.1. Introdução

Enn um artigo publicado no Jornal do Geólogo no 34, publicado pela

Sociedade Brasileira de Geologia, Citroni (198S) analisa as relaçöes entre a ação

dos homens e o meia-ambiente metropolitano, especificamente quanto à

ocupaçäo das "várzeas" (1) paulistanas; permitamo-nos reproduzilo
pa rcia lmente:

"O homem moderna continua mantendo relaçöes aparentemente
místicas com as águas; /.../ É possível 'explicar' esses rituais em virta qu-e

os rios possuem oþéssimo hábito de situarem-se nas plrtq mais baixas de

um terreno; se somarmos a isso a irresirtível tendê,ncia de a água correr
para baixo teremos um rio cheio de águg (9 e.sgotos)' O- problema
'aumenta 

se o volume de água que chega ao fundo do terreno é maior qu.e

aquele que sai através dolio; nesse caio o rio demonstra um hóbito ainda
m'ais condenável, o de sair de seu leito e invadir as planícies aluvíais que o
margeiam. Essas areas muitas vezes recebem o sugestivo apelido de

planícies de inundação. /.../

Em muitas dessøs planícies de inundação homens de muita visão,
chamados especuladores imobiliários, decidiram que seria ótimo se fossem

construídas høbitações. Feito isto ertabelece-se um pequeno confl¡to entre
qs águas que insirtem em ¡nundar a planície de inundação e a povo (que

não é bobo mas não tem opção). /.../

Como a maioria dos comportamentos ircacionais, o ritual é

inócuo uma vez que qs águas contin'uam correndo para.o fundodos vales

e enchendo os rios (situãdos agora sob grandes avenidas). As águas 
-têm

agora duas opçõet ou'correm sobre seu novo leito de asfalto (".) ou

"íito^ que 'as águas de rio acima entrem no curso canalizado,
transferindo para lá a enchente. Às vezes as águas optam por uma
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m¡stura desses dois processos; surgem assim os pitorescos bueiros
artesianos" (Citroni, 1988),

Não retirando ou diminuindo toda a justeza da sarcástica análise
efetuada por Citroni, temos que ressaltar mais uma vez que as planícies de

inundaçäo e os rios tratados pelo autor não são os mesmos rios e planícies de

inundaçâo anteriores à urbanizaçâo. E, se na planície original sâo naturais as

inundaçôes sazonais, não säo mais as mesmas inundaçöes (isto é, não decorrem
das mesmas condiçöes (causalidades hidrológico-hidráulicas) que atualmente
ocorrem. Isto está implícito na PassaEem:

"Os ratos e o lixo que antes dividiam seu habitat nos córregos
com sedimentas e esgotos à luz do dia agora o fazem em profundas e

espaçosas tocas mõbitiadas" (Citroni, 19ss). Em 
- 
outras palavras, os

funcionamentos fundamentais do rio e da várzea foram completamente
alterados e àe forma irreversível (a menos de um brutal reordenamento
urbano). Em particular, o caráter submersível da planície meândrica
q uaternária.

Segundo o Departamento de Águas e Energia Elêlrica do Estado de 5ão

Paulo (DAEÈ, L982), "convém ressaltar que, na estação chuvosa,já em 7873
os rios transbordavam e quase transformavam a cidade em uma ilha. É. de
notar" também, que estes extravasamentos a ningué'm incomodava na
época, pois ninguém ainda se aventurara a ocupar a várzea que nada
mais era que a leito maior dos rios" (ênfase minha).

Realmente, conforme Oliveira t¡ Figueirôa (fg8+), "o problema das

cheias é antigo e ocorre sempre a partir do aumento da intensidade das
chuvas de velão,que ocorre em seu máximo durante os meses de ianeiro e

fevereiro, podendo ocorrer em dezembro quando as chuvas se qdiantam
ou março, quando elas se atrasqm. /.../ JA no século passado as enchentes
ocorriqm e cqusavam tanto traurna na cidade quanto na atualidade,
gudrdadas as devidas proporções" A várzea do Carmo, bem como t'odo o

lio Tamanduateí, con-stituem um problema lproblema "oficial"] poüot a
cidade desde, pelo menos, 7824. Assim é que a ata do Conselho Geral da
Província de )z de outubro deste mesmo ano 'resolveu que se expedísse

ordem (...) para mandar encanar o mesmo rio pelo seu le.ito natural, desde

o primeiro'lugar em que se desviaram as suas águas, Ieu-ant.ando-se nos
cànais øçudeifortes de faxina e torrões compactos a pilão ("')'" .

No entanto, a transformaçäo da planície pode ser melhor entendida
através de dados comparativos objetivos. Vejamos:
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Vazoes do Tig!ê em episódios de enchenJes em 1929 e 1982

local vazöes (Q) (m3ls) Qtgsz[Qtgzg1929 1982

Bairro do Limão 318 53O
Edgard de Souza 521 755

fonte: DAEE, 1982.

Como ressalta o DAEE (l-982), aPesar do aumento d'as vazões, "é

inegável que as inundações de 1982 restringiram-se a regiões críticas
en{uanto que qs de 7929 foram generalizadas nas três bacias (Tietê,
Pinireiros e Tamanduate}. ttlão é demais enfatizar ('..) que as vazões de

L982 foram em média cerca de 55% maiores que as de 7929. /"./ O

considerável abaixamento da linha de. água entre os eventas de J.929 e
7982 só pode ser imputado às obras de melhoria executados nos canais
dos três rios" (grifo meu).

Por outro lado, se ê. verd,ade que as inundaçôes diminuíram nas

principais planícies, inúmeros outros pontos de inundaçöes efêmeras surtem
àontinuamente, em associação notadamente à modificaçâo do escoamento pelos

talwegs, substituídos por um sistema ð,e drenagem urbana muitas vezes

ineficã2, para " períodos de recorrência" relativamente curtos. Seria mais justo
falar-se entäo, näo de "inundaçöes", mas alagarnen'tos.

5äo portanto tais alagamentos, de caráteY diferenciado das inundaçôes
da antiga planície quaternárìa, que têm seu agravamento relacionado às

caracteristicas da ocupaçäo urbana, como a intensa e progressiva
impermeabilizaçäo das bacias de contribuição e a obstrução das seçöes dos

canais pelo assoreamento, e aos quais se refere Rocha (1992).

Assim, é a lógica da nova realidade objetiva que deve ser estudada,

para fornecer a base teórica necessária para descobrir quais das muitas
isoluçöes técnicas eleitoreiras" são falácias, como no dizet de Citroni (1988), e

näo úm "modelo" de funcionamento de um geossistema "natural" (2). Assim,

evita-se o risco de, ao invés de nâo cumprir seu "PaPel social" (como é a justa
preocupação de Citroni), isto é, nåo ter aplicabilidade na prática social, a

Geologia cumprir seu papel social de maneira equivocada.

r,67
1,45
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5.2. Q-uebra do funcionamento natural dos geossistemas: erosäo.

ags_S_f e¿!n_ç-!t e-"te rra m e n tos.

A situação quaternária

Seja como for, sabemos que nåo é possível caracterizarmos os

processos oiorrentes nas várzeas sem englobarmos as vertentes que as ladeiam.

Ë i.to é válido tanto para um geossistema natural (3) quanto para aqueles já
profundamente modificados pela urbanizaçâo, em diversos graus.

Antes de tudo, no entanto, convém caraú.erizarmos o Processo
sedimentar "normal", isto é, atuante nas planícies quaternárias anteriormente à

urbanização. Conforme Bigarella tr Mousinho (I965), "parte-se do princípi.o
de que o perfit tongitudinal dos rios é mantido quand.o a entrada e saída
de sedimentos se equitibram. Tal equilíbrio é função de uma relação entre
a carga e descarga fornecidas peia bacia de drenagem., resul.tando das
caraã.erísticas dõ escoamento superficial, vegetação, Iitologiø e solos.
Mudanças climáticas para o semi-árido ou clima mais seco conduzem
princialmente à agradaçao, tendo a degradação importância mais
'timitada (no vale). /.../ tm compensação, na troca climática para o úmido
predominøria a degradaçao" /.../ No primeiro caso, com a diminuição das
'precipitações a coÚertura vegetal tornar-se-ia menas densa permìtindo a
'remoção acelerada do regolito decomposto. A erte aumento de cargø
corresponderia diminuição da descarga do rio e .conseqüentemente a
agradação no fundo do vale. /.../ Na passagem do.clima seco para .o
Um¡do, por outro lado, o aumento da descarga ocorreria
concomitàntemente com o avanço da colonização das vertentes pela
vegetação. As vertentes tenderiam a fornecer quantidade menor de

dãritos e de calibre diminuindo progressivamente' os cursos d'água
teriam possibilidade de se encøixar, sendo a abrasão mecânica do leito
facititaàa pela presença de detritos mais grosseiros resultantes da
morfogêneie mecânica vigente sob clima seco, e por se apresental o fundo
do vale recoberto pelo material aluvial pouco coerente depositado na fase
anterior",

Sintetizam os autores citados a seqüência dos eventos deposicionais
das várzeas, no Sudeste do Brasil:

"(7) Elaboração do assoalho da várzea sob condições climáticas
rigorosas; (2) depos¡ção de cascalho contemporaneamente à de.gradação
dó fundo do 'vale (clima semi-árido); (3) inrtalação de canais
anastomosados e deposição de sedimentos qrenosos' Fase de "braided

oUlr¡r¡eaçÂO E aTROFUNDAMENTO TEMÁ.TICO DA GEOLO6IA DO TECNÓGENO DO MUN.DE S.PAULO
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stream", drenagem intermitente sob condições climáticas rigo.rosas klima
seco); (4) encaixamento da drenagem erodindo parte dos depósitos dos

;;;ir' anastomosados pelo rio' íntermitente (mas preservados em

ãäp."rro.rzJ;- g) preenchiento com sedimentos finos síltico-argilosos

deøositados durante as inundações e sedimentos arenosos depositados no

;;;;i, ;;;;"nà,içöes de clima úmido" (Bigarella €r Mousinho ' Ie65)'

Esia é a situação natural, resultante dos processos da fisiologia da

paisagem quaternária. Atualmente, o que se observa é uma profunda

modiñcação' nos Processos atuantes, peia 
. 
açäo humana' e dos quais se

ã.rir.u,n, o proglessiv o aterramento däs planícies no decorrer dos anos; o

assoreamento dos canais pela sedimentação èorrelativa à erosão aceleraàa.

O aterramento das várzeas: a alteração da coluna estratigráfica por

dep ó sita s tecn o g êni co s co n rtru í do s

Nessasáreas,oentulhamentodasvárzeasprincipaìssedeuesedá,
mais que Por assoreamento, Pol aterramento (depósitos tecnogênicos

conrtruidos), concomitantemente ås intervençöes de retificação e canalizaçâo'

De fato, como descrevem Oliveira Er Figueirôa. (198+), as

intervenções nas várzeas, com retificaç öes e aterramentos' .já se mostram

,f g.in."ii"át em ,n"ados ão século xtx, iniciando -se na várzea do Tamanduateí:

em 1887 citavam-se os "aterrados" de Luiz Gama, do conde D'Eu, da. Moóca, do

Braz,doGasômetro,des.Caetano,daLrrz'NavârzeadoTietê'j.áse
apresentavam terrenos aterrados pela imptantação das ferrovias (aterrado da

"i";;;;i; r"ti.ru:). -ruit intervençöås realiiaram-se, de início, com os propó-sitos

de sanhar terreno aproveitável, sanear as áreas alagadiças ? rzy:Êuu'.os efeitos

ãur".n.t"nt"s. Rb'Sa'ber (Lg57), cita o entulhamento da planície do Tietê, a

;;il il base do "morro do Pari", com material retirado dessa mesma

elevação.

Quanto ao vale do rio Pinheiros, descrevem Braun et al' (L99o) que

"o ,on¡uiàçao do, fatores controle de cheias ? gt?ço?. de energia

proroío,î, io, ono, 4o, a retificaçao lo c.urso do rio ("') ' eliminando sua

característica meandrånte e conierindo-lhe um traçado retilíne.o de 26 km

de comprimento e cerca de \Om de largura média". como ressalta Ab'Saber

Cigsz>,' a canalizaçâo ao longo da mlrgem esquerda .do vale propiciou a

à-pliáiao dos espaços urbanostontínuos na margem direita'

No entanto, deve ser destacado que os aterramentos das várzeas
.foram e sao propiciaáos " decor."ntes da deþosiçäo dos detritos e entulhos da
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urbanização. "Historicamente, o líxo foi usado em são Paulo como material
de aterio, principalrnente nas várzeas e em pontos da periferia urbana
sistematicamentà incorporados ù cidade em seu processo de expansão"
(PMSP, I992a); "outro fator de poluição da várzeas e dos rios foi a prática
que perdurou até a década de'7O, de utilização do lixo como material de

àtnrio das várzeas" (Rolnik et al., l99I). E, como ressaltam Prandini et, al.
(lgz+), "quando utilizado para preencher lagoas ou alagadiços, a
decomposição anaeróbica do lixo produz grøndes quantidades de gás
metano (...)".

Portanto, a ocupação ð,asvârzeas foi propiciada Pelas retificaçöes dos

caudais, que canalizaram os leitos em cursos retilíneos e de declividades muito
superiore! àquela do curso meandrante e, assim, quebraram. definitivamente os

p.b.ussor naiurais de funcionamento da planície fluvial holocênica. As amPlas
'áreas da várzea antes alagadiça assim liberadas säo ocupadas através de

progressivos aterramentos, ã coalescência dos quais propicia um recobrimento
quale homogëneo d,a antiga planície, dos meandros abandonados e do antigo
làito, e aindã mesmo dos baixos terraços cascalhentos. Tal cobertura contínua.
extensa e potencialmente mapeável, de esPessuras comParáveis, Pelo menos. aos

aluytqcs-hblaeeneqUsxstttue o rePresentante mais evidente de uma formação
geológica quinária no Município de são Paulo. E, esta. de gên€se intimamente
ìÍgada- por-ùanto à dos compartimentos de relevo associados. as pk¡nícies

tecnosên icas.

Aos processos de aterramentos das várzeas centrais, vêm j.untar-se as

transformaçöes induzidas que acomPanham via de regra as fTent€s de expansäo

urbana, notadamente naquelas regiöes do Município onde estas avahçam em

direçáo às cabeceiras de drenagem: o e)¿cesso de carga sedimentar que a erosão

acelerada conduz aos riachos sinuosos produz padröes semelhantes aos canais

anastomosados (braided channels) típicos das savanas.

Erosão acelerada e assoreamento: depósitos tecnogênicos induzidos

Por todo o mundo os efeitos da erosäo acelerada na degradaçäo dos

solos, como vimos, têm sido há muito extens amenle discutidos. o destino do

material detrítico mobilizado - e a formaçäo de depósitos correlativos a esses

processos de degrad,açãto -, no entanto, só mais recentemente vem merecendo
alenção e pesquisa.

No Município e na Região Metropolitana de Säo Paulo, as proporçôes
do problema do aisoreamentó dos canais "fluviais" podem ser claramente
.onitutudas no relato de Santos ¿r Nakazawa (L992)i "urn aumento
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significativo no assoreqmento dos canais que exige uma dragagem
constante, a curtos anuais de 5o milhões de dólares, além do problema
não equacionado de áreas para bota-fora de 5 milhões de mJ de lodo por
ano". EsTa quantidade inclui, segundo os autores citados, sedimentos e lixo na
proporçäo de 95% para 5%.

Esta produção de sedimentos transportados para as várzeas decorre
principalmente das "áreas erodidas das frentes de expansão urbana dq
metrópole. /..,/ (¡.la qual) com o crescimento explosivo após a metade do
século , vem sendo progressivømente ocupados, e sem nenhum critério
técnico, os terrenos cristalinos mais periféricos, de relevo mais acidentado
e com solos de alteração extremamente vulneráveis à erosão" (Santos tr
Nakazawa, 1992). Este tipo de constatação tem levado via de regra a

generalizaçöes como a seguinte:

"No âmbito dos macroproblemas ambientais, engendra-se mais
um comprometimento grave: essa urbanização precária periférica, que
não atende a qualquer exig,ê,ncia técnìca (legøl ou não), vai uttrapassar os
limites da Bacia Sedimentar de São Paulo (onde os terrenos apresentam
potencial de erosão muito baixo) e ocorrerá sobre solos do complexo
cristalino, de maior declividade e altamente vulneráveis à erosão.
Sucessivamente, a ocupação desordenada das periferias Norte, Sudeste
(incluindo o ABCD), Oeste, Sudoeste, 9ul e Extremo Leste Le Lambém,
recenlemenle e em tendência aceleraàa, o Noroeste: )araguá, Anhanguera,
Perus) colocará sob o risco de desabamento grande número de moradias e

agravará sobremane¡ra os problemas de enchentes, tanto locais quanto
no Tietê e no Tamanduateí" (Rolnik et a1.,1991),

Ora, segundo Santos tr Nakazawa (1992), "(...) pode-se concluir que
os so/os de alterøção de rochqs cristalinas são muito mais erodíveis (..')
que os solos de alteração dos sedimentos terciários e os solos superficiais
laterizados cristalinos e sedimentares; a suscetibilidade à erosão cresce no
sentido inverso ao intemperismo". Quanto à primeira afirmaçäo, Parece
explicar-se pela constituição siltosa desses solos de alteraçäo, visto que, nas
palavras dos autores citados, "o silte não possui a propriedade ligante da argila
e possui peso menor do que as areias, tornando-o material altamente erodível",

Quanto à segunda afirmaçäo, podemos considerá-la apenas Parcialmente
correla. De fato, conforme nos aprofundamos num perfil de alleração,
passando dos horizontes pedogênicos, laterizados (isto é, cimentados por óxidos
e hidróxidos de Fe e Al) ao solo residual jovem ou saprolítico, que é decomposto
de forma a perd,er a coesäo original e ainda näo tendo ganho a secundária (da

laterizaçäo). Aumenta-se a fragilidade à erosåo. No entanto, ao nos
aprofundarmos mais, no saprolito nos deparamos com materiais bastante
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resistentes, por menos alterados, visto que a decomposiçäo não destruiu
totalmente å coesão da rocha original (abordaremos detalhadamente este

assunto em capítulo posterior).

Ësquematicamente Podemos representar tal questão:

solo superficial (laterizado)

solo saprolítico

saprolito

A questão, no entanto, Pode ser abordada de forma diferenle: "Do

ponto de vi'sta geotécnico, as formas de relevo da bacia sedimentar e do
'embasamento lrirtalino apresentam comportamentos muito distintos: os

da bacia, constituídos de'sedimentos terciários, são de forma geral møis
resistentes à erosão e, por apresentqrem relevo mais suave, exigem
menores alterações no þerfrt do terreno pd,'q serem ocupados; os do
embasamento crìstalino, ao contrário, apresentam relevo mais
acidentado, solo superftcial pouco espesso e solo de alteração mais

susceptíve! à erosão e a processos de escorregamentos. decorrentes, em

guroi, de cortes e qterros executødos inadequadamente" (PMSP,I99+)'

Nesta análise já se esboça o ponto fundamental da que-stäo, e que nã.o

é a erodibilidade em si] mas a o.,rpação (apropriação do relevo). Problemas de

erosão intensa vâo ocorrer principalmente, tanto nos sedimentos terciários
quanto nos solos saprolíticos do embasamento cristalino, em funçåo da

exposição de tais solos (pela retirada d.ea vegetaçäo e escavaçã.o dos solos

suþerdciais) e da concentraçäo do escoamento (ou seja' .uma condição

r"iirtáti.u artificial). pode-se dizer que, sob as mesmas condiçöes, os solos

terciários sejam relativ amenÌe metros erodíveis. Isto. não signifìca no entanto
que não sejam ambos muito erodíveis. Na verdade, podemos falar em

"resistências'r diferenciais à erosäo, entre eles e mesmo nas diferentes camadas

dentro dos maciços.

DELiNEAÇÃO E AIROzuNDAMF.NTO TEMÁTICO DA GEOLO6IA oO 1gCNÓCENO DO MUN.DE S.PAULO
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Há na análise anteriormente citada, portanto, uma inversão de causa e
efeito. Podemos pensar que, por apresentarem relevo mais suave, exigindo
menores alteraçöes topográfìcas nos terrenos Para seYem ocupados, e

propiciando então uma ocupação mais consolidada, resulta que sejam menores
os problemas erosivos nos maciços terciários.

Descreve Oliveira (tgg+): "Destacam-se (...) como fontes muito
produtivas de sedimentos, áreas subrnetidas a movimentos de
terraplanage.m que expõem, em cortes, aterros e bota-foras, materiais
terrosos completamente desprotegidos e altamente vulneráveis à erosão
pluvial, como é o caso de loteamentos, de áreas preparadas para a
implantação de conjuntos habitacionais, de jazidas de materiais para
obras de terra, de minerações, de es'tradas etc. Quando tais obras
envolvem a rede de drenagem como, por exemplo, aterros de estradas, na
travessia de cursos d'água, ou ensecadeiras de barragens, a produção de
sedirnentos corresponde ao próprio lançamento de solo dentro dos corpos
d'água. /.../ Assim, de forma indireta, através da alteração da cobertura
vegetal e do manejo do solo, urbano e rural, ou lançando diretamente o
solo no corpos d'áþua [ou nas encostas], o homem responde pelo pr.inciP.al
fator de oroducão-de sgdJrngnlps-de-uma bacia submetida ao uso do solo-
ou seja, responde pela formação de depósitos tecnogê,nicos"

Estas observaçöes de Oliveira, que sintetizam o que já pudemos expor
anteriormente sobre a expansão urbana, nos deixam clara portanto a relaçäo
enlre a apropriaçäo do relevo e a produção de sedimentos e assoreamento das

várzeas. A expansåo perifévica no Município de São Paulo se dá, ressalte-se,

como já citamos, via de regra em direçäo às cabeceiras de drenagem, às terras
altas que circundam os sedimentos terciários. Por essa limitaçäo geográtfrca, as

frentes de expansäo urbana comportam-s e lanto como locais d'e

exptravasamento de detritos - lançados em bota-foras e vazadouros, em âreas

que por sua vez lambém väo ser mais tarde incorporadas ao sítio urbano -
quanto como produtores de cargas sedimentares "para denlro" da cidade, em

sentido oposto à expansão. Em um primeiro momento (e o de maior impacto),
as formas de ocupação descritas respondem por uma alta taxa de mobilidade de

detritos, transportados pelos cursos d'água ou temporariamente imobilizados
na forma de depósitos tecnogênicos de assoreamento.

No entanto, esta alta produçâo de sedimentos nas cabeceiras de

drenagem näo pode produzir o efeito "normal" de alteraçäo do padräo fluvial,
confoime já comentamos anteriorm enle, a näo ser nos trechos mais altos do
curso, onde como vimos isso realmente se verifica. Isso pois nos trechos mais
baixos, onde jét se definem várzeas mais expressivas (controladas pelo nível ð,e
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base local representado pelas grandes planícies do Tietê e do Pinheiros' Por sua

,"i .""ái.iri.adas pela stleira"graníticä de Barueri), a carga detrítica vai passar

;; .;;;i; ;"iin.u,io, (retitinizädos), muitas vezes revestidos, e dos quais passa

a ser sistematicamente dragada, como vimos. Nakazawa et al' (1992) citam

como medidas mais adequaäas e eficazes Para a redução do assoreamento' o

controle da erosäo nas áieas fontes e a reienção dos sedimentos, onde Possam
,'oerrnanecer em defìnitþoì' (isto é, e estabilizaçäo do depósito tecnogênico), ou

em pontos que facilitem o desassoreamento'

A açäo humana sobre a natureza se dá' paradoxalmente' entâo' em

dois patamã.ãs: (r) nã ptod,çao acelerada de detritos Pa.ra a rede de

ã."t"!"À; (Z) evitando äs cotrsequências d¿ tal efeito sobre o sistema

modifi"cado da várzea urbanizada, com a dragagem'

DELINEAçÅO E APROFUNDAMENTO TEIrIÁlco pn cnoloclA DO TECNÓGENO DO MUN.DE S PAULO



(1) conforme descreceu Ab'Saber (tgsz, 1958) "na terminolog.ia popular
naulistana" eram comzyeendidos pelo termo v'árzeas todos os terrenos de
'"l""iaãi iecentàs- de\de os bre'iais das plankies- suieitas à submersão
àÃua1.--até-às-ol'anícies mais elnxutas e menos suieiitas às .inundaçöes,
existentes nas pbrções mais elevadas do fundo achatãdo dos vales"

(2) Detenhamo-nos um - 
pouco. na . discussão dos "modelos". De maneira amp.la,

nos.d.iz Ab'Saber (1977)'que "cada área e c.ada.gleba tem os-seus própÌios
problemas de conservaião .e maneio racio.nal"dq espaço.. Razãci porqqe
'cada caso é um caso, do ponto de vistg da organaaçdo agrana
looderíamos dizer territorial ile modo geraU e proteção dos tecrdos
ic-ol¿aiios. Nesie sentido é inútil. para nãó dizer criminoio, copiar receitas
emp1ñcas oi- encontar modelo-s',,de tipo polivalente, para' explorar o
espaço, sem o nsco de degradaçao

áqua e resíduos, mas principalmente ggua; urya camqdã rasceJante de
în'ã'{àriais- ãe-iekentâ,' por bua vez,. 1í nmâ mirtura em movi¡í'¡ento de
aetritis-e- aøuà em orþorcoes vanaveß, mas principalmente detritos.
Ainda aue à"primeirø'viîta'o rio e o lencôl de m'ateridis de vertente não
iànhãñi-sâmeTnànià- eles são somente os'membros ertremos de uma série
¿o;iíÀua.-¿ ãuãnão'esta qèneraliiacão é reconhecida, pode-se estender o
'iio' sòlirõ toiià a bàciä e para 'montante até oi 'própriot ..divisores.
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Fotoqrafias 5.3 e 5.4: Depósito tecnogênico construído (aterro de "bota'fora"
äã- r?ìäito; dã mirìeracãóI-efetuãdo" sobre várzea quáte.rnário-quinárìa. 

^espesíura do depósito tiasal (acima), formado por materiais diverSps, attngta
aproximadament'e 4m em fevereiro de 1995. A camada;yperlor, de ma-ls.oe
l'om de esDessura de aterro lancado em ponta (abaixo), const¡tu¡'se
predominantbmente de solo saprolíticb de granito (setembro de L995). Zona
Ñorte do MSP.
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Fotografia 5.5. Seção da várzea anterior: camada superior tecnogênica antiga
poucb espessa, arenosa, com artefatos diversos. sobi,e camada a=r*ilo-arenoTa
cinzento escura aluvionar, com leito cascalhento na base, sobre íaprolito de
granito porfìrítico.

rþï
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Fotoqrafias 5.6 e 5.7: Depós_itos tecnogênicos construídos: aterros de "bota-
fora'" de entulhos e escavacoes urbanís. com espessuras superiores a 5ïil,
efetuados sobre a várzea do corrego dos tvtachado s, Zona Leste do MSP.
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r:scù rrc ta rne n Lo: ittclltzitlos relacìQrrlld'Qs

ir .o*itd;Ì'äå;it:îi¿;"' 'uil':n.,ìãi! " 
ùm miriiir¡l Lerci¿iriqs

6.I.-Ça!@dês su+ctfct¿s-

A estrutura s ub-sr'rperfìcial das encostas urbanas - 
paulistanas ê

constituída predominantemente por camadas de colúvios' lreqüenlemenÏe

marcadas por pavimento, à. .ur.älhos inhumados basais (stone lines), solos

residuais maduros " 
- 

,oiidcirus remobilizadas (tecnogênicas); ou ainda

depósitos cenozóicos, ,;ii;t ;t;tidas de lama e detritos das encostas das

Uå"ããt 
"tigitais 

da Bacia sãdimentar de Säo Paulo' Tais depósitos. assentam-se'

discordante ou .on.o.d'i. t" 
"nti",transicionalmente 

ou de modo brusco, sobre

os maciços resultantes aà ì"i.r"pãrizaçâo dos sedimentos terciários da Bacia de

São Pauio e rochas cristalinas e åristalofìlianas de seus rebordos'

Antes de mais nada, convém sistematizar os conceitos adotados:

conforme descrevem r"rousinho t¡ Bigarella (1965)' denornina-se regolito ao
;ri^junio do materíal- aitri¡ro- ,"róbrindo q rocha fresca e derivado dos

processos de intemper¡t^o- õo pinø de^ vistø estrutural é constituído

fundamentalmente pir elúvio e totúvio. A terrno elúvio refere'se à rocha

;ii;;;d" "in situ" " qrá|, apesqr de constituir muitas vezes um manto

bartante decomposto"q"i^iät^"^te, re.té.m ainda sua ertrutura original' A

airignoçao colúvio ,.i"rn',n ao mdterial 
-que 

sofreu deslocamento' irto é'

o resultado ao 
^orirriu"t"cai 

à" eúvio': /"'/ o elúvio consfitui' via de
"r";;; ;;kiitrli.das linhas de crista e ombreiras' enquanto o colúvio

encontrø-se ,"roonndo tia" " superfície do terreno' desenvo-lve,ndo-se em

maior espessura ,or'"dl-p,",,öes' da topografia' onde os fenômenos de

soliftuxao sãa ou foram importantes" '

O colúvio ou coluvião, Por sua vez' constitui-se dos 
'."materiøis

transportados em conjunto pálo' .""oo.^e.nto 
superfrcial e solifluxão ao

lonao da vertente oii i ,"u' sopé; materiais que descem a encosta. são
'::Í:""i;r';åi*iai, ou não 'apresentam ekratifrcaçao alguma. sua

'";irt; 
" 
;; i; s; 

"; 
;;" g;r; tu e nte a' d ef't o resta m ento anti g o . d as v ertentes'

tendo a solifluxao pàpe'l ^ais 
importante que o escoamento superficial na

,îlõe"ii". /.../ td'eaimente serià encontràdo recobrinda as seções médias

e inferiores ao, ,nrtuitis, aumentanda suas espessuras. quando .diminuem
os declives, entrando .n'tão u^ contato com o alúvio' depositado pelo

ti*ìla;asia no fundo do vale' Na seção super.ior p?u": f-'"lominar 
o

elúvio (racha ott"rodlo ';¡Ã s¡tu'), salvo nos lóca¡s onde aflora a rocha sã"

(Mousinho €¡ Bigarella, 1965)' Quanto aos chamados depósitos de "tálus"'

DELINEAÇÃO E AIROFUNDAMF]NTo revÁttco o,l. GEoI-OGIA Do TECNÓGEN0 Do MLIN.DE S.PAIJLO
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ainda segundo os mesmos autores, ,,nas reg.iões cristalinas tropicais e sub.

tropicais ftais depósito ¡" te^-ri"' or¡g"^"ligada aos desmoronamentos do

regolíto de vertentes ^uilo 
íng'"^eí e a qúeda de lajes de esfoliação mais

ou menos espessas produzidás pelos grr.andes paredoes ,nus' 
uma vez

aîp'år-¡liari-7-i tat"r, os frag'menb.l tendem a ser decomportos e

,i'tinirodo, p"to ,"gåtoçao" (úousinho tr Bigarella' 1965)' Em síntese'

acumulaçöes de detritos de antigos escorregamentos'

Deve ser lembrado no entanto que a origem dos. colúvioes é uma

rrrrpqtäo comolexa, envolvendo desde os ptot""o' 
"fisicos da solifluxão e do

ä;;";t;"5;;"'h;i;i-;¿ ã atividade biolosi'u' termitase (Yer a revisão

;i;;;;; ;; äigarella 
-"i 

"t., 
tss')' De faio' conforme. .r1'd{ tr Roquin

(r9gz), a remobilizacåo-ão .ui.riai superficial por ativiclade das termitas

consiste principalmente em remobilizaÇäo mecânica dentro do perfil de

alteração, resultando em transport e P.ara a superfície d.e, Partícula-s argilosas'

siltosas ou arenosas (ql" ,âo deþositaàas e enlào submetidas à erosão ao longo

da encosta), tr"* .o*o nu ;;"dJçã" de vazios e canais (macroporosidade)'

Os materiais superfìciais das encostas' sejam de. nalureza coluvionar

ou etuvionar, ,ao ,uU,rlJ{ã;;;;cã; da pedogóneie tropical, agrupando-se do

nnnto de vista seotécnico ,ub'a designaçä ampla 
'de "solos lateríticos"'

Ë;;;;;; w;ìì"," 1985, a origem resiãual ou transportada'.' nesses casos'

"certamente não é. lseria) relevante para seu comPoriamento"; cabe lembrar

no entanto que, no caso dos colúvioi, o contato basal pode .re.presentar 
uma

descontinuid ad" m"râtnl(ju de importância' Seja como for' recobrindo os mantos

dealteraçäosaprolíticos,configuram.umacondiçäonäousuala.regiöesdeclima
frio, onde os solos tam'origefir predominant emenÌLe transportada, sedimentar

(wolle, 1985).

Conforme Metfi (1985), o manto de intemperismo em regiões

tropicais ì*i¿ut alcança uma esPessura tal 
,que . 

to1,"nt",l:.-horizontes
,up'eriore, são caracteriiados pela evolução pedológica: "em ølguns :i:?:,:-jJrn 

a" alteração é comþosto . de dois grandes níveis: o supertor

correspondente ao ,olum pidológico, e o inierior formado por alteritas

(sapro tito)" (traduçäo minha)'

Ainda segundo o autor citado, "solo laterítico ou simplesmente

laterita referem-se ais solos tropicais vermelhos e amarelos assim como os

rnateriais .ndurec¡aãi ou concrecionários r¡cos em ferro e ølumínio" (Melfì'

1985) (tradução minha). Tal utilização ampla do termo.lut"ltll: incluindo

todos os tipos de p.odrio, ¿e alteração u,,,' .ii*u tropical, ê recomendada por

Tardy (:|992). para sììlÏt-irslr), lateritas såo usualmente solos residuais

altamente alterados e "decompostos, pobres em sílica' que contêm uma

ALI'X TJBIIIATAN GOOSSENS PELOGGIA I'IìSE DE DOU'I'ORAMEN'I'O IG-USP 1996



98

concentraçãodesesquióxidosdeferroealumíniosuficienteparateremsido
cimentados em altum g.uu. D.P"naendo da extensão da cimentação' o material

pode ser descrito como laterítico ou lalgrita'

Tal diversidade de conceitos e classificações explica-se, justamente' em

grande purt", p"lo fato que a última fase de Pfd.ogenes3 tl:fi:il veio se

estabelecer, ao menos pene-contemporaneamente' à formaçäo dos colúvios' os

quais são assim os tæ-t¡-U^t*þ-aPcdsgê!9i9 (Ab'saber' 1968)'

Im portânci a geotécni ca

Nas palavras de Melfi (1985), "é evidente qu.e as. solos,lateríticos'

do ponto de virta di 
"ng"ni'oria, 

incluem aproximadamente todos os

äËt"'"i"îir¡oÃ- doi ,.gio", tropicais e cgrresp:nd"f ,:y,.^11!otogia 
a

-i¡f.r"ntL, 
materiais: íiferentes' tipos de solos (princ,ipalmente os

-totirsoto, 
e solos podzólicos, na ciassificação brasileira) e formaçöes

superfi ci ais (...)" (traduçäo minha)'

Devemos ressaltar qu€ tem sido observado q,ue os contatos dessas

formaçöei superficiais .otn b maciço s-ubjacgnil pode comPortar-se como

descontinuidade mecânica e caminho preferâncial das águas de infiltração' São

desse modo condicionatì"u i*fottuåtes dos e"o'rugam"ntos induzidos' de

natureza predominantã-"nt" t,un'lacional, ru'o" rãmontantes' .propiciados
oor descalçam"nto po. .åttes' e que renàem a reconstituir 

-o 
perFrt de equilíbrio

ã; ";;;;i;;utitu¿å 
(figura 2 e 3',forografias 3, 4, 5' 6' e B)'

Os mecanismos de instabilizaçäo dessas coberturas são via de regra

relacionados à reduçäo da resistência dos solos pela infìltraç?to de água' 
-"Em

cortes (os solos lateríticos dos horizontes superficiais) sâo solos ertáveis

cnauanto não submetidos à saturação (comportamento coesivo), mas

;å-"T;* ';;;;"";; ;;;i"*o^.-'. muito màis simitarmente a soros

arenosos nao coesivii 1.1 ,"nao muítas vezes colapsív¿is".(wolle' 1985)

iiÃa"ca. minha). Destaca- Fontoura (1985) tluÍ: n"ttÍt Ïut:.il1it' 
quanto

;"i;t ; grau de ákeração, maior a coesão e a resistência' devido provavelmente

à estrutura mui, ,i8iåu 
'decorrenle da granð'e cimentaçäo por sesquióxidos'

Ñrrtåt-.ãttt, u p"raí ai efeito de "coesão"aparente" devida à pressão de sucção

desenvolvida na itgua intersticial é o princifal fator de instabilizaçäo, associado

ou não ao aparecimento de fendas dä tração Gt 3ü]:.?od:11::t preenchidas

po, ag"u g"ìunào pressões hidrostáticas adicionais) (Wolle' 1985)'

Interessa-nos ressaltar que, na ocupação dos terrenos 
-urbanos' 

em

lotes por auto'construçäo ou favelãs, to*o t"gtu o: tott:t j^1.o feitos em

períodos de estiagem. Ñått.tp.tøaos á efeito daYtoesäo a1arenhe"' permitindo

DELTNEAÇÃO Þ, APROF.IJNDAMENT O rnVÁrtco oa GEOLOGIA DO 'l'rcNÓccNO OO lt]N'lJË s'PAtlLo
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cortes íngremes apenas aparentemente "estáveis", dá uma falsa segurança ao

moradoriinduzindo à extånsão dos mesmos até o aproveitamento máximo do

r"u.* geral limitado terreno. A instabilizaçäo durante um período chuvoso

posterioi (nåo necessariamente o subsequente), quando não. resulta em

þrejuízos materias ou mesmo. perdas de- vidas, vai exigir um investimento

adicional na contençäo do talude, através do usual "muro de arrimo" em

alvenaria.

Nos maciços xistosos, o comportamento das estruturas 
. 
pode

influenciar, embora em proporçäo limitadã, no porte e na.freqùëncia dessas

movimentáço.s d" -urr'u, ås quais são favorecidas quando o mergulho da

,ir1.ri¿å¿" .rrresponde e ãeclividade da encosta, propi-ciando uma superfície de

,uptu.u regular e defìnida (fotografia 7, ñgura 4); no 
-tut1-o11tl1-'.^tjl

freqüentes ãs superficies irregulares e rutosas, geradas.em tunção-do proPrlo

p.otnrro ¿e rasiejo. Não ob-stante, nos cortei mais íngremes são também

Lbsewadas ruptuias envolvendo colúvio e solo. saprolítico, mas já aq9la d.e

nalureza rotaàional, eventualmente condicionadas por fraturas de alívio de

tensôes.

Aindadopontodevistageotécnico,acamadadesolossuperficiais,
,'que 

é porosa, co^ macropor.os dávidos à lixiviação dos seus componentes

,Lnir"¡lr, quåndo submet¡do à carga de aterro torna-se bastante

impermLai.l no contato aterro-fundaçao devido à redução de tais por9s..

pela compressão acarretada pe.la ca.rga do aterro' Esta "película"
r,^pur^uái"l é. a causa de gran.des .acid-entes de taludes de aterros na

Rigiao Metropolitana de São-Paufo" (PMSP, 1992d)'

6.2. Proble*a, de 
"ttubilid"d" 

d" tulud"t 
"m 

mutiqo$gtqlarþÅ-

Já tivemos oporturridade de discutir, em cap.Ítulos anteriores, alguns

aspectos 
"gerais do comportamento dos maciços de sedimentos terciários, e em

esþecial fo qu. diz resþeito à erosividade.. No presente item, 
.na 

verdade uma

Deouena digressão so'bre o tema, anotaremos brevemenTe algumas das

i"Jäã.rtti."! prin.ipuir que vêm sendo descritas de interesse à estabilidade àe

encostas e taludes.

conforme Massad et al. (1992), os sedimentos terciários situados

acima do nível de dr"nug"m atual to nível das planícies dos rios principais)

sofreram um processo dã intemperizaçâo que deixou sinais tais como a cor

u^riguau e å sobread"nrum"nto Por. secatem,. .e -d'ele 
resultando suas

.ã.u.i".itti.us peculiares. As camadas'mais supãrficiais foram submetidas a um

processo de laierização do qual resultaram os solos vermelhos ricos em óxidos
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de ferro (e mesmo horizontes concrecionários - as carapaças. limoníticas - que

detiveram os processos erosivos nos espigoes, lembramos). Abaixo do nível de

drenagem o.o.r"* as assim chamadas "'lgilas duras cinza esverdeadas", e as

ditas camadas arenosas "basais" preenchel'rdo as depressöes no assoalho da

bacia.

Aincla conforme os autores citados, "uma das carac-terírticas

marcantes destes solos los sedimentos terciários alterados.ì é a sua

hä"iigi""idade, inclusive no que se refere .à pressão-de pré'ad,ensamento

que, &ceçao feita às argilas cínza-esverdeadas, não guarda nenhuma

relação com o peso de te"rra erodida. Atribui-se este fato a processos de

ressecamento (solos variegados) e cimentação e lixiviação Golos

vermelhos)" (Massad et al.,1992)

Resumemtaisautoresot]esenvolvimentohistóricodosestudos
geotécnicos á;t sedimentos terciários da bacia sedimentar paulistana,

classifìcando tais investigações em funçäo da ênfase dada: até a dë'cada d'e 6o,

""-tni"ca" de edifícioi; na ¿écada àe 70, nas obras do metropolitano; na

tlécada de SO, dentro do estudo dos solos tropicais e da extensäo das linhas do

metrô.

No entanto, conforme ressaltam Wolle & Silva (L99?)' os

€scorregamentos em taludes em maciços terciários, "apesar de,ocorrerem com

frequêicia (...), poucos danos de maior monta tê'm causado na região.da

,¡ail" ãi sa,á'pL"ø". E provavelmente seja esse ' motivo principal.a explicar

Doroue. como descreu"*'o, autores citadós, "os estudos de estabilidade de

'tàtìa"t em solos da Bacia Sedimentar de Sãa Paulo têm sido objeto raro

de citação em artigos e trabalhos técnicos ('"')" '

Conforme os mesmos autores, no entanto, "a freqüência com que

ocorrem problemas de instabilizaçöes de .peq.ueno 
e midio porte em

ia¡urtes dL sotos da BSSp justificaria um maior interesse pelo ass.unto, por
parte dos especialistas elm geotecnia. Além disto, o emPrego' n.ão poucas
'rîrir, ä ri-úC1"t de estabìíização inadequadas ou antieconômicas é mais

uma rdzão para que a questãõ receba maior af,ençaa (...)" (Wolle 8r Silva,

t992).

Seja como for, cabe neste capítulo resumir, mesmo que bastante

brevemenïi, as principais carasterísticas do comportamento. desses maciços'

tais como vêm iendo' observatlas no MSP. Conforme os autores citados, os

principais tipos de instabilizaçäo em taludes säo:

DEr-rNEAçÃo E APRoFUNDAMENTo t¡tuÁrtco oa *t:Ï1il:.'ECNÓGENo Do t\luN DE s'PAULo
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-99caIr%el119lìt9årotacionais:Poucocomuns,ocorrendoemsolos
argilosos 

"äo 
fì.rr.-"d"s, em cortes em argila.porosa vermelha superficial ou em

u.!ilut variegadas de consistência mole a média;

cscq r-rçSqr,îc¡ts=s-g rn-c4ha: ocorrem em solos argilosos fìssurados;

- desplacarogxlo-s-cllrn ,escorretamentos: em solos argilosos com trinca

de tração;

-qued4sdeLlgcsldgscgnfinados:emcamadasargilosasposicionadas
.ob." .u-ããot a" o.ãiu "-¿i¿uq 

em camadas arenosas ou argilosas sobre

camadas argilosas desagregadas.

Mori(1982)descreveoefeil,odadegradaçãointempéricaemargilas
pré-adensada, .in.u-"ru".deadas terciárias. 

-segu1do 
este autor,-a exposiçåo de

tais solos por cortes propicia, alêm do 
- alívio de tensões devido ao

desconfìnamänto, a atuaçåo ào intemperismo pela variaçäo da temperatura e

aeração, provocando um intenso trincamento e fissuramento superfìciais. Este

"es.urna*ento" ou "empastilhamento", conforme o autor citado, forma uma

,rlnu deïeriorada ,upä.fì.iul näo superior a AOcm, altamente instável.

õã-pf"-."ta Mori GbgÐ que "as org.ilot nias e duras, pré-adensadas do

reriiário de São paulo, sofrem uma degradaçao superftcial devida à ação

do intempetismo, com conseqüente attlolecimento superficial. Em caso de

encharcamento dessas argiläs por água de chuvas ou por inñltração da

âgi" ao lençol freático t1äs lenies dl areia, essa capa superfrcial desliza e

,ófto o expor o material intac'to do talude a uma nova degrad.aCã9

,ipirnriãt.'Às vezes o deslizamento se processa como uma corrida de

lâ'ia, tao grande é a relação água-sólido'da massa saturada amolecida. a

soluçao pãra este ,oto é dreiar a ágya das lentes de areia e evitar o

resse.camenta superftcial da argila pré-adensada" '

Ainda conforme Wolle €r Silva (]-ggz), "os procedimentos de

estabilizaçãa de talude.s nos solos variegados da Bacia de. São Paulo,

iubmetidos a percolação, devem sempre considerar a questão .da água

como ingred¡ente .ssenciat". Segundo tais autores, a maioria dos cortes

i^ ,olou" roriegados pode ser eãabilizada apenas com obras de drenagem

1nterna e extirna), àesde que executadas em taludes de média inclinação

¿i,l u IV:I.SH), ímpedindo os principøis processos de instabilizøção:

àiì 
" 

g-r"g 
" 

ç ato sl p erfi ci a I, e ro s ão d¡feren c¡ a l, d e s co nfi n a m e nto d e c a m ad as

" 
quäaoi d'e blocos, amolecimento de camadas argilosas"
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Fotosrafias, 6.4- e 5f. Vistas superior e inferior do escorTetarnento

reprèsentado na ntura ¿.
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Fotogra4a ,6.6.
reoresentada na
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(com es'tudos de Geologia Estrutural aplicada ù análise da estabilidade de
taludes e riscos geológicos urbanos)

Z.'r-S¡prsÌ¡lae-c-EeiasiaËq lÍtlcor

Como vimos anteriormente, os espessos regolitos resultantes da ação
intempérica tropical só väo sofrer em suas porções superiores a açâo da
pedogê.nese. Ao espesso horizonÌ'e decomposto, resultante da alteraçäo in situ
dos maciços rochosos, situado enlre a rocha inalterada e os solos superfìciais
lateríticos, corresponde o saprolito em sentido amplo (o domínio das alteritas).

No entanto, a distinçåo entre 5__o-[os sa_p_fsltttcas e o -saprallq
ptopriamente dito não é sempre clara na literatura. Para Culshaw ¿t a/.
(1991), saprolitos são, por definiçäo, materiais näo completarnente alterados;
suas propriedades e características são, assim, dependentes da natureza da
rocha-rnãe e do grar.l de alteração a que foram submetidos. Poderiam ser
considerados !:o_ch_a_!lrutto¡lte¡4da_ i__c.oxrpletam€xlg_al_tç¡¿d_a_. Já para Blight
(1991), säo materiais que apresentarn resistência ou consistê.ncia d,e solos, mas
retêm relíquias, modificadas mas reconhecíveis, das feições físicas ou fabric ð,a

rocha-mâe. Para Melfi (1985), "o material resultante da atteraçãa de rochas
"in situ" (solo residual jovem para muitos engenheiros...), tem sido
considerado como solos saprolíticos ou simplesmente saprolito. No perfil
de solo (conceito pedológico) é freqüentemente o horìzonte e e em regiões
tropicais pode ser muito espesso (dezenas de metros)" (tradução minha).

Tal dificuldade de classificação é devida essencialmente às variaçôes do
grau de alteraçäo desses materiais. Seja como for, parece haver uma tendência
no meio técnico a se denominar 99-þ saprolítico às porçöes superiores da
alterita, e que apresentam com po rta m C_ntq_de_5qls no sentido que lhe atribui a

engenharia (material terroso, escavável a pâ e picareta e desagregável por
agitaçäo em água - Vargas, l.978). O termo saprolito (o saprolito propriamente
dito) se referìria, então, ao horizonte de transiçåo entre solo e rocha, com
ocorrência de blocos ou fragmentos de rocha fresca, e que presewa bem as

estruturas originais (wolle, 1985). Seja como fbr, tal classificaçäo perd,erá
muito do sentido se näo for acompanhada de uma correta caracterização do
tipo rochoso original.

L¡csrcg,|mgqlc¡rircls¿idoserLlttnçLças j¿ì-f¿r-a-líXllo5
xis tosos e sranito snliissicos
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Dessa maneira, um procedimento prático Para a diferenciaçâo
expedita, em campo, entre solos saprolíticos e o saprolito propriamente dito,
em rochas xistosas, consiste em que neste último Podemos quebrar placas,
relativamente coesas, com pouca dificuldade atravës de golpes de martelo ou
mesmo com o uso de canìve.te.

Deve ser ressaltado, como o faz Melfì (1985), que a distinção entre os

dois horizontes ê de grande importância em termos de engenharia desde que
apresentam co m p-o-rta!@n!qq -g-e-qne*cén icos diferenciad,q-s-. No entanto, o limite
entre ambos, e portanto a mudança das característica s Seotécnicas, é

transicional.

7.2.-O comportamentq geomecânico dos slprallal ie-rochas x.i5þsas

Do ponto de vista tectônico, para Hasui (I99o), "por ertrutura
entende-se o arranjo espacial dos componentes da Terra, de origem
tectônica. /.../ tada estrutura é produto de uma deformøção' A
deformação é a mudança de farma e/ou atitude e/ou volume (...)". no
analisarmos maciços de solo ou solo e rocha, no entanto, abrangeremos por

-e-slfutur"a o comportamen to espacial dos elementos constituintes do maciço,
sejam fÞiçoes reliquiares herdadas da rocha-máe ou feiçöes neo-formadas,
incluindo o awanjo de sobreposição de camadas ou horizontes (residuais,
coIuvionares, aluvionares, tecnogênicos).

Conforme Wolle (1985), "saprolitos e solos saprolíticos
sistematicamente apresentam estruturas que são herdadas de suas rochas'
mãe, e que são denominadas estruturas reliquiares. Entre elas, aquelas
que mais freqüentemente controlam o comportamento dos taludes são:
zonas e superfície.s de falhas e fraturamentos; veios e outras intrusoes;
contatos litológicos e estratificação deposicional; faixas de decomposição
acentuada (ao longo de cantatos ou fraturas); antigas superfícies de
deslizamento (geralmente relacionadas a uma ou mais das ertruturas
antes mencionadas)" (tradução minha). Devemos acrescentar à lista de Wolle,
e com grande importância notadamente para o caso de solos saprolíticos e

saprolitos derivados de rochas metamórficas, a foliação ou xistosidade.

Fries (1974), com base em resultados de ensaios de compressão
triaxial e de cisalhamento direto em amostras de solos residuais de xistos e

filitos, mostra que a resistência dos materiais é função principalmente: a) do
grau de decomposição do solo; b) da composição mineralógica da rocha-mãe; c)
da posiçåo dos planos de fraqueza reliquiares em relação à direção da lensão
aplicada; d) da magnitude da deformação; e) cìa presença e do grau de

r >ri r .lN r,nçÀt I I1 
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cimentação. Ostrega (198S), também com base em experiëncias laboratoriais e

modelos reduzidos, destaca a influência essencial exercida sobre a estabilidade
de encostas pela composição não homogênea e anisotrópica dos solos que os

su ste nta m.

Quanto aos aspeclos de nosso ìnteresse sáo portanto conclusivas as

palavras de Pastore Er Cruz (l-993): "Há clara anisotropiø de resistência ao
cisalhamento nas materíais saprolíticos contendo estruturas rel¡quiares
planares". Dessas estruturas, refere Bjornberg (1992) que as já submetidas a

um cisalhamento anterior passam a ser as mais críticas, em funçäo da perda do
efeito coesivo (e cpnsequente diminuição da resistência ao cisalhamento), pela
eliminação das irregularidades e corrugaçöes rìos Planos. De fato, conforme
descreve AyeTey (fgSf), para rochas intactas, o efeito da orientação das

rugosidades dentro de uma descontinuidade planar é significativo Para as

propriedades geomecânicas: a resistência perpendicular às rigosidades é muito
aumentada em relação à resistência paralela. Resta determinar qual a

proporçäo em que essa diferença se mantém nos saprolitos, com a alteraçâo.

Portanto, um saprolito de rocha xistosa ou foliada pode comportar-se
como uma rocha frágil, um solo resistente ou mesmo um solo extremamente
rijo, dependendo da ìnclinaçäo dos planos de xistosidade em relaçâa às tensöes
de compressão a que for submetido, conforrne refere Ogunsanwo (1991).

A influência cla anisotropia nas propriedades mecânicas de rochas
xistosas tem sido representada por uma relação quantitativa dos valores de

uma certa propriedade (a resistência ao cisalhamento, em nosso caso) na
direção perpendicular sobre a rnesma paral€la à xistosidade: o Írullce ou
cos@. Conforme ar¡menta o Srau de alteraçåo, os

resultados experimentais têm mostrado que diminui drasticamente a diferença
de comportamento, em termos de resistência, nas direçöes paralela e

perpendicular à xistosidade. E tal fenômeno se dá essencialmente pela perd,a de

resistência perpendicular à xistosidade com a alteraçåo (Papadopoulos t¡
Marinos, 1991). Na rocha fresca, a farte ligação entre os planos de xistosidade
resulta em baixa anisotropia mecânica. Conforme os autores citados,
aparenTemente a prirneira parle da rocha a ser afetada pelo intemperismo säo

as superfrcies de xistosidade. Com o avatlço do intemperismo, a perda de

resistência ao longo dos planos de xistosidade se dá em uma taxa decrescente,
enquanto a massa rochosa como um todo deteriora-se rapidamente com
evidente perda de resistência normal à xistosidade. Nunr estado muito alterado,
a xistosidade é dificil de identifìcar e o coeficiente da aniso'tropia tem valores
baixos.

AI-EX i II]IRA'I'AN GOOSSENS PI]T,OGGtA TESI] I)E DOIITOIìAMIìN]'O I(;-I-ISP 1996
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Assim, o índice de anisotropia é maior nos horizontes Pouco alterados
do que na rocha fresca ou nos horizontes medianamente e muito alterados. Em

outras palavras, o comportamento anisotrópico dos maciços saprolíticos é mais
notável €m graus baixos de alteraçäo (no saprolito propriamente dito)' trla

rocha ou no solo residual muito alterado, portanto, as descontinuidades
penetrativas do t-ipo xistosidade perdem a importância na determinação do
comportamento geomecânico do maciço.

Deve s€r notado lambé,m o efeito do preenchimento das

descontinuidades por óxidos de Ferro, os quais tem diferentes resistências.
Con'tbrme AyeTey (1991), resultados experimenrais mostram que com a

alteração e formaçäo de óxidos por laterizaçåo, goethita e limonita podem
aumentar consideravelmente a resistência ao cisalhamento das

descontinuidades que preenchem. Dessa forma, nem semPre as

descontinuidades teráo resistência muito menor que o maciço intacto, mas
a ltera do.

Tais características dependem também do tipo de roc.ha original e, em

particular, do tipo e intensidade da foliaçäo. O comportamento anisotrópico é

tanto mais acentuado quanto mais propriamente "xistosa" for a rocha ou
saprolito: micaxistos, filitos, quartzo-xistos. Nos gnaisse.s bandados, de

granulaçäo mais grossa, näo há anisotropia marcanle em termos geomecãnicos
relacionada à foliação ou ba¡rdamento. Note-se tambêm que, em maciços
derivados de rochas polideformadas, e assim frequentemente apresentando
mais de uma foliação, nem todas elas necessariamente a2resentam importância
no condicionamento da estabilidade de taludes. Assim, embora via de regra seja

a xistosidade ou foliação tectônica principal (usualmente representaàa por 5n)
a superfície de descontinuidade mecãnica mais significativa, em vários casos tem
sido observado que ess€ papel é, reservado a clivagens espaçadas superimpostas.

Em síntese a intensidade do carâter anisotrópico dos maciços varia em

função do comportarnento mecânico diferencial das próprias estruturas
herdadas (xistosidade, foliação, bandamento, juntas, falhas) e das conseqùências
do estado de alteração sobre tal comportamento. Assim, se nos saprolitos
propriamente ditos têm importante papel as estruturas reliquiares
penetrativas, nas alteritas mais decompostas as estruturas reliquiares tardias
espaçadas podem comportar-se como descontinuidades principais delimitando
blocos de solo ou, ainda, toda a porção do maciço pode aPresentar
comportamento isotrópico.
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Nos maciços saprolíticos originados da decomposição de rochas
foliadas ou xistosas (fìlitos, metassedimentos, micaxistos, xistos quartzosos,
gnaisses micáceos), tem sido observado que, como regra, "rupturas de tipo
translaciona! com geometria planar ou de cunhas tridimensionais são
predominantes, desde que relacionadas às feiçoes de heterogeneidade e

anisotropia que caracterizam tais materiais" (Wolle, 1985, traduçâo minha)'

Isso porque, conforme o autor citado, "a experiencia tem mostrado
que o aspecto macro-estrutural ou visual é diretamente relacionado øo
comportamento dos so/os'i lAssim] "() um material com aspecto
altamente anisotrópico, Iaminado, bandado ou xirtoso, tem menor
resis-tência e maior permeabilidade na clireção paralela às laminações,
bandas ou à xistosídade" (wolle, 1985, tradução minha). Adicionaríamos a

maior erodibilidade dos saprolitos (superficial e interna) na direção paralela à

foliação, bem como o comportamento diferencial relativo a cada tipo de

estruù-rra em funçào de suas características próprias.

Como vimos, qr.ranto rnenos decomposto o maciço de solo, maior a

in{iuência das estruturas reliquiares no comPo rtamenlo geomecâ'nico. De

maciços anisotrópicos, tornam-se progressivamente isotrópicos com a alteração
(diminui o contraste de resistência ao cisalhamento entre as estruturas e o
material inter-estruturas); isto é demonstrado nos escorregamentos mistos
(provavelmente o acontecido recenterrente quando da cana\zaçào do córrego
Morro do "S", Parque Araribá, MSP (conforme Takiya et al. 1992),
condicionados na base pela movimentaçäo de blocos em cunha, que Eeram
escoryetamentos remontantes de caráter rotacional nas camadas superficiais,
tais corno o estudado por Nieble et al. (L982).

Conforme Wolle (19S5), em cortes e escavaçöes em terrenos naturais,
a modificação geomêlrica, alterando o estado de tensöes da massa, pode por si

só causar a ruptura de taludes. No entanto, a preserìça de estruturas reliquiares
herdadas ð,a rocha-mae implica em comportamentos diferenciados da resposta
do maciço em função da relaçäo entre a geometria dos cortes e sua
estruturação: existem "regiões as quais são mais susceptíveis a
instabilização, desde que algumas porçöes da massa são limitadas por
superfícies ao longo das quais a resistência ao cisalhamento é menor"
(Wolle, 1985, tradução minha)^

Prossegue o autor citado: "Quando o f,raturamento reliquiar é

muito intenso e caótico [ou, diríamos, o tyau de alleraçào da massa é

sufìciente paya que o contraste de resistência entre a massa e as
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descontin u idades não seja significativo] a massd tende a apresentar um
comportømento similar a material não-coesivo, sofrendo ruptura
generalizada toda vez que um corte é aberto com inclinações maiores que
um certo ângulo de equilíbrio. /.../ Em casos onde o fraturamento é menos
intenso, cunhas e blocos tendem a ser destacados da massa e podern
deslizar ao longo de planos de fraqueza" (Wolle, 1985, traduçao minha).

Ou seja, nos rnaciços anisotrópicos, o comPortamento espacial
"favorável" do conjunto das estruturas (xistosidade, famílias de juntas, falhas),
associado a boas características de resistência do material inter-
descontinuid ades, pod.erá garantir uma adequada estabilidade mesmo em
taludes de alta inclinaçäo. Orientações desfavoráveis condicionaräo a

instabilização de blocos, cujo porte será função do tamanho do talude e da

disposição e espaçamento das descontinuidades, ao longo das quais a resistência
ao cisalhamento á (via de regra) menor e pelas quais o movimento seja

geometricamente possível. Freqùentemente nesses casos o deslizamento se dá

pela superfrcie de xistosidade (evidentemente quando o mergulho desta é maior
gue o ârTgulo de atrito da superfície e o bloco é descalçado), sendo a disposiçäo
das junlas condicionante complementar. Mesmo nos casos em que a xistosidade
mergulha contra a encosta (o que em geral se associa a maiores declividades da

mesrna), as juntas podem isolar blocos de tamanhos variáveis, predisptts'tos à

queda. Esta pode, inclusive, nos maciços de meta-sedimentos com camadas de

resistências contrastantes, ser favorecida pelo descalçamento pela erosäo das
canradas inferiores.

Ainda nas palavras de Wolle (1985): " [As estruturas reliquiares]
quando posicionadas de forrna desfavorável, podem influenciar
decisivamente a estabilidade dos taludes em função do grau de
conlinamento de porçÕes da massa de solo, ou deslizamentos ao longa de
material rnenos resistente (em relação à massa). /.../ Em algumas
situações, as estruturas reliquiares posicionadas desfavoravelmente não
são detec-tadas (...) e são somente percebidas através de seus efeitos
deletérios". Ou ainda: 'ito caso de solo com xistosidade ou
descontinuidades, se estas forem favoráveis ao corte, e não existir
estruturas ou ocupação nas bordas do topo do talude, (...) a experiência
tem mostrado que taludes com 600 de inclinação permanecem estáveis a
longo prazo, a menos de quedas de blocos ou cunhas localizadas" (PMSP,

l-992d),

O desencade amento dos cìeslizamentos é em geral relacionado a

períodos de chuvas intensas, quando a carta adicional necessária Para a

movimentação é suprida pela pressäo hidrostática resultante do preenchimento
das descontinuidades delimitantes dos blocos. No entanto, Fries (1974) lembra
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que o Erau de saturaçäo afeLa a resistência ao cisalhamento devido à

diminuição da fricção entre os minerais placóides e da perda da coesão
aparenÌ.e devida à capilaridade (com reduçäo de cerca de 30% entre amostras
de solos secos e sa-turados).

"A perda de [pressão de) sucçao em solos areno-siltosos ou argilo-
arenosos devido à saturação (...) pode ser explicada devido a continuidade
ou não da matriz finamente granulada au devido ao relacianamento
entre grupos de partículas associado ao tamanho e distribuição dos poros
íntra- e inter-grupos" (wolle, 1985, tradução minha). Ressalte-se que "em

mui'tas massas de solos saprolíticas e saprolitos, o fluxo d'água não segue
o modelo de "rede de fluxo" dos meios isotrópicos e homogê,neos. Pelo
contrário, a água tieqùentemente flue através de veios, juntas ou outros
caminhos prefe.renciais, algumas vezes sobre pressões maís elevadas"
(wolle, 1985, tradr.rçäo minha).

Es'te aspecto ,á. lamb,é.m destacado por Costa fr Vargas (1985): 'b
fluxo de águas subterrâneas em encostas pade ser fortemente influenciada
localmente pela presença de várias formas de estruturas herdadas da
rocha (...)". Conforme expõem tais autores, dados experimentais indicam que as
permeabilidades na direçäo paralela à xistosidade pode chegar a ser aI,é quatro
vezes maior que na direção paralela.

C<¡sta & Vargas (19s5) destacam também que, devido à relativamente
alta permeabilidade normalmente observada em solos saprolíticos tropicais, as

pressões de poros são grandemente controladas pela irrtensidade e duraçäo das
chuvas, e este fato é refletido nas correlaçöes observadas entre
e.scoyre.gamentos de taludes e pluviosidade.

7.4. Geolosia Estrutural Aolicada em áreas urbanas: análise da estabilidade
de taludes

Assim, nos saprolitos derivados da alteração de micaxistos, filitos e

matassedimentos, notáveis portanto pela anisotropia planar penetrativa (1),
sejam heterogêneos ou não, não podem portanto ser analisados como "solos"

homogêneos e caradterizados apenas granulometricamente (sendo comum que
apresentem textura predominantemente siltosa, cujo campo de comportamento
já foi referid,o como "lerra de ninguém" por Cruz, 1973), porque esse atributo
somente (dissociado da gê.nese, grau de alteração, disposição e características
das estruturas, variações composicionais) não define seu comportamento
geotécnico (2). Nesse sentido podemos recorrer à observaçäo de Legget Er

Hatheway (1988): "Em um artigo publicado em 7955, Dr. Terzaghi (..,)
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anatø: a or¡gem geológica de um depósito determina as propriedades
físicas de seus constituintes... Dessa forma, o conhecímento da relação
entre as propriedades físicas e a história geológica é de destacada
importância prática" (traduçäo minha).

É para estes tipos de maciços que vislumbramos, portanto, em nosso
meio, uma especial importância da Geologia Estrutural Aplicada. Conforme
Hasui (1990), esta seria "(...) uma Geologia Estrutural feita de maneira
pragmótica (...) para apoiar, rapida e eficazmente, o equacionamento e

solução de alguns problemas práticos em diversas tipos de proietos e

obras". Em nosso caso, uma "Geologia Estrutural Aplicada das rochas
decompostas".

Quanto à abordagem das estruturas de interesse à análise de

estabilidade de taludes, esse autor considera: "Normalmente, o geólogo se vê
dian'te de sésaej-qçp-cs estruturais. isto é. vários tipos de feiÇiöeL-øåsgeigç\øl.
Sempre é desnecessário abordar todas elas: algumas devem ser
invertigadas em detalhe, outras podem ser menos enfatizadas e muitas
não necessitam ser abordadas. É preciso, portanto, selecionar aquelas que
devem ser objeto de levantamento sistemático e a nível de abordagem.
/.../ os critérios para a seleção das estruturas são: (1) a finalidade da
investigaçao, que por si só, indica muitas das feições de interesse, e (2) o
modela estrutural, a partir do qual se define precisamente quais são elas e

a abordagem mais adequada. /.../ O modelo estrutural consubstancia as
tipos de ertruturas pre.sentes e suas relaçÕes de seqüenciação, em termos
geométricas e cinemátícos. Para efeito da seleção referida, é suficiente um
atpfulp o-tßnfattvo.jleJstãter factual (considera as feicöes ,'eais) lênfase
minha.ì e preliminar (elaborada a partir de poucos dados geométricos); ele
pode ser elaborado a partir de uma inspeção rúpida ao local" Este modelo
cumpre a sua finalidade no ¡nício das investigações servindo para a
se.leção das feições e a deñnição da sistemática de abordagem; o modelo
final é aquele elaborado tendo em vista o objetivo e cansolidado por um
volume adequado de dados" (Hasui, I99o).

Aqui, nos interessam os procedimentos sistem áticos referentes ao
levantamento das estruturas reliquiares em camroi "As juntas sãa levantadas
por amostragens em domínios homogêneos, quanto a øtitudes,
espaçamentos, persistêncías e outras características importantes para a
finalidade, visando à determinação das famílias (orientação e

características) e da geometria do bloco unitário (forma, orientação e

dimensões)./.../ Os domínios homagêneos são parções do maciço marcadas
por coerência geométrica de tipo de uma estrutura. Na prática, o
levantamento de campo considera pequenos trechos ou pontos do maciço,
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selecionados visualmente e em núrnero representatívo, de tal modo que

neles ha constância de atitudes da estrutura. A importância dos amínios
homogêneos está no fato de permitírem a setorizaÇão estrutural dos

maciios" /.../ "A abordagem r1às falhas, quando de portes grandes (na

escala de trabalha), é. 
-feitø consíderando-as como feiçoes singulares,

devendo ser mapeadas e analisadas uma a uma quanta ao efeit.o na obra
ou projeto. /.../ Em muitas áreas, as falhds dparecem em grande,número,
de'peÇueno porte e formando famílias entrecruzødas: elas são abordadas
camo as juntas" (Hasui, '1990).

Ressalte-se que no caso particular dos saprolitos, faz-se necessária a

determinação do estaào-¡ie a-lle¡açäo-dp-maciço e do t+p-de-p¡eençhlrfle-llo--d4l
d escsjìti nUtdadcs, tendo ern vista sua influência, como vimos, no

comportame nto g;eomecànico das mesmas.

Ressalte-se também que cuidados especiais devem ser tomados:
"Apesar dos maciços apresentarem normalmente direções estruturais
preferenciøis, algumas zonas se destacam por exibire-m sistemas próprio.s
'isolados cujas ãausas são complexas e variadas (...). Deste modo, cada
levantamento estrutural só é v'atido quando for corretamente restringida
para uma zona individualizada do talude. llma vez que isso nao yjg
'obedecido, (...) introduzimos enormes erros ao abrirmos a possibilidade
inexistente de combinações de diferentes sistetnas estruturais, au ainda,
aa sugerirmos a combinaçäo de descontinuidades com amplitudes não
simila"res" (Santos, l-g75). De fato, cabe ser registrado que ess€ assunto já
havia sido adiantado porTerzaghi (1965)"

ZJ, f-Elud e s- de çaqs-dsSl¿ n i c í P i o de.5ê:o P a u I o

Apesar do Município de 5äo Paulo encclntrar-se sobre terrenos
estruturadäs por extensos faihamenlos, tem sido observado (PMSP, 1992d) que

tais descontìnuidades raramente influem nos processos comuns àe

escoyregaynentos, sendo de fato as descontinuidades mais críticas a xistosidade

ou foliiçao reliquiares, assi¡.n como os sistemas de juntas. Embora Bjornberg
(lgg2) áponte a possibilidade (ainda que não efetuada p.or ele mesmo) de ser

estudado o relacionamento dessas descontinuid ades de Pequeno porte às

grandes estruturas, o mesmo autor ressalta que a superposição de ocorrências
Tectônicas em cliferentes épocas e as mudanças dos estados de tensões,

mocìifìcando o tipo " o gruu clo fraturamento, difìcultarão as tentativas de

previsã o.
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Quanto à atividade neotectônica, destaca Riccomini (IgSg): "Sua

provável recorrência em tempos mais recentes, não registrada de forma
mais significativa no período histórico devido ao curto espaço de tempo
em que ocorreu a ocupação européia da região, deve ser melhor
considerada como força motora pard acidentes naturais; não
necessariamente terremotos de grande intensidade, pelo menos ao nível
do conhecimento atual, mas de escorregamentos, deslizamentos de
encostas, entre outros ". Na verdade, apesar da possibilidade da atividade
neotectônica - dos movimentos crustais recentes ' poder vir a ter importância
em termos de riscos geológicos, não têm sido encontradas evidências de tal
relacic¡namento, ou mesmo sido relatadas situações signifìcativas quanto a este
aspecto, na¡lormas cpmo se ¿ao as stueqoes-lleri:c9--çlt1 !!{a-gpn.ra!-dad9,-ne
@. Seja como for, ê um assunto que exigirá ainda
tratamento mais cuidadoso.

Estabilidade de talude em conjunto habitacional de São Paulo

Silva tr Peloggia (199+) apresentam um estudo de estabilidade de

talude existente no conjunto habitacional do Jd. Apuanã, na zona Norte da

cidade de São Paulo. Tal conjunto se encontrava em fase adiantada de obras,
quando surgiram dúvidas acerca da segurança de algumas novas unidades a

serem implantadas muito próximas a um talude existente, no caso uma encosta
natural modificada por um corte na base. AnterioYmente, em fase de projeto,
estudos geotécnicos realizados, considerando genericamente toda a área do
conjunto e as más características dos solos saprolíticos resultantes da
decomposiçäo de filitos presen.tes, recomend,aram a execução de taludes de

corte com inclinaçäo máxima de 1V:2H. Em funçäo dessas conclusões seria
necessária a implantação de estrutura de contençäo em funçäo do restrito
espaço disponível.

O talude em questão apresenta altura variável, chegando ao máximo
de lOm. O pê foi cortado defìnindo-se uma face de aproximadamente 4m de

altura e inclinaçäo da ordem de 55o; a porçäo superior, de inclinaçöes mais
suaves (da ordem de 3oo a 35o) ainda conserva o solo superfìcial pouco
espesso (o,5m-l,om) e o recobrimento vegetal. A inclinação m,é.dia d'o talude é

de +oo, sendo o mesmo sustentado por maciço de saprolito de filito com
intercalaçöes eventuais de delgadas camadas de mela-arenitos finos e mela-
siltitos, bem como veios de quartzo localìzada men te. Trata-se de uma rocha
alterada a muito alterada e pouco fvaturada. Apresenta estrutura foliada
marcante e juntas que cortam o maciço em disposiçôes espaciais variáveis,
somente algumas das quais preenchidas por óxidos de Manganês. Não foram
observadas evidências de movimentação nas juntas.
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Uma sondagem a percussão realizada à meia-encosta, a

aproximadamente 3Om do local considerado, atingiu o "impenetrável" a 5m de

profundidade, atravessando uma delgad a camaàa superficial tofa e a seguir solo
cle granulometria silto-arenosa, pouco argiloso e pouco micáceo, comPacto a

muito compacto (saproìito). Em nenhuma das sondagens efetuadas no
empreendimento, que chegaram a alcançar 11,5m de profundidade, toi atingido
o nível d'água.

Procedeu-se, portanto, à caraderização espacial das descontinuidades
existentes e sua análise através de projeçöes estereográficas, semPre com o
cuidado de anotar suas feiçöes pecuìiares (abertura, espaçamento,
continuidade, percolaçäo etc.), principalmevrte das jutltas. Os dados foram
coletados e analisados em dois locais, que em conjunto representarn toda a

extensäo do talude (figura 1).

A caraderização espacial das descontinuidades existentes e sua análise
através de projeçoes esÌ.ereográficas revelou que a foliação (xistosidade) Iem
orientações predomirT ar, t emente para Nor-Nordeste (trltrlE) com altos mergulhos
no quadrante Noroest€ (trtw), sempre para o interior do maciço ou com
mergulhos mais acentuados que o talude, e portanto enr posiçäo geomélrica
"favorável" à estabilidade. As juntas, em sua maioria, têm mergulhos Para
Sudeste (5E), o mesmo acontecendo com suas arestas de intersecçäo (as quais
determinarn a direção dos movimentos "em cunha" de blocos do saprolito),
portanto em posiçöes também ''tavoráveis" à estabilidade (não condicionam
movimentaçöes em função de posição d,a face clo talude). Uma úrTica família de
juntas de direção Noroeste (Nw) e mergulhos para Sudoeste (5W) , observável
mais claramente no ponto "2", é parcialmente "desfavorável", sendo poré.m de

ocoryência rara e de pequena continuidade no talude; as intersecçöes com as

demais fraturas e com os planos da foliaçäo são praticamente paralelas à

direçäo do talude, ou caem em direção ao interior do maciço.

A partir dos estudos realizados foi possível considerar o talude estável
(sem perigo à ruptura, segundo a classificação proposta por Hunt, 199O), nåo
havendo necessidade de obra de contençåo caso não sejam alteradas as

condiçoes atuais, recomendando-se apenas a execução cle àrenagem de crista e

pé do talude e manutenção da cobertura vegetal.
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Análise e mapeamenta de riscos geológicos na Favela do Jd. Eliane, zona
Leste do Município de São Paulo

A favela do Jd. Eliane é um assentamento espontâneo de baixa renda

ocupando área municipal em cabeceira de drenagem de altas declividades,

remanescente do processo de loteamento e urbanização. O processo de

ocupaçäo das encostas foi realizado predominantemente através de corTes e

ateiros individuais, estes que avançam sobre o fundo do vale, erntulhando-o
(depósito tecnogênìco de assoreamento) e dificultando o escoamento

superfìcial.

Como descrevem Barros fa Peloggia (1993), "o vale do Jd. Eliane,

escavado em macíço res¡dual de rochas rneta sedimentares de médio grau
metamórfico (micaxistos, xistos quartzosos, metaren|tos), cortados por
veios e bolsöes graníticos, encaixa-se na or¡entação do plano-axial de uma
antiforma (dob7a da xistosidade), com eixo caindo para Norte, deñnida
etn macro-escala. Dessa forma, a situação de relevo invertido <propiciada

pela exumaçäo do embasamento cristalin o pela remoçäo erosiva do capeamento
iedimentar terciário> associada à orientação da estrutura prapicia que a
xistosidade comporte-se "favoravelmente" à estabilidae do maciço em

praticamente todas as porções da encorta. onde o maciço residual é.
'exposto 

em taludes de corte (de face, Portanto, para oeste), na encosta
te,ste, a disposiçao espacia! das principais desconf.inuidades (foliaÇão e
sistemøs de'fraturas) e suas intersecçöes, delimitando blocos de saprolito,
não favorecem as rupturas" .

Aí, tanto a xistosidade principal quanto uma clivagem espaçada

paralela (a descontinuidade principal e que defìne o "desplacamento" do maciço)

äpresentam direçöes predominantemenbe no quadrante NW, com mergulhos

intermediários para NE. A análise estrutural alravés de ester eogra rn a s mostra
que o fraturamento, pouco sistemático mas em geral com altos mergulhos,

tämbém define arestas de inters eçào enlre si e com a xistosidade com

caimentos para NE e sE. Assim, nesla área os casos d,e escarrega,mentos

relatados relacionam-se somente a alerros lançados e coberturas remobilizadas,
principalmente, ou aos solos superficiais, como descrito pelos autores

supracitados.

Os escorregamentos do Parque Araribá, Campo Limpo, em 7991

Trata-se de um maciço saprolítico derivado da deconrposição de

gnaisses miloníticos ou milon ito-gnaisses, quartzo-fÞldspáticos com biotita,
ñruscovita e granada, muito heterogêneos, de aspecto bandado. A granulaçäo é

r)çr.tN[ìÀÇÃo tr ApRotìtTNDAMENTo lui¿Á]]co oA cìEor.oclA Do IECNÓGENo DO MltN.Dr] s.PAtlLo



t23

média a grossa, a textura protomilonítica, por vezes cataclasada. No saprolito,

apesar cla" clecomposiçäo dos minerais, preservam-se as fraturas da rocha (muito

o[t"."¿u), u, quoi, visivelmr¿nte conditionam a. separaçâo,e movimentaçäo de

blocos. ó sistàma de fra'turas NW/NE, com altos mergulhos e fraturas sem

preenchimentos, com espaçamentos da ordam de 1O a 20 cm' mais

concentraclas em certos pontos do maciço, é o mais irnportante' A foliaçäo

apresenta-se concentrada na direção NE, com baixos mergulhos para SE'

otalude<lecorteefetuadotemorientaçåioNÊ,comaltomergulho
para sE. observaçôes no local mostraram: a ruptura de-blocos do.saprolito em

iunt u, condicionadas por dois sistemas secundårios de fraturas (N1OW/26NE e

No5E/+o/SE); a movimentação de grandes blocos condicionados pelo

fraturamento principal. Tais movimentaçöes, induzidas pelo corte' ProPagaYam'
se pelos horizåntes iuperiores do maciço, mas aí mostrando a geometria típica

das ruoturas de secÇão em Alcqlle_ circulo dos escorregamentos rotacionais,

.oln ,i.rnonstrado pela confìgrraçäo em arco das trincas de tração surgidas no

topo da encosta.

Taludes nafavela doJardim Morro Doce,Jaraguá

Trata.secleumaencostasustentadaporsaprolitosdeumasequência
meta-sedimen tar, capeada por colúvio Pouco esPesso (1 a 2. m) com linha de

seixos (quartzo, quartzito e placas cle xisto), mais.espesso.lu b3.tt,da encosta' A

encosta foi cortaàa na base para a implantaçåo de moradias. Na hase do corte

observa-se uma camada inferior de meta-arenito argiloso maciço, com seixos

deformados e estirados de granito; sobrepôem-se r,lm mica-xisto quatzoso, de

granulaçäo fino-média, e "meta-arenitos micáceos finos, laminados' com

ãesplacamento de espessura centimétrica.

A observaçao do corte mostrou a eristência de cicatrizes de quedas de

blocos condicionadás pela intersecçäo de duas famílias de juntas (N45E/75NW e

NAow/subvertical) e cla xistosidacle (Nlow/4oNE), as quais puderam ser

definidas teoyneTricamente pela análise estrutural através de estereograTst. .A

"rtrUiiiá"å" teral do corte ê. assegurada pela disposiçäo "favorável" da

xistosidade (a"qual mergulha para o interior do maciço). No entanto, nota-se

que o efeito de queda ãe blotos restringe-se à camada de xistos, rígiàa, e é'

iropi.iudo pelo dåscalçamento por erosãð da camada inferior arenosa, maciça

rnas friável (fotografia 6).

Vemos aqui que o efeiÌo do intemperisrno atuando sobre um maciço

de rochas meta-sedimentares pocle conduzii a um comPortamento semelhante

àquele de um pacote de rochas sedimentares nos quais se alternam rochas
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duras e tenras, mas com o condicionante adicional das estruturas tectônicas

reliquiares preservadas em determinadas camadas'

Neste local ressalta-se a influência da litologia no comportamento
geotécnico, através dos pacotes quartzíticos' Na encosta oposta à

Tnteriormánte descrita, no mesmo vale, encontram'se à base da vertente

camadas de quartzito tmeta-arenito) pouco, micáceo, placoso' de granulaçäo

frna a mádia,' mal seleiionado, com intercalações Pouco esPessas.de clorita-

xistos escuros. Mantendo a atitude espacial das camadas anteriores (e portanto

devendo lratar-se de um pacote geàmegicame nte inferior, mergulhando sob

elas), apresenta Portanto um coñPortamento potencialmente desfavorável à

estabilidade da encosta.

Talude de corte na Favela Bueru, Penha

Trata-se de um inclinado talude de corte (N6OW lface SW) efetuado

em maciço residual cristalino (que inclui micaxistos e 6ranitos) aflo.rante entre

o córreg'o Tiquatira e a planícià do Tietê, na.(egiao.da Penha. Tra¡a-se de um

saprolit"o ¿e biotita-xistäs, biotita-quarto xistos, xistos quartzosos e meta'

,r!"it* micáceos, de texturas gran'-lepidoblásticas . 
a granoblásticas e

g.ãn"luçao fìnu-midiu. a folia.çäo pñncipal Sn (xistosidade) é na verdade um

bandamento diferenciado milim¿trico å sub'milimétrico, alternando bandas

escuras a biotita e claras a quarlzo e feldspato'

AxistosidadeapresentaorientaçoesespaciaisretularesentreN2oWe
N5OW, com mertulhos àe +OO u 560 para NE, um comportamento portanto

favoráv el à estabilidade do talude, pois uma eventual ruptura atuaria contra a

elevada resistência do saprolito na direção perpendicular __à 
xistosidade.

Identificam-se no local tr'ês famílias rìe juntas, a saber: F1, de atitude

nTOWlsubvertical, e espaçamento de 30 a 5-o cm; F2, de atitude nlow/75sw,
concentrada em faixas' dL espaçamento decimétrico; F3, de atitude espacial

N4oW/subvertical, pouco continua e com esPaçamento de aproximadamente lO

cm. A análise estrútural alravês de eslereogramas mostra que também essas

clescontinuidades não propiciam a delimitaçãó de blocos em situaçäo geométrica

propícia à movimentação'

Asoluçäopropostaparaaestabilizaçãodotalude,Portarìto,devidoao
comportamento ¿ad 

"struturäs 
e à alta resistência do saprolito, restringiu-se à

proteção superfìcial contra a erosäo, com tela artamassada'
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Escorreqamentos planare,s em taludes de corte do loteqmenta Jardim
Orientàt, Zona Sul do Município de Sao Paulo.

Nesta área as encostas sâo sustentadas por maciços de solos

saprolíticos e saprolitos de micaxistos de granulação fina .predominantemente,
notáveis ¡rela anisotropia defini<ìa pela xistosidade, e de constituiçäo silto-

arenosa *i.á."u, com ìntercalaçöes de bolsões ora mais ora menos possantes de

solos de alteração de rochas pegmatóides, esbranquiçados, de constituiçäo

argilo^arenosa, friáveis.

Tais maciços, fraturados, foram expostos em taludes de corte, nos

quais pode ser observado que a atitude da xistosidad e ê var\ável (possivelmer, te

po. åf"ìto rie dobranrento), podendo- comportar-se favoravelmente ou

àesfavoravelmente à estabilidade dos taludes, de local a local'

Quanto à forma de implantaçäo do loteamento, observa-se a

disposição das ruas de modo principalmente paralelo às cut-vas òe nível, e a

lmplaniaçao de lotes perpendiàularmente às mesmas, sendo a implantação de

moradias' realizada äm' patamares predominantemente àe coite ou de

compensaçäo corlelalerro, com taluàes de al.turas variáveis e inclinações

elevadas, conticlos Por muros de arrìmo ou não.

Localmente, em função da relaçäo geomêIrica entre a atitude das

estruturas geológicas e da disposiçäo das encostas (e assim dos lotes

implantacìos] corñ sua maior extensäo na maior declividade do terreno em

regra), teraram-se situações de cortes instáveis entre os lotes. Os

"riorr:ugí^"ntos 
observados foram rupturas tranlacionais, planares, de blocos

do sapîolito exposto, condicionados' pela interseção de dois sistemas de

fra.turås, tendo os deslizamentos se 
'dado pela superficie da xistosidade

reliquiai. Dessa forma, o deslizamento comprom ele Tanto a moradia do lote

inferior, por atingimento, quanto do superior, Por descalçamento das

fundaçöes (fotografìas 3, + e 5).

7. 6. Macicos sapre-littcqs-€IaÂíltcaË-e graxjtq:8EéjsÉ]ços

Como descrevem Bigarell a et ã1. (tgS+), "nLtma rocha granítica, o

avanço da alteração ol longo das estruturas faz-se de maneira
diferànciat, ariginando inúmeros blocos e matacöes que podem ser

concentrados ña superfície do terreno através de processos erosivos,

dando origem aos 'ìmares de blocos". Os matacões podel estar imersos,

portanto, nä tolo saprolítico (alteração i¡l situ) ou em malerial coluvial que os

recobriu posteriormente. Ainda segundo os autores cilados, os maciços
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graníticos apresentam comportamento diferenciado, "ao contrário das rochas
xistosas e gnáissicas, nas quais a presenÇa de foliação faz com que a
atteração de rocha esteja menos associada ao sistemas de diaclasamento"

Esta peculiaridade dos terrenos tem influência direta nas

particularidades de sua ocupaçao e das situaçoes de risco geológico associadas.

Nas palavras de Bigarella et al. (1994), a ocupaçåo antrópica, agindo
principalmente no sentido de provocar o desmatamento, acentuaria a ação do
escoamento superficial, facilitando a exumaçäo dos matacöes.

Segundo a concepção mais difundida, a estabilidade de um matação
imerso .* rl* maciço de solo residiria em seu grau de envolvimento por este. À
medida em que o solo envoltório fosse retirado, Por erosão ou mesmo
escavação, mais externa fìcaria a posiçäo do centro de gravidade do bloco
(potrto teórico onde geometricamente se aplicaria todo o peso). Quando a

posição vertical do centro de gravidade passasse fora do apoio do bloco no solo,
o bloco fìcaria apto a escorreçar ou tombar.

No entanto, as instabilizaçöes, propiciadas por descalçamentos pelos
próprios cortes artificiais ou por erosão, podem ser mais complexas que simples
quedas de blocos ou rolamentos, envolvendo a ruptura de cunhas de solo
saprolítico subjacente. Este fenômeno foi observado recentemente (Av. Cantídio
Sampaio, ano de 1993), envolvendo um mataçáo granítico de grande porte
junto à crista de um talude de corte em solo saprolítico, de cerca de 6m de

altura, o qual apresentava um contínuo processo de erosão nas bordas devido
ao lançamento de águas usadas. Apesar da geometria desfavorâvel e do
encharcamento permanente do solo, o corte permaneceLl estável por pelo
menos dois anos aTê ocorrer a ruptura, em um período de pluviosidade nâo
muito intensa. Acredita-se qu€ o escorr egamenTo tenha sido causado, além dos
outros fatores predisponentes, pela perda progressiva das forças resistentes de

atrito nas laterais do matacão, por erosão, fazendo com que se aumentasse
lentamente a sobrecarga qu€ o mesmo exercia sobre o solo subjacente atë
atingir-se o equilíbrio-limite e a ruptura (Peloggia €r Silva , 199/+).

Um fenômeno de instabilização também comum em taludes de corte
em maciços saprolíticos de granitos, isotrópicos, refere-se ao desmoron amento
de "lascas" de solo. o alívio de pressão pela escavaçáo do solo confinante
proporciona o aparecimento de fendas paralelas à face do talude; a infiltraçåo
ð,e âgua, preenchendo as fendas abertas, proporciona a pressåo hidrostática
necessária à ruptura.
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(1) estrutura penetrativa: estrutura repetitiva (defìnível) em todas as porçöes
do volume (macico), à escala considerada.

(2) Ao tratar dos parâmetros de resistência (coesäo e ãngulo de atrito interno)
dos "siltes", comenta Cruz (1973)'. "no caso dos solos si/tosoE encontramo'
nos numa espé.cie de'no mans land'. Pessoalmente, considero as siltes os
piores materiais possível para,se lidar, pelo menos por tr,ê.s razões: i) são
materiais fracos (c-=O; <=3Oo); ii) baixa capacidade de absorção de água
(passagem do Limite de Plasticidade (LP) ao Limite de Liquidez (tt) com
variação de teor de umidade de 2% a 5%); iii) sao materiais ainda
bastante desconhecidos, especialmente no estado natural". De fato, um
ensaicr de cisalhamento direto realizado pela PMSP (dados inéditos) em porçöes
superiores, extremamente decompostas, de um perfil de solo saprolítico de

micaxisto (texturalmente um silte areno-argiloso), mostraram resultados
preliminares com coesão pouco maior que zero _e àngulo de atrito ao redor de

22o, com peso especÍfico da ordem àe 1,6 glcm3. Note-se que esses resultados,
no entanto, näo såo esperados para as porçöes inferiores do perfìl de solo.
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Fiqura 7.1. Acima: projeçóes estereograficas renresentando o comportamento
,,s'n;¡ci;rl ,ì;rs estruturas reltqulare, "* *a.'Çó saprolitico '-le fìlìtos do J{'
Å'J,i;;i *ï'¿åù''oi,it"' a' i'rlrli" j,"rìiio¿o ti'"--"ctivamente diaqramas A e B),

ãå'iå.ilJ'sir'"''d P¿Ë;s'; ilöõ41. i iiiude': 2ifoliacáo; 3: tamilì¿s de iuntas;
4, ;;;;iå; ãä'iî,tä.i"ïCfof irìiáûã¿ Ëo'äi"iti.ãêao -"diu; t2'. corre na líase 'lo
talude. ,As proieçoes ,iiri"rä.àä ..aÃ a. 

-ig"uì ,irea (schmidt),. hemisfério
iliäIii..' iUÍi.ä"ðr.ri t lòþografi .o do t¿ lude ãstudado n o Jd' Apuan á'
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Figura 7.2. Tipos estruturais e litológicos^ de significativa , ocorrência em
i åB?à t itot îo ¡¿5 Þ. ncimãl ¡¡ ica- qu arlzo -xisto fi no-mäd io, gra n o le.pidoblástico. A
6fi;;å; -s"'ãadî.àLùiäção (¿isc?àtá), sendo preservados. Ëestos de,yn;19!t_ eagfð[i;¿å9 S" ãdeirànulãcão (discreta), sendo presewados ñestos dÞ.ums.foliação
;ï;;i;'(i;- r) ñ'i'üiãËãti tòñs de eÁþes.surai _submili métric.as a milimtitricas. o
*ièi"ãåUiii"?îl;-à; -:s; -iäia- umå lineação (t-cr=ln+-1) 

^observável 
nessa

;;p;.fí;ú.-Äüäi*ã: iä.iätä-ftitgs p'âte'd:; & g'-'1{?Sig^I\1, ^q1ï,1ïil"'i
m icrodobramento
;;;;.fí¿i".-Àbãixo: ueriàitä-ffttãt îiut"aáos'de gì'anulação fina, quase filitos- -'r -- -. '-' ' 'ão se observa bandamenlo diferenciado a- olho nu' Icom pouco luartzo. Ni. - _r^ -.-^.^..r^^A,, /tìì ^ -com Douco quartzo. Nao sg oDSgrya Danuamcrl LU Ltllsf sr¡L¡r¡u{r ¿¡ v¡r
;i.li;.iiåä (3;;'¿tt? *i..odouiiáa' serando lineaçäo de crenulaçào (11), e as

duas são cortadas por uma lineação'dã intersecçâo de cl.ivagem Pouco esPassada
/l+-¡.+/"-ì ^.^--.i- "^'n^Àa< Àj pcnpssrrraç rpnlimptricas a suD-cgntlmetf lcas
duas são cortadas por uma lineaçao dè intersecçao de cl.ivagem Pouco esPassada
(lt=lst/str). ocorrein. camadas dci espessuras centimétricas a suD-centlmetrlcas
quartzosas, e veios de quartzo

,,\LLX T-fI]IIìA'IÀN G(X)SSENS PIìI-OGGIA

de sisnificativa ocorrência em
nn-r:niðio. øra n o lepidoblástico. A

.anulaÇao Tlna, quase nllros,
o difeienciado' a'olho nu. A

|ESI' DE DOII| OIìAMT'N'TO I(iTJSP 1996



130

Fotosrafia 7.L. Xisto quartzoso, ld. Damasceno, Zona Norte de.S-äo Paulo. Uma
in-tän?ï'åt¡"äsìm 

-.ipäèiaa-tãrifia (st), à quál associa-sg q "desplacamento"
äuiôwãaõ nf foto.'su'perimpõe-se ä foliacäo principal (sn), e rbpresenta a

estrutura planar di¿ måior iñportância na-esta'bilidaile do maciço 3aprolítico:
superfíci es' preferencia is de desl izamento.

Fotosrafìa 7.2. Talude de cotre no maciço saprolítico anterior, ao..pé da
verte"nte. ond,e obsen¡a-se o efeito do "desþlacainento" associado à clivagem
espaçadd, em posição "desfavorável" à estabili'dade da encosta.

oelnrEnçÃo E ApRoFul.iDAMENTo reruÁnco DA (ìEoLoctA Do rEcNocENO Do NIIJN.DE s.PAUI.o
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Fotosrafì as 7.3 e 7.4: Macico saprolítico de micaxistos do Jardim Orienta.l, lqna
Sul fo MSP. Acima. detalhe'da ihsterseÇão da foliaCäo príncipal (xistosidade) e

dos principais sisteítras de iuntas. Abaixó, a posiçäo desfavoráVel das estruturas,
äiñdrtäi ãm- talua e de éotre, condicirianäo escorregamentos em cunhas e

colocando em risco as construçöes no topo e ao pê do talude.
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Fotosrafìa 7.5. Detalhe da superficie de escorrezamento de bloco de saprolito
de rfiicaxisto no ld. Orientdl. O deslizamentõ se deu pela superffcie da
xistosidade. sendo "o bloco movimentado delimitado por esta supeifrcie e por
dois sistenias de iuntas. conforme defìnido gpometì'icamente rio croquis' do
talude e na proieëao esiereográfica (abaixo). 5n: xistosidade; Fl e F2: sistemas
fde juntas; f: talu de de corteJME: massa escorregada.
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Fotosrafi a 1.6. eueda de bloco de saprolito condicionada pela orientação das
estruluras em seiicita-quat'tzo-xistos é meta'arenitos lamlnaclos clo (:ruPo ),ao
ú;ü¿: ã- oïöpìðidãô; b¿lò iescalçamento d,a camada - basal .arenosa maciça
älr-ilïð M5¡¡ð 

-ö;¿¿, Zona Noroäste do.MSP, L993).^A.baixo, croqu.is da

èltiuturacão do macico saprolítico meta-sedimenlar e dehnição. geomêIrtca.qt
oueda de'blocos atraüés de proieção estereogáttca.5n; xistosldacle; l-r e P¿i

JIî.-ui að junãsi t: taludesi H:-hduitaçäo aoþa do talude

ALEX I.JBIRA'|AN GOOSSENS PELOGGIA TESE DE DOI..TTORAMEN'TO IG.USP I99ó
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Fotosrafìas 7.7 e 7.8: Influência da litologia nas caraúerísticas .dos maciços
;#;&íti¿;i " tìoJ proìeisóJ ãe eicòirexamãnto. Acima, camadas de quaÊzitos

' ' ¡pci São Roque. mostrañdo escorregamentos planares $e pla.casmtcaceos clo bn
de saprolito pela superfície'da.foliação principal (fardim Moiro,.D.oce).,Abaixo,

' r ' -¡ de ' blocos de sáprolito de gnaisse condici-onada PelomovrmenÏacao
fraturamento reliquiar (Parque Araribá) (foto ceditfa por H. Takiya).
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Fotosrafias 7.9 e 7.1O. Caraderísticas dos.maciços saprolÍticos e a ocuPaçpo.
nã¡m'a. ìmólanta cão de moradias "embutidas" em þatamäres de. gqrfe em maclç?
saJrõiiticd de mìcaxistos com a xistosidade em posição. geomêtrica tavorâvel à

ääù'iüääiãu'ä.;äìä(Itaqüe_;a; ;óñlÞs3e äô {¿sp). Ab"aixo, cotte sub-vertical
no mesmo macrÇo, em porrçuo-'f.äm¿trilã iil eisá, mostrándo cicatrizes de

quedas de blocos'délimitados þelaintersecção de sistemas de juntas.

ALEX UBIRATAN GOOSSENS PELOGGIA TESE DE DOUTORAMENTO IG.USP I99ó
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Fotosrafia Z.ll. Corte expondo solo saprolítico de granito com núcleos de
;ãàñâ' ïänäi- ìttãiàãã -ììirãi'rãs. - Êãvela' t¿orro da" Esperança, vilq. Nova
Cachoeirinha, zona norte do MS.P. A.baixo, reP.r€sentação gsqYg11 a_t]93- 

-9oescorresamento de matacões envolvendo o saprólito subiacente. Mü matacao
äã-"iii.ä'i,l-Ëi-.ursa escorresada; TE: terreno'erodido naÉ bordas do matacäo;
1: taludei t"t: maciço saprolítiõo; SR: superñcie de ruptura.
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Fotosrafias 7.LZ e 7.13. Acima, fenômeno de erosäo interna em tubos
"';-:-o. 

-';.-.- à-rt.".*óã"näo'ã iõlo iâprótitico de granito subiacente a lrma
:JüEliñ¿ ?Tr,,ä5i: ':i'Pdiä".:"i;ì'"" 

'f#"'ö'Ë'ä; iË;";;'. ri;¡]q 4¿-::*^'"'
Ãir;î-ò, ,',,oiãèão granÍtico ''n.ttä-õ- -lo ãã alteraião, mostrando o contato
;b;üiltb äñt¡ã t rõcha inalterada e o saprolito.

A.LEX I.JBIRATAN GOOSSENS PËLOGGIA TESE DE DOUTORAMENTO IG-I.JSP 1996
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Su¡lrsduças

São englobados na cateSoria cle depósitos tecnogênicos construídos

aoueles depósitos resultantes do- transporte e deposição de materiais por

i,ìt.r,.¿¿i"'da açäo direta do homem, e que restam no local onde foram

criados. Oe modã geral os depósitos tecnogênicos construídos. podem ser

classificados, como fäi discutido anteriormentã, em função do material de q.ue

se constituem: em depósitos espólicos (sejam aterro_s _ 
compactados

tecnologicam"nt. .ont.oGãor, ,, *dadeiras "obias de terra" da Engenharia,

ou mais raYamenle clepósiios em "bota-fora"); em dgpésitsl_-ûþlc9-5,

irla"*i"".i" .nt" lançadou em "bota-fora", aterrando baixadas, fundos de

i,ule ou predominantemänte as porçöes côncavas do relevo, os "anfiteatros"

*o.fãiàgi.o, das cabeçeiras de år"nagem; ou então em aterros de material

inerïei im depósitos de material dlragado,. englobando por. exemplo os

depósítos de dåsassoreamento de canais das drenagens principais, bem como

taåqres de decantação de resíduos minerários finos; e em dgPó:!t?,: gárþicos'

sejam tecnologicaménte controlados (aterros sanitários) ou simples "lixöes"'

Este capítulo ê eminenlemente informativo, e tem esse caráler

porque, se Por um lado uma análise mais exaustiva de suas comPlexas

laracterísticas e comportamentos geotécnicos extrapola os limites de nosso

trabalho, por outro as situaçöes de risco relacionadas a estes depósitos

tecnogênicos não podem deixar de ser exPostas'

Conforme destaca Mori (1992), "uma significativa parcela dos

acidentes (geotécnicos urbanos) oc\rre em aterros. Geralmente os qterros

;;b;";;tå simplesmente lançados ou compacfados apenas pelo tráfego

ai ijiip^^"ntois de terraplanagem, sem maiores rigores de densidade e

umidlaàe. Muitas rezes contêm l¡xo ou entulho misturado e quase sempre

lsao] construídos sem encaixes com o terreno natural em .degraus
Lscavados, sem o@ menos se retirar a vegetação'. e com .drenagem
superficiai mal dimensionada. Drenagem intelna simplesmente inexirte". A

,itlãCa" àe potencial acidente se tran*orma em situação de risco tanto mais

gruuà " funçao da possibilidade de ocupaçâo precária em tais áreas, confotme

le verifica exemplarmente nas fotografias 3 e 4'

DELTNEAÇÃO E APROFUNDAMENTO rrUÁrICO pa CEOLOGIA DO TECNÓGENO DO MUN.DE S PAULO
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O a'terro da favela "Nova Repúblíca" '

Como relatam Peloggia et al' (1992), o escorr.egamento do aterro

adjacenteì irea da favela "ruäia Repúblìca", ocorrido no dia 24 de outubro de

1ggg, consistiu na ruptura parcial clesse depósito tecnogênico construído,

*n*itri¿o de materiai 'úrbict', com altura superior a Aom' e envolveu um

"áfr,r, 
opro"lma,io ¿e lOo.OoO m3 de material mobilizado e provocando a

morle de 14 Pessoas.

Oa'terroemquestäoéconstìtuídodesolossilto-arenososeargilosos,
não .ompactados, solos com matéria orgânica e, ainda, entulhos de construção

e lixo eventualmente. Conforme descreiem os aut.res citados, com base nas

ìnformaçöes ofìciais existentes, foi reconhecido que houve. cuidado 
,mínimo 

com

a estabiiidad e, com a construção de três patamares e taludes de inclinação

fV,ZH, com bárdas mais elevadås de modo a diminuir a erosão nos taludes' Não

foi, no entanto, construída camada drenante Íìo contato com o terreno natural'

um maciço de solo residual de rochas gnáissicas com caPeamento de solo

superficial argiloso.

Omovimentodemassaocorridopodeserclassifrcadocomocorridade
terra (no-seÀtido que lhe atribuern Guidicini [r Nieble, 19S3), e foi deflagrad'.o

i"a"f*ã""l.mente da ocorrência cle precipitaçöes intensas. A massa semifluida

movimentada atravessou o fundo do vale e atingiu a favela na encosta oposta

ao alerro.

Estudos realizados na época sobre o escorre+amento, sintetizados Por

Mori (1992), concluíram qr. u .u,'u do escorregãmento foi a g,eração ð'e

;;;t;ö* .;i.ur, d".orr"nies da ocorrência de lenlol d'água empoleirado no

to.po do aterro, e , criado. Por infiltraçòes contínuas Provenientes de

.*ioçu*"ntos de águas servidai. As alturas críticas do nível d'água no interior

do depósito, que poderiam instabilizá-lo, foram calculados por retroanálise

como da ordem de 14 a 16m.

Aterro "Fazenda da Juta" .

Conforme Peloggia et at' (1992)' tratou-se de um escorregamenlo de

srandes proporçöes ,tn ,iñ uterro dì "bota-fora", também de material "úrbico",

ã;;;;;"i*r'damente 4om de altura, ocorrido na dia 26 de abril de t992, na

;;giil ;;J"'te do MSP. o depós.ito. tecnogênico t' l:qll"l'lo em uma

caËeceira d,e drenag,em, em um'ual e ð,e veitá,ntes sustentadas por maciço de

AI.,F]X (.JT]IRA'I'AN (;O0SS['NS PTJI,O(ì(}I,,\ f!,SE DE DOIJ'IORAMDNTO IG-IJSP 1996
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micaxistos, e amPliado continuarnente ao longo cle vários. ol:j'-^1ttuuét do

lançamento de solos provenientes de escavaçðes' de características diversas'

entulhos cle construção e lixo'

O escorregamen'to se Processou em duas elâPas: a movimentação

inicial de cunhas de solo do aterro, movimentadas a curtas distâncias e

causando altos ruídos; e uma série subseqüen Le de deslizamentos' após mais de

uma hora de intervalo, ,ob u fot*o de tunhas escalonadas (escorregamentos

rotacionais remontantes) junto ao ;tterro, em suas porçöes 
-superiores' 

e

.o.ri¿u de lerra (sensu oúidicini t¡ Nieble, 19s3) a jusante' Fo.rmou-se um

corpo cle escoffegamento de mais de Aoom pelo tãlvegue' soterrando 17

moraclias, mas näo tendo havido vítimas'

Aindaconformeosautorescitados'osestudosgeotécnicosefetuados'
que estimararlr .* Oo.öoo *i o t'olu*" desestabilizado' mostraram a atuaçäo

lundamental da água no p.o.n"o de es.corregamento' como demonstrado pela

elevada mobilidade ¿u -u'rro escorregada em"um talweg de peque,na inclinaçåo

15o a zo), bem como';;i; |-jit;t i*tt d'água formãdas'nas,depressóes da

massa escorr egada. Fo\ concluído que (como nä tuto do aterro da favela "Nova

äeïiùri.Jl ooagente inJabilizadorfoi a pressão neutra elevada criada por um

lençol freático ,urp"'',ro".lîfì;;;; no toJpo do clepósito tecn,ogenico' orìginado

por infiltraçöes contínuas. As simulaçóes matemáticas de análise de estabilidade

efetuadas mos.traram 
-qrl 

ã*".i, àxistir uma altura da ordem de 22m de

coluna d'água no alerro para Provocara ruptura'

O escorregamento da Vila Madalena em 7983'

Por outro lado, Wolle €r Silva (J'ggz) descrevem um es.corretamento

de aterro posicionado sotre sedimentos terciários da BSP' ocorrido em 1983 na

Vila Madalen a, zona oeste do MSP, nas encostas do espigäo central' A ruptura

associou-se a um período de chuvas intensas, " o mncañismo de instabilização

desenvolveu-se pela ;;"ì;;; de água através do maciço' sendo para os

autores inegâvel a contribuiçäo provéniente do lençol susPenso nas camadas

terciárias.

Sl- A-eslabl-!' dqd€ de5-êÌelc!:sÞ-urban os

Em síntese, tais instabilizaçöes permitem a definiçäo de algumas

características gerais:

- a alta mobilidade da massa escovregada;
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- o mecanismo de instabilização associado à geraçáo de pressões

neutras no maciço (lençol d'água empoleirado);
- ìndependência em ielação ¿ì ocorrência de chuvas;
- alto potencial destrutivo.

Os fatores condicionantes da estabilidade dos aterros podem ser

sintetizados como segue (PMsP, I992d):

1. Rçsistêncja clo--ma-clqo,-d9 4Telr.ai a resistência ao cisalhamento do

solo do aterir-àÇãnde de seu €stado de compactaçäo. Conforme Fanning €r

Fanning (19S9), depósitos de materiais úrbicoi, nivelados e compactados pelo

trânsitJ clo equipamento de Terraplanagem, têm tipicamente Pesos esPecífìcos

da ordem àe I.6 tlm3.

2. P-re$qs-!-Le-utfa5- no maçjçq: a estabilidade de um aterro está

associada basicamente aãlontrole das pressöes neutras desenvolvidas em seu

interior. se o terreno de fundação do aterro não for condicionante de sua

estabilidade, ele será sempre r.gr.o para taludes de inclinaçöes iSuais ou mais

suaves qu" o ângulo de rLpouso do solo simplesmente lançado, desde que nåo

se desenvolvam þressöes neutras. Existem três possìbilid-ades, principais para o

desenvolvimento de pressôes neutras no maciço: infìltrações de águas usadas ou

de chuvas, vazamentos de tubulaçoes enterradas e ágy,a Proveniente da

fundaçåo, quando esta estiver saturada ou tiver surgências d'água'

confbrme Mor\ (:1992), a camada superfìcial argilosa do terreno de

fundaçao (ou seja, o ,"io lateritico) é uma das causas fundamentais dos

p;;bl";;r à" .rtã¡itiauae dos aterros. Tal camada, com macroPoros devidos â

iixiviaçäo de seus componentes solúveis, quando submetida à sobr"ecarga. d.e um

aterro torna-se bastante impermeável no'contato aterro-fundação, propiciando

a formaçäo de lençóis d'água suspensos (PMSP, \992c)'

3.ßqs-js!ê.xc!ado''terrenodefundação'':éofatorcondicionanteda
estabilidade de aterros lxecutados em re.giöes d.e v/arzeas ou baixadas

aluvionares, onde ocorrem camadas "rp"ttãs 
de sedimentos argilosos de

consistência mole. Aterros construídos em terrenos de encosta ou de cotas mais

ui""o¿ut do que as Planícies aluvionares em geral näo apresentam problemas de

"fundaçäo""

cabem ainda ser lembrados algumas particularidades referentes à

mecânica dos solos desses depósitos (PMSP, 1992d):

"A resistência ao cisalhamento de salos compactados depende

relativamente menas do peso específica do que do teor de umidade ou
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grau de saturação. Portanto, o grau de compac-taçao não afeta
se.nsivelmente a resistê,ncía, desde que o teor de umidade seja constante.
Já o grau de saturaçao ateta diretamente e sensivelmente a resistência".

"Solos silto-arenosos simplesmente lançados sofrem colapso
estrutural e apresen'tarn recalques abruptos quando saturados.
enrocarnentos lançados, constituídos de partículas bem graduadas e
alterados, também sofrem colapso com a saturaçao; /.../ solos argilosos
bem compactados tendem a aumentar de volume no processo de ruptura,
e essa expansão ajuda a dissipar as pressÕes de poros, no caso de serem
solícitados à ruptura; /.../ solos pouco coesivos a não coesivos,
simplesmente |ønçados, podem absorver grandes quantidades de água e
no processo de ruptura se "liquefazem", formando corriclas de lama, que se
rnovimentam a grandes distâncias" (PMSP, l-992d).

&-4. Atqïa5¡,4mtá-ris-q-e--L'xöqs_-

Conforme Fanning t¡ Fanning (1989), os "solos criados pelo homem"
que provavelmente causarão <¡s maiores problemas no tutr¡ro são aqueles em
que detritos orgânicos säo soterrados. 5olos nos quais ma.teriais de iixo
(rnaterial "gárbico") säo enterrados podem dar lugar: a) a subsidências das
superfícies dos terrenos; b) a riscos de explosões em .função da geraçäo de
metano e outros gases naturais sob condiçôes anaeróbicas; c) à contaminação
das águas subterrâneas com substâncias químicas. Do nosso ponto de vista, no
entanto, interessa-nos analisar particuiarmente as situaçôes de risco
relacio¡.radas a instabilizações desses depósitos. Nesse sentido, Wolle (1992)
ressalta que "a es.[abilidade dos assim chamados "aterros sanitários" é
tipicarnente uma questão geotécnica, com difrculdades e carnplexidades
especiais (não é possível, por exemplo, modelartais aterros oLt seus
materiais conrtituintes através das ensaios convencionais em trabaratório,
como é praxe na maioria dos problemas que envolvem a Mecânica dos
Solos".

Con'torme Whitton et al. (1993), havia em l-993 quatro aterros
sanitários em operaç'ao em 5äo Paulo, e mais quatro em fase de manutenção e

recuperação da área. Nos aterros em atividade àquela êpoca eram depositados
295.OOO toneladas de lixo e resíduos inertes por mês. No que diz respeito aos
resíduos industriais, eram produzidas, segundo os mesmos autores, 5.8OO
toneladas por dia, sendo que 22% do total era depositado em aterros sanitários
municipais. Nas palavras de Schmidell €r Vitoratto (1992), "em termos de
quantidades geradas, convém lembrar que cada habitante é capaz de
produzir algo como O,B kg/dia, ct que acaba signifícando, para uma cidade
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como São Paulo, adicionando-se o lixo industrial, cifras da ordem de 72
mil t/dia (,..)".

Benvenuto €r Cunha (i-992), admitindo que os aterros sanitários
represenl.am a soluçäo técnica e economicamente ntais viável para a disposição
da maior parte dos resíduos sólidos urbanos (o que é também admitido por
Schmidell tr Vitoratto, 1992), questionam no entanto os critérios geotécnicos
de pro.jeto adotados na cidade de 5ão Paulo e no Brasil.

Atendo-se particularmente à análise do caso da ruptura do aterro
sanitário Bandeirantes (zona noroeste da MSP), ocorrida em junho de 1991, a

qual nrobilizou aproximadamente 65.ooo m3 de lixo, tais autores concluem
que:

"Os fatores condicionantes ao escorregamento foram o acúmulo
do ilíquido] percolado no interíor da mdssa de. lixo associada à
inadequada condição geométríca da disposição do lixo na parte superior
do aterro (fatores predisponentes) e a elevação das pressões neutras
(fator deflagrador). Este último foi devido ao acréscimo de água na massa
de |ixo" motivado pela elevada pluviosidade que antecedeu o evento e o
trincamento da aterro, decorrente das condiçÕes precárias de estabilidade
anteriores ao evento". Ainda, comentam que "o escorregamento teve
características de uma "corrida" (no caso, "corrida de lixa") que esteve
associada ù grande quantidade de água que saturavt a zona de ruptura"
(Benvenuto tr Cunha ,1992).

Ressaltam os autores citados que este tipo de movimentação pode
atingir grandes extensöes ("maiores que a máxim a àiferença de nível").

O aterro da Vila Albertina

Este caso em particula r merece ser citado pela situaçäo de risco
associada, vista a existência de uma favela, com 79 moradias em 1992,
localizada a lOOm a jusante do pé do aterro.

Para tal situaçäo foram emitidas, pelos estudos efetuados, diferentes
opinióes e conclusões, refletindo novamente os enfbques particulares das
análises efetuadas.

Assim, um relatório da empresa Rl-M (1992), observa que os
deslocamentos observados no maciço estariam relacionados às chuvas, com
respostas rápidas, o que caraù.erizaria ulma influência direta da pluviosidade no
estado de tensöes apenâs na capa superficial do aterro. Dessa forma, sendo o
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aterro construído em "células" de lixo vedadas com material terroso, somente as

células construídas em períodos de chuvas intensas estariam sujeitas a altas
pressöes neutras e risco de escorregamento.

Quanto ao possível processo de ruptura, tais autores têm opinião
divergente à colocada pelos autores anteriormente citados: "O processo de
ruptura de material não coesivo, que é. o caso de aterro de lixo, é de uma
corrída de lama quando atingido o lìmite de equilíbrio. Devido ù
granulometria bem distribuída, etn caso de ruptura, a corrida de lama
seria de trajetória relativamente curta, com a segregação e a separação
da fração grossa e liberação da fração chorume" (RTM, 1992). Este
raciocÍnio permitiu aos autores citados concluir que o risco de atingimento da
favela por uma corrida de lama seria mínimo.

Rodriguez fr Figueira (1992) chegam, no entanto, a uma conclusão
diametralmente contrária. Para tais autores, que se utilizam da análise do
comportamento dos deslocamentos dos marcos topográficos instalados no
aterro, através de projeçöes esféricas, o aterro estaria se movimentando
segundo dois planos razoavelmen'te t¡em definidos (à maneira das falhas
norrnais), em regime gravitacional determinado por um regime de tensões
determinado pelo peso próprio do aterro, sua confìguraçãct geoméÌ"rica e,

possivelrnente, a consiçâo de fluxo d,e drenagem interna. É, assim, recomendada
a desativaçäo do aterro.

Tais divergências indicam que o conhecimento sobre o
comportarnento de tais depósitos carece de bem maior aprofundamento. Deve,
ainda, ser lembrado um aspecto particular a este tipo de depósito tecnogênico,
que'ê o papel da pressäo exercicla pelos fluidos gasosos no interior do maciço,
bem como sua movim€ntação a qual poderia mesmo induzir o trincamento do
at,eyro, facilitando a percolaçäo. Seja como for, trata-se também de um assunto
aser melhor estudado.

8.5. Os depósitos de "bo'ta-fora" de material drasado

Os depósitos de material de desassoreamento de canais constituem
outro caso especial de depósito tecnogênico no Município de 5äo Paulo.
Confbrme Braun et al. (1990), constituem-se de onze áreas de deposição de
material dragado. Funcionam, assim, como "tanques de decantaçäo", os quais
assentam-se sobre aluviöes quaternários, com camadas de areis fofa
intercaladas a camadas siltosas e argilosas moles, mas tambêm sobre antigos
depósitos tecnogênicos, notadamente aterros inconsolidados do antigo leito do
rio meandrante ou de áreas anterio rmente ocupadas por "portos de areia". Os
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autores citados preocupam-se basicamente com a estimativa de riscos
envolvidos com os diques de contençáo desses depósitos tecnogênicos, chegando
no entanto apenas à determinaçäo da segurança "relativa" de um dique em
relação a outro.

Quanto às características geotécnicas de depósitos clesse tipo, deve ser
ressaltado o peso específìc_o tipicamente menor que 1.6 tlm3, e comunente
mesmo menor que 1.4 tlmS (Fanning tr Fanning, 19S9).
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Figura 8.1. Seção transversal do alerro rompido, favela Nova República
(conforme Mor\,l-992).
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Figura 8.2. Fazenda da Juta. É,scorregamentos escalonados no corpo ào aterro
(desenho baseado em foLografias tiradas imediatamente após a ruptura),
conforme Peloggia et al. (1992).
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Figura 8.3. Fazenda da Juta. Seção transversal esquemática do escorregamento,
conforme Peloggia et al. (1992).
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Fotografìas 8.I e 8.2: Depósito tecnogênico proveniente da decantação de
rejeitos finos de exploração de areia. Notar as estratificaçöes plano-paralelas
resultantes do processo de sedimentação "artificial"
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Fotografia 8.3. Ocupação precária sobre e ao p'é, dos taludes de aherro de "bota-
fora", Jardim Sandra, região de Campo Limpo, zona sul do MSP.

--. I
'"1r

Fotografìa 8.+. Escorregamento do talude do alerro com atingimento de
moradias.
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Fotogra'fìa 8.5. Escorregamento do aterro de bota-fora da favela "Fazenda da
Juta", em l-992. (Foto cedida por Rui I. Mori).
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PARTE IiI

ASPECTOS DA APLTCAçÃO DO CONHECIMENTO GEOLÓGrCO
EM ÁREAS URBANAS: CARToGRAFIA GEoTÉcNIcA



Deve haver um "método" rlarâ a (lartosrafia Ç'eoIêcnica?

ÇAt]ruLol

"Decerto, a colocação de uma finalidade
surge de uma necessidade social e humana;
todavia, para que seja uma autêntica
colocação, a exploração dos meios, isto é, o
conhecimento da natureza, deve ter
alcançado um determinado nível de
justeza; caso contrdrio, a colocação da
finalidade permanece apenas como projeto
utópico, uma espécie de sonho, como foi
mais ou menos o caso do vôo, desde icaro
até Leonardo, e mesmo depois".

(George Lukács, "Ontologia do Ser Social")

9.1. A Cartosrafta Geoté.cnica enouanto disciolina essencialmente aolicada

P arace ser um conserìso, em uma mahéria Ião heTerogênea, que a

Cartografia Geotêcnica, enquanto disciplina científica específrca e conjunto de
procedimentos técnicos, só tem sentido conquanto tenha a "aplícação como
pressuposto'l como nas palavras de Nakazawa et al. (1991). Esta
determinação, no entanto, ela mesma leva a questões significativas, quais sejam
a aplicacão em si e, por trás dela, o método.

A questão pode ser analisada parte por parte. Primeiro, em nosso
caso, a ciência natural "aplicada" nada mais é que aquela que se propoe a

intervir na prática social (ou nas conseqüências dessa prática), orientando-a; ou
seja, aplica-se à resolução de problemas socialmente colocados (por exemplo,
como os homens devem ocupar as encostas). Isto implica na possibilidade de

la de Lukács (l)), me.rno qu" o
caráter ideológico nao faça parte do escopo essencial básico, näo seja o
momento dominante nas ciências naturais, como se sabe.

Fica-nos claro, portanto, que essa intervenção na realidade social deve
ter como pressuoosto o conhecimento obietivo dessa mesma realidade.
Podemos assim desde já descarlar qualquer concepçäo que desvincula o "campo
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tecnológico" do sócio-econômico. Constataçoes como a de Oliveira tr Martins
(tgs+) ajudam-nos a sustentar tal posição: "Está se tornando patente que o
conhecimento trazido pela Geologia é ertéril, pois não alcançø nem seus
objetivos nem os direitos mínimos dessa população lmoradora em condiçöes
precáriasl, que é o de viver sob condiçöes ambientais seguras. /.../ o meio
físico traduzido pela carta geotécnica representa apenas uma faceta,
ainda que persistente no tempo e no espaço, do ambiente urbano,
deixando em segundo plano os próprios interessados (...) ao não
apresentar de forma clara e objetiva quem faz [e, acrescentaríamos, sob
quais circunstâncias se faz] o uso do solo (...)".

Em outras palavras, isso implica que questões do tipo "como os
homens deveriam ocupar as encostas", e como realmente as ocupam, engloba,
por um lado, a compreensão da lógica específica da encosta (enquanto
categoria geomortológico-geológica) e, por outro, da tomada de decisöes entre
alternativas de ocupação, socialmente condicionadas.

Deve ser ressaltado este aspecto: "Argumentar que 'a ciência e a
tecnologia podem solucionar todos os /rossos problemas a longo prazo' é
muito pior do que acreditar em bruxas, já que tendenciosamente omite o
devastador enraizamento social da ciência e da tecnologia atuais.
Também neste sentido, a questão central não se restringe a saber se
empregaremos ou não a ciência e a tecnologia com a finalidade de
resolver nossos problemas - posto que é óbvio que o temos de fazer - mas
se seremos capazes ou não de as redirecionar radicalmente, uma vez que
hoje ambos estão estreitamente determinados e circunscritos pela
necessidade da perpetuaçao do processo de maximização dos lucros"
(Mészáros, 1987).

Para Engels (1991), isso só será possíve|'(...) através de uma
organização consciente da produção social, de acordo com a qual se
produza e se distribua obedecendo a um plano", tendo em vista que a

relação enTre o homem e a nalureza é., como vimos anteriormente,
essencialmente mediatizada pela atividade produtiva: indústria.

9.2. A aplicacäo ao planeiamento urbano e suas limitacöes

Por outro lado, também não restam dúvidas de que a aplicação por
excelência da Cartografìa Geolécnica se referiria ao "planejamento territorial",
em especial o "urbano" (e ainda mesmo como forma de aperfeiçoâ-lo).

DI LtNt,nqÀrr Ir 
^l,l{olrr 

rNt)^MtlNt() M^ll(()l)^(it (,t {){it^tnr t t.t nrl ;¡ ¡lr)t){)MtrNI)t \.t,^tlt {r



155

A posição dominante no meio técn ico-científìco nesse sentido é
bastante nítida. Podemos constatar, por exemplo, que no I Simpósio Brasileiro
de Cartografìa Geoüécnica, realizado em São Paulo em novembro de 1993, das
3O comunicações apresentadas, pelo menos 60% indicava m explicitamente
como objetivo o planejamento. 5e contarmos proposiçôes indiretamente
relacionadas, como "problemas ocupacionais", "potencialidade dos terrenos",
" gerenciamento do meio físico" etc., chegamos à esmagadora maioria dos
trabalhos expostos. Ainda mais esclarecedor, já há muito propôs-se o
estabelecimento de uma disciplina específìca inserida ao tema: "Geologia de
Planejamento" (2) (Prandi ni et al., 19 7 4: P randini, 19 7 6; Infanti,Ig 7 6).

Entre alguns dos mais significativos trabalhos presentes na literatura
especializada, destacam-se proposições em última análise sempre muito
semelhantes. Por exemplo: "O gigantismo que afeta nossas metrópoles é
fruto da ausênc¡a de planejamento, ou, mais lamentavelmente, resulta de
planejamento fragmentários parcialmente aplicados /.../ A Cartografia
Geotécnica sintetiza e interpreta as características do meio físico,
prevendo suas possíveis respostas à utilização humana, através da
integração de diversos dados, cujo reconhecimento e utilização em
planejamento só tinham força de forma fragmentória e obscurd (...). /.../
A Cartogralia Geotécnica seria o subsídio básico que, conjugado às
viabilidades sócio-econômicas, possibilitaria um planejamento seguro e
realista" (Prandini et al., 1974); ou ainda "A Carta Geotécnica de áreas
urbanas contribu¡ sobremaneira para que os planos diretores municipais
sejam melhor embasados e reflitam melhor as condições que os diversos
tipos de terreno oferecem e exigem para a construção e para a vida das
cidades" (Nakazawa et al., 199L). Finalizando com um exemplo específìco:
"Cabe ressaltar que os materiais inconsolidados, quer de natureza residual
quer retrabalhados, cobrem toda a área mapeada, com diferentes
espessuras e que são de primordial importância quanto às características
geoté.cnicas de interesse para o planejamento do uso e ocupação do solo
da região mapeada" (Rodrigues et al., 1993).

No entanto parece não ter ocorrido a quase nenhum dos
pesquisadores, ou ao "meio técnico" ligado à Cartografia Geol.é,cnica em geral,
o aprofundamento no entendimento ou, ainda mais, questionar o que quer que
seja desse quase dogmático "planejamento". Nesse sentido é muito significativo
que sejam raríssimos os relatos de resultados efetivos advindos do
conhecimento efetivado. A leitura de alguns autores diretamente ligados a essa
questão (do planejamento) por si só já pode lrazer, no mínimo, sérias
preocupaçôes; vejamos:
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"(...) A história do planejamento urbano no Brasil dos últimos 25
anos não autoriza grande otimismo quanto à sua eftcácia e
operacionalidade lgrifo meu]. A experiência dessa época ensinou aos
planejadores urbanos brasileiros principalmente como não devem ser os
planos: seus objetivos preferenciais e sua concretização, suas proportas
megalomaníacas típicas da ideologia do "Brasil Grande potência",
contrapostos à necessidade da maioria da população urbana empobrecida
e espoliada por um modelo concentracionirta, tanto de renda como de
benefícios inerentes à vida na cidade. /.../ lA partir do final dos anos 60l
secretarias, institutos e departamentos de planejamento urbano se
disseminaram pelas cidades do país, com a missão de promoverem seu
'desenvolvimento integrado e equilibrado', ou seja, seu crescimento e
modernização de forma racional e controlada a priori - para que não se
produzisse o desvio, a forma de apropriação do espaço imprevista e em
desacordo com ds normas. Foi neste período que entraram em cena os
planos diretores e outros inrtrumentos de intervenção, como o
zoneamento" (Rolnik et al., L99I).

Permitamo-nos um neces sário alongamento do Tema: "O isolamento
do planejamento e sua separaçao da esfera de gestão, fruto do
esvaziamento da atividade política no período autoritário, provocou uma
espé,cie de discurso esquizofrênico nas administrações - de um lado os
planos reiteravqm os padrÕes, modelos e diretrizes de uma cidade
racionalmente produzida, de outro, o destino da cidade ia sendo
n-egociado, dia a dia, com os interesses econômicos, locais e corporativos
(...)" /.../ "A concepção de planejamento urbano correspondia então à
idealizaçao de um projeto de cidade do futuro, a ser executado até chegar
a um produto final ("modelo de cidade desejada")" /.../ "Na prática, muito
pouco das obras previstas sai do papel e 7O% da cidade lde bao paulo] não
tem nada a ver com as normas e padrões vigentes na legislação de uso e
ocupação do solo de forma geral, o que quefiona de modo irrefutável a
eñcácia do planejamento e seus instrumentos" /.../ "Esta concepcão de
planelamento peca basicamente por não levar_em consideraÇão a forÇq
dos processos reais de producão da cidade. considerados como desvios dg
rols-d9êgjsyel" (Rolnik, l992, grifos meus).

Portanto, não se confìrma o sustentado por Zuquette et al. (I99O),
qual seja: "A não consideração do meio físico nos processos de ocupação é.

decorrente da nao atuação de equipes multidisciplinares no planejamento,
como deveria ocorrer para que todos os aspectos do meio ambiente
fossem considerados. Os técnicos, de maneira geral (...), têm sido os
responsáveis pelos desastres ocorridos, por nao considerqrem todas as
v ari ávei s n ecess ári as" .
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Ressalte-se: "(...) as causas de sua ineficácia [do planejamento
urbano] não devem ser procuradas nos aspec-tos técnicos ou cientíñcos dos
planos, no seu conteúdo, ou objetivos. Não foi par falhas desse tipo que
tantos planos fracassaram. Diga-se de forma clara e direta: a fraqueza de
aglutinações sociais e políticas permite aos planos serem meros
reprodutores da ordem instituída" (Rolnik et al., J.99J-).

Incidentalmente, a concepção ainda dominante na Cartograña
Geotécnica pode ser exemplarmente vista em Prandini et al. (197+): "Tal
planejamento permite que a administração pública satisfaça o interesse
da livre empresa, apresentando opçöes e orientando os empreendimentos
no sentido do bem comum, a curto, mé.dio e longo prazo" lgrifo meu]. Ou
ainda: 'rtlo Brasil, torna-se imperioso, paralelamente ao esforço
desenvolvimentista, o conhecimento do meio físico de superfície e

subsuperfície, cujas potencialidades deverão direcionar os
empreendimentos do uso do território rumo a um sucesso sólido e
duradouro".

Em suma, a tese central de "aplicaçäo" da Cartografta Geolé.cnica tem
sido eminentemenle fornecer subsídios à açäo do estado (o locus por excelência
do planejamento, da regulamentaçäo do "uso e ocupaçäo do solo"). O que está
por trás disso é na verdade uma concepção de tipo hegeliana de estado, lido
como expressão do "bem comum", do "interesse geral", do que é "público", fruto
da necessidade de emancipação da esfera política da vida privada (Constituição,
Parlamento, "cidadania") e fundamentado então nessa autonomia; e que tem a

função de ditar as normas de conduta no campo da sociedade civil (3), como
mediação necessária no interesse de todos.

Ora, tais concepçöes j'á foram sufìcientemente desmistificadas, por
Marx (como destaca Chasin, 1995), Engels e Lênin: a desmistificação do estado
enquanto domínio da razào, palco de realizaçao da comunidade humana,
universal; a insepa rabilidade do estado e da propriedade privada, sendo o
primeiro o meio de institucionalização da última; o questionamento da idéia de
representação política (o que nada mais ,é que o reconhecimento da separação
do estado da sociedade) [ver F. Engels, "A Orígem da Família, da Propriedade
Privada e do Estado'l K. Marx, "Crítica a Filosofia do Estado de Hegel";Y.1.
Lênin, 'O Ertado e a Revoluçao'\.

Vejamos ainda as conseqüências desse planejamento: "Não ha como
negar um conteúdo marcadamente ídeológico nesta defrnição de formas
permitidas e proibidas de apropriaçao do espaÇo: o padrao de cidade (...)
produzido então sob o pretexto de responder a necessidades humanas
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abstratas, teve como modelo a segregaçdo e diferenciaçao hierárquica dos
espaços /.../ Inseparável do nascimento de um modelo de cidade "legal"
está a emergência do tema da cidade clandestina, ou seja, dos setores do
território urbano que não se enquadram nos princípios estabelecidos pela
legislação" (Rolnik et al., 1991). Assim, nâo 'ë de se admirar a constatação de
que: "Muitas vezes a intervenção do Estado não representa a melhor
defesa do interesse coletivo; pelo contrário, por detrás de uma aparência
de garantia, proteçao e defesa do interesse público [se] escondem
mecanismos de interação com o mercado, que acabam provocando efeitos
contrários ao pretendido" (nolnik, 1992).

Dessa forma, e em síntese, se do ponto de vista técnico "no âmbito
dos assentamentos urbanos a previsibilidade temporal e circunstancial,
advinda do conhecimento de muitos mecanismos de causa e efeito, fornece
a principal base para o enfrentamento preventivo e corretívo dos
problemas ambientais" (PMSP 1992a) [e isso é correto enquanto posiçäo
teleológica primárial, isto näo é suficiente por si só. Nas palavras de Ab'Saber
(I98a): "A consciência técnica sozinha não pode fazer intervençÕes
intearadas e alobais" (srifo meu).

Na forma em que a sociedade se organiza hoje, portanto, não há
possibilidade de aplicação, que não seja parcial, dos produtos da Carta
Geotécnica. Isso näo implica em abandono do lema, mas deve implicar, sim, em
uma mudança de postura que leve à realizaçâo do trabalho levando-se em conta
també.m essas limitações, e tendo em vista sua superação, sob pena de serem
realizados ótimos trabalhos técnicos porem totalmente descolados da realidade
objetiva.

!.3. Problemas da Cartosrafia Geotécnica: escala. historicidade.
oossibilidades

No entanto os problemas da Cartografia Geoté,cnica não se restringem
à possibilidade de aplicaçäo efetiva, mas também e em importância comparável
ao seus próprios procedimentos e produtos. Partindo-se do pressuposto da
aplicabilidade ao p_lanejamento urbano - como vimos de longe a concepção mais
dominante -, o método de Carlograûa Geotêcnica preferido parece ser o das
"unidades homogêneas". Em suas diferentes concepções, constituem-se sempr€
em abstraçöes relativas a parcelas do espaço às quais procuram ser associadas
"respostas parecidas" em função de determinadas solicitaçôes, ou defìnidas
"ca racte rísticas típicas" quanto aos materiais e seu comportamento (como os
"perfìs típicos de alteraçäo" de Souza F-r Zuquetle,1991).
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Éxemplarmente: "determinação de unidades territoriais
homogêneas quanto à maior probabilidade (expecfativa) de ocorrência de
recursos/problemas (riscos), incorporando, "sine qua non", orientações
específicas de uso e práticas recomendáveis pqra minimização
(el i m i n a ç ao) d o s i m p acto s i n d es ej áv ei s. P ro d uto : co m p a rti m enta çã o frente
ao desempenho de uso(s) do solo, diretrizes técnicas preventivas e

corretivas para o uso urbano-industrial do solo" (Prandini et al., 1993). Daí
decorrendo, e por conseqüência metodológica, a "apropriaçào à ocupaçäo", a
"restriçäo" e a "aptidão ao uso", as "recomendçöes", as "fragilidades e

potencialidades", termos esses täo freqüentes na terminologia da disciplina, mas
que via de regra säo reproduzidos sem reflexão mais aprofundada.

Isto nos traz jít à arT álise dois problemas principais:

A questao das escalas.

"A análise da homogeneidade do espaço só se torna elucidativa
quando recorre à noção de escala, de taxonomia dos fenômenos" (Dolfus,
1991). Em se tratando de uma defìniçåo de unidades em função de respostas a

solicitaçöes (e portanto a problemas geológico-geotéor icos esperados, em
outras palavras), a escala de trabalho deve ser condizente à análise dos
problemas (fer,ômer,os) os quais devem ter gerado a preocupação de se

executar o mapeamento.

Ross (1992) discute a classificaçäo taxonômica das formas do relevo,
voltada para a Cartografia Geomoffológica, mas que pod,e ser sem grandes
dificuldades aplicada à Cartografia GeoTécnica em seus princípios gerais.
Conforme tal autor, a cada taxon correspondem unidades geneticamenle
diferencìadas e estabelecidas em diferentes escalas, cad,a vez mais detalhadas: 1)
grandes unidades morfoestrutu rais; 2) unidades morfoesculturais; 3) unidades
morfológicas ou de padröes de formas semelhantes; +) tipos de formas de
relevo;5) tipos de vertentes; 6) formas resultantes de processos atuais. Ressalta
o autor citado que "a questão da representaçao gráfrca das formas de
relevo não pode ser tratada de modo a negligenciar a classificação ou
taxonomia (...) pelo fato de que os diferentes tamanhos de formas estão
diretamente associados à cronologia e à gênese" (Ross, 1992). Dessa forma,
"é. tncompatível por exemplo, a representação espacializada dos setores de
vertentes para escalas médias e pequenas (...)" (Ross, 1992).

Nesse sentido, Cailleux tr Tricart (1956) já haviam considerado que
"os diferentes mecanismos morfogenéticos não têm a mesma importância
relativa segundo a escala considerada (...). Assim, a oposição dialética
entre forças internas e forças externas se reveste de aspectos diferentes
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segundo a escala considerada" (traduçäo minha). )á Tricarr (L965) escreve
que "a dimensão dos objetos da geomorfologia (fatos e fenômenos)
intervém não somente em sua classificão, mas na escolha dos métodos de
estudo e na natureza própria dos laços de causalidade, tanto com os
outros objetos da própria geomorfologia, quanto com aqueles das
disciplinas correlatas" (tradução minha).

Desnecessário ê ressallar que não e a essëncia própria dos fetrômenos
que se altera com a escala de observação (como salienta Abreu, J-982), mas sim
a consideraçâo de seu modo de atuaçao e suas conseqüêrncias.

Em outras palavras, existe uma relaçäo indissociável entre os gëneros
àe fenômenos e feições resultantes passíveis de cartografação e a escala na qual
podem sey representadas: os fenômenos que podem ser cartografados em
escalas grandes são diferentes, genelicame nte, daqueles representáveis em
escalas pequenas. Esta conclusäo, válida para as formas do relevo, pode do
mesmo modo certam enle ser extendida paya no qu€ s€ refere aos substratos
que sustentam tais formas.

Nesse sentido, podemos dizer que um mapa de semi-detalhe
(1:25.ooo, por exemplo) näo se adequa à análise de lenômenos localizados e

especifìcamente condicionados como escorregamentos (e notadamente os
escoyregamentos induzidos), para as finalidades que aqui nos interessam: por
excesso de generalização e porque os maciços e as feições represenladas näo se

relacionam diretamente à geraçã,o de situações de risco, estas de nalureza
essencialmente induzida e freqüenT.emenTe relacionadas a depósitos näo
cartografáveis à escala considerada. Provavelmente nem uma escala de 1:10.ooo
será apropriada para isso. Isto pelo simples fato de não se poder tomar decisões
em situações específicas decorrentes de tais fenômenos somente com base na
"Carta".

Em outras palavras, a generalização necessária à representação
cartográfica em escalas pequenas compromete sua especificidade enquanto
instrumento de aplicação, tendo em vista a impossibilidade de detalhamento
necessário à análise intrínseca dos fenômenos.

De fato, em sentido amplo podemos considera r que "a análise de
qualquer espaço geográfico, de qualquer elemento que intervenha em sua
composição, assim como a de qualquer combinação de processos que
atuem no interior desse espaço ou sobre ele, só se torna inteligível quando
realizada no interior de um sistema de escalas de grandeza" (Dolfus,
1991).
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Um exemplo significativo dessa possibilidade de comprometimento
pode ser visto em recentes trabalhos, em escala de I:5O.OOO, os quais propöem
o " mapeamento de fatores de segurança de vertenLes", mas nos quais se corre o
risco de simplifìcar tanto a nalureza, e se subestimar tanto os diversificados
fatores intervenientes na determinaçäo do controverso "fator de segurança",
que dificilmenle poderíamos chegar a conclusões menos genéricas que as de
Fiori (199¿t), quais sejam de que "áreas críticas devem ser preservadas da
atividade humana indisciplinada'i O problema é, que esse tipo de mapa pod,e
mesmo induzir à adoção d,e parâmelros mapeados (F.S.) a análises específicas
(situaçöes localizadas) ou mesmo projetos (o que certamente não deve ser o
objetivo do trabalho citado), nos quais a realid,ade objetiva cerTamenle exige
muito maior atenção em sua apreensào. tlma crítica d,e nalureza em essência
semelhante pode ser feita à proposta ò,e "abordagenr regional" na análise de
instabilidades de taludes em saprolitos, na forma proposta por Riedel et al.
(1995), discutida de forma aprofundada no Apêndice número Z.

Pode ser citada uma proposiçäo em sentido semelhante ao daquelas de
qu€ nos ocupamos, apresentada por Perrusset (19S1), paya a região francesa
de Nice; no entanto, nesse estudo, o autor constata previamente uma estreita
ligação genética entre a ocorrência de escorregamentos e a existência de
paleovales preenchidos por uma cobertura detrítica, ali denominada "manto
ativo saturado", sendo que ao comportamento visco-plástico desse material em
particular foi aplicado um modelo reológico específìco.

. Outro exemplo importante para o tema de que ora nos ocupamos
pode ser analisado no que diz respeito à cartografia geolê.cnica em 1:5OO.OOO
do Estado de Säo Paulo: conforme Souza et. al. (1992), esta Carta
"possibilitará predeterminar o desempenho da interação entre o uso do
solo e o meio físico (...)", e ainda "(...) apontar as áreas onde as cartas
geoté,cn¡cas em escalas maiores são fundamentais na geração de subsídios
do meio físico mais detalhados para o planejamento e gestão territorial
urbana". Essas observaçoes,publicadas durante a produção de tal Carta, såo
complementadas por Nakazawa et al. (Igg+a): "A Carta Geotécnica do
Estado de Sao Paulo contém informações sobre o meio físico do território
paulista, na escala 7:5OO.OOO, de interesse para as ações d_e_.,planejamento
e g es;tão territorial e ambiental, sejam de caráter regional ou urbano,
voltadas à demanda de elaboracão de planos diretores municipais, a
estudos ambientais diversos e à concepÇão de projetos e obras de iryfra-
ertrutura" (grifos meus).

Como tais autores pretenð,em que uma carta em 1:5OO.OOO tenha
aplicação ao "planejamento urbano" (mesmo em termos ideais) e "elaboração de
planos diretores municipais" e, ainda mais, "à concepção de projetos e obras de
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infra-estrutu ra" , não fìca de maneira alguma esclarecido. E simplesmente
porque: 1) a Carta engloba necessariamente todos os erros inerentes à
generalizacäo cartotráftca geolótica (defìnição de unidades estratigráfìcas) e
geomorfológica (sistemas de relevo), bases necessárias à sua realização; Z)
ocorre uma brutal discrepância entre a escala da carta e as escalas de trabalho
das açöes a que se propöe "subsidiar" (no caso das intervençöes urbanas
especifìcamente).

Ora, essa limitaçäo é esboçada pelos próprios autores da Carta:
"Investigações detalhadas. necessárias para a concepção e implantaçäo de
projetos específicos de ocupaÇ¡ðeje sqlo, devem encontrar nesta Carta
instrumentos para aumentar sua efìcácia e objetividade. orientando o que e
como investigar, auxiliando na interpretaqãq ,_jles resqltados destas
investisacôes" (Nakazawa et al., L99+b).

Em termos mais concretos, atenhamo-nos mais especificamente à
situação do Município de Sao Paulo: na escala de 1:5OO.OOO suas extensões
máximas longitudinais e latitudinais são representadas por grandezas da ordem
de 1O cm e 13 cm respectivamente apenas. Neste espaço são definidas unidades
representando:

a) "Baixas suscetibilidades aos diversos processos do meio físico
analisados", correspondendo basicamente aos terrenos sedimentares da Bacia
de 5ão Paulo, relação essa por si só não isenta de controvérsias. Seria a Bacia
tão mais lavorável à ocupaçäo em termos das características geológico-
geohécnicas de seus terrenos, seram seus solos täo mais resistentes à erosão (e
a observação tem mostrado que não necessariamente), ou a meno( ocorrência
de problemas não decorreria de que seu relevo menos acidentado, e em
conjugaçäo com um padrão histórico de urbanizaçã o relativamente menos
intenso, tivessem propiciado uma apropyiação menos agressiva do meio?
Convém ressaltar que à explosão da expansäo periférica horizontal (intensa e

precária) corresponde espacialmente a passagem à ocupação dos rebordos
cristalinos mais acidentados, sendo a conjugação d,a forma de ocupaçäo (esta
sim claramente inapropriada ao meio enquanto "técnica", e não o inverso) com
as características do substrato, como elementos indissociáveis, e não somente as
características do substrato em si, os determinantes dos processos e problemas
deflagrados.

Seja como for, não se trata de um problema com resolutividade à
escala de 1:5OO.OOO.

b) "Alta suscetibilidade a inundações, recalques, assoreamento,
solapamento das margens dos rios", conclusões evidentes ao se tratarem das
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principais planícies aluviais quaternárias, e que no entanto não consideram ém
todas as suas implicaçöes o processo de modificaçäo de suas características pelo
construtivismo (o entendimento da mudança àa "várzea" enquanto categoria
"natural" para "humanizada").

c) "Alta suscetibilidade a erosão nos so/os subsuperfrciais,
induzida por movimentos de terra", secundada por "média suscetibilidade a
escorregamentos induzidos", e ainda; d) "Alta suscetibilidade a
escorregamentos naturais e induzidos". As primeiras associam-se aos
rebordos cristalinos da bacia sedimentar, e as últimas às áreas mais declivosas
do Norte e És-sudeste do Município (respectivam ente, como sabemos, a

terrenos graníticos e xisto-fìlíticos).

Nas palavras dos próprios autores da Carta, "destaca-se que,
considerando a escala do mapa, as recomendaçoes estabelecidas para
cada unidade geotécnica são de caráter amplo. Detalhamentos em
trabalhos porteriores, Ievando em conta necessidades específicas, podem
ser melhor objetivados a partir da (...) Carta". ou seja, informaçoes que a

simples consulta aos mapas geológicos e geomortolóricos regionais revelariam
diretamente. E tendo em vista que, para qualquer deta à

aplicaçäo específica será necessário o concurso de um especialista, perde sentido
a justifìcativa da informação simplificada destinada a "n äo-especia listas". Em
suma, uma simples questão do que se denomìna "discurso competente".

Tendo em vista o que foi analisado anteriormente, podem ser melhor
compreendidas críticas como a efeluada por Nogami t¡ Alvarez (1992), quando
tratam do tema da adequação dos solos para a pavimentação'. "Os mapas
geoté.cnicos ou de Geologia de Engenharia eleborados para a região
(RMSP) são essencialmente qualitativos, não permitindo uma
hierarquização apropriada dos diversos solos existentes na regiao,
possibilitando no máximo a adoção de procedimentos muito genéricos"

Por outro lado, quanto à proposição de escolha de áreas para
investigaçäo mais detalha da a parlir de levantamentos mais gerais, como na
pesquisa mineral, já tivemos oportunidade de criticá-la, enquanto inefìciente
por desconsiderar os demais falores de natureza sócio-econômica
intervenientes na apropriação do espaço (Peloggia, 1993).

A questão da hirtoricidade

Do ponto de vista teórico, pode ser sustentado, como o faz Dolfus
(1991), que, de lorma ampla, "os recursos naturais de um espaço
determinado só adquirem valor em função de uma sociedade, de uma
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época e de té.cnicas de produçao determinadas; /..../ llm recurso só é
utilizável com relação a um certo nível de desenvolvimento técnico e à
situação geográfica de um espqço. /.../ De acordo com as épocas e com as
técnicas, um mesmo recurso oferece possibilidades diferentes de
utilização". Em se consid erand.o o próprio espaço um recurso de primeira
importância nas áreas urbanas, dessa forma "o significado dos diversos
obstáculos naturais que representam óbices à organização do espaÇo
mortra-se igualmente varidvel segundo as épocas e as técnicas. Ltm espaço
pode ser mais ou menos permeável, mais ou menos transponível" ou,
acrescenlaríamos, mais ou menos ocupável, de acordo com a situaçåo histórica.

A desconsideraçäo das determinaçoes históricas implica, via de regra,
no desenvolvimento de concepçöes extremamente ingênuas d,a relaçäo homàm-
natureza e, ainda mais, da própria reprodução conceitual da nalureza em si,
representada então como ente abstrato, idealizado, separado e estranho ao
homem. Esse estranhamenTo é ideológico, refere-se ao conceito produzido, sem
base na realidade.

Como lembram Peloggia tr Silva (199+), "obviamente um mesmo
relevo surtentado por um mesmo maciço responderá diferentemente a
uma ocupação realizada sob as normas da "boa técnica" (à qual poucos
têm acesso e apesar de seus freqüentes equívocos) ou em caráter precário
(à qual cada vez maiores contingentes de população se vê.em forçados).
Por outro lado, mesmo em um domínio dito "homogêneo", caracterizado
digamos por certo tipo rochoso predominante e certos intervalos de
declividade, em função da relação entre a orientação das encostas e das
estruturas e das espessuras das formações superficiais [isto sem falar nos
depósitos tecnogênicosl, sao propiciadas condições de estabilidade
diferentes para um mesmo tipo de ocupação e para as mesmas solicitações
(o que pode ocorrer, por exemplo, em vertentes opostas de um mesmo
uale, espacialmente muito próximas)'l Assim, em uma unidade "homogênea"
do ponto de vista "geotécnico", as intervençoes (de apropriação do ielevo)
podem ser (e via de regra o são) diferenciadas (em função da possibilidade de
investimento e do grau de desenvolvimento da técnica), gerando portanto
solicitaçöes variáveis quantitativa e qualitativa mente, e respostas possíveis
dentro de uma determinada faixa de variaçào ou mais ou menos ampla ,e que
deve ser determinada, portanto, para sustentar a possível validade do método (
entendido enquanto procedimento específico).

Entretanto, podem ser observadas atualmenLe entre alguns dos
principais autores mudanças de posição importantes: enquanto prandini et al.,
em 1974, falavam que "a ocupação indiscriminada de encostas, alagadiços
e outros terrenos problemáticos é fonte de catástrofes e problemas
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insolúveis de urbanização (...)", já em 1991, Nakazawa et al. tralam que "a

aceleração da expansão urbana tem revelado problemas de considerável
gravidade". Uma diferença sutil, mas significativa.

Vejamos ainda: "Tão írresponsáveis quanto as práticas urbanas
ainda em uso, que socializam compulsoriamente os danos e prejuízos, que
criam e ampliam situações de risco e operaçöes deseconômicas, são,
igualmente, as posturas idealistas [aqui aparentemente no sentido de
"utópicas"] de talhe "preservacionista", que propõem alterar o meio
"natural" "o mínimo possível". O meio original [se é que este eliste aind,a em
alguma parte) tem é que ser modificado "da melhor maneira possível. [...1
Para tanto, não basta o conhecimento dos fenômenos e carac-terísticas da
natureza da área e dos terrenos envolvidos, sua hidrologia e
comportamento mecânico. É fundamental ter conhecimento detãthado
também das solicitações impostas ao meio pela cidade, sua ínteração,
suas dinâmicas e, mesmo, seus novos materiais, maciçps e dinâmicas
resultantes" (Prandini €¡ Nakazawa, \99+) (grifo meu). Por fim, nas palavras
de Nakazawa et al. (1994b)ì "(As) formas restritivas de análise quase
sempre desconsideram o emprego de técnicas de enfrentamento existentes
e, principalmente, sua evolução, além de ígnorar variáveis sócio-
econômicas determinantes como, por exemplo, a preexistência de infra-
estrutura regional e local. Estas variáveis podem tornør terrenos, tidos
como originalmente impróprios, viáveis para ocupaçao com o emprego de
recursos tecnológicos disponíveis" .

Tais preocupaçöes não säo, porêm, originais. Já vemos em Engels
(1991) que o homem é um ser que "reage sobre a natureza, transformando-
a e criando para sr novas condições de existê.ncia"i mais ainda, "o homem a
submete, pondo-a a serviço de seus fins determinados, imprimindo,lhe as
modificaçoes que julga necessárias, isto é, domina a natureza'i E isso é

determinado pelo trabalho. No entanto, conforme o autor citado, "a cada uma
dessas vitórias, ela exerce sua vingança (...)" produzindo conseqüências não
previstas que podem de muito superar as previstas. Assim, 'todo o nosso
domínio sobre ela consiste na vantagem que temos sobre os demais seres
de poder chegar a conhecer suas leis e aplicá-las corretamente"

Um excelente exemplo neste tema ê. dado pelas várzeas do Tietê e do
Pinheiros (e outros afluentes principais) no sítio urbano de São Paulo, das quais
já tratamos extensamente. Na verdade, não estamos tratando mais das planícies
meândricas naturais, originais, mas sim de compartimentos de relevo

(decorrente da expansão urbana) ao lolrgo
de décadas. Como se sabe, "até meados do século a urbanização evitou os
terrenos mais problemáticos à ocupação. A partir dos anos 5O e, maís
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intensamente, nos últimos 20 anos, ocorre "a intensifrcação das
intervenções na rede de drenagem, com obras de retificação e canal¡zação
dos rios, bem como o aterro das várzeas e íncorporação destas à malha
urbana" (PMSP, I992a). Este processo parece remontar, na verðade, a tempos
mais antigos, havendo intervenções de retificação do canal e aterramento na
planície do Tamanduateí desde meados do século XIX. Conforme Caio Prado Jr.
(1989): "As grandes várzeas formadas pelos três principais lrios) oferecem,
de um lado, terrenos planos inexistentes noutra parte da região onde está
localizada a cidade, e foram por isso aproveitadas (...) para a instalação
de linhas de estrada de ferro, o que determinou o desenvolvimento aí dos
setores industriais da cidade". Uso este que se diversifìcou, particularmente
com a implantação das vias marginais aos canais retificados.

Como decorrência, nào há praticamente na éreaa urbana mais
vestígios da planície quaternária original, a qual foi capeada por depósitos
tecnogênicos (aterros de "bota'fora" e lixo), e desta forma alteada de alguns
metros de sua altura original. Assim, as recomendaçöes de caráIer geral quanto
à ocupaçäo de planícies aluviais, constantes por exemplo da "Carta Geotécnica
do Município de 5ão Paulo", em escala 1:25.ooo (PMSP-SEMPLAIIPT, 1985),
embora adequadas às várzeas naturais näo modifìcadas profundamenTe,
perdem grande parte do sentido em uma área já transformada e urbanizada,
em que na prática não há mais o que "preservar". Paradoxalmente, os próprios
autores da Carta citada, a qual só associa aos terrenos ð,e várzeas as
características dos depósitos aluvionares quaternários, constatam tal fato ao
verifìcarem que 'bs fundos de vale nas áreas urbanizadas encontram-se
invariavelmente entulhados ou assoreados por materiais de diversas
naturezas" (Âvila et a1.,1987),

9.4. Método ou Métodos?

Conforme Dearman (1984), "de acordo com o Guia ILNESCOftAEG
para sua preparação, Cartas Geotécnicas ("Engineering Geological Maps")
podem ser classificadas de acordo com o propósito (finalidade), conteúdo
e escala. O conteúdo é predeterminado pela finalidade, e o que pode ser
mostrado é limitado pela escala" (traduçäo minha). Discutimos
extensivamente tais aspectos ao abordarmos exemplos específicos da
Cartografia Geotécnica em nosso meio.

Mas o que aqui nos preocupa ressaltar diz respeito mais
especificamente à metodologia referenle à Cartografia GeoIêcnica'. esta, como
vimos podendo observar, está baseada via de regra em modelos de apreensão da
realidaàe orevia.rnerllc folmll"da5 (denotando portanto seu caráter
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epistemológico). Explico-me: o método decorre do sujeito, não do objeto. Ou, tal
como nas palavras críticas de Chasin (1995), o método é.eni.endido como "uma
arrumação operativa, a priori, da subjetividade, consubstanciada por um
conjunto normativo de procedimentos, ditos científicos, com os quais o
investigador deve levar a cabo seu trabalho" .

F az-se necessário portanto neste momento colocar uma discussão
conceitual, a qual propöe encarar o m,étodo sim como o caminho da descoberta
do objeto de estudo, o procedimento a partir do qual o objeto pode ser
capturado (isto é, propiciando sua reproduçäo conceitual), e no qual o critério
de verdade (validade) decorra da realidade, e näo da lógica interna do próprio
método. (ná que se considerar aqui o mundo real enquanto algo capturável em
seu entendimento, tendo como ponto de partida a propria prática humana
concreta). O que se busca portanto é, como alerta Chasin (1995), fazer da
atividade do pensamento a reproduçäo teórica da lógica intrínseca ao objeto
investigado.

Isto deve implicar, portanto, aproveitando as consideraçöes de Chasin
(1995), no desmanche das hipóteses de investitação centradas em apriorismos,
porquanto equaçôes sempre subjetivas, independentemenle de qual seja o
paradigma em que estejam apoiadas, tendo em vista que "construtos desse
tipo nunca podem ser nada além de moldagens ou figuras, mais ou menos
organizadas de elementos da própria subjetividade, e enquanto tais já
nascem em crise, pois em originária tensão dicotômica com os objetos". Ou
seja, "(...) a decifração das efetividades enquanto elas mesmas e a partir
delas próprias, respeitadas em suas precisas formas de constituição e
existência, de modo que sejøm vertidas ou decantadas à forma teórica em
suas específicas densidades lógicas, e não simplesmente dissolvidas por
generalizações ou mumificadas sob incriteriosa desagregação factual".
Encarar assim a "(...)teoria, poís, como descoberta, nao como jogo
especulativo, reducionismo abstrativante ou versão arbitrória, imputativa
de significado".

Em outras palavras, deve ser ressaltado que, na elaboração de
qualquer Carta Geotécnica que pretenda representar concretamente a

realidade, a apreensäo desta não pode deixar de passar (em termos gerais, e

utilizando-se categorias lukácsianas) pela observação das singularidades
(situaçöes ca racte rísticas, de traços irrepetíveis nessa mesma forma), sua
mediação pela compreensão da particularidade (modo pelo qual as leis
universais se especificam) de cada tipo de fenômeno e situaçäo, alre ser possível
chegar-se à representaçäo cartográfica enquanto universalidade, ou seja,
"síntese de múltiplas determinaçoes" (Marx).
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Conforme destaca Lukács (1978), "aqui é preciso sublinhar (...)
precisamente o caráter aproximativo da ciência. De fato, o processo de tal
aproximação é essencialmente ligado à dialética de particular e universal:
o processo do conhecimento transforma ininterruptamente leis que até
aquele momento valiam como as mais altas universalidades em
particulares modos de apresentação de uma universalidade superior, cuja
concretização conduz muito freqüentemente, ao mesmo tempo, à
descoberta de novas formas da pertícularidade como mais próximas
determinações, limitações e especificaçöes da neva universalidade tornada
mais concreta. Erta última, portanto, no materialismo dialético, não pode
jamais fixar-se como sendo o coroamento definitivo do conhecimento (...)".
Para Lukács, a concreticidade do conceito universal (dada justamente pela
contínua tensäo entre universalidade e singularidade, em uma contínua
conversão em particularidade e vice-versa) é concebida pela dialética
materialista como o veículo mais importante para conhecev e dominar a

realidade objetiva.

Assim, "quanto mais autêntica e profundamente os nexos da
realidade, suas leis e contradições, vierem concebidas de um modo
aproximativamente adequado, sob a forma de universalidade, tanto mais
concreta, dúctil e exatamente poderá ser compreendido também o
singular" (Lukács, I978). Em outras palavras, sem o entendimento das relações
dialéticas entre singular, particular e universal é impossível um corceTo
conhecimento do singular.

A Cartografia Geotécnica tem falhado, freqùentemente, ao nào
reconhecer suficientemente todos os modos de ser da natureza geológica (ou
"meio físico", como freq ü e ntemenle se diz) em seus aspectos singulares, não
propiciando portanto a apreensäo de todas as suas particularidades (por
exemplo, a categoria "humanizada" das várzeas e encostas urbanas). Bem como
ao abstrair conclusôes gerais (un iversa lidades) conseq üentemente deficientes, e

tentar aplicá-las, em caminho inverso, a quaisquer situaçôes particulares.

Conforme Chasin (1995) "o objeto pode ser compelído à existência
multiforme, contanto que a prévia ideação do escopo, a teleologia -

configuraçao da subjetividade que almeja ser coisa no mundo - seja capaz
de pôr a seu serviço, sem transgressão, a lógica específrca do objeto
específrco, ou seja, a legalidade da malha causal de sua conrtifufivídade
material primária". Ou, em outras palavras, isso significa que mesmo
enfocando-se um objeto sob ângulos diferenciados, a efetivaçäo do telos só é

possível pelo conhecimento dos nexos causais relevantes.
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portanto, a consideração das realidades objetivas as quais serão objeto
da "aplicação" científica, que se.ja a princípio aLravés de abstraçöes razoáveis,

r¡rpp.e p-deiv9!-dqme-n]s-da-légtç3 glPsclûqa-do s4elq Dessa to.rma há tantos
*ät"ã"r quanto objetos, ou seja tantos procedimentos de . Cartograñ.a

Geotécnica quanto reipostas a problemas hurnanos específicos sejam passíveis

de serem dadas através dessa técnica'
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Notas:

(1) "ns formas îdeoloqicas sao instrumentos pelos quais são
ilo'ntr¡i."nt¡z'íd;;-" " 

-;;i;|rlâãos-- ot probleryas qúe preë:nchem a
cotidíaneidade" (Lukács, citado por Vaisman, 1989)'

(2\ "A Geoloaia Ambiental (...) pode ser concettuada como a parte da
81"ø'"i""á'í8';t;ä;;àä ¿t;'eläin"lni|i básicos necessarios.para o'bom uso
a"- tí,rial /.../ -'prdpoe se Geoloqia de Plane.ia.mento, -termo mats
iit¡"iå,i',i.Àtn' üøado-ão-aprole'¡iiñento racional- da sup.e.rfície terrestre
(...) a auem caÜe indicar, do ponto de vista qeolagtco-g3atecn.tco, as areqs
ànde. 'a ocuoacão huñtand se desenvOlve de rnaclo mats seguro e

liåã¿å¡ro."7i..-fÃt¿^ àe coÀtribuir na execuçao do planejamento-de uso
i;i;ìi;';iå'í i 'r;b';;;ò,-"rà6i''-'à"îità-'nã-^o 'da Geótosiã, particip-ar-,.de
nroaramas de prevencao, recuperaÇào e canLrole dP aegrasaçao
'amÉiental (...). para tal, diipõe-se'dos..recursos da Ge.otecnra parø escotna
a'itl'^¿os''e'' areas wripíri'";'(È.ãñãini- ãf al', 1.91+).' con(orme Infanti
iidzäi''ðoË"-i;"i;idtäi¿Tà" iÌã pi'anei"menlô: a) definir-as timitações do
àmbíente físico: b) planeiar tecní7ame4te a utiltza.Çqo tnats racrcnat,
seau,'d e econÔmica do aríbiente físico; c), particip.ar do. acompannamento
id imnlantacão de plneiamentos do uso dg solo, dq elabora.Çao d.e normas
i-dä''f¡iLån\ä;ã,r* ã;' '";;:'Ð "eärt¡Zlpa, aa èoncepçao de.métodos de
7"iípniäå)ò- i -îp,itro 

tö- 
-àe - 

þ 16 cesioi de deg rad aiao am bi ental i á em
dese'nvoliimento" .

(3) por sociedade civil entende-se o mundo da esfera privada, do trabalho e da

þr'oduçao, dos interesses particulares.
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O Município cle Säo Paulo tem sido objeto de cartografäção geotécnica,

em cliversas .r.u[ur, a partir de meados dôs anos 8o, seja englobando-o

enquanto território integrante da RMSP, seja abrangendo-o especificamente, no

todo ou em partes. Faz-se n¿cessária portanto uma digressão introdutória para

comentarmos os produtos de tais trabalhos,antes de passarmos à análise global.

lO.L ¿-earþ-Ggot(Lclú€a da-Grançþ-.5ãp Paulo em 1:5o.ooo (1985)

conforme Prandini et al. (L995), tal carta, desenvolvida pelo IPT e
Emplasa, iniciou-se a partir do exame e concepção de alternativas pa-ra.projetos

deþarcelarnento do solo, Segundo descrevem Prandini et al. (L992), "a Carta
Geàtécníca da Grande Sãlo Paulo apresenta os terrenos metropolitanos
grupados em oito unidades homogêneas quanto aos problem.as existentes
á potenciais. os mais frequentes são a erosão intensa dos materiais
exþoslos por terraplanqgem, øs enchentes døs glebas mais baixas e os

.r'rorr"goì,^untos induzidos em aterros e cortes". Conforme os autores

citados," essas oito "unidades homogêneas" se subordinarn a "sistemas de

relevo" (1), os quais seriam definidos por "conjuntos de formas basicamente
camparáveis q'uanto as suqs ampiitudes e declividades. o universo cle

sistemas de 'relevo caracferísticos do território metropolitano inclui
categorias bem marcadas, que vão desde as várzeas, até escarpas

,.rrãnor, passando por colinas, morrotes, mowas e outros relevos

montanhoios. Secunãariamente, as unidades Homogê,neas traduzem
também a natureza das materiais, basicamente diversas rochas
cristalinas, sedimentos da Formação São Paulo lsensu lato] e seus solos

derivados, além de depósitos inconsolidados (e muitas vezes saturados e
inundados) das várzeas" .

Esses mesmos autores supracitados, llo entanto, ressaltam a

defìciência de sua utilização: "A próþria Carta Geotécnica da Grande São

Paula, se bem que acessívet na b¡'øt¡otecq desses órgaos lrvi e,Emplasa),

nunca chegou a' ser publicada em sua totalidade como trabalho técnico de

divulgaçaó ou, ^ei^o, formalmente, como .parte -integrante 
de ato de

orieniação e/ou narmatização" (Prandini et al. 1992).

A atUa! CtrrLogra!ìa Geoiectrica tlo ì"1 Lrnriípitr tle .'-q ãro P¡lulQ
s su¿ls Posslvels a P llLaçots

CAPÍT[,ILO i()

AI,I]X I J}INìÄTAN Gü)SSENS PEI,OGGIA ]'ESE DI] DOUTORAMENTO IG-USP 1996



l'72

Ip-?-A-c-4lt4-deAP-tidã-qEíçic¿-aoArs-e¡ta¡:snþ-t lrþa-np-fi ús-o'oQo

Talcarta,surgidaemlggo,rePresentâarevis¿ioeatualizaçãoda
"Carïa Geotêcnica da Ërunde 5äo Paulo" do iPT (1984), e caracleriza'se

nrsen.iulmnn Ie pela definiçäo de unidacles homogêneas ,defìnidas 
a partir de

ü;;.á;;;...tnuo'(baseados na declividade, ampliiude e lin-l,as de drenagem).e

io substrato geológi<'o (a partir do mapa Geológico da Região, Metropolitana de

5ão Paulo, de"J.M.V. Coutint'to, publicädo pela-Ënrplasa)' e "ag,rupando'se os

típos de' rorño, que apresentarse^ características semelhantes" (GESP,

úgÐ. Isto se buräi, nó pressuposto de que "o padrão de relevo é ym
índicador das potencialidades e limitaçoes para a expans.ao urband; Ja o

tipo tle roch'a possibilita a prevísão dot caracferísticas dos solos

encontrados nas unidades" (crsp, l99o)'

As trinta e quatro "unidades homogêneas" assim consideradas,

constituiriam "áreas que apresentam campartamentos semelhantes' em

termos de dinâmica d'o meio físico, frente às diversas solicitações importas

r¡elas øráticas correntes de urblanização". Ressalte-se que são objetivos

ã"Ji.iaã, ãr-;cortu" apresentar "orientações para a expansão urbana e

;ii;;i;; ;;r"-; etabåracao de proietos. de þarcelamento do so/o" (GESP,

isgô), más através prin.ipalmente da-legislação de uso do solo' a qual pretende

,uuriáiu., "na medìda ,^ qun apontã os tipos de problemas g.eotécnicos

característicos das diversa.s unidades mapeadas e assinala cr¡terrcs pøra

i^o o"upoção mais racional" (GESP, 1990), além de f'ornecer "subsídios

para a pieparação de planos diretores"'

É reconhecido, no entanto, que "a escala l:50'OOO apresenta.

recomendações de ,orót", ^ais 
g"ràt' ou seja, contém dados a nível

,egîonol, sàndo, portanto, um inslrumento de orientação aa crescimento

iriono. eela pióprio u'rráb, não é possív.el uma visualização a nível de

quadra ou loie, a que 1ão ierr1it,9 estabelecer-exigências específrcas para

þorçaes de um mesmo lo'tea'¡nento" (GESP, 1990)

1 o. 3. A c a rta g eptécnlca-da-M u n i cíPi o de 5êq-?-al4la-sx4--1 :¿s-qoq-

Nas palavras de Prandini el al' Cr992), 'A Cqrtg Geotécnica do

Município de São Paulo traduz o território paulista('o),: .,: unidades

homogêneas, que retletem, em primei.ro.pla'no., a energil .d?,,^'ult'o 
d"

"|"^í"loi 
jeomorfob,gicos ., Åecundariàmente, as características dos

solos e rochas. Tal apçao procurou representar a máxima síntese possível

ioi- ¡ifoì,r^oçAes, då.itacånda o nec'essário e suficiente para embasar

DEI-rNE^ÇAO E APROFTjNDAMENT O TIIMÁTICO DA GEOLOGIA DO ',IECNÓGENO DO MTJN DE S PAULO
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dtretrizes distintas de uso do solo, voltadas a reduzir substancialmente os

problemas ariginados rlo uso descriterloso do solo na Capital"

Conforme descrevem Ávila et at' (1987), trata-se de defìnir "áreas

cuja resposta ao uso e ocupaçao possam ser tratadas de forma uniforme"'
.o'* a fìnalidade de "orientai os processos mais econômicos de-

desenvolvimento de ocupação urbana dtt cidade". Para tanto, foram

defìnidos: 3 tipos de áreas conforme o "estágio de urbanizaçäo"; 3 tipos de

"setores de reltvo" (vitrzeas e fundos de vale; setores cóncavos de encosta ou

com cieclividades altas; setores conv€xos do relevo, topos de morros e encostas

suavizadas); e 9 tipos de maciços "terrosos e rochosos" (sedimentos aluvionares

e solos hidromórficos; sedimentos cla Formaçäo São Paulo; granitos; Snaisses

graníticos; xistos micáceos; xistos quartzosos; "maciços mistos"; filitos;

anfibolitos).

lnformam Prandini et al. (:-gg2) que "além das (...) inclusões nos
planos Diretores Municipais - PDM| - de 7985 e 7997, a carta Geotécnica

do Município vem subsidiando diretamente intervençÕes preventivas nas
,,áreas de r¡sco" ocupadas por favelas e, também, no aperfeiçoamento de

diplomas legais como o Cídiga de uso do Solo e a Código de Obras' Esta

Cå*a, hoje',' serve de base [^ra os trabalhos de geração de uma cartø

gi"iir"ii" detalhada do Município, na escala 1:Io'ooo, que.vem sendo
'produzitto por técnicos da Prefeiiura do Município de São Paulo'(Prandini
'et at., ßg)). Esta descrição, corroborada em versão oficial pela PMSP (1992),

apresenta no entanto sários problemas.

Veiamos os fatos. o atual código de obras e Edifìcaçoes do Município

de Säo pauio (Lei no L1.228 de 25 de.junho de 1992, junta-mente com o

ó".r.ro regulaàentad ar no 3z.34g de z+ de setembro de ¡.992) não trata de

quaisquer assuntos especificamente geotêcnicos. Em seu capítulo 10, seçäo 14'

iue trata dos "movimentos de teria", limita-se a consideraçöes g.etréricas e

extrernamenle curtas. o Decreto Regulamentador, por sva vez, limita-se a

definir que: "0 movimento de terra em terreno lindeiro a cursos d'água ou

Iinhas àe ctrrenagem, em área de vúrzea alagadiça, de.solo. mole ou suieita
a inundações, ám úrea declarada de pro1eção ambiental .ou suieita ù

erosão, jri ãe,limitada pela PMSP, terá sua análise e licenciamento

iegula'mántados pelo txecutivo". Regulamentaçäo esta a qual desconhecemos

aTê ho1e.

QuantoaosPlanosDiretores,consideraremosaqueledel9S5'em
vigor, e o Projeto de Lei do Plano Diretor de 1991.
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Realmente, segundo uma análise efetuada Para o Plano D.iretor do

Município cle 5âo Pauio de 1985, "o sítio urbano de. Sao Paulo possui

algum'as características que conferem especificidade à problemática de

,io urbanização. Apres'enta compartimentos bastante diversificados

resu[tante de tondicaes geomorfoló'gicas, princípalmente no que.se refere

ao relev<¡ e à drenageri: planícies*fluvíais, um sístema de colinas e de

vales de médias deciívidades e áreas periféricas de altas declividades, a

Serru da Cantareira ao Norte, a Serra do Mar ao ,ul e formações mais

descontínuas a Leste e Oeste" (PMSP, 1985)'

No entanto, os dados da "carta"são citados unicamente na elaboração

de urm mapa de "erosão dos solos", em escala.Pngltla.l o qual identifica sete

"compartimentos" classificados em "näo-vulneráveis" (essencialmente os

terretros da Bacia de 5äo Paulo) e "vulneráveis", e aos quais se associam
.,diretrizes para ocupaçâo urbana", colocadas em termos de "6raus de

co mpleridade".

Apesar da evidente imprecisào dos conceitos e excessiv-a g.en.eralizaçäo,

tal diagnóstico pretendia conduzir, ao apre.ender tais especificidades, a uma

interaçäo racionäl enlre a ocupação urbana e as carad.eristicas do ambiente: 'b

plana deverú rlirigir a produção do espaça urbano de forma a ocupãr
ad e q u ad a m ente o1 d i v ei s o s c o m p a rti m e.nto s g eo m o rfo I ó g_i co s, oti m i zan do

o seu potencial de relevo, salo, drenagem e veg.etação, em todas as

escalfrs. Na rnacroescala, deverá criar um mOsaico de áreas urbanizadas e

grandes espaços ctbeitos, preservando . e . prategend,o os elementos
"paisagístico's relevantes do sít¡o urbano, desde a macrodrenagem e relevo
'até 

a" vegetação remanescente. Na microescald, deverá garantir padrões

de qualiãade ambiental pela regulamentaçäo da uso e.ocupação do solo e

das edificçÕes, tenda em vista õ estabelecimenta de reløções quantitativas
e qualitaiivoi do, edifrcøções com os espaços abertos que as envolvem"
(PMSP, 1985).

o projeto de Lei do Plano Diretor do Município de 5_ão Paulo de 1991,

nublicado em ievereiro daquele ano, trata, cm seus artigos 34 e 35 das entâo

ienominadas " ítreas àe interesse ambiental", e inclui entre elas os terrenos

situados em vítrzeas, "meia encosta" ou ainda com "alta declividade e sujeitos à

erosão". Tais áreas são apresentadas, incluindo-se também "perímetros com

concentraçäo de altas declividades", em um mapa de escala pequena, anexo ao

projeto de Lei, no qual aparecem como manchas.grosseiramente delineadas, e

inciuem indiscriminadamènte todas as "várzeas" dos rios principais e córregos

mais significativos, independentennente ð,e seu Srau de ocupação e

transforñraçã a. para .rru, ár*ur, assim precariamente repres-entadas, são

estabelecidas taxas de ocupaçäo, taxas de permeabilidade e índices d,e áreas
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verdes, assim como "faixas non aedificandi" varìáveis, e chegando a englobar

toda a largura das várzeas na zona rural'

O Projeto cle Lei estabelecia que: "Nas áreas com alta declividade
sujeitas à erosao e nos perímetros com grande incidência dessas áreas

sãrao e.xigidos: a) alvará de execução para movimento de terra em

qualquer"t"rr"no, cond¡cionado a prajeto e respansabilidade técnica de

þrofissional contratado pelo em'preendedor; b) pt'ojeto especial de
'parcelamento do solo visando minirnízar movimentos de terra e controlar
'o 

processo de implantaçao do empreendimento'l No entanto, se a carta
Ge'otécnica foi utilizada como base para a definição das areas acima

consideradas, nào e fÞita no Projeto nenhuma relação enlre a definiçäo dessas

'áreas e a Carta, nem tamPouco qualquer referência à mesma.

Por fìm, quanto à utilização de informações Í.ìas intervençöes

preventivas em áreai de risco ocupadas por favelas, a partir de 19.89, citada

iambém por prandini et at. (1995), alguns pontos devem ser ressaltados: em

prirneiro ' lugar, é sabido que a seleçäì das favelas a serem analisadas foi
äfetuada a þartir da rnemória de atendimentos da P.M.S.P. (PMSP, I992a;
Peloggia e.t al., 1992) e, se a Carta foi levada em conta, não bev.e papel

p."päîd.runte: em segundo lugar, a propria rnetodologia de aná.lise de riscos

hesànvolvida pelo IPT (Cerri d Carvalho, fSSO) não guarda nenhuma relaçäo

direta com quaisquer das informaçöes da carta; e, em terceiro lugar., em

nenhum dos ä+O lel¿ltórios de análise de risco produzidos observa-se qualquer
utilização das informaçöas da carta na definição e hierarquizaçäo das "áreas de

risco".

1O.4. A Carta Geotéc,nic4-da-M!¿XlçlPþde São Paulo em I:1O.OOO

O detalhamento da Carta Geotëcnica do Município de São Paulo, na

escala 1:1o.ooo, colocava como objetivos iniciais (PMSP, 1992):

-"a formulação de instrumentos normativos específrcos para
operações de urbanização, baseados em indicadores apropriados"'

Trata-se cle um objetivo incompatível com a escala, caso se visem

realmente as especificidades, o que ð demonstrado por exemplo pela

possibilidade de adoçao de escalas de trabalho muito mais detalhadas, por
äxemplo, nos projetos de urbanização de tãvelas, conforme descreveremos no

próximo capítulo.
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-"a consolidação de procedimentos or¡entativos para operações

de lícenciamento cle otrot, ,ontrbstanciados em csracterísticas distintivas
de ínteresse dos variados terrenos do território paulistano"'

No entanto, nao ê possível Eeneralizar de tal modo' dadas as

peculiaridades locais assim como a variabilidade das obras, de forma a näo se

chegar meramenle a recomendaçoes óbvias, Por um lado, além de correr'se o

risJå de restriçoes (ou permissöes) descabidas, por outro.. Recorrendo mais uma

vez às palavras de Ab'sabe.r (1977)'. "cada area e cada gl.eba tem os seus

pr<ipríås problemas de preservaçao e manejo racional do,espaço' Razão

þo,iqu" c'ado caso é um caso" 
'do 

ponto ãe vista da ("') proteção dos

tecidos ecológicos".

:,orientação geral para medidas corretivas/preventivas e'm áreas

de risco, incluídas tuã id"ntiñração prévitt, critérios para hierarquização

das ações e diretrizes de intervenção".

Novamente, objetivo incompatível com a escala adotada; no máximo ' e

esse poderia ser real"mente um aspecto bastante útil, prestar-se-ia ao

caciastramento da ocorrênçia de áreas com situacöes de riscQ'

:'subsídios para o entendimento e enfrentamento de problemas

øeológico-geotécnic'r¡s que se manifestam no espaço urbano através de

ócorãnciai como enchentes, erosão, recalques etc"""

Uma colocaçä o tão genêrica que se aplica a qualquer escala'

:'identificaçao de áreas mais adequadas pqra a disposição de

entulho e |ixo e¡n aterros sanitários".

Tratava-se, aqui, de um objetivo factível, desde .que em caráter

preliminar, näo dispensando no entañto o estudo detalhado em cada local

selecionado. Seja como fbr, a proposta nåo foi levada adiante'

:'orientação para o processo de expansão urbana, através da

identifrcação de potenLalidades e limitações dos terrenos"

conforme o relatório final do Grupo de Trabalho constituído, no

âmbito da PMSP, para a ex€cução da Carta (p¡¡Sp, lg9+), "a Carta G.eotécnica

é uma fonte de ìnformações'onde dados como salos, rochas" morfologia do

relevo, drenaqem e acorrências especiais como escorregamentos'

su*,gê,Åcias d'á1iu.a etc., são representados cartogralicamente de.forma que

ao serem conlugaclos co^ a forma de ocupação, possibilitem a
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interpretaçao da meio f'ísico e avaliaçao das potencialidades e li.mitações
ao uso e ocupação do solo. Fornecendo índicadores mais precisos para
determinar potencialidades do meio físico para uso e ocupação urbanos, a
carta deveiá subsidiar aÇões normativas, corretivas e fiscalizatórias do
poder público. /.../ Traduzindo informações para uma linguagem acessível,
'preterlde uma divulgaçao que extrapole ínstâncias exclusivamente
'técnicas 

e a sua incorporação como ínstrumento de trabalho nas rotinas
da atuação dos setores admínistrativos e executivos que lidam com a
frscalização, licenciamento e. aprovaçao de projetos, assim como nos

escritórios de planejamento e projeto dos setores público e privado além
de toda a soc¡àdade civi!, participante da constt uçao e gestão da cidade"

Vejamos, portanto, de que modo a Carta foi realizada a fim de atingir
tais objetivos. säo adotados, conforme as descriçoes dos procedimentos
metodoiógicos (Fernandes et al", Igg3; PMSP, f 994), dois critérios básicos: 1)

intervaloi de declividade (menores que 25%; entre 25 e 6O%i maiores que

60%);2) a individualizaçã,o d,e "maciços" de solo e rocha (entendidos aqui

especificamente como "litologias que resultam em perfis de alteraçäo
homogêneos"). A Carta Geotêcnica resulta, assim, da sobrepos-içäo na mesma

planti (o que se chama em Cartografìa de solução exaustiva) de. uma carta
tlinográfica e de um mapa titológico (ou, mais propriamente, das porçöes

eluviãis do regolito). o cruzamento dos dois resultaria, conforme os autores
citados, na defìniç2io de "unidades territoriais homogêneas quanto a seu

cornportamento geotécnico", denominadas "unidades geotécnicas".

Ainda quanto aos procedimentos técnicos adotados, cabe ressaltar que

é questionável b argumento du "dificuldade de obtençáo de informaçöes"
causada pela "ocupação urbana densa", "ausência de aflorame¡rtos de solo ou

rocha" e 
t'u.erro dificil em algumas íreas", visto que é justamente nas áreas de

expansão urbana perifé.rica,- as áreas mais problemáticas do ponto de vista
geotécnico, que mais se expôem os depósitos superficiais e regolitos em cortes,

áreas erodidas, mineraçöes etc.

O objetivo final da Carha Geot'êcnica era, assim, fornecer subsídios a

uma sêrie de possíveis atividades, estudos e intervençôes diversa.s a selem
efetuadas no território do Município. E se justificava do seguinte modo:

"A Carta lem 1;25.OoO, do IPT, 1985] se mostrou insufrciente para
atender a demanda por informações localizadas clevido às limitações
impostas pela escala e por apresentar muitas áreas de solo não
ca'racterizådo geologicamente" O agravamento do quadro ambiental, a
necessidade dlobtei informações sobre áreas não caracterizadas, aliados
à demanda par dados em detalhe como: áreas adequadas para aterros e
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bota-faras, úreas com potencial para ocorrência de recalques' enchentes'

escorregamentos, solapamentol, .:'o-t:o- ^."t'" concorreram para a

proposíçao do presente trabalho"' (PMSP, 199+)'

l_o_5,ÇLtiçs

Como vemos, a própria proposição do trabalho comentado está'

então, teoric dmen]Le equi,,roåa,ìa. ns limiiaçoes de escala s¿ mantêm em essência,

visto que a Carta em 1:25'OOO foi feita sobre bases 1:1O'OO0 reduzidas (e

Dortanto contando com as mesmas generalizaçöes cartográficas desta escala,

5;;;;r-;";;"rät.¿r, em menor proforçao). Mesmo le'anilo em conta a escala

f:fO.OOO em si, a caracrerizoçao d" f'enômenos como escorregamentos'

r';ùt;."t";', 'ír".ulqu"r", inundaçöes e outros nos Parece ..que. será

J.iiotorlu* e.nte genë.rica em excesso para se( aplicável, (isto é, utilizada sem

estuäos adicionais). possivelmente étreàs mais amplas de erosão e depósitos

tecnogênicos de assoreamento e outros, como aterros de maior porte' possam

ser bËm carad.erizados nesta escala. No entanto tais depósitos,. aos. quais

árr".iã_-r" grande parte dos problemas geoté,cnicos relacionados à

urbanizaçäo, ã poa" t. dizer a parte mais tr.ave,. e. que caracterizam uma

rìtrrc- g.ot,igl.t, inteiramente nåva, não são ãbordados' paradoxalmente' pela

carta em 1:1O.0OO.

A aplicaçäo à análise de riscos .geolóCi*: iib^11î ê referiàa

especificamente nos trabalhos de Beuttenmüllãr tr Þrado (1992) e' Taveira et

;l:"¿iöi. irt., utti*os autores, ao analisarem o.pap.el da carlografra

seoté.cnica em 1:lo.ooo no detalhado levantamento de riscos efetuado no

i.."àîå"r" 
-ä, ;jãraì.. corisco", comentam que: 'h- carta _geotécnica d.o

Município de Sãa Paulo foi, portanto, a b.ase de informação sobre o merc

f¡iiro Ã" que se ctispôs p"n" å entendimento do comportarn-ento lo subsolo

existente sob as ^oroà¡o, 
construídas neste loteamento' A coniugação de

i^ et.mento de geomorfologia, a declividade, com out.ro referente à

constituiçao, quuó, o tipo de"rocha e seu consequente solo de alteração

nt¡i"lt,'iii'påssível pri'orizar no processo de adaptaçaa,f1'o legalização'

uriot iorca'es do teireno' com þrefurimento de outras"' Comentam ainda

q,r", "o',r"o da Carta na e'scala de 7:7O'oOo per.mite ainda reco,nhecer em

àr"o, próximas, com caracetrírticas geotécnicas . semelhantes' a

þiiitløitila",a" de áxistência de'novos Coriscoií" (Taveira et a1.,1993)'

No entanto, os próprios autores citados ressaltam que foi a

classificaçäo de risco elaborJda 
'o principal critério para, subsidiar a legalizaçäo

do loteaÅer..,to (ou seja, sendo 'pássíveis de legalização" somente as áreas que

não estivessem em "riico I'). ocorre que, para ã definiçao dessas próprias áreas
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de risco utilizararn-se os indicadores: cortes; aterros; ocorrências de trincas de

i."C¡o no t€rrerìo; inclinação cle árvores; lançamentos de lixo' esgoto e águas

,.-id"r; existência de fossas. Portanto, somente critérios de caráler localizado

e relacionados u t nOÃ.nos induziáos, demonstrando portanto o papel

relativament e Pequeno que pode ter uma carla geohêcnica em escala ampla

(relatìvanrentej na análise dä fenomenos localizados, contrariamenle ao qve

afirmam os autores citados.

Portanto, e lalvez alcançando o cerne da questão' deve ser ressaltado

que a mudança cle escala da cartogra{ì a Geohêcn\ca do Município, .de L'-25.ooo

io.u r:ro.ood, não signifìcou realñente um dçlalham-enlqgu-altaliv-a'umavez
que fbram os mesmos objetos a serem representados (declividade' substrato

jeológico). A representaçáo .ìe Processos e, depósitos .qu.e' Por outro lado'

determinam decisivamentl o, ptoblt-ut geológico-geotécnicos .e ,o 
surgimento

de ítreas de risco no Mr,rnicípio, tais como os depósitos tecnogenlcos qulnarlos

(os aterramentos das vârzeàs, como vimos. de espessuras iguaìs ou superiores

ao Quaternário, as coberturas remobilizadas de cabeceiras de drenagern' os

aterros àe balca-fora ou tecnologicamente controlados)' os grandes movimentos

de terra, as coberturas superfìciais, deixa de ser efetuada'

Devemos repetir, por ê,nfase, que este aspecto tlia 1¡lltlaao na Carta

Geo.técnica do MSp .- f:iS.OOO. Conquanto Ávila ¿t al. (1987) reconheçam

;;; at fundos de vale nas áreas urbanizadas encontram-se

invariavelmente entuihados ou assoreados por materiais de diversas

naturezas,,,nenhumaconseqüênciaêliraòadessaconstatação,vistoqueaos
terrenos de várzea são associados, na elaboração da CarLa' somente os

depósitos aluvionares q uaternários'

Além de que, mesmo em situaçôes não modifìcadas pela.ação humana'

somente a identificaçào do tipo à'e maciço (eluvial) e da. declividade

p."a"r"ì.".te não deierminam, necessariamente, as características do solo

superficial (frequentemente coluvionar), as quais podem e.star associadas a

;ñ,;ä ùi-.,l.rorogi.ut particulares' o caså maii expressivo pode ser o do

ãip"rro hfrizonte de""argiias porosas vermelhas", resultante da pedogênese

;;'"ãñ" ;r;;; sedimento"s teràiários no Espigäo Central da bacia sedimentar,

åssociadas ao ciclo que criou as planícies fluviais'

É nossa opinião, assim, que um bom map.a geológico d,etalhado' sobre

a base topográfica 1:1O.OOO, e convenientemente interpretado l"\?"Y q:::
correta inaiipulaçao e aplicaçáo de intormaçoes técnico-cientÍticas exlge

."i¿àaãt "rprtirtituaot, "t;.;; 
no qual discoráamos dos autores da carta)

possa ter urna aplicação mais eficaz.
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Naverdade,aconcePçäodaCar.taGeotécnicaeseu''detalhamento.'em
1:IO.OOOrePresenta.r-.*.n"odeconfiançanoconteúdocientíficodaprópria
¿r;r. Estal realizada em escala ampla, se pode :tt utilizada. Py'u.-"?

cadastramento de situaçoes e problemas geológicos urbanos. esPeclÏlcos' nao

poao po. si só ser uiilizu,ìo' para defiñir nã.*us restritivas para áreas

oarticularizadas. nem i;;;""å para dispensar estudos mais detalhados

;;;;;;-J;-;;;posicão de'algum' emprnen'dimento' Derìtro de um mesmo

lr*pr.,i*"rito iu*u "úrea hoñrogênea'' à escala consideraòa e para um ou um

coniunto de fatores consicieraãos), as respostas às intervenções serão

äit"*".larì, it-"; tunção de peculiaridades geológico-geomodalógicas'
geotécrricasnäodetectadasnaescaladaCarta;háabundantesexemplosdisso,
;;il;;l,.".te em relação à estabilidade de taludes, como discutiremos em

!api,i; ;;;l*rãl' z) em funçao do tipo de intervençãc¡ (isto ê' àa rê'cnica

riifi.ràt L da possibilidade tle investimento disponível)'
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(l) Os sistemas de relevo, na concepção expressd por Ponçano- et al. (I98.I), no
i¡í"",'cäàääñolðøio ào'EtÈ;à;-ã¿-Siã 'paulo,' do IPT, refer.em'se a "âreas
äi å: ;#il;i;'"'i|'i;;.*;" iãä ? i sti ñtài 

- ¿å' âr'e as adialente s", em fun ã o dq
rüt;årå;."'"^;;;";;¿"t;;-'2; - 

t¿';poslqTià, . soto.s' e velietaçao, ("')
t:orrelacionados com geologia, geomortologta e cltma
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A.e 1)nLcPç;¡L' cle uartoSralìa 3-eotécnic,l ern ese ll¡s,3t;ln(lcs:
lunciamerr los ¡r;¡¡¿ i! recttpgraÇclo '-le areas urÞilni!5 Lle¡4radacl¡1s..

I Ll.. Introdu_ção

Como vimos, a hìstória do processo de ocupação urbana da cidade de

São Paulo atribuiu os piores terrenos àqueles moradores que têrn as rnais

defìcientes condiçoes de ocupá-los (e que, também como vimos, não têm outras
opçoes), gerand,o uma condição de precariedade que "leva a um quadro de
degradação (I) a qual, muito freqüentemente, propicía, condiciona e
inãuz o desenvolvimento de fenômenos que colocam em risca a população
(aí assentada) " (Barros f-+ Pelaggia, 1993),

Deve t\car claro que a adoção de medidas recuperalivas dessas áreas

degradadas, em terrnos de implantação de infraestrutura como esgotamento
sañitário, drenagem e contenções localizadas (a "urbanização cie favelas"), por
exemplo, não representa em si nenhuma solução efetiva e definitiva Para a

questäo da habitaçäo, ao menos para a populaçâo tavelad,a (voltaremos a tratar
cleste assunto com maior atenção em capítulo Posterior). No entanto, nåo é

possível perder de vista a questão humana dos riscos envolvidos com tais
ocupaçoes. É nesse sentido que se coloca a "recuperaçâo" de tais áreas, e para a
qual a técnica òeve ser adequada, mas tendo-se em mente que "a consciê.ncia
técnica sozinha nãa va¡ ditar normas em face das estruturas arcaicas,
desiguais e altamente caóticas exirtentes no país" (Ab'saber, 1984). Na

veràað,e, essa "recuperação" também não significa a volta a condiçoes originais
há muito perdidas, rnas a garantia de um Íìrncionamento minimamente
adequado dos processos.

11.2" Procedirnentos de cartograf,aseatéculajplicadps-ès Pêltigulartd¿dçs
dos assentamentos espontâneos (favelas).

É portanto no sentido mais estritam enle hécnico que comentam
Barros tr Peloggia (1993): "os aspectos rnetodológicos das investigaçöes
geológico-geotécnicas em encostas suieitas a movimentaçöes de massas
(...) envolvem o mapeamento geológico em escalas detalhadas,
investigações de sub-superfície e de.finição das característicds do
movímànto e da compì,arfi¡n¿n¡ot6o do maciço. /"../ A adequada
representação cartográfica dessas informações (e é desnecessário
reafirmar aqui a interaçäa de.sses processos com as caracf.erísticas da
ocupação) torna-se um forte instrumenta de ação (...) tendo em vista dois

utr.rutaçÃo E IpRoFgNDAMENTo lsvÁuco oa crolocrA l)o rnct¡ócet.tr) oo tr¡LIN.DE s.PAUt,o
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objetivos principais: a tomada de decisão quanto à ação recuperativa a
seí adotada na área, bem como à sutt viabilidade, seja indicando a
necessidade e características dese.jáveis de rnedidas de estabilização, ou
provendo orientações específicas a proietos de consolidação da oc.upação,
'através da urbaniza7ao (...); o gerenciamento das situações de risco,

defrnindo medidas emergenctais e preventivas adotadas a nível de defesa
civil, particularmente nos períodos críticos de pluviosidade intensa"

A originalidade da concepçâo de maPeamenlo em escalas detalhadas
(compativeis cóm os projetos urbanís'ticos de intervenção) reside Portanto:

1. Na aplicação imediata a uma int€rv enção espeaftca, a qual requer
informações igualmente específìcas para tomadas de decisão de projeto ou

gerenciamenlo;

2. Na escala de análise compatível com a intervenção a ser adotada
(no caso, escala de projeto de urbanização, por exemplo em 1:5oo);

3. Na possibilidade de análise particularizada dos fenômenos e

problemas geológicos e geotécnicos em suas especificidades.

-i:.:. @ada a Projetos de-urbaniz4cão de favelas

n q-¡4 wlctprE-ds-Sas,Pel¿lo

O programa de urbanização de tavelas desenvolvido no Município de

5ão Paulo, pelo menos até l-992, tinha por objetivo, conforme.a própria PMSP'

"a incorporação das áreas faveladas paulistanas à malha urbana, de
forma à ^..lhoro, 

as condiçÕes de vida e saúde de sua papulação,
contribuindo decisivamente para a recuperaçao da qualidade ambientøl
da cidade" (Bueno et al., 1992), o que seria propiciado, segundo os autores
citados, pois 'h maioria das favelas localiza-se hoie nos interstícios da
mancha urbana intermediária e periférica, sendo, ao mesmo tempo, causa
e vítima da deterioração ambiental de São Paulo"' Àquele momento a

política pública direcionava-se nesse sentido: "(.'.) há locais que têm
assentamentos (favelas) com condições de recuperação e cuio custo, para a
sociedade cotno um todo, é viável, neste momento. Nessas circunstâncias
deixaría de ser frcção produzir 7 milhão de habitaçöes novas. Para isso, o
Plano (o projelo de lei clo Plano Diretor de 5ão Paulo, de l99L) estabelece um
rnecanismo,-a zona espe.cial de interesse social, que é contrório à ló-gica da
regulação do uso do s'olo que prevaleceu øté agora'.." (Rolnik, 1991).
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Abstenhamo-nos, llo momento, de comentar tais concepções, assunto

do qual trataremos ao final do presente trabalho. Interes,sa-nos ressaltar agora

que, clentro desse programa, foram realizados, como parte integrante dos

projetos de urbanìzação, mapeamenlos geológico- geotêcn.icos em escalas

detálhadas, para a orientação das obras de recuperação e implantação de infra-
estrutura. Projetos estes que no entanto, infelizmente, acabaram engavetados

ou perderam ã atualidade. Os procedimentos desenvolvidos pela PMSP para tais

levantamentos toranr descritos por Peloggia (1992), sendo que exemplos

especÍficos foram descritos por Pupo €¡ Lopes (1993) e Gonçalves & Brollo
(|ee3).

Conforme a descriçäo de Peloggia (.1992), o ma2eamento geológico-

geoÌ.:ê,cnico em favelas consistia ali no levantamento do: principais
ãondicionantes do solo e sub-solo, da dinâmica do meio tísico e das

interferências humanas nas condiçöes naturais que condicionem e orientem
projetos e obras de urbanizaçäo. Baseava-se no reconhecimento e carlografta
doJ maciços rochosos, das Íormaçoes e depósitos superfìciais, das interterências
de origem humana que alterem as condições normais de equilíbrio e a própri.a
dinâmica do meio, bem como na definiçäo e hierarquizaçåo das situações de

instabilìdade e risco geológico.

Tal conhecimento deveria tanto indicar a necessidade e viabilidade de

ações corretivas (estabilizaçào de encostas, por exemPlo) quanto orientar a

implantaçäo de vias, sistemas de drenagem e esgotos, edificaçôes- etc, assim

como otimiz ar a real\zaçã o de itrvestigaçöes geotécnicas mais dispendiosas
(sondagens e ensaios).

Tais levantamentos adotaram como soluçâo Para a representação
cartotréÊtca a técnica da coleçäo de maP-41, os quais eram lançados sobre uma

base de levantamento lopogritfrco plan ialtimétrico-cadastral efetuado pela

PMSP, e principalmente nas escalas de 1:250 e 1:5OO, ou eventualmente 1:IOOO

para favelas maiores. Os mapas produzidos eram:

1. Um maPa geológico ProPriamente dito: definia a

compartimentaçäo do rnaciço rochoso ou de sedimentos, segundo seus tipos
litológicos, estruturas , descon'tinuidades (falhas, xistosidade e foliação,
clivagens, fraturas e juntas, descritas quanto à orientação, esPaçrmento e

características do material de preenchimento) e zonas de alteraçäo diferencial,
diferenciando-se informaçao concreta (afloramentos, Por exernplo) d'e

inferências (contatos mascarados por depósitos superfìciais, por exemplo). Os

tipos litológicos sáo descritos quanto à constituição pefrogr,áftca,
granulometriã, texturas e estruturas, grau d'e alteração e consolidação, forma
de ocorrëncia espacial, intercalações e associações típicas.
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2. tJm mapa de " caraclerizaçäo física", o qual deveria mostrar as

formaçöes e depósitbs super-fìciais (sobre as quais s-e dará a maior parte das

intervénçôes d; urbanização propriamente ditas), feiçoes indicativas de

pro..rro, superfìciais aluantes, características geomorfológicas e geoté,cnicas.

Englobavam-se na a nálise:

- solos superftc¡ais, depósitos detríticos de encosta e depósitos
aluvionares, caracterizados quantO a espessuras e características
geotécnicas; blocos ou matacoei e afloramentos rochosos ou de sedimentos;
"ot"rro, e solos tecnogênícos (coberturas remob¡lízadas superfrciais) ;
acúmulos superfrciais e vazadouros de lixo e entulho.

- caracteríficas do relevo natural ou modifrcado pelø ocupação,

como quebras de declividade, ângulo da encorta, escarpamentos, cristas,

talvegues e linhas de drenagern, ravinas e voÇorocas, formas de erosão

fluvial, terraços aluviais, áreas de ínundação, brejos etc.

- cicatrizes de escorregamento, degraus de abqtimento e trincas e

fendas de tração em maciÇos de solo ou rocha; indicaçÕes de, árvores, postes,

muros e outras indicações de rastejo; descalçamento de taludes por erasão

ou corte.

- taludes nqturais ou de corte, com ind¡cação da presença d'ógua,
altura, inclínação e constituiçao e aval¡ação qualitativa da es'tabilidade.

- posiçao do lençol freático (surgências, nível d'água em poços etc);
característicds dos cursos d'água e drenagens perenes e intermitentes.

3. Um mapa de setorizaçäo, o qual constituía na verdade o Produto
final e mais acabado do mapea mento, delimitando setores e ocorrências
defìnidas quanto a um determinado conjunto de caracterÍsticas identificadas,
traduzidas na torma de recomendaçöes à intervençäo. O mapa deveria

distinguir "setores geotécnicos" levando em conta, indicando e abrangendo:

- a aptidao do terreno à implantaçao de intervençÕes de

urbanização e as caracterírticas recomendáveis destas, de acordo com o
conjunto das características geológico-geotécnicas e geomorfológicas
Ievantadas,

- os problemas geotécnicos observados e esperados, incluindo o

levantamento da situaçoes de instabilidade, o estudo sobre a estabilidade
geral dos setores de encosta e defrniçao e hierarquizaçao das situaçöes de
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risco às moradias (àquela época classificadas cam a utilizaçao dos c.ritérios
e-xpostos por Cerri tr Carvalho, 1990),

- a proposiçao de soluçaes de ertabilizaçao e recuperação de áreas
deqradadas que levem em conta a adequaçao e viabilidade técnica, a
ecònomicidade e a minimizaçao do impacto social; medidas preventivas de
proteçao e necessidade de remoçao de moradias.

- ct necessidade de realização de ínvestigaçoes geotécnicas
adicionais e seu dimensionamento.

Adicionalmente sâo indicadas as ocorrências de materiais de

empréstimo (utiliz¿iveis nas obras), suas quantid ades e possibilidades de

extração, incluindo n€sse caso o reaproveitamento da área: do mesmo modo säo

indicadas as possibilidades de utilizaçáo ou deposiçäo de eventuais rejeitos
removidos.

Em alguns casos, nos quais a homogeneicla de geológico-geolécnica e

geomorfaßgica da 'area da favela nâo justifìcasse a PreParaçëto em separado dos
três mapas (como o caso das planícies aluviais), os . mesmos podiam ser
apresentados em duas ou mesmo uma planta. Areas que exigissem
representação mais detalhada são lançadas preferencialmente junto ao maPa
principal, em escala diferenciada. Já os eventuais condicionantes externos que
pudessem irrfluenciar a é¡rea a ser urbanizada eram apresentados em esboço
anexo ao mapa de carad.erização ou lançados sobre bases topogr áftcas I:2.OOO
ou 1:1O.OOO, de acordo com a natureza e dimensäo do problema.

A execução da mapeamento geológico -geoTécnico, o qual representava
a etapa inicial e preliminar para o desenvolvimento do projeto de urbanizaäo,
baseava-se fundamentalmente em levantamentos de camPo, sendo que
sondagens rasas com trado manual se tornariam importantes onde näo
houvesse afloramentos. Por outro lado, era de fundamental importância o
levantamento e descrição do histórico de instabilidades e outras situaçöes de

risco geológico, o porte dessas ocorrências, e assim como os antigos usos da
área em questão.

Deve fìcar claro que a proposição de tal procedimento metodológico,
bastante generalizado e complexo, de mapeamento se baseava, Por um lado, na
experiëncia própria dos técnicos da P.M.S.P., e por outro nas características das

áreas de favelas levantadas durante a programa de avaliaçäo de riscos
executado em 1989 ll99o, o qual levantou uma série da dados bastan'te
diversificados. Ainda, estava relacionado diretamenÌ.e ao tipo de intervenção
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entäo proposto, ou seja, urbanizaçäo dos assentamentos com a permanëncia, na

medida do possível. das moradias e âc€ssos exis'tentes.

A generalizaçäo era, assim, justifi cada em funçäo da necessidade de

englobar no mesmo procedirnento todas as situaçöes que poderiam ocorrer.
Paia o caso de inÌewençoes de porte maior, que visem o reaproveilamento da

ârea com terraplanagem e edifìcaçöes, o levantamento geológico-geotécnico
deverá necessariamente -ser bastante diferenciado, e näo paderá prescindir de

investigaçöes de sub-solo complementar€s aos dados de supertície.

Lll!.lulras ç¡pg[enctas d-e--Aplic¡ç.þ¡laÇ4rtografia Geotécrjça-grn- e:slalêl
srandes no MSP

O mapeamento da favela do Jardim Eliane

Barros t¡ Peloggia (f9%) descrevem o maPeamento geotécnico
efetuaclo na favela doJd. Eliane, zona leste do MSP, em escala l:5OO.

Conforrne os autores citados, a variedade de maciços e coberturas de

camportamentos geotécnicos distintos, dentro de uma área relalivamente
pequena, tornou necessário efeluar-se a represenlaçäo cartográfica (sobre a

base topográfìca) de unidades geológico-geatécnicas, defìnidas pela
sobreposição vertical de camadas geológicas, representando os Perfis de

alteração e suas coberturas, como observados em camPo. Isto de modo a

evidenciar os diferentes comportamentos geotéoricos das camadas sobrepostas,
em um m€smo ponto, ern função das solicitações a que será submetido o
Terreno nas intervençöes a serem programadas. Este aspecto, tanto t1o que diz
respeito à programação de investigaçöes de sub-superficie, quanto ao
orrlenamento cronológico e espacial das interven çöes, ë. também ressaltado
pelos autores citados.

Ainda conforme Barros t+ Peloggia (1993), a caracterização de riscos
de natureza geológico-geotécnica foi um subproduto do mapeamento efetuado,
e será melhor estudada no capítulo posterior. Pelo momento, ressalte-se que a
Carta de Riscos Geológicos elaborada associa o zoneamento e o cadastramento
de risco; enquanto no primeiro são individualizadas regiöes passíveis de
ocorrência de fenômenos geológicos potencialmente causadores de danos e

vítimas, no segundo são identificadas, individualmente, as moradias sujeitas, em
maior ou nrenor grau, à destrurição por efeito de processos localizados.
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O mapeamento do loteamento 'Jardim Corisco"

Taveira et al. (199 3) descrevem o YnaPeamento geotecnico de uma
'área de precária ocupaçäo urbana, de aproximadamente IOO.OOO ml, ocupada
po( 7ao rnoradores em rnoradias de alvenaria de baixo padrào construtivo.

Localmente, o relevo ê, de marrohes sustentados por metassedimentos
do Grupo .5äo Roque, com encostas de altas declividades. Ocorrem solos

saprolíticos de biotita-xistos finos, bastante alterados, com intercalaçöes de

anfibolitos e veios granitóirJes.

A ocupaçäo procedeu-se, lote a lote, pela conjugação de cortes e

aterros. Os problemas observados e descritos pelos autores foram basicamente
relaciornados à e ros ã o--iuLqn s4 e a escorregamentos induzidol àe caráter
localizado. Utilizando a representação carbográfica na escala 1:5OO e os critérios
de análise de riscos desenvolvidos pelo IPT (cerri & carvalho, 1990), foi
realizado um cadastramen'to de risco lote a lote, identificando-se 45 moradias
em "risco 1", e 30 moradias em "risco 2".

Como conclusão, propuseram os autores dois 'tipos de medidas:
remoçãa das moradias em "risco 1" e implantação de medidas de estabilizaçäo
geolé.cnica. No entanto, como reconhecem os próprios autores, por se tratar de

área de propriedade particular e irregular, as $qluç0-es-téç¡t-qa-9 sugeridas nåo
foram executadas pela administração municipal, realizando-se somente
pequ€nas melhorias em regime de tnutirão.
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Notas

( 1) oodemos buscar um conceito de desradacäo .lmbiental em ?randini et al.
hslÐ: "a interdeoendência aue Iíaa 8s serès vivos entre si. e estes ao meio
físic<t.' imprime aio coniunto' umd constante busca de e'quilíbrio. /.../ A
ruptúra ile Lal equilíírio se dá quando causas kxterriaÐ atuam em
determinado ecoss'istema. danso ín'ício a uma ecelerada busca de novas
condiçoes de equilíbrio, cónhecida como degradaçao do ambiente"

AI,EX T]BIRA'I'AN (ìOOSSENS PELOGGIA ,fESË 
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Figura 11.1. Mapa g,eológico-qeotécn ico da favela do lardim Eliane. conforme
Bairros tr Peloggra ö,993) (reTução a partir de originãl em I:5OO). (t) limites
das unidades g"e"otécnicas definidas. pelå sobr.eposiçío verlical das óamádas; CR,
coberlura rerñobilizada; SRMx, solci residual '(s¿prolítico) de micaxisto: S'RGr.
solo residual (saprolítico) de sranito; At. aterros läncadosí C. colúvior ni. ätr"'*j
(provavelmente'de origem pärcialmenté tecnoeênicå). (Z) éur-vas dó. n(vel de 5
em 5m; (3) limites do ãntorho do assentamentö. (+) aria'de brejo.
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Figura 11.2. Perfil esquemático reDresentando as unidades seotécnicas do
mãpeamento do lardim'Eliane (fisula 1). A codificacão das unÍdades indica a
sobreposição vertical das camadasi (1) Al: aluviao; (2) At: aterro lancado: (3)
CR: iobertura remobilizada; (+) C: colúvio; (5): 5Rt¿x: solo residual de
m icax isto.

AI,EX T-[IIRA1'AN GOOSSIìNS PI]LOGGI^ IISIÌ I)E DOTJ]ORAMENTO IG.T]SP I99ó



2
o

t

I
it

r^Õ
MR

o
AR

t/'(ì
-.Jr
rl\$" 8ä, t t

Fisura 11.3. Extrato da Carta de Riscos Geolóeicos do ld. Eliane. conforme
Ba"rros €¡ Pelogxia (1993) (redução a partir do"original dm 1:5oo.'(1) limites
dos setores de iisco: Zoneamenlo: AR, aìto risco; MRJrisco moderado; BR, baixo
risco. Cadastramento: Ri, moradia em risco iminentel RI, moradia em risðo um;
R2, moradia em risco dois. (2) curvas de nivel de 5 em 5m. (3) moradias da
favela. (+) limites do entorno do assentamento.
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PARTE IV

ASPECTOS DA APLTCAÇÄO DO CONHECIMENTO GEOLÓGICO
EM ÁREAs UR.BANAS: ANÁLIsE DE RISCOS GEOLÓGICOs
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Conforme descrevem Peloggia et al. (L992), a partir da ruptura de
grandes proporçöes de um aterro, em 24 de outubro de 1989, que ocasionou a

morte de várias pessoas e o soterramento da maioria das moradias da favela
"Nova República", no Jardim Colombo, a Prefeilura de São Paulo iniciou a

i mplantação de um Prosrama de Recuperacêp-e_]to.xialjdêcêq-G-€atécniça-dg
Árcas--dc-Risco. Neste prograrña foram selecionados 240 assentamentos
considerados, pela memória de atendimentos da Prefeilura, de alto risco.
Conforme os autores citados, eram considerados áreas de risco aqueles locais
"sujeitos à ocarrência de fenômenos de natureza gealógico-geotécnica e
hidráulica que impliquem em possibilidade de perda de vidas entre a
populaçao".

O assim chamado "Programa de Áreas de Risco" de J-989í1990 foi
realizado ern duas fases. Conforme descrito lro relatório final apresentado pelo
IPT, órgão responsável pela coorden açâo lêcnica do levantarnento: 'h primeira,
implementada ern novembro e dezembro de 7989, teve camo objetivo a
análise de 728 favelas, antes do período de chuvas de 89/9O, o que
permitiu à PMSP tomar medidas preventivas, tal como a remoção das
moradias com maior grau de risco. A segunda fase, campreendendo a
análise das demais favelas consideradas de atto risco foi realizada nos
meses de abril e maio de 7990" (IPT, l99o). Como critério geral de risco,
"adotou^se a priorização de situações onde os acidentes poderiam levar à
perda de vidas humanas em relação àquelas que tenderiam a produzir
apenas efeitos materiais /.../ As anúlises de risco foram feitas de maneira
setorizada, ou seja, buscou-se identificar as setores das favelas sujeitos a
processo s g enerali zados de i nstabi li zação" (fw,L99 o).

Os critérios específicos utilizados, publicados por Cerri & Car"r¡alho
(1990), associavam-se à diferenciaçâo de " dais tipos de compartimentos
geomorfológicos: zonas de encosta e zonas de baixada. Tal
compartimentação se faz necessária na medida em que os pracessos
destrutivos associados 6 esses dois tipos de zonøs são distintos,
necessitando, portanto, de formas de intervençao diferenciadas. /...1 es
zonas de encosta apresentam basicamente riscos associados a processos
de movimentação de massas (solos e/ou rochas). As zonas de baixada
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estão ãssociadas tanto aos riscos de inundação ou destruição de moradias
por irnpacto direto das águas, quanto aos riscos ligados aos procesos
erosivos nas margens de córregos que levam ao solapamento das
fundações de moradias ribeirinhas" (IPT,199O). A tais critérios juntaram-se
os casos de "risco individual" (casos em que a moradia isoladamente apresenÌa
um risco mais elevado do que o setor em que ela esTát inserida) (IPT,1990).

A classificaçåo de risco-s adotada foi a seguinte (Cerri tr Carvalho,
19eo):

ZøaÀe_qspsta ou baixadl:

&iSco Imediato: processo destrutivo em adiantado estágio de desenvolvimento,
com possibilidade de destruiçäo imediata de moradias.

Zona de Encosta :

Risco IE: probabilidade elevada de destruição de moradias por queda ou
atingirnento.

Risco IIE: Probabilidade reduzida de destruição de moradias por queda ou
atingime nto.

te_m _ßtsco 6Ð: setor estável ou sujeito a movimentaçâo eventual, sem
possibilidade de destruiçä<i de moradias.

Zsna iq Eêuêda:

Risca_LBa; área frequentemte atingida por cheias com elevada probabilidade de
destruição de moradias.

Risco llta: área de pequena probabilidade de destruição de moradias por
cheias.

Risco IBs: probabilidade elevada de destruição de moradias por solapamento de
martens de córregos ou base de fundaçöes.

Risco IIEs: probabilidade reduzida de destruição de moradias por solapamento
de margens de corcegos ou base de fundaçöes.

5e!L_ß!écp__(5Ð: área não atingida por enchentes, sem possibilidade de
destruição de moradias.
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O procedimento técnico adotado consistiu: 1) no registro da ocupação

com a utiliza çäo de fotos aéreas e baixa altitude (helicópteros), fotos aéreas

convencionais (1:1o.ooo) e plantas planialtimétricas (1:2.ooo e 1:1o.ooo); 2)
na identifìcação das zonas de baixada e encosta potencialmente perigosas; 3) na

identifìcaçäo dos problemas atuantes e classificação dos setores. de risco
(levan'tamentos de campo); 4) no registro dos setores de risco (em fotos,
plantas ou croquis); 5) na identificaçåo de situaçöes onde fosse possível a

realizaçäo de obras de estabilizaçào e apresentaçäo de sua concePçäo básica; 6)
na identifìcaçào de áreas estáveis para relocaçào de moradias

A separação da análise Por "zonas", feita como vimos em funçäo dos

processos diférenciados que atuariam em cada um desses. "compartimentos",

conduz necessariamente à necessidade de uma complexa determinação
complementar de prioridades: "Com relação à natureza do risco, são
prioritários os setores sujeitos a processos de ruptura frágil, ou seia,.
'processos de instabitização que ocorrem de maneira, pouco perceptível
'pela população. Dessa forma.as moradias de risco E (setores de encosta)
'são priaritarias em relação a moradias de risco B (setores de baixada),
sendo que as moradias sujeitas ø processos erosivos ou processos de
solapamento são prioritárias em relação a moradias suieitas !
inundaçao./."./ Final'mente, os setores em risco II també'rn necessitam de
intervenções de caráter preventivo, que evítem a degradação da situação
atual. Recomenda-se, portanto, que estas intervenções seiam implantadas
imediatamente após' a resoluç'ão dos casos de risco I" (IPT, 1990).
Conforme Cerri t¡ Carvalho (1990): "(...) a diferenciação entre as tipologias
de processos atuantes (riscos tipo E, BA' e BS) permitiu o est.abelecimento
de uma escala de prioridades para as intervenções de segurança
necessárias. Ta! priorização baseou-se nos graus de risco associados a
cada situação e em considerações a respeito da potencialidade de

ocorrência de vítimas fatais de cada processo dertruüvo"

O levantamento chegou às seguintes conclusôes: "Das 24O favelas
analisadas, com um total de 57.744 rnoradias" foram detectadas 5OO

moradias em risco iminente. Identificaram'se 6977 moradias. em risco I,
sendo que desse total 4287 moradias encontravam-se em situações de
risco associ adas ø encostas, 2554 em situações de risco associadas a
processos destrutivos de baixada e 7O apresentando risco individual de
'origem 

estrutura!. A maioria das moradias em risco, 17.255 unidades,
enãontra-se em situação de risco ptencial com baixa probabilidade de
destruiçäo de moradias (Risco II)" (IPT, 1990). Tais números correspondem
respectivame nle a !% das moradias em risco iminente, 14% em risco f e 34Vo

em risco IL
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Conclui o relatório citado: "llma anólise geral da situação de risca
apresentada pelas favelas indica que, apesar de serem propostas obras
para eliminação do risco I de uma parcela das moradias estudadas, a
intervenção de maior vulto da PMSP a nível de resolução do problema
dessas moradias se dará, de fato, através da remoção ou da relocação, o
que requer uma mobílização intensa das Adminis-trações Regionais
envolvidas e a produção de unidades habitacionais ou lotes urbanizados
para suprir erta demanda" (lPT,l99O).

I2.2, Aoerfeicoamentos na análise de riscos seolósicos urbanos

A classificaçäo e os critérios de risco utilizados, embora produtos de
uma primeira tentativa, propiciaram bons resultados. Ainda assim, puderam ser
modificados e, em alguma extensäo, aperfeiçoados por estudos posteriores.
Cerri (1992), por exemplo, propöe a adoção de índices numéricos mais elevados
para as situações de risco mais graves, conforme a tendência internacional. No
entanto, cabem ser ressaltados os seguintes proposiçöes:

a) a correlação imediata enlre o grau ò,e risco e a gravidade do
problema, abandonando-se a classificação por compartimentos topográficos e à
redefinição do critêrio de "iminência" dos fenômenos (Barros t¡ Peloggia,
1993);

b) a definição de critérios especiais de análise para situações
particularizadas, principalmente as que se referem a alewos de botafora (como
preconizado por Peloggia et al., L99?), blocos de rocha e matacões,
solapamentos de margens cJe córregos e destruiçåo de moradias por açäo das
águas. Cerri (L992) também ressalta que "cuidado especial deve ser tomado
quando se está trabalhando, simultaneamente em umd mesma área, com
riscos associados a diferentes processos /.../. Um certo grau de risco para
um processo em particular não corresponde, necessariamente, ao mesmo
grau para os de¡nais. Nestes casos deve-se proceder à análise da
equivalê.ncia entre os graus de risco de cada processo em relação aos
demais e, então, formular a hierarquização mais adequada"

A classificação apresentada a seguir consiste em um p€queno
aperfeiçoamento daquela descrita por Barros tr Peloggia (L993) no
levantamento geológico-geotécnico efetuado na Favela Jd. Eliane (Ilaquera), em
1992. na oual distinsuem-se critérios esoecíficos Dara o zoneamento e o
cadastramqnto. das situaçöes de risco.
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ZONEAMENTO

Individualiza áreas passíveis de ocorrência ð,e fenômenos geológicos
potencialmente causadores de danos ou vítimas.

RISCO ALTO (RA): área com grande probabilidade de ocorrênciø de
fenômenos geológico-geotécnicos, induzidos ou não, recorrentes au
generalízados e envolvendo volumes tais de material mobilizado que os
tornem potenc¡almente causadores de vítimas entre a populaçao.

Recomenda-se a desocupação da área ou medidas imediatas de consolidaçäo, se

viáveis.

RISCO MODERADO (RM): área com possibilidade de ocorrência de fenômenos
geológico-geotécnicos preferencialmente de carater localizado ou envalvendo
pequenos volumes de material mobilizado, tais que seja potencialmente
reduzida a probabilidade de danos ou vítimas entre a população, ou
naturalmente de baixo poder dertrutivo (tais como recalque.s etc).

Recomenda-se o monitoramento preventivo da evolução das condições da área e
adoção de medidas visando diminuir o grau de risco (drenagem de águas
pluviais e servidas e'tc).

RISCO BAIXO (RB): conclições de ertabilidade satísfatórias em função da
baixa possibilidade de desenvolvimento de fenômenas dertruüvos
potencialmente causadores de danos ou vítimqs entre a população, caso não
haja mudanças significativas nas condições existentes.

SETORIZAÇAO DE DETALHE E CADASTRAMENTO

Define dentro de um setor situaçôes de risco particularizadas (áreas específicas)
ou casos individuais, destacados ou não do contexto em que se encontrem.

Rl5c0 IMINENTE (Ri): Há indícios au evidências de processos destrutivos em
andamento ou movimentações anteriores, os quais poderao evoluir em
futuro próximo, com ou sem a ocorrência de condições qtmosféricas
adversas.
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Pode ter carâler:

-localizado (RiLoc)'. quando se referir a situaçöes indivíduais;

-generalizado (RiGen): em funçao da avaliação de que poderao ocorrer
rupturas generalizadas em área específica com caracteríficas semelhantes;

-amplo ou global (RiGlo): quando o processo de ruptura detectado envolve
ou devera atingir área signifrcativamente extensa.

Recomenda-se a remoçäo preventiva imediata da população em risco.

RISCO uM (Rl): situaçao de potencial instabilidade gerando elevada
probabilidade de destruição da moradia e ocorrência de vítimas.

Recomenda-se a remoção da população em risco, ou execuçäo imediata de obras
de consolidação.

RISCO DOIS (RZ): situaçao de potencial instabilidade de menor gravidade.,
sendo reduzida a possibilidade de destruiçao da moradia e ocorrência de
vítimas.

Recomenda-se a vigilância e monitoramento quanto à evolução das condiçöes
existentes.

Como critérios esoeciais de análise foram adotados:

t) Solanamentos de maraens de córreaos mesmo sem indícios de instabilidade
em andamento, deve ser avaliada a possibilidade de evolução da erosâo em
funçäo da posiçäo da moradia em relação à margem, tipo de solo e geometria
do curso d'água, podendo eventualmente ser ca ract erizada situação de risco
iminente.

2) Blocos de rocha e matacões. deve ser avaliada a possibilidade de
movimentação, mesmo sem indícios evidentes, em funçäo da erosâo nas bordas,
descalçamento em estágio avançado e àa ocorrência de "lascas" individualizadas
por fraturas, bem como restos de desmontes anteriores em condiçäo potencial
de queda.

z) e&tss-dq-þúafoLg] paya o caso de ocupaçäo sobre ou ao pé de taludes de
aterros tipo "botafora" a avaliaçäo deve ser feita, particularmente, a lavor da
seturança, em função da dificuldade de previsão do comportamento dos
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mesmos e dos gyaves efeitos destrutivos de uma eventual movimentação.
Atenção especial deve ser dada às seguintes característica s'. resirtê.ncia do
maciço do aterro, pressões neutras no rnaciço e resirtência do terreno de
fundaçao;

+) -Destrukqs de mo,rsdlqtper_sÇspdasÁgr¿sê: deve ser analisada a geometria
do curso d'água, indicando targantas (afunilamentos) como setor de Risco Alto
(an¡.

Desse modo, os critérios adotados
adotada no trabalho de Barros €¡ Peloggia
básicas com os apresentados anteriormente
destacando-se:

- a originalidade da representação cartográfic a na mesma escala do
zoneamento e cadastramento, e associaçôes destes num mesmo mapa
denominado CarIa de Risco, em 1:5OO;

- a classificação adotada no zoneamento de riscos - onde se faz a
delimitação dos seus diversos setores: alto, médio e baixo risco -, o qual se
refere à gravidade das ocorrências de fenômenos geológicos, em funçäo das
conseqüências e näo simplesmente pelos diferentes tipos de processos em si e
sua associaçäo com diferentes compartimentos de relevo.

Dessa fbrma, a classificaçëo é, hierárquica, definindo diretamente a
prioridade, o que näo aconlece com a classifi caçao apresentada por Cerri t¡
Carvalho (I99o), a qual exige tal complementação. Neste caso, uma mesma
classificação determina igual gravidade do risco, isto é, não se faz a diferença
entre os setores encosta e baixada.

No cadastramento de riscos a de{ìnição para o grau iminente diz
respeito objetivamente à existência de manifestaçöes do processo destrutivo
(escorregamento ou outros), independentemente do porte da conseqüência do
fenômeno e da previsão de sua deflagração no tempo. Um conceito de certa
forma equivalente ao formulado por Cerri (1992): "as situações referentes a
risco iminente seriam aquelas onde não é possível que a evolução dd
rnovimentação seja monitorada, podendo ocorrer ruptura a partir do
registro de chuvas não necessariamente muito elevadas em termos de
duraçao e/ou intensidade, de acordo com o processo em questão"

A definiçäo dessa concepçäo, deve ser ressaltado, deve-se também à
colaboraçåo do geólogo F.A.N. da Silva. No trabalho de Barros €r Peloggia
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(I993), apenas as classifìcações R1 e
(reeo).
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R2 são modificadas de Cerri tr Carvalho
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CAPITI]LO i.3

.L¿.1-l¡trqducaq

Tem sido um aspecto freqüenlemente levantado nas discussôes sobre
riscos geológicos, nos encontros técnicos e na literatura especializada, a
necessidade de qqantifìcaçäq (entendida como determinação matemática do grau
de risco). A discussäo mais alongada de tal tema faz-se necessária, aqui, em fuñção
das necessidades práticas da análise de riscos, assim como dos condicionantes
sociais referenres a tais situaçôes, particularmente nas dimensôes que alcançam
em municípios como o de São Paulo, como vimos^

Para analisar tal problema, pode ser estudada uma situação suposta, na
qual . o- profissional ou pesquisador do campo pode Freqüentemente estar
envolvido, qual seja a de um caso de risco relacionado a escorreganrentos (ou
movimentos de massa em geral). Consideremos um certo talude, ñatural ou de
corte, em determinada área urbana de ocupação precária, na periferia de qualquer
grande centro urbano.

. O problema consiste portanto em guantificar o risco geológico existente
(este então associado à rup'tura do talude) ¡1). Temos em mente-, natúralmente, os
aspectos conceituais referentes à análise de riscos, os quais abordamos
anteriormente.

"pyqlllatif ,gt quantitatif ne doivent pas Qt¡eopposes tun a I autre d une man@re
më.canique: chacun d'eux correspond à un
aspect 'des phénomènes. et. coníme tels. ils
sont é.troiterhent liés I'un à I'itutre" (*)

(Cailleux & Tricart, 7956)

O estudo exige inicialm ente a cara€Eerizaçâo geom,étrica do talude
(ertensão, altura, inclinação, irregularidades de confãrmação) através da
topografìa. Em seguida, a carad.erização geológica do maciço, descrevendo as
unidades que o constituem (perfil com solos suþerficiais, saprolíticos, saprolitos,
rcrchas alteradas e intactas, coberturas tecnogênicas e aterros, suas características
de composiçåo e granulometria, contatos etc.). A disposição espacial das unidades
será definida da melhor maneira possível atravês de suficiente número d,e

'-r' ¡rlr . /r i /\ -rr.^ ,--. . i -,-^ /\/,, ^ r\^ a.r/-rr^
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investigaçoes sub-superfície (poços, sondagens a trado ou percussäo, rotativas ou
mistas), as quais poderão fornecer características geotécnicas adicionais, como o
índice de resistência à penetraçåo N-SPT).

Para cad,a unidade definida devem ser caracterizados parâmetros
geomecânicos como coesão, ângulo de atrito interno e peso específì co (aüravés àe
ensaios laboratoriais a partir de amostragem, relroanálise de rupturas em
condiçöes semelhantes, ou comparaçäo com dados de formaçöes semelhantes); a
precisão da ar,álise dependerálambê,m da segurança dessa caracterização (2).

Deve ser lembrado gve, para maciços de saprolitos ou rochosos a análise
estrutural, como vimos, definindo o comportamento espacial das
descontin u idades, será de vital irnportância.

Deverão ser descritas a seguir as condições superficiais do talude, em
termos de cobertura vegetal, ação das raízes, ocorrência de processos erosivos,
condiçöes de àrenagem. As características de permeabilidade do maciço e a
presença de água subterrânea, a posição do lençol freáTica e as condiçöes de fluxo
devem ser cuidadosamente determinadas. Conforme des'tacam Costa tr Y argas
(f 985), "em geral, o maior fator de incerteza na avaliação da estabilidøde de
'taludes naturais ou cartes em solos residuais reside na determinação da
pressao de poros a qual é função da distribuição espacial da permeabilidade
(camadas ou veios de materiais diferentes) e ã ocorrência de estruturas
herdadas da rocha)".

De posse desses _dados, passa-se à segunda fase: escolher o procedimento
de análise a ser adotado (3). É necessário, para isso, definir o tipo de ruptura mais
provável. Deve ser lembrado aqui que os métodos de análise convencionais, ao
considerarem o rompimento das massas (de solo) como corpos rígidos, já estäo
fazendo uma simplificaçäo do comportamento real. Optando pelos métodos
baseados no qq!dlù-rj-a:!i4Èc, e tendo em menle as restriçöes de cad,a um, ch€gar-
se-á a um faþr ou coeficiente de segurança (que fornece a relação entre as forças
- ou momentos - atuantes e resistentes em relação à ruptura, para aquelas
condiçôes determinadas). Em se escolhendo um método PIaÞahltittca, busca-se a
definição da probabilidade ð,e ocorrência do evento ruptura em relaçâo ao evento
estabilidade sob as condições determinadas (ver, por exemplo, Diniz da Gama,
1982; Hachich, 1988). Os métodos probabilísticos, conforme Chowdhury (l9SS),
justifica-se justamente pela ocorrência de incertezas significativas nos parâmetros
de resistência ao cisalhamento, pressäo d'água nos poros, condiçôes geológicas e
cargas externas; consistem, em suma, no desenvolvimento de um tratamento
probabilístico a partir de um método determinístico pré,-selecionado. A qualquer
uma dessas determinaçöes chamaremos, por hora, quantificação (para um maior
detalhamento dos métodos citados ver, por exemplo, Wolle, 198O).
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Essa quantifi cação e válida, como ressaltamos, para aquelas condiçóes
definidas .(uma aproximação da situação real) e das restriçöes impostas pelo
método de análise em si e pelas adaptaçöes às condições limitantes descritas.
Ainda, a análise de estabilidade efetuað,a tem uma validade histórica e
dialeticamente condiciona da: "qualquer talude lnatural ou modifìcad o]está em
processo de evolução, e os materiais que o formam têm suas propriedades
permanentemente em mudança, e estatisticamente para pior, no que se
refere à estabilidade" (Cruz, 1988).

Especificamente sobre o "fator de segurança" comentam patton f¡
Hendron (tgZ+, conforme transcrito por Guidicini €r Nieble, 1983): "Na análise
de estabilidade de taludes é importante lembrar que o fa.tor de segurança,
numa dada condiçao, não pode ser estabelecido somente por cálculos. A
condiçao presente de estabilidade de um dado talude deve ser inferida do
conhecimento da velocidade e da aceleração do escorregamento ou,
indiretamente, do valor dos movimentos diferenciais que ocoirem na área
em um período de tempo. (...) Gc4 sllnente, uma análise quantitativa ds
estabilidade de taludes não deve ser usadg para especular iobre o fator de
segqrança absoluto de um talude natural lênfase minha]. De preferê,ncia, as
análises são mais bem utilizadas como ferramenta poderosa para estirnar as
variaçöes na magnitude do fator de segurança, que ocorrem devido a
mudanças nas forças externas que atuam numa mqssa etn ruptura
potencial", Reforçam os primeiros autores que 'bs especialistas atuais aceitam
o fator de segurança como um índice relativo, utilizado para ønalisar a
sensibilidade do pro.jeto a mudançds ern parâmetros signiftcativos. /.../ A
variação do fator de segurança deve realmente ter maior significado nas
análises do que seu valor intrínseco (...)" .

Ou ainda, conforme cita Santos (1926): 'Jambu, em seu trabalho Slope
Staø¡t¡ty Computat¡ore chama a atenção: o valor càlculada para o fator'de
segurançd reflete conseqüentemente as incorreçöes tanto das medidas de
resistência como da análise dos esforços. Atualmente as incertezas
associadas às medidas de resistência são prapensas a introduzir maiores
erros do que a computação da tensão de cisalhamento". por sua vez, Nieble
(I995) acredita que "o geólogo hoje se tornou tão geomecânico que esqueceu
a história geológica do maciço e sua influência sobre o comportamento dos
mesrnos. E o projetista tenta transformar maciços tão heterogê,neos,
descontínuos e elasto-plósticos em númeras que podem nada ter a ver com a
realidade física".

De forma mais geral, para Dolfus (I991), "a matemática é apenas um
instrumento, e além disso neutro como todo instrumento; os resultados

/ri,\¡..nñ^ryññ^r.rrrõ^.'-Fr,¡,- 
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obtidos dependem, por um lado, da qualidade dos dados considerados e, por
outro lado, dos métodos empregados. /.../ Só muito dilicilmente se podem
quantificar inúmeros dados que interferem no espaço geográfico, razão da
abordagem mais qualitativa das questÕes e da interpretação de feitio
sobretudo histórico dos fenômenos" .

Devem, a seguir, ser efetuadas simulaçoes para defìnir a variação da
quantificação em função da variaçäo possível das variáveis envolvidas (por
exemplo, varìaçôes na posição do nível d"água e alteraçäo nas condições de fluxo
subterrâneo - e conseq üentemente das pressöes neutras no maciço). As condiçôes
que imporão tais variaçöes, assim, devem ser analisadas (seguindo o exemplo, as

condiçöes de infìltraçäo superficial, características de permeabilidade e porosidade
do maciço).

Ao fìnal desse detalhado estudo deve-se estar em condição de efetuar
afirmaçöes objetivas: por exemplo, que sob as condições existentes, somente com
uma chuva centenária poderá ser atingida a condição crítica. Ficamos à mercê do
clima; e näo estamos considerando os possíveis vazamentos das redes de
abastecimento de água ou afastamento de esgotos das proximidades.

Mas, em se tratando de uma área urban¿t, cleve ser levado em conta que
esta sofi'e transformaçöes mais intensas que a natureza n'ao modificada pelo
trabalho (4) humano (visto que não estamos tnatando de um projeto ou obra em
que poderíamos ter sob controle certas condiçÕes, como por exemplo a água
subterrânea, a drenagem ou a geometria). Em muitos casos deve haver
preocupação com a possibilidade de cortes e mutilaçöes no talude, lançamentos de
águas sewidas ou sobrecargas (construçöes ou aterros lançados, por exemplo),
executando-se novas simulaçôes e aumentando o acewo de novas quantificações.

Deve ser ressaltado que a análise de riscos näo se restringe a fatores de
segurança. Taludes potencialrnente em risco exigem tomadas de decisão. A
quantificaçäo (um Coeficiente de Segurança determinado, por exemplo), terá
diferentes significados se envolver a possibilidade de danos apenas materiais em
áreas livres, a interrupção do trâfego, ou o risco à vida humana em áreas de
ocupação transitória ou, em caso extremo, perynanenÌ.,e (habitacional). Mesmo
aqui outros fatores, tais como a precariedade das construçöes, deverão ser levados
em conta. Todas essas variáveis, enquanto qualitativamente distintas, não são
passíveis de quantificaçôes relativas.

De qualquer forma, deve-se entâo decidir, caso a caso, se a quantificaçâo
ê segura, ou seja, aceitável tendo em vista a confiabilidade da análise (premissas
adotadas, dados obtidos, procedimentos empregados) e as conseqüências do
fenômeno.
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Tal decisäo deye ser assumida sob inteira responsabilidade do analista.
Para Lukácst "(...) tanto no trabalho, no intercâmbio orgânico com a
natureza, quanto nas outras esferas da prática social, o que há de comum
nessas ações é o fato de que em todas elas se encontra uma tomada de
decisão entre alternativas, o que implica a e.xistência de um momento ideal,
de uma prévia-ideação como denominador comum a todas elas" (Vaisman,

1e89).

No entanto, "(...) a necessária decisão entre alternativas nao implica
conhecimento e controle completos do indivíduo sobre as circunstâncias da
sua vida e do meio cit cundante" (Vaisman, 19S9). Em nosso caso, vemos que
tais conhecim enlo e controle são particula rmente importantes. Visto que: "O

sujeito do trabalho conhece, mas não se encontra em condições de dominar
todo o complexo de determinações e circunstâncias que marcam o campo
sobre o qual atua, restando sempre um espaço desconhecido' Como afirma
Lukács: 'o trabalho pressupõe um conhecimento concreto, ainda que jamais
perfeito de determinadas finalidades e de determinados meios"' (Vaisman,

1e89).

Antes de ser {inalizad a a análise e escritt¡ o relatório conclusivo, no
entanto, näo podemos deixar de responder à questäo: atë onde, em caso de
ruptura, atingil"á o material escorregado? Tal estimativa se baseará nas condiçöes
de viscosidade - e saturação - e do volume da massa escorregada, da declividade da

encosta ajusante e dos eventuais obstáculos a serem atingidos.

Enfim, ao terminarmos nosso estudo hipotético, teremos concluído um
relatório no qual, fundamentados em procedimento científico, t.l os conhecimentos
atuais da Geologia, Mecânica dos Solos e Mecânica das Rochas e disciplinas
correlatas, e em urna suficiente quantidade de dados (sondagens, ensaios
laboratoriais etc.), quantificaremos o risco associado a certo talude, inclusive
discutindo suas prováveis (ìsto é, previsíveis) variaçöes.

L3.2. Generalizacâo

A questão a ser ressaltada ê. que, como o talude estudado em nosso
ensaio hipotético, ocorrem centenas de taludes (muitos deles podendo ter
características bem diferentes) a serem analisados em nossa área urbana. Isso caso
estejamos trabalhando em um protrama racionalmente planejado e conseqüente
de enfrentamento dos riscos geológicos urbanos. O que Por sua vez nos leva a

questôes teóricas e metodológicas da maior importância. Vejamos:
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Prjrng ks, vimos que a "quantificação" enquanto técnica de análise ò,e
riscos geológicos urbanos tem limitaçöes (restrições) tanto em relaçao a si própria
(condiçoes inerentes à evoluçäo científica) como às condiçöes reais e práticas de
sua aplicabilidade.

Isto nos remete às opçoes de se voltar esforços para sintetizar, ajustar às
variadas condiçöes regionais e locais e prosseguir o desenvolvimento dos
procedimentos de análise de riscos geológicos (inclusive quanto à sua
representação cartográfica) aplicáveis a amplas áreas e em espaços de tempo
encurtados (ou seja, priorizando a observação, como já colocaram Santos (I926),
Cruz (tgSS) e Nieble (1995), por exemplo), com uma confiabilidade garantida
pelo seu próprio desenvolvimento (no sentido específìco da apreensäo daiógica do
objeto), ou voltar a atençäo para o desenvolvimento de rigorosas tãcnicas
"quantitativas" de aplicação muito restrita.

Em tempo: é. desnecessário considerar que se trata, obviamente, de uma
formulação geral, de ordem metodológica e aplicada à análise de riscos geológicos
urbanos, näo se configurando, evidentemente, em uma proposta contra o
desenvolvimento dos métodos geotécnicos de análise de estabilidade de taludes e
encostas, como já tivemos oportunidade de referir.

S-cSudS, vemos que em certas concepções, por exemplo na explicitada
por Prandini et al. (I97+)i "a ocupação indiscriminada de encostas,
alagadiços e outros terrenas problemáticos é fonte de catástrofes e
problemas insolúveis de urbanização. As causas que levam a população a
ocupar tais áreas são de ordem econômica e fora do campo tecnológico"

Mas, como já tivemos oportunidade de ressaltar, no entanto, que sentido
tem o próprio'campo hecnológico" se não levarmos em conta as relações entre os
homens que, em última análise, determinam as relaçöes destes com a nat.;reza? E
tendo em conta que "come q relação do homem com a natureza é mediada
através de uma forma alienada de atividade produtiva, "a natureza
antrapológica" (5) fora do homem traz as marcas dessa alienação de forma
cada vez mais acentuada, demonstrada graficamente pela intensidade da
poluição [degradação ambiental em sentldo amplo] que ameaça a própria
exístência da humanidøde" (Mészáros, 19S1). Como buscar soluçöes
estritamente téo,r icas ign ora ndo ta is re laçöes?



Notas:

(*) Qualitativo e quantitativo não devem ser opostos um ao outro de uma maneira
mecànica. Cada um deles corresponde a um aspecto do-s fenômenos e, como tais,
são estreitamente ligados um ao'outro (traduçãb minha).

(1) De forma ampla, admite-se que a
espacial do felrômeno; (b) númdro de

(2) Devemos atenta_r para. as consideraçöes de Wolle (19S5): "Para entender o(¿.) IJevemos atentar para as consideraÇões de Wolle (1985): Para entender o
comportamento ldos solos tropicais lateríticos e saprolítico s] em encostas
naturais ou cortes, depende-sè essencialmente da' determinacão de suas
propriedades e caraèterísticas "in . natura". desse modo,' os testespropriedades e caraèterísticas "in natura". desse modo.' os testes'corivencionais para determinar os índices de caracterizacão lincluindo em
muitos casos a änálise sranulométrica) são de reduzida utilidade-- ooraue elesmuitos casos a änálise qranulométrical
não, reproduzem o cbmportamentc
minhal.

(3) e uidicini t¡ Nieble (19S3), citando Deere & Patton. enumeram três métodos
para a análise de estabilidade de taludes: 1) por experiências ÐrecedønTes:2) por
èxperiências precedentes modifìcadas: 3) oor ðálculo's de estabilidade. E este últímo
o método "qr"iantitativo" por excelência.

(+) atividade produtiva, indústria.

(5) natureza transformada pela atividade produtiva humana.

ise qranulom étrica) são de reduzida utilidade-. porque eleso cbmportamento "in situ" desses matericiii" [tiaduçäo

ouantifìcacão envolva: (a) abransência
ssoar - mbradias eti. 

- 
afetadai; (c)

si. E esta última a ouantificacão emesta última a quantifìcaçäo em
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(A crtttctçao da Pre.l-ei(.urct clo Município cle São Paulo em cireas de risco no
p e. r í o d o l. 9 I 9 -.1. 9 9 2 : r e-l'l e x o e s past:fe;tlul s o b r e s e u s o b.j e ti v o s,

¡crocedi men'f t-t s e re.sultados)

I4,r-,I¡-trsd-uçêe-

O período de l9B9-I992 foi conhecido, no âmbito da Prefeitura do
Município de São Paulo, como particularmenTe diferenciado no que tange à

preocupação com o problema dos riscos geológicos urbanos, e em especial em
áreas de ocupação habitacional precárla. Isso é expresso tanto pelo esforço de
identificação, classificaçäo e hierarquizaçäo das situaçôes de risco em favelas,
como pelo montante de intervençöes efetuadas, ambos inéditos na história da
administração municipal paulistana.

No entanto, na atualidade é possível refletir criticamente sobre os
caminhos de tal atuação. Ao lado de, admite-se, um inédito desenvolvimento de
técnicas e procedimentos de análise de risco que, apesar de seus problemas,
puderam ser continuamenüe aperfeiçoadas por várias contribuiçôes durante
todo o período, e da grande abrangência do diagnóstico, sérias dificuldades
puderam ser constatadas. Esses problemas se expressam tanto em relação à
relocação das populaçoes removidas (o "atendimento habitacional"), ou às

formas rígidas, e nem sempre eficientes, de "consolid aç'ao geotécnica" e
reutilização das áreas, quanto mesmo à reocupação desordenada dessas mesmas
áreas e, enfim, ao "insistente" crescimento do número de situações de risco.
Todos esses fatores expressam a insuficiência das açöes efetuadas em relação à
gravidade da qr.lestão.

Tais problemas são explicados, por um lado, pela falta de recursos,
pela falta de experiência, pelas deficiências organizacionais do aparelho de
estado. Mas também, e principalmente, pela falta de uma análise teórica que
apreendesse as causas e pontos fundamentais do surgimento das "áreas de
risco", em seu enraizamento social, e que, alravês de uma visão de conjunto que
não se calcasse somente nas soluçöes técnicas, como o foi em essência o
protrama desenvolvido, procurasse medidas realmente efetivas para a solução
do problema, algumas das quais discutimos a seguir.

ALDX UBIIìÁ]'AN GOOSSENS PEI-OGGIA TESE I)E DOUTOIì,AMIìNTO IG-USP 1996
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I4.2. Conhecimerlo-geo1-ógreo--adrrr¡jstracao-rnu¡lcÞal e ¡!1'eas de risco

Em recenle trabalho publicado no 380 Congresso Brasileiro de
Geologia, da SBG, Prandini €r Nakazawa (I99+), ao analisarem o papel das
Geociências no desenvolvimento das cidades, defèndem que "é no enfoque
urbano, no âmbito dos assentamentos urbanos e industriais, que todas as
conrtatações próprias do enf'oque regional tornam-se mais nítidas e
drásticas e definem com certeza um novo cdmryo multidiscinlinar do
conhecímento, onde
precia.ê-q--maté4a-p4rna a scrltsþalhg¿2". No entanto, se por um lado o
conhecimento técn ico-científico pode propiciar realmente um sólido
fundamento para a análise dos problemas da ocupação urbana, por outro a
"bagagem filosófica" é, no máximo e em (etra, carenÌte de reflexão mais
aprofundada. E, pior, parece-nos també.m faltar algo tão ou mais importante, o
que Engels denomina como consideraçäo dos nexos de conjunto (não confundir
com interdisciplinariedade ou "visäo holística"). Diz Engels (1878): "Desde o
momento em que cada ci,ê.ncia especial é. convidada a tomar consciência
exata do lugar que ocupa no encadeamento geral das coisas e do
conhecimento destas, torna-se supérflua qualquer ciência exclusiva do
encadeamento geral. Então, de toda a filosofia antiga fica apenas em
estada independente a doutrina do pensamento e das suas leis, a lógica
formal e ø dialética. Tudo o mais se converte na ciência positiva da
Natureza e da História".

Após este necessário esclarecimento, concentremos nossa reflexão em
um exemplo concreto: o enfrentamento dos riscos geológicos urbanos.
Inicialmente, apenas apresentemos a situação.

No âmbito do Município de 5äo Paulo, nos últimos anos (analisaremos
aqui especificamente o período de 1989 a 1992) as açöes minimamente
organizadas e sistemáticas e quantitativamente significativas de enfyentamento
dos riscos geológicos urbanos levadas a cabo pela administração pública
municipal se deram nos seguintes sentidos (PMSP, L992b; Pelaggia et ø1.,L992i
Fujimoto, I994):

-"Acôes emersenciais". as ouais referem-se ao atendimento mediato às
farnílias vítimas de situaçöes de emergë,ncia, ou seja, após a ocorrência do
acidente, representando açöes de defesa civil cujo objetivo é atuar sobre os
efeitos do problema (o que é feito em geral através de verbas orçamentárias
específicas);

-"Ac<¡es preventivas", as quais consistiam basicamente em: (1) remoção
preventiva de moradores (de 'áreas de risco previamente analisadas) e

I)nt.INË^ÇÃ() E 
^PRon,NDAM¡.¡¡ 
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" congelamenÌ.o" das áreas; (2) açöes de recuperaçãto de áreas críticas de risco
(projetos e obras de "consolidaçao geotécnica", ou seja, estabilização de
encostas); (3) urbanização de favelas.

Somem-se a estas ações outras que no entanto não deixaram o papel,
como a implantação de um P_lanO__lrevglt¡yo de_Q9teSA_lrVrl_ltUa¡lS a

_E¡Cq¡fe€Brn q ntos_, e de uma Organizaçäo de Trabalho Permanente em Áreas de
ßrseo.

Pelas descrições constantes na literatura, as açöes levadas a cabo em
outras grandes capitais não diferem substancialmente. Conforme Carvalho
(1993, 1994), em Belo Horizonte, são adotadas as seguintes soluçóes: remoção;
verticalizaçäo sem adensamento habitacional; medidas mitigadoras
(urbanizaçäo de favelas); esquemas de "aviso e intewenção"; prevençäo em
áreas ainda não ocupadas (risco potencial); reabilitação de áreas degradadas.
D'Orsi (1993), por sua vez, cita para o caso do Rio de Janeiro a exeiuçäo de
obras de consolidação, "coibir" a ocupação, relocação de moradias; propöe ainð,a
a implantação de sisternas de "monitoramento contínuo" ("evacuaçäo
temporária") e programas de educaçao ambiental. Amaral (1995) elogia a
eficiência da adoçäo de medidas de curto prazo, pela administração carioca, tais
como a execução de obras de contençao de taludes críticos, assim como a
implantação de um sistema de informaçô es geográfrcas para o gerenciamento
de riscos.

Quanto aos escorregamen'tos ocorridos em petrópolis (RJ), em 1988,
Nakazawa & Cervi (fgSo) suterem que, 'Tendo em virta que a maioria dos
escorregamentos acorridos teve como causa imediata mais importante a
deficiê.ncia ou ausê.ncia de sirtema de drenagem superfrcial que conduzisse
e lançasse de modo adequado as águas pluviais e sew¡das, 

'consideraram-

se o redimensionamento, ampliação e implantação de sis-temas de
drenagem das águas superficiais associados a pequenas obras de
contenção, em amplos setores das encostas já ocupadds, camo medida
mais efrcaz na redução do risco, em relação às tradicionais obras de
contenção" geralmente de grande porte, implantadas nas cicatrizes e que
beneficia¡n uma parcela muito restrita da população" .

I4.3. O lrograma de Trabalh ß|$q da pMSp (1989-t ggL)

Detenhamo-nos no entanto nas práticas paulistanas. A partir de 1989,
após a ruptura do aterro que atingiu a favela "Nova República", 'h prefeiturø
de São Paulo iniciou a implantação de um programa de Recuperação e
aonsolidaçao Geotécnica de Áreas de Risco, o qual teve como objetivos

ALÈ]X II]IRA'|AN GOOSSENS PELOGGIA 'TESE DE DOIITORAMÊNTO IG-IISP I9q6
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diminuir a probabilidade de acidentes fatais e promover a recuperação
das áreas (eliminaçãtt das causas dos problemas). Foram selecionados 24O
assentamentos considerados, pela memória de atendimentos da
Prefeitura, de alto risco. Essas áreas foram objeto de levantamentos
geotécnicos que caracterizaram situações de risco e indicaram as
diretrizes de intervenção, sejam imediatas, programadas ou proietos e

obras de recuperação" (Peloggia et al., 1992). Ressalte-se que 'Tais ertudos,
por certo, não contemplaram a totalidade das áreas de risco em faveltts"
bem como necessitam de reavaliações em funçao das rápidas modifrcações
impostas pela ocupação, o que deve constituir trabalho de natureza
sistemática" (não efeluado) (eeloggia et a\.,l-992).

Remoções. A partir dos resultados das análises de risco efeù¡adas em

1989 e 199O, as quais descrevemos anteriormente, tomaram-se providências no
sentido (PMSP, 1992b): 1) da remoçäo das moradias classifìcadas como em
"risco iminente" ou "imediato"; 2) do início das remoçöes programadas nos
assentamentos hierarquizados por região da cidade, com setores de "Risco I" de

encosta; 3) do "congelamento" das áreas onde as moradias foram removidas,
através da derrubada das moradias e ce,rcamento das áreas.

Segundo dados da PMSP (1992b), foram removidas no período de

J.99O a 1992 um total de 4916 famílias.

Alternativa de atendimento

conjuntos habitacionais
alojamentos provisórios
outras alternativas
transferências

No entanto, a própria Prefeitura do Município de 5ão Paulo admitia
que "o fraco aparata operacional das equipes de fiscalização da
prefeitura, frente à amplitude da problemática e à rápida ocupação de
d re a s i m p ró p ri a s, wLo-petm itq açõ es efi cgzeê--de-rptg,pl anpnta lênfase
minhal, somente por meio de instrumentos tradicionais de vigilância e

fiscalização das áreas. São necessárias medidas mais eficazes de combqte
às causas dos problemas encontrados. 1.../ Dentre essas ações, torna-se
necessária a adoção, em alguns casas, de intervençöes que permitam dar
novo uso alternativo ao habitacional às áreas (praças, áreas verdes (...)

I>III,ITTIIINçÃ.O iI ;TPROF-TJNDAMENTO TIìM]|TICO DA GEOLOGIA DO TECNÓGENO DO MI-IN.DE S.PAULO

no de famílias
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etc.). /.../ Em outros casos, quanda da existê.ncia de possibilidades de
retorno das famílias após o tratamento das areas a partir da execução de
obras recuperativas, é necessaria a realizaçao de obras a partir de
prajetos urbano-habitacionais compatíveis com a nova realidade,
induzindo um uglhet-!êp lênfase minha], por parte da população, do meio
físico existente" (PMSP, I99Zb).

Esta última constatação refere-se diretamente ao insucesso de várias
intervençöes de "consolidação geotécnica" que, se "estabilizaram" as encostas (o
que nem sempre aconteceu, como por exemplo na intervençäo do Jardim
Danrasceno, Zona Norte do Município), não equacionaram sua utilização
definitiva, abrindo espaço para a rápida deterioração e mesmo a volta das
situaçöes de risco no caso de reocupaçöes desordenadas.

Obras em áreas de risco.

Conforme a concepção inicialmente desenvolvida pelo IPT para o
Pragrama de Avaliaçäo de Riscos de l-989 llg9O, a implantaçâo de obras de
estabilização "consiste n6 concepçãa, projeto e execução de obras de
engenharia para promover a efabilização dos setores de risco evitando,
assim, a necessidade de remoção ou relocaçao das m<¡radias envolvidas".
f ncluiriam: 1) obras de retaludamento (alteraç ã.o geométrica de taludes visando
a estabilização através ð.a suavização da declividade média e obras
complementares; 2) contenção de taludes (estruturas como muros d,e
gravidade, de flexão, cortinas atirantadas etc.); 3) obras de drenagem
superficial; 4) obras de canalização de córregas e; 5) obras de proíeçâo de
margens de córregos.

A maior parte das obras executadas, no entanto, teve como condição
p-révia a remoção das famílias em risco, sendo este aliás um dos principais
fatores de divergência entre os órgäos da administração envolvidos 

. 
no

problema. As obras realizadas foram em sua maioria, na verdade, simples
estabilizaçoes de encostas (conforme também pode ser constatado nas
descriçóes efetuadas por Figueiredo, 1995), uma v€z que as situaçÕes de risco,
por definiçao, desapareciam com a remoçâo das fàmílias afetadas. Nessas obras,
até agosto d,e L992, tinham sido investidas quantias de aproximadaente US$ 20
milhôes (Peloggia et a1.,1"992).

Este parece ser um problema não exclusivo à cidade de São paulo. Em
um documento divulgado durante o seminário sobre "Gerenciamento de Á,reas
de Risco no Município ð,e Porlo Alegre/RS", realizado em juiho de 1994, a
Secretaria do Meio Ambiente (SMAM) daquele município recanhecia que, em

, .LEX I-TBIRATAN GOOSSENS PBI-OGGIÄ IESE DIr DOIIIOI{AM.IINTO IG-IISP 1996
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função da dificutdade de reassentamento de famílias das áreas d'e rlsco, "(..')

das 28 obras de correção previstas pela SMAM, todas dependentes do
reassentamento das famílias, (não foi) conseguido executar nenhuma"
(pMpA, lgg+). Ao comentar as ações adninistrativas para reduçäo de desastres

associados a escowegamentos no Rio de Janeiro, comenta Amaral (1995): "Em

contrapartida, observou-se a falta de planejamento de medidas de longo
prazo, tais como a relocação de moradias e impedime.nto de ocupação de
'áreas 

críticas; [e] (...) a grande dificuldade no fluxo de informações entre
os órgãos rnunicipais responsáveis (...)" .

O que só faz ressaltar o carítler fundamental da questão fundiária no

que diz respeito ao problema das áreas de risco e, ainda mais, que tal relação

näo decorre somente das especificidades municipais, mas aPresenta

condicionantes sociais e econômico s àe envergadura e profundidade muito
ma iores.

f@ aPlicalilidade de planqi de defesa civil (quanto a

etcq¡rggamctLletlno Município de São Paqlo-

Os "Pl,@a Civil) quanto a Escorregamentos"
constituem-se basicamente em uma organização formal e metodológica da

Administração Pública, baseada em critérios científicos, com o objetivo de

minimizar a perda de vidas e os danos causados à populaçäo-pela ocorrência àe

fenômenos d,e nalureza geológica (no caso escorretamentos), os quais são, em

função da disponibilidadì e acúmulo de informações técnicas específicas, ou
mais ou menos previsíveis potencialmente.

Partindo da constatação de que o Estado näo deteria condiçóes de
yemover e prover hab,itaçâo a toda a população moradora em "âreas de risco"

geológico associadas a escorre1amentos, ou implantar a curto Prazo
i-nterviençöes de estabilização de encostas, tais planos via de regra adotam a

premissa da "convivência com o risco" (como ressaltam Cerri, 1993, e Ogura,
1SSS (1)). O plano, assim, define o conjunto de açöes técnicas e logísticas

destinadas a minimizar os efeitos dos acidentes, e nào evitá-los ou diminuir a

probabilidade de sua ocorrência. Seria garantido assim um "incremento de

iogrrunçu", aIé, certo ponto subjetivo e dificilmente quantific:Ável, para a

populaçäo ameaçada. Isso seria possível, em termos gerais, tendo.em vista que
'"no 

âmbito geológico, a caracterização geomorfológica das encastas
permite defiÃ¡r formas, Iocais e regiöes mais ou menQs estáveis, assim
'como 

caracterizar os processos e os vetores da evolução (..') das encortas,
direcionando dessa forma ø ocupação ou utilização das mesmas'."'(wolle,
1e81).
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De forma gen,é,rica podemos dizer que tais planos são embasados
comumente: a) No conhecimento, caraderizaçâo e h ierarq r.rizaçäo prévios das
"áreas de risco". Caso näo haja tal informação, ou a mesma esteja desatualizada
(o que â. frequenle no caso de assentamentos espontâneos como as favelas, ou
ocupaçôes e loteamentos "irregulares" ou "clandestinos", nos quais o dinâmico,
acelerado e precário processo de ocupação gera novas situações ' e problemas -

em prazos de meses ou mesmo semanas), faz-se necessário tal serviço como
etapa preliminar à planificaçâo; b) No acionamento cle medidas em função
basicamente das condições meteorológicas (pluviosidade acumulada e

precipi'taçöes previstas com antecedência), as quais guardam relações
estatísticas com a deflagração dos fenômenos em questäo (Guidìcini €r Nieble,
1983; Tatizana et al., l997a; Tatizana €t al., 1987b; Matichard t-r Pouget,
1988; Barros tr Brandão, 1992, enlre outros, e apesar de nenhum refeyir-se a

estudos específicos para o MSP), subsidiadas na medida do possível por
campanhas de vistoria imediatas Às áreas críticas segundo uma ordem
previamente estabelecida, em funçäo da hierarquizaçäo da gravidade dos
problemas, por equipes especializadas, às quais caberão as tomadas de decisão
fìnais caso a caso.

Conforme Prandini et al. (tggO): "Como já é sabido, encostas
podem ter sua suscetibilidade a escorregamentos analisada e os
condicionantes e causas, detalhadamente determinados, de rnodo a se
conhecerem as variáveis que determinam q eclosão de. fenômenos
generølizados, bem como ¡ndicar as porções de teneno d seretn afetadas.
(...) É possível também determinar, com antecedência, as condiçöes
pluviométricas de iminência de grandes øcidentes. Esta análise se baseia
na relação que se determina entre a pluviosidade e a deflagração de
escorregamentos, em condiçöes especílìcas de cada tipo de relevo dos
materiais que constituem as encostas. Assim, o acompanhamento dos
episódios de chuva, somado às previsões meteorológicas, permitem a
adoção de medidas preventivas de defesa civil" .

Reconhece-se pela experiê.ncia de implantação de tais planos que a

principal medida a ser acionada deyerá ser a remoção preventiva lemporíria da
população em risco, a qual provavelmente retornaria ao local após passado o
período crítico.

Talvez aqui encontye-se o cerne da discussão. A experiência do
Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de 5ão Paulo - IPT e, atê certo
ponto, do Instituto Geológico da Secretaria do Meio Ambiente estadual, diz
respeito basicamente aos municípios litorâneos, onde em geral as situaçöes ou
"áreas" de risco têm caráter "concentrado" em relativamente poucos locais (os
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morros de Santos e Säo Vicente, ou os "Bairros-cota" de cubatâo, nas encostas

da serra do Mar, por exemplo) (Augusto eI al., I99o; Cerri f¡ Almeida, 1990;
Cerri et al., I99oa; Cerri et al, l99ob, Ogura et al', I992a', Ogura et al.

1992b; Macedo, L992, entre outros). No caso específico do Município de Säo

Paulo, pelo contrário, as situações de risco assum€m caráler drs.se-rnj-r1a19'

p=ryém tgnerclizado (isto é, problemas de porte relativamente Pequeno mas

muito frequentes e espalhados por centenas de locais).

Dessa forma a implantaçäo do "Plano" exigiria uma sévie àe

providências por parte da administraçäo, entre as quais destacam-se: a) um
àomplexo .tqr.-u logístico e de comunicaçöes p e rte it amente organizado e de

rápiàa aturaçáo (inclLrindo a €ventual evacuaçäo de famílias a partir do "alerta" e

constataçäo de situaçäo crítica, instalação de alojamentos em equipamentos
públicos, guarda de bens etc.); b) disponibilidade de equipes treinadas das

administriçôes locais para efetivaçäo das medidas previstas (vistoria, tomada de

decisão, remoção, alojamento etc.); c) a constante reavaliação das "áreas de

risco" anteriormente cadastradas, ou de outras que surjam, a ser feita
particularmente nos períodos de estiagem.

Uma outra variante que pode ser idealizad a para um "Plano" ou

protrama de atuação em ítreas de risco em sentido semelhante seria

metãdologicamenle àiferenciada, porém também partindo do pressuposto
básico dã "convivência" com o risco. Consistiria basicamente: l) na prévia
definiçäo e hierarquizaçäo das ëtreas d.e risco (a ser constantemente atualizada);
2) no estudo das características hidrológicas locais (ano hidrológico), de forma
a propiciar a remoção das situaçöes Piores (conforme a hierarquizaçäo
científica adotada) antes de cada período chuvoso;

Tal opção, privilegiada nos últimos anos no MurTicípio, demanda no
er¡tanto: 1) o atendimento habitacional defir,itivo (mesmo que Passando Por
uma fase intermediária de "alojamento provisório") da população trans.terida;
2) o "congelamento" efetivo (isto á, o impedimento da reocupação da área àe

risco) ou utilização alternativa, após estabilizaçäo, das áreas desocupadas.

Tal trabalho, desenvolvido de maneira sistemática ("às prestaçöes",
usando uma expressão de Rui T. Mori), teoricamente levaria, dependendo dos

recursos alocados, à gradual porêm efetiva diminuiçäo dos casos de risco, desde

que não houvesse- a tendência, devida ao défìcit habitacional e ao

empobrecimento de parcelas significativas da populaçâo, da ocupação ou
reocupaçäo àe áreas impróprias.

Na verdade, as duas hipóteses de trabalho não são mutuamente
excludentes, sendo esta última mesmo provavelmente uma porção efetivamente
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necessária em muitos casos (em que a remoção provisória não pode ser

tecnicamente aceitável dentro dos limites considerados "toleráveis") ò,o Plano
Preventivo quanto a Escorregamentos.

Lembra-se ainda que tais procedimentos nãrs necessariamente

conseguirão identificar todos os casos mais críticos, larefa quase impo_ssível,

*or "- tese reduziräo a probabilidade de ocorrência de vítimas, apesar òe não

eliminarem tal possibilidade.

5endo assim, pode ser concluído que:

t) Llm Plano Preventivo quanto a Escorregamentos teoricamente
àeverá clotar a Administraçäo de um instrumento formal (escrito) que

mostrará as medidas e procedimentos mais adequados à "convivência com as

situações de risco", pressuposto básico que deverá ser assumido pela

administração caso venha a adotá-lo;

2) O Plano n"¿o ê. de forma alguma exclusivo e auto-suficiente,
portando-se melhor como medida paliativa (provisória) do que. como efetiva
resoluçäo do problema. sua adoção, neste caso, poderia em teoria efþtivamete
trazer benefícios à "segurança" da população, conforme mais desenvolvidas as

premissas científrcas adotadas e eficienÌte o funcionamento do sistema

implantado para sua operaçâo;

3) É coerente que a resolução defìnitiva dos problernas caminhe

paralelamente à execuçâo do Plano, aTé que um efetivo controle dos mesmos

þermita a desativaçäo deste (lembremos que acidentes como o da Favela "Nova

República", em 1989, o mais notório mais não o único no. gënero nos últimos
anòs, não tiveram como causa essencial as chuvas, e Poderiam ter passado -

como exceçäo estatisticamelrte admissível ' em um esquema baseado na análise

pluviométrica, por exemplo);

4) O Plano deverá ser, após implantado, reavaliado e readequado
constantemente, em função de seus resultados e das mudanças efetivas nas

situaçöes de risco.

14.5. O acessò à terra na ojigem dos proble-¡_las relacionados à Precária
,ol:]¿pqçaq-u-rban a. e em set¿,cnfrextê]lrg¡-to

cabe aqui posicionar em um contexto mais amplo as possibilidades de

aplicação do conhecimento geológico para o enfientamento dos problemas da

precária ocupação urbana.
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De início, devemos re.conhecer as formas de intervençäo urbanas em
"bairros subnormais" (favelas e assentamentos espontâneos) nas periferias das
metrópoles do Terceiro Mulndo, conforme sintetizado por Pellegrini (1982):

1) As de caráter preventivo e puramenle repressor, impedindo com
proibiçoes o surgimento e expansâo dos bairros subnormais. "Este tipo de
açao obté.m, não raro, resultadas inversamente proporcionais à (...)
migraçao selvagem causada pelo desequilíbrio entre cidade e campo. A
eñcácia da intervenção é, pelo contrário, diretamente proporcional ao
qrau de controle política-militar que ds autoridades possam ter sabre a
situ ação" (Pellegrini, 19 I 2).

Inclue-se aqui o "congelamento" de áreas de risco.

2) A transformação gradual dessas áreas através da instalaçäo de
serviços públicos. "Esta política está sujeita a várias e graves diñculdades
se a renda individual dos habitantes se mantiver muito baixa, seja porque
estes não podem contribuir de algum modo no custo dos serviços públicos,
seja porque a própria realização de tais serviços é, em regra, muito mais
onerasa em um contexto de pobreza, de escassa inrtrução e mesmo de
violê.ncia. Ao contrário, se uma intervenção deste tipa se realiza
paralelamente a uma expansão geral da economia urbana e a uma
indiscutível melhoriø nas condições econômicas médias da população do
bairro subnormal, os resultados podem ser particularmente positivos"
(Pellegrini, 19S2).

Trata-se do caso típico da " urbanizaçäo de favelas" com a implantação
de infraestrutura (saneamento, circulaçäo, iluminação etc.), como foi prática
em 5äo Paulo no período 1989-1992.

3) Substituiçäo do "bairro subnormal" por bairros totalmente
diversos. "O radicalismo desta solução que, por sinal, apresenta
dificuldades econômicas maciças, não deve obscurecer a gravidade dos
proble.mas conexos a uma assim dráfica modificação dos ambientes de
vida e à destruição e recomposição, muitas vezes aleatórios, de agregados
sociais inteiros" (Zellegrini, 19 82).

Encaixam-se nesta categoria certas intervençôes efetuadas em Säo
Paulo no período 1993-96, como e o caso do discutido "Projeto Cingapura".

A cada tipo de intervenção acima elencado associam-se formas de
atuação a nível de geologia aplicada: no primeiro caso, os "planos preventivos
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de defesa civil" e de modo geral as avaliaçôes de risco de caráter emergencial ou
preventivo; no segundo, a CarTografia Geotêcnica em escalas grandes e as

avaliaçoes de risco associadas; no terceiro, as investigaçôes geológico-
geotécnicas "tradicionais", com investigaçoes de sub-solo, para a definiçäo de
projetos de fundaçöes e taludes. Cada qual apresenta suas peculiaridades e

possibilidades de aplicaçäo, como discutimos amplamente. Mas o que deve ser
ressaltado ,ê. que, por mais desenvolvidas e apropriadas que sejam essas técnicas,
sua efetividade depende, como ficou claro, d,e um amplo espectro de
determinaçöes sócio-econ ômicas. A desconsidera ção de tais condicionamentos,
mais que demonstrar a pobreza da consideraçäo dos problemas humanos pelos
especialistas da " ârea tecnológica", mostra falta de visão quanto à possibilidade
das técnicas propiciarern resultados efetivos.

Em outras palavras, todos os procedimentos técnicos comentados
anteriormente podem ser qr,restionados, de início, em seus próprios
pressupostos, quais sejam a origem da "impossibilidade" do estado dar solução
efetiva às situaçöes de risco associadas à precária ocupação urbana, e a

consequente "necessidade" da "convivência com o risco".

Continua Pellegrini (l.982): "uma proposta mais radical pard os
bairros subnormais se dá quando, numa visão global dos problemas
sociais, econômicos e políticos, se enfrentam as causas de sua origem e se
intervó.m porra modifrcá-los. Trata-se de realizar umû política de
dese.nvolvime.nto econômico, social e 'territorial equilíbrada (...). Trata-se
de limitar e equilibrar tendências de concentração territorial e de má
distribuição social de renda (...)" .

Conclui o autor citado: "A maioria dos especialistas no assunto
concorda que 'se näo for modifrcada a dirtribuiçao de renda (...) se não
for modiñcado o processo de migração do carnpo para a cidade,
continuará o crescimento desordenado e a proliferação de habitações
subnormais; mas o que ninguéfi discute em profundidade é se este
desequlLfuio deúrutlvo-e) os conseqüentes movimentos da população são
efetlygncnîc--sftercve¡s -ao infcaor do sistema econômico viaentc"' (srifo
meu).

Equivoca-se no entanto o autor citado ao ignorar a decisiva
contribuiçåo de Engels à análise e esclarecimento desta questão. Na obra "A
Questäo da Habitação" (surgida na imprensa alemã originalmente em l-872),
Engels (19S8) ressalta que o estado capitalista nada mais fará que tomar
medidas paliativas, quando a fizer, sobre a questão, e freqüentemente de modo
a apenas transferir o problema cle lugar: "Enquanto subsistir o modo de
produção capitølista, será loucura pretender resolver isoladamente a
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questão da habitaçao ou qualquer outra questao social que diga respeito
à sorte dos operórios. A solução reside, sim, na abolição deste modo de
produção, na apropriaçao pela própria classe operária de todos os meios
de produçao e de existência" .

A atualidade de tais palavras demonstra-se pela própria realidade, dia
a dia. Devemos analisar mais especific amenle, no entanto, a realidade brasileira.

Dados do IPËA (Institr.rto de Pesquisas Econômicas Aplicadas da

Presidência da República), publicados em 1993, referenl'es ao ano de 1990,
indicavam que uma parcela signifìcativa da população brasileira vive em

condiçoes de indigência. Segundo o BNDES, existem atualmente 53 milhöes de

pessoas que vivem em condiçoes d'e pobreza, ou seja, ganhando até I salário
mínimo por mês. E cerca de 24,4 milhöes estão em condiçôes de miséria, ou
seja, ganham menos de um quarto de salério mínimo. E, de uma cerla farma,
pode-se afirmar qt e a pobreza esTá concentrada no eixo urbano, enquanto a

miséria é rural. Portanto, novos fluros migratórios Para as cidades, e Para as

grandes cidades em particular, tenderão continuamente a agravar o caos atual.

O assentamento de trabalhadores no meio rural, a reforma agrária,
seria uma das principais formas de combate à fome, à miséria e ao desempreSo.
Esta proposta tem, no entanto, esbarrado em artumentos de ordem "técnica",

que alegam falta de recursos financeiros por parbe do estado.

Segundo dados do IBGE, que trabalha com o conceito de

estabelecimento rural, existe atualmente um total de I79 '724'a5o ha sub-
utilizados no país, considerando neste conjunto as terras produtivas rnäo

utilizadas e as pastagens naturais que, tradicionalmente, Possuem um
baixíssimo índice de lotação de cabeças de gado. Dados do INCRA, relacionados
ao número de imóveis rurais, totalizam em 15O milhôes de ha o estoque de

terras aproveitáveis näo exploradas.

Nesse contexto, seria indispensável a qualquer Protlama de áreas de

risco no Município, como medida estrutural, o estabelecimento de linhas diretas
com os órgäos federais, como o INCRA, Para que o Município seja mais uma
força de piessåo por desapropriaçöes de terras incultas, evitando o êxodo em
massa.

Portanto, propor o estabelecimento de medidas para garantia d'e não'
ocupaçäo ou "congelamento" de âreas ð,e risco é desconsiderar que o problema
do acesso à terra, para nela se morar ou trabalhar, é um problema, antes de

tudo, human o, e nào técnico, de "congelamento". Termo este que perde muito
do sentido numa realidaòe concrela de miséria como a nossa.
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Como sabemos, é na interaçäo entre as formas cle ocupação das
encostas (autoconstru ção, favelizaçào) e o meio físico que está a 

'gênese 
de

grande parte das situaçôes de risco geológico no l.zlunicÍpio cle säo paulo. Isto é
uma constataçäo. objetiva. vimos também que a ciência aplicada pode indicar,
com precisão de ordenamento (classificação mais hierarguização) quais
ocupaçöes representarn situaçòes de risco em caráter variável, e determinar
quais devem ser "removidas", quais podem ser "consolidadas", ou com as quais
se pode "conviver" através de medidas paliativas. E, praticamente sem exceçâo,
as análises associam o engendrarnento das situaçóes de risco à "má ocupação;
(ou "mal uso"), decorrente de deficiências técnicas, de etrcostas . bui*uäas,
propondo então formas "técnicas" de enfrentamento.

Porém, medidas técnicas por si só não darâo resolutividade ao
problema dos assentamentos espontâneos. E sabemos ser esta visão - a de que
os riscos são problemas eminentemente técnicos - que permeia as instituiçöes.

Vejamos: "as inte.nsas e qualitativamente variáveis interações quese processam no ambiente urbano podem e devem ser melhor
compreendidas pelos agentes gestores da cidade. No âmbito dos
assentamentos urbanos a previsibilidade temporal e circunstancial,
advinda do conhecimento de muitos mecanistnos tle causo e efeito, fornecea pr.incipal base para o enfrentamento preventívo e corretivo dos
pro blemas ambientais" (pMSp, J99Za).

A proposiçäo de açöes técnicas não deye esquecer que ocupaçöes
inadequadas nâa ocorv.'em por falta de informaçäo, rrrur por oLrigatorìed'ade
diante de um quadro de rtriséria e impossibilidade de u..rrå à terraiou seja, a
ocupação de áreas impróprias não se dâ por acaso. Näo se deve urqu.r"í 

"do

mesmo modo ' papel que a valorização da terra joga na expulsão das famílias
para as áreas públicas, áreas essas localizadal principalmente à beira de
córregos e encostas de altas declividades, justamente poiqu" se faz impossível
sua comercialização, e destinadas portahto a prencher os requisitos legais de"áreas verdes" ou "áreas de preservação", em suas diversas modalidades. com
relação às áreas centrais repletas de cortiços, a exulsão das classes populares se
ð'á por efeito da pressão das incorporadoras imobiliárias e Jmþreiteiras,
engrossando assim o contingente migratório, por assim dizer "intrå,urbano,',
para as áreas d,e risco. Naquelas áreas menos centrais, os grandes terrenos
privados esp€ram valorização, sendo consta nr.emente vigiådos ãontra "invasöes".

Dessa forma, o que resta são terrenos públicos, as " ítreas impróprias".
Dessa maneira nao í¿ de admirar que, destarte tbdo o esforço desenvtþião no
sentido da eliminação de áreas de risco, do desenvolvimento técnico, possa ser
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constatado que prolifera a precária ocupaçâo urbana e a geração e regeneração
das áreas de risco, e suas conseqüências.

Esclarece Rolnik (1992) a esse respeito: "Ora, os investimentos
públicos pagos por todos (e a trabalha coletivo de produçao da cidade de
maneira geral) valorizam a terra urbana gerando permanentemente áreas
"carentes" destes mesmos investimentos. Os invest'imentos públicos jamais
a.lcançam quem deveriam alcançar: a melhoria de um espaço eleva o preço
da terra e exclui quem não tem recursos para dela se apropriar. O perigo
aqui é. cairmos no engodo da eterna falta de investimentos em infia-
estrutura e equ.ipamentos, sem atentarmos para o processo que reproduz
esta carê.ncia. /.../ A situação ambiental da cidade é também fruto de um
processo complexo de produção da cidade - não é à toct que as favelas e
Ioteamentos irregulares se situam justamente nas áreas'mais frágeis do
ponto de vista ambiental - assim como não é á toa que o padrão de
expansão periférica tenha gerado ameaças ambientais gravíssimas para a
cidade, como enchentes e deslizamentos (...)" .

Ou ainda: "A favela é produto da conjugação de vários processos:
d.e expropriaça9 d9s pequenos proprietúrios-rurais e da supere.xploração
da força de trabalho no campo, que conduz a sucessivas migrações rurar-
urbana e também urbana-urba,na, principalmente de pequenas e médias
para . as grandes cidades. E também o pradu'to do processo de
empobt ecimento da classe trabølhadora em seu conjunto (...). nesultado
também do preço da terra urbana e das edificøções - mercadoria
i.nacessível para a maior parte dos trabalhadores -, a favela exprime a
luta pela sobrevivê,ncia e pelo direito ao uso do solo urbano 'de 

uma
parcela da classe trabalhadora" (Rodrigues, 1991)
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Notas:

(1) Escreve Ogura (1995): "Esta formq de enfocar a prevenção de acidentes
pode ser consicierada adequada à realidade nacional, que 'tem exigido a
convivê.ncia com os riscos geológicos a partir de açoes de caréter
essencialmente preventivo, dada a impossibilidade, a curto prazo, do seu
enfrentamento com medidas de eliminaçao/redução (rernoção permanete
da população das áreas de risco, obras de engenharia), que implicam
g e r a I m e nte i nv esti m e nto s p u b I i co s v u lto so s" .

AI-EX IJBIRA'I'ÀN GOOSSËNS PF]I,OGGIA TESE DE DOUTORAMENTO IG.I]SP 1996
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Fotografia 1+.1. Obra de "estabilizacäo de encosta" com "retaludamento"
(alteFacao geométrica do perfil da enðosta) associado a obras de drenaçem
superfiLial ã subterrânea (tapete drenante na base das bermas de equilíbrio"em
atèrro), executada em encösta definida como de "alto risco" nd favela do
lantarê (Zona Oeste do Município de São Paulo). após a remocâo das moradias
?xistentes. Note-se quq este tiy'o de solução,,diíioi¡ado de_um aproveitamento
alternativo (orde¡.atlo) do .te'rreno é propício à ocupação..prè,cária. Note-se
também que medidas mais simples, comb a 'retirada dos'eritulhos. recomposicão
vegetal e'drena/em superficial', e i¿ventualmente un! "muro de espera" ña bäse
do"talude poderiam seË aplicadas com bons resultados e custos mþnores (como
procuram ressaltar Prado tr Beuttenmüller , L992).

DELINEAÇÂ,O E ApRORTNDAMENTO rAUÁrrCO DA GEOLOGTA DO TECWÓCEWO DO MUN.DE S.PAULO
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Fotografia I4.2. Tentativa de ocuoacão "ordenada" de encosta estabilizada por
retalldamento (favela "Maria Luiåa hmericano, Itaquera, Zona Leste -do MSP,
I992)..9s sobrados foram construídos pela PMS? em' uma'plataform a de berma
de equilíbrio.

Fotografia 1+.3. Insucesso de uma tentativa de estabilizacão de encosta:
ruptüra em obra de retaludamento- (Jd. Damasceno, Zona Ñorte dq MSP),
enVolvendo a camada superficial de cobörtura remobililada näo removida.

ALEX UBIRA'TAN GOOSSENS PELOGGTA TESE DE DOUTORAMENTO IG-USP 1996



Deve ser ressaltado, em primeiro lugar, um ponto fundamental a que
se chega ao fìm de nossos estudos: os problemas geológicos urbanos, no
Município de São Paulo, são produtos históricos. Produtos, em primeiro lugar,
da história geológica "natural", da qual herdam determinaçoes devidal às
condiçoes reinantes até o quaternário. Produtos das determinaçöes da história
geológica mais recente, quinária, reflexa da açao humana. E produtos, por fim,
da própria história da sociedade e de suas formas de relacionamento com a
natureza, j á transformada ou näo.

Ém nossa área d,e estudo, as formas de ocupação urbana e apropriaçäo
do relevo são mais significativas, no tempo e no espaço, na geraçâo dos
problemas geológicos, do que o fator substrato. Como observa Rosa (fSgO),
para o caso específico da Região Metropolitana de São paulo, "está
evidentemente claro que, embora as condições nctturais candicionem uma
cgrta fragilidade em determinadas áreas, na verdade os grandes
desequilíbrios verificados são provocados pelo homern(...)". O que nåo quer
dizer que as determinaçöes naturais näo tenham influência no'processo de
ocupaçäo. O que se observa no MSP é. uma coincidência particular enhre a
ocupaçäo urbana e as propriedades do substrato (ou melhor, do relevo
dependente deste último).

Se, como diz Abreu (1986), até fins da década de 196o os problemas
de erosäo e deslizamentos de encostas tenham chamado pouca atençáo na área
urbana de 5ão Paulo, consideramos que isto se deve nào em primeiro lugar ao
fato das formas de relevo estabelecidas sobre e sustentadas pelos sedimenlos da
Bacia Terciária serem m€nos susceptíveis à erosão ou mais estáveis em taludes
d,e corte, mas ao fato d,e ter sido propiciada uma ocupação menos problemática,
e efelivamente terem sido ocupados em uma êpoca em que isto foi possível. À
expansåo. periférica corresponde a ocupaçâo dos relevos mais agitados
sustentados pelos maciços do embasamento cristalino, conjugando-s e a- forma
de ocupaçäo precária às condiçöes desfavoráveis do substrato.

Seja como for, fìca evidente que a geração da nova realidade geológica
do,Município de São Paulo ê função das formas de apropriação do relevo, para
utilizar a expressão de Casseti (1991), e que a geraçïao das situações de risco
geológico está predominantemente vinculada à questão da habitação.

CAPITTILO 1.5

Cqn sirleraçiies .fi 
n u is
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Assim, as bases para o enfrentamento dos problemas geológicos
urbanos, tais como se colocam no N,lunicípio de São Paulo e, de maneira geral,
em concentraçôes urbanas de naLureza semelhante, passam a ter
necessariamente um caráter múltiplo:

1. O entendimento do relacionamento dialético entre as
determinaçöes geológicas da ocupação urbana e as consequëncias geológicas
des'ta mesma ocupação;

2. A compreensão do enraizamento social na gênese desses problemas,
e em especial a questão do acesso à lerra, sem a resolução do qual, via reforma
agrária, as 'tentativas de enfrentamento estaräo condenadas ao fracasso.

3. A compreensão de que o modo de produção capitalista e o estado a
ele atrelado não oferece ou oferecerár as condiçöes para a resolução desses
problemas, esta que estará, em última análise, ligada à transformaçäo do modo
dos homens produzirem e reproduzirem seus meios de existência, do modo de
se relacionarem com a naTureza. Em suma, à transformação revolucionária da
sociedade.

Nas palavras de Engels (1991): "E assim, somos a cada passo
advertidt¡s que não podemos dominar a natureza como um conquistador
domina um povo estrangeira, como alguém situado fora da natureza; mas
sim que lhe pertencemos (...), que estamos no meio dela; e que todo o
nossa domínio sobre ela consiste na vantagem que levamos sobre os
demais seres de poder chegar a conhecer a6 suas leis e aplicá-las
corretamente. /.../ Mas, se foi necessário o trabalho de milê,nios para que
chegassemos a aprender, clentro de certos limites, a calcular os efeitos
remotos de nossas a'tos orientados no processo de produção, isso era
muito mais difícil no que diz respeito aos efeitos sociais remotos desses
atos. /.../ Na verdade, porém, aprendemos nesse campo (...) a compreender
claramente as conseqüências socia¡s, indiretas e remotaq de nossa
atividade produtiva, o que nos proporciona a possibilidade de dominar e
regular também essas consequências. Mas, a fim de conseguir essa
regulação, não basta o simples conhecimento. Para isso, sera necessária
uma completa revolução em nossa maneira de produzir e, ae mesmo
tempo, de toda a ordem social atualmente dominante" .

AI,tìX UT]IRAI'AN COOSSENS PF),OGGIA TF]SE DE DOUTORAMENI'O IG-TJSP 1996



PAR,TI V

POSF,4CIO E REFERÊNCTAS BIBLICIGRÁFÍCA5



5e[r_c, a cr¡¡¡lrer Élia!qt!Çq d, Oç¡¿Lo;lrql øem¿los !rrç!<i,rycqi ellaî-impqrtânçlir_
para G eologi¿ d,o- l"qç¡ qqe_aç)

"(...) le matérialisme dialectique n'ert oas
une conception a-p4pti, plaqúée du deliorssur les choses ef les rècotivrant olus ou
moi.ns bien, cotnme les théo.ries idAati4es,
mais qu'il est au contraire I'essence meme
de la réalité naturelle. Les contradictions
dialetiques entre processus. ne soni pas un
artrttce de pensee, comme Ie voudraíent les
repreisentants modernes .de l'índeterminisme
scienti,fique. Elles sont Ia .réalité même et,
dans la'mesure où nous le dé.celons- nouspénétrons dans la connaissance de' cette'ré,alité."

Qean Tricart, - La Geomorpholoqie et la
pensée marxirte) ()

POSF,.\C1O

P.Ll_nlroi_uçãq

Para o filósofo alemão Friedrich Engels, "a dialética, a chamada
dialética objetiva, irnpera em toda a natíreza; e a diqléiica chamada
subjetiva (o pensamento dialético) é, unicamente o reflexo do movimento
atravé-s de contradições que aparecem em todas as partes da natureza e
que, (num contínuo conflito entre os opostos e suà fusão final, formas
s.up.eriores) condicionam a vida da naiureza" (Engels, I99l). Ou seja, a
dialética é o modo como ¿r realidade se processâ: ãs categorias dialéiicas,
portanto, ref'letem as formas de ser da realidade.

como destaca Haldane (1), tanto Marx como Engels viam na dialética
a ciência das leis- gerais da transformaçäo, na socied aã,e e no pensamento
humano, rnas também no mundo exterior que é refletido pela mente humana.
o que implica, segundo o autor citado, que a mesmu poäe ser aplicada não
somente aos problemas da ciência pura, mas també.m às relaçöei sociais da
ciência. Explica Caio Frado Jr. (lgOS): "dialética, de um lado, é uma
expres.são empregada para designar o comportamento geral da natureza,
naqui!9. gu9 elø tem de mais caracteiístico e eslencial, isto é, a
mutabilidade e instabilidade de suas feições" a permanente transformação
delas. Assim entendida, a diaté,tica cansfitui u^ tàto natural, um aspecto
da Natureza (...)".

AT,[X I]BIIìA I'AN GOOSSENS PELOGGIA I'ESE DE DOUTOR..\MENI'O IG-I]SP 1996
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É nosso objetivo neste posfácio prr:por a discussão do caráfter
dialético, na narureza geológica e em sua ciência, e em particular no que tange
às conseqùências ge.ológicas das açöes humanas, de fbrma a possibilítar, pelo
esclarecimento e ordenação do conhecimento atual, o estabelecimento das bäses
para o entendimento da Geologia do períod o Tecnógeno em nosso meio
geográfico. Para tanto, torna-se indispensável a contextualização histórica de
seu desenvolvime nto.

P¿J-Geaþgi,a c_aånq rnagle¡_qe n c ias¡latu ra i s n o_s_s,é gulqs XVJII_g-_,KIX

Engels apresenta, em sua .bra "A Dialética da Natureza,', escrita
entre l-872 e l-8B2 (recorremos aqui à ediçao brasileira de 1991, cotejada com
a edição francesa de l-952), um precioso exemplo do papel da Geolo-gia como
motor conceitual a pôr em movimento a ciência natural estagnada, noi séculos
XVIII e XIX, com reflexos significativos na modificação de seus rumos.

segundo o autor citado, o fim do período assinalado pelos trabarhos
de Lineu e Newton é¿ caracterizado por uma'"peculiar concepçã,o de conjunto,
cujo centro é constituido pela noção de invariabilidade qbsotita da
natureza", noção esta ainda profundamente influenciada pela Teologia, e pela
qual a Terra. desde sua criaçäo, teria sido essencialmente' a mesma."À ciência
natural caberia cuidar de um desenvolvimento apenas espacial, em contraste à
história humana, desenvolvida no r.empo. "A ciència naturar, tão
re-volucionária a princípio, defrantou-se, 

'de 
repente, conn utnd natureza

absolutamente conservadora, em que tudo era'hoje da mesma forma que
havia sido a princípio e na qual tudo teria qr" pÍur^onecer tal como era,
até, o fim do mundo ou por toda a eternidadet' .

Na opinião de Êngels (1991), a ciência natural da primeira metade do
século xvIII, apesar de mais avançada do que a da arntiguidað,e grega no que
range ao conhecimento e classificação de seus matãriais, não 

-lhe faiia
concorrência no âmbito da qo_rcepção geral da nature pois, "segundo os
fi.lósofos.greg-os, o mundo era algo que havia saído do'caos, e"depois se
desenvolvera".

O autor citado considera que apesar da brecha aberLa nessa
concepção por Kant, para quem "a Terra, bem como todo o sistema solar,
co.nstituíam qlgo que se foi formando no trancurso do tempo',, ,,pode-se

pôr em dú.vida de que a maioria dos naturalistas tivesse chegado, desde
Iogo, a adquirir consciência da contradição contida no fato dã uma Terra
que se modifica (embora contenha em si organismos invariáveis) caso a

onlbtEaçÃo E .rrPROÌ-ttNDAMENlo'mvtÁttco tlA GEOLOcTA Do rsc¡rócef¡o oo MTJN.DE s.pAtJLo



231

ídéia nascente de que a natureza não é,, mas sim, um permanente vir a ser
e passar, não tivesse recebido o apoio de outros fatos"

Tais fatos foram trazidos pela Geologia, com a qual ,'não só se
verificou a existência de camadas terrestrei colacadas' umas sobre as
outras, farmadas uma depois da outra, como també,m forma encontradøs,
nessas camadas, carcassas e esqueletos de espécies animais já extintas, aa
lado de troncos, folhas e frutos de plantas que já não existiam". Tal
conhecimento objetivo leva a uma radical mudança conleituar: "Era, portanto,
forçoso reconhecer que não só a Terra, em seu conjunto, mas também sua
atual superfície, bem como as plantas e animais -que 

nera vivem, deviam
ter uma história, no tempo" (Engels, 1991).

P.3. Lyell e a mutabilid ad.e da nature,za

Referindo-se à obra de Charles Lyell, prossegue Engels: ,,(...) tyell
introduziu um conceito racional na geoiogia,' oo túbttitul, erros súb-itas
revoluçöes [da teoria de cuvier sobre os cãtaclismas], provocadas por um
simples capricho do criador, por ações graduais de'lentas modificaçöes
processadas na Terra" .

Na verdade, como v€mos descrito pelo próprio l-yell, nos ,'principles of
Geoiopr" (publicados em 1833; recorremos à edição norte-americana, em
facsimile, de l99o), o princípio das causas atuais já se encontra na teoria
huttoniana. Seja como for, na opiniäo de Engeis (I99I), ,,a falha na
concepção de Lyell - pela menas em sua primeira forma - consiste em
considerar a.s.forças que atuavam sobre a ierra constantes em qualidade
e- quantidade". como escreve Gouhau (r9gz), em sua "História da 

'Geologia",
"em 

.1829, no seu regresso da Sicília, Lyell disse (...) que a, causas-das
mudanças geológicas j.amais foram autras senão aquelas que se
manifestam nos ¡,rossos dias e que estas jamais se manifestaram com uma
intensidade maior" .

. . Para Engels, a teoria àe Lyell era ainda mais incomp atível com a
noção de espécies imutáv.eis, visto que a transformaçåo global'da superfície
terrestre, e então das condiçöes de vida sobre a mesma, conãuzia diretamente à
transformaçäo gradual e adaptação dos organismos ao meio em transformaçåo.
No entanto, "(...) a tradição é uma força não só na lgreja Católica, mas
também nas ciências naturais. o próprio tyett iao- atinou com a
contradição durante muitos anos, e seus discípulos ainda menos. Isso só se
pode .explicar como resultado da divisão do trabalho, que havia sido
introduzido nas ciê.ncias naturais, o que limitava cada um, mais ou menos,
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dentro de uma determinada disciplina espacial e que somente a muito
poucas não despojava da vis_Qg,de cOtljryLq"(grifo meu).

Realmente, conforme Gouhau (I9BZ), "nas primeiras edições dos
Princípios..., Lyell admite a estabilidade do mundo biológico. Algumas
espécies desaparecem, ao passo que outras surgem, por lriação. Mas a
substituiçao faz-se, de algum modo, através de t-ormas equivalentes, que
p,ermitem a datação se.m moditicar o equilíbrio geral. E, evidentemente
(continuísmo obriga), isto faz-se discretamente" .

. Escreve Engels no "Anti-Dühring" (obra de 1878; nos utilizamos da
edição portuguesa de 1975, cotejada cõm a ediçrio francesa cle 1931): 'h
d.ecomposiçãa da natureza nas suas partes singulares, a separação dos
diversos processos e objetos naturais em classei determinadøs, o estudo
da constituição interna dos corpos orgânicos na variedade dos seus
aspectos anatômicos - tais faram as condições f,undarnentais dos
progressos gig.antescos que as quatro últimos sticulos nos proporcionaram
no domínio do conhecimento da Natureza. Mas tal método legou-nos
igualmente o hábito de surpreendermos os objetos e os processos naturais
no seu isolamento, fora da grande conexão de conjunto, p_prcgnsesuenels
nãa -no seu mavimpfto, mas sjm np _AeU-tgpeuse; como elementos não
essencialmente variáveis, mas sim fixos; não na sua vida, nas sim na sua
rnorte" (grifo meu).

A desconsideraçâo da "conexão de conjunto", como diz Ëngels, está
portanto relacionada à própria gê,nese das ciências naturais, a qual, conforme
analisa Vaisman (19S9), "(...) está visceralmente relacionada com aqueles
processos relacionados ao trabalho, dos quais foram gradativamente se
autonomizando, na medida da complexificaçao da divisão social do
trabalho e do próprio processo laborativo" (2)"

P.4. Novos rumsé¿a Geplqg.ia

As Ciências da'ferra, no entanto, cujas descobertas objetivas tiveram
papel fundamental na mudança ð,a própria c-oncepçäo de munão das ciências
naturais, foi ela própria também engtobada pela especialização do trabalho, em
detrimento do entendirnento dialético e globalizadbr dos fenômenos naturais.
Posiçäo conceitual esta última essencial no mom€nto atual, no qual se faz
necess'ário analisar profundamente o papel do homern como modificador da
superffcie do planeta, ou seja, em que a Geologia expanð,e seu campo d,e ação
par.a. levar .em conta processos e resuLtados decarrentes da e impressos pela
prática social na natureza. E o homern é um agente especificarne nte geológico

UNLN.TEAçÃO N APROFIINDAMENIO TEIIÁIICO PE GEOLOGiA DO'INCNÓGCUO OO IIIN.DE S,PAULO
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na medida em que as conseqüênclas de suas atividades (sua ação
modifìcadora na natureza. ação ariva e mediatizada peto trabalho) iao
comparáveis quali'tativam ente e q ua ntitativa mente significativa.s em relação
a processos naturais e, ainda mais, quando os efeitos produzidos
m at e r i ali z a m- s e € m rn4 rç_o-l q s.!f Etigléf ì ç q s_ .

Os depósitos geológicos d,e origem humana - dep_óSfløs_Ìeenogênicos -
os quais assentam-se em discordância sobre os substratos, são çqI rqla.Liypg aos
processos decorrentes das forma.s de apropriação do relevo e, devido à
originalidade desta determinaçäo, sua época de existência por d,ecorrê,ncia
cara.ù.eriza um temp-o- geológico distinto. Este ¡â um resultado da ação
ms_d-ifì@do_radq homem sobye a natuleza. Nas palavras de Engels: "5ó o
homem conseguiu imprimir o seu cunho à naturezq (...) e isto ã um ponto
tal que as conseqüências da sua atívidade só podem desaparecer com o
desaparecimento geral da Terra" (Engels, 1991).

. A preocupaçäo com os nexos de conjunto, a qual vem sendo
atualmente. resgatada por alguns autores, é, assim, na verdade uma imposição
para a ciência das condiçoes materiais da existência social, e sua
desconsideraçäo pode representar, nâo somente um atraso na própria ciência,
mas. a perda da possibilidade d.e intervenção na prálica social. "euem não
souber avaliar e cruzar. bem a organização natural das paisagens
[superficial e sub-superficial, e seus proiessos] com a organizaçao hu¡ãana
dos espaços não está preparado para fazer propostãs e nem para ter
opções corretas" (Ab'Saber, 198+).

P.5. Uma definicão de Geologia

. Na opiniäo de Engels (1925), ê, precisamente por ser extraída do
mL¡do e representar uma parte das formas que o cornpbem que a ciência é
aplicável. Em outras palavras: "um trabalho só pode ser frutífero se posto em
moui.mento por uma posição teleológica compatível com a ordem causa!
real" (vaisman, 1989).

Os caminhos teóricos para essa lerefa ð,e aplicação podem ser
buscados a partir do materialismo dialético, e em especiai na obra'de Engels.
Detenhamo-nos brevemente em sua concepçäo de Geologia, apresent*ada,
também na "Dialética da Natureza". segundo o autor citado, a' identidade
abstrata (pela qual todo ser, sendo igual a si mesmo, não pode ser ao mesmo
tempo, pela negativa, também desigual de si) é uma categoria inaplicável na
natu.yeza orgânica, tal como também o é a separaçâo entre a parte e o todo.
Explica o autor: "A planta, o animal, cada célula é, a cada instante da sua
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vida, idêntica a si mesma; e, no entanto, vai diferenciando,se de si mesma
por absorção e excreção de substâncias, pela respiração, pela morte de
células, pelo processo circulatório; em outras palav:ras, devido a uma soma
de seus resultados evidentes à nossa vista: a vida embrionária, a
juventude, a madurez sexual, o processo de reprodução, a velhice e a
morte. Isso, além da evoluçao das espécies. /.../ Uas, inclusive na natureza
inorgânica, a identidade como tal, não existe na rearidade. Todo corpo
está continuamente exposto a tnfluências mecânicas, físicas e químicas,
que sempre o modificam ¡nudando a sua iden.tidade" (Engels,1991). ,'(...) 

Oe
m.odo que qualquer ser organizado é constantemente ó ^er^o e qpesar
disso outro" (Engels, l-9Z5).

Daí pode avançar o autor citado: "A contínua modificação, isto é, a
srytes_stãa da ideltidade abstrata, é tqmbém encontradq "* dens-Jrgdsê
eoj;øs-LnOrcs!-1ksé,_5trs,þßtAryq_é. a Geologiq [grifo meu]. Ua supe.rf-X¡e.
condições mecânicas (erosão, congelamento), modificações químicas(alterações devidas aos, agentel atmosféricos); e, internamente,
modificaçÕes mecânicas (preisao), calar (vulcânico), químicas (água,
ácidos, subs'tâncias de aglutinação), os grandes cataclismas, terremotos
etc. A a.rdósia de hoje é fundamentalmente diferente do pântano que lhe
deu o-rigem; a greda difere das microscópicas conchinhas de que se
compöe; e muito mais as rochas calcáreas que" segundo alguns, iao de
origem purarnente orgânicø; e os arenitos siiícosos,-que são 

"derivados 
da

erosão do granito, etc." não se falando do cawãa" (Enþels, 199I).

. Escreve Engels (I9Z 5), no "Anti-Düh ring": "(...) toda _a Geologia (leia-
se n.atureza geológica) é uma sé.rie de negações negadas (3), uma-série de
destruições sucessivas de formações minerais ant"igas e de sedimentação
de formações novas. como é sabido, a crasta terreÃre prirnitiva resultante
do arrefecimento da massa fluida fragmenta-se sob à ação dos oceanos"
da me'teorologia e da química atmõsfé.rica, e essr.s massas trituradas
depositam-se em camadas no funda do mar. Transformações geológicas
locais do fundo oceànico trazem à superfície e expõem de nõvo pârtes
dessa primeira estratificação aos efeitos da chuva,'da temperatura - que
vøria consoante as estações -, do oxigênio e do ácido' carbônico da
atmosfera. As mesmas influê.ncias atiam sobre as massas rochosas,
primeiro em fusão e depois arrefecidas, que saídas do interior da Terra
atravessaram as sucessivas camadas. assim, durante milhões de séculas,
não cessam de se formar camadas novas, de serem destruídas na sua
maior.parte e de servirem mais uma vez para a formação de novas
camadas".
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A definição da Geologia proposta por Engels na verdade segue a
tradição teórica þelliana, "assimilada filosoficamente e interpretada de
forma materialista-dialé,tica" (Kedrov, I9Z+). Como vemos nos';principles of
Geology': 'tAl Geologia é a ciê.ncia que investiga as sucessivas
transformações que têm tido lugar nos reinos orgânico (+1 e inorgânico
da natureza; ela investiqa as cqusas dessas modificaçöes, e a inflTê.ncia
que as mesmas têm exercido na modificação da superfície e estrutura
externa de nosso planeta" (Lyell, 199O) (traduçào minha) (5).

P.e-Â+aq_h!¡r@
A análise da ação humana na transformaçäo dos entes naturais pode

ser englobada nas concepçöes teóricas acima discutidas, tomando-se como'base
a defìniçâo de Lyell. Na metrópole de säo paulo, como analisamos no decorrer
do presente estudo, as várzeas aterradas e ocupadas pelo construtivismo
prati.camente nada guardam das originais planícies meândricas quaternárias
(modifìcadas em suas colunas estratigráficas, seus regimes fluviaii, enfim na
fisiologia de suas paisagens, e m€smo nas próprias características geotécnicas de
seus sedimentos,. sujeitos que 'toram à compactaçäo por sobrecarga). Nas
vertentes. ocupadas também pouco resta das condiçôes determinaàas que
deram origem à sua morfologia e estrutura subsuperficial, substituídos que
foram os processos morfoesculturais naturais por processos induzidos äm
maciços profundamente modificados (por alterações geométricas, depósitos
tecnogênicos etc.), a ponto de poder ser constatado, contbrme Wolle €r Silva
(1991), que "na área da cidade de São paulo, e mesmo em suas cercanias,
(...) praticamente não existem rnais encortas naturais isentas de ação
antrópica. Mesmo nos øtualmente raros locais em que ainda ocorrem
áreas maiores desocupadas nerta regirio, os terrenos já foram, durante as
últimas décadas, objeto de. obras de terraplanaþem, escavaçoes ou
lançamento de aterros, de modo que tratar taís terienos cotno "encostas
naturais" não parece mais se adequar à realidade presente"

E, se cabe à análise da ação transformadora humana sobre a natureza,
a ação do homem como agenle geológico independente, um espaço cad,a vez
mais relevante dentro do objeto das ciências Geológicas, isto é uma decorrência
direta do desenvolvimento das forças produtivas e, assim, do "recuo dos limites
naturais", na expressão de Marx. Nas palavras de Sergeev (l9g4): "Desde
tempos antigos têm sido conrtruídas várìas ertruturas, ertraídos minérios,
desenvolvidas atividades agrícolas. Mas a escala de impacto alterou
(apenas) ligeiramente o equilíbrio natural. As forças dà humanidade
parteciam insignificantes comparadas às forças naturais (Lyell, IS3l).
Não havia necessidade de estudar a interação entre o homem e a
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natureza. o desenvolvimen'to do capitalisma mudou tudo. /.../ nm novo
termo, "meio ambiente" ("environment") surgiu, implicando uma parte do
ambiente natural interagindo com o homem(...)" (tradução minha).

. Nu: palavras de Marx tr Engels (1993), em "A ldeologia Alemã" (obra
de 18+5-+6)'. "A celebrada unidade do homem com a natureza desde
sempre existiu em todas as épocas em formas diferentes, segundo o menor
ou maior desenvolvimento da indústria, tal como a "luta" ão homem com
a natureza, até ao desenvolvimento das suas forças produtivas numa bøse
correspondente. /.../ de resto, esta natureza que precedeu a história
humana (...) ¿ a natureza que hoje em dia, à exceçào talvez de uma ou
outra ilha de corql australiana de origem recente, já em parte nenhuma
existe...".

P. Z. A ÞseryaAsgi j nêrs

Pudemos verificar portanto que a Geologia, desde seus primeiros
passos, caraû.erizou-se pelo reconhecimento de uma natureza essencialmente
ern transform ação, caráter este presente na definiçåo de Lyell e interpretado
filosoficament: p9r Engeìs. No entanto não foi possível aos geólogos, em
decorrência da divisão do trabalho científico, sustentarem uma visão de
conjunto que possibilitasse um mais rico aproveitamento do desenvolvirnento
dos seus conhecimentos.

Na atualidade, a ação transformadora do homem sobre a natureza,
seu papel como agente geológico independente, vem gerando alteraçöes
quantitativas e qualitativas nos processos de transformação da superfície do
plan31 (alguns aspectos essenciais das quais expusemos especifìcamen te para o
Município de Säo Paulo).

Como obserwou Watson (19S3), a influência humana nos processos
geológicos têm três características especiais: extende-se por quase todos os
amb.ientes superficiais; apera em uma escala de tempo .u.tu; " é, em princípio,
sujeita a controle racional. Esta última característica decorre justamente' do
caráter essencialmente diferenciado da açâo humana, o 

- qual reside,
precisamente, na transformaçäo da natureza através da atividadà produtiva,
uma relação dialética que tem o trabalho enquanto posiçäo teleológicà.
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Notas

(*) 'O materialismo dialético näo é, uma concepã,o a priori, revestindo
exteriormente as coisas e as recuperando melhor 'ou pior.' como as teorias
idealistas, mas ele é, ao contrário, ä essência própria dà reálidade natural. As
contradições dialéticas entre proéessos não såo üm artificio do pensamento.
como desejariam os representantes modernos do indeterminisrrio científico.
Elas são a Éelidade ela mesma e, à medida que o desverrdamos. Denetramos no
conhecimento dessa realidade" (tradução minha).

(t)J.8.5. Haldane, prólogo de 1939 à "Dial¿tica da Natureza" (rngels, 1991).

(2) "O est-udo das camadas da Terra já nao é,. no sécuto . xWfi,
preocupação apenas dos teóloqos que díssertam sitbre o Diluvto e a'Criaçãö do Mundo. EIa torna-se"num'cuidado dos industriais deseiosos de
utilizarem melhar as recursos do seu país,, Mas id assim era, sem'dúvida,
nos séculos precedentes. /.../ Mas no áéculo xVILI a exploraéão das mtnas
conhecia urh .auge.considerq.vel devido qo Çrescimentlo dai necessidades,
Iigado à revolução industrial" (Gouhau, t987).

(3) Deve ser discutida aqui a crítica efetuada por Lukács (],glgb) a Ensels:
sequndo o primeiro autor, a aplicacäo da catesoria da neàacão á naluÈ'eza.
coñqua4to ddequada em tei'mos'lósicbs-abstratosi retiraria tål óspecificidade (á
negaçäo) enquànto categoria ontólógica do ser social. Deve ficar claro no
entanto que Ëe tratam dã categorias cfìstintas: confarme ocorre na natureza- a
negação e'xposta por Enqels reíulta de nexos causais. näo podendo se confunäir
coñr a açåo teleol'óqica e"specífica do ser social. Näo são as'mesmas. oortanto- as
particuláridades dá dialètica da esfera natural e d,a esfera sotlal. rstó ¿
ilemonstrado por Engels (199I) ao reieitar a transposição mecânica das
características 'o munZlo biológico para "o comportamänto' humano: "Dessa
maneira, torna-se impossíve( quàlquer tranlferê.ncia inediata das leis
relativas à vida das sociedades 'animais para as humanas (...). Nerte caso- no q7e diz respeito qos meios de desenvolvimentlo ' socialmente
produzidos - são iqùalmente inaplicáveis as cateqorias do reino animal".
Nas palavras de Cog-giola (199p): .'A especifrcidade âa história da sociedade
humana é um momento dentro do coniunto das |eis aue reaem o
desenvolvimento da realidade natural e so¿ial"; a diferença s'e dá co'in "(...)a possibilidade, nesta última, da consciência'dessas leis. corn vistai â
gaVernar o fulqrg desenvo.lvimento, dentro dos limites.'impostos pela
þrópria necessidade natural. que d¿termina os lirnites da oióona acao'humana". Ou, conforme Riezñik (1995): "(.) Enqels disse de' módo muito
claro que a hirtória da sociedade difere da hiítória do desenvolvimento
da natureza. Na história social qtuam homens com sua orópria oaixão-
seus interesses, sua consciência e vontade. Dito de outro mbdci. se t:rata d¿¿

þuma históriâ humana, por oposicão àouela pura e eitreitamenife'natural"' (traducão minhá).'Seia cómoTor. o ëaráter'dialético no exemnló de
Engels é. evi^ð,enté,.desde que nã9 é possívef a existência das "áreas fontès" (as
cariadas deformadas, soerguidas) e 'bacias de sedimentacão" fora de seu intèr-
relacjonamento. Seja comõ for, o próprio Lukács (l9SS). reviu .suas posiçöes:'Todavia, essa luta para dominàr à d¡al¿t¡ca ìtarxiita Drolonøou-se oor
muito tempo (..-). tudo isso me impedia de comoreender-'de mo1o corietoe verdadeiiro, o aspecto materialirta da diàlética ni¡ seu sianif¡caclo
filosófico mais abrcínqente. O meu livro História e Consciê.ncia "de Classe(1923) mos'tra muito"claramente essa transicão. aoesar da tentativa--7á
consciente, de superar e "eliminar" Hegel dtravéí de Marx, probleín"as
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para mim" (g?tfo

(+) t-yell. obviamente se refere ao que entendemos atualmente como objeto da
Paieoîtolrrgia.

(5) rica claro portanto que o "conceito ò,a nalureza em contínuo movimento"proposto como fundamentação da Geologia de fngenhãria ienquantoSubilivisão discþlinar.aplicada àã ceotogiã)-,-Èã"r sa"1;r (fqi4), ;ä" dä;fo;;;
ilõyll_l novo. 

"segundo 
as patavras desse autor: "A filoso.fia da Geolog.ia deLnqenharta funda-se (...), em très conceitos essenciais. O nrimp.tro p.

et.rca
meu).

foram resolvidos nesta obra de
L teoria do reflexo etc.). (...)
materialista se tarnou clarõ em

Eñgenharia funäa-se (...), em tri2s conceitos
ceÈtamente o conceito fun'damental. é o concei
ugyiggntp. segundo o que todo ó. melõ-fllît
c-rç. r.., pvt tttut terr Lvt(re.tr Le JuatneLruo a processos, selam esses raolclos_len'tas, globais, reqionais ou locais, facilmente' pe"rceptíveis ou' não'.uecorrendo,. e.ntão, que qualquer atividade humäna interaqe com acunatn,tca desses .processos, eùt. sua dimensdo, em sua velo"cidade ouquatøade, quando nao, geran.do novos e diferenciados processos'i Emoutras patavras¡ aLteraçöes de cadeias causais. lá o seeundo coñceito DroDosto
pelo autor é. o "conceito do sentido do equilíbrio'l n"ada mais na ver'd^dl-"iá
a tradução em termos geo.lógicos do 20 prihcípio da'Termodinâmica. o terceiro
concerto e o da ¡manenciadas característièas físicas".dos materiais (ou seja,a imoossibilidade de qu..ebra da legalidade naiüiar). -4ver--paia-+naior
d€ta[hän+ento ,e Apê.ndiee J).
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maneira idealista
o cará'ter total e
termos concretos

fåci

o esteve, esta e
n esses rópidos,
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DISCUSSÖES DE ARTIGOS RECENTES



Discu.ssà o do a rtiøo,¡\ 
TEORTA E A PRÁTICA IM GTOLOGIÀT O UTTAUO RETORNO''

cle carneiro et al. (1993), em alguns ãrþ.iioì'rål-.¿ì;;üà;-

^ }rp arLigo em^eprigrafe, recentemente publicado na Revista Brasileira de(, eocre ncras. (vo.t¿3, n" +), vemos tratados èn passant dois aspectos d,e srandernteresse I ilosotico, 
. 
os quais merecem uma discussào niais apiim"oiadãrassaremos a cxamlna-los separadamente a seguir.

A AÇÃO cEOLÓcrcA DO HOMEM

".ai.?r'x5lãJ d:#.å,iåriå",,'?!f??pî"¡,Ë,ïnl;1.ffãîcïj;ärt:'"?;f.å'" im*sobre. 'à natuyezai .por um tado ãqueì¿ i;t-.ð;Íãã"'- ä'-ãr"tpiäãåä-'ärmporrancta dos ptertos. geologicos da- ação humana, representad;tirTrìnä'ä ï".-si?pun¡in sfrsido em '1988 (trata-se' orouuu.tlrJnoå 
tä

-*.gill:lg,gf the rechnôgene';'pu6rica a"ïi"s"ìtää;," ùr.{à";t";ìr)j;';"rü;gue, î9s .termos corocados pelbs auto. res citados, tenta minimíiar-lhe arrnpor[ancta, em tunção de uma suposta "limitacão teinporal". Tal on'
re p f e s e n ta n te. ev o ca d o"é _3-¡ : ä äriä,ätr;'¿i' ä';:ïr" ; b;rt T -î, #' iJ,liËå:, d :13do T€mDo: Mito e Metáfora na Descoberta dg lemv9 ceoiagþ",2' ovropr3o,
"^_r:.!f]: *g,._.pelos-,-autores ciiaãõ;: -'t;iò- ãør,go-n;r, a acettar que exßte,
l!øu?ta !o.rm,a de enxergar a..dinàmica dós fenômenos maii recentei
\ql*1yy!?t)' um certo orgulho ingênuo e uma supervalorizaçao daconatçao numana .

-De pronto cabe,ressaltar qu-e,.. ao contrário do que inadvertidamentesupoem os.autores., não se trata de "um certo orqulho ínsênuo', ou oualouersupervalorização" insustentada da condição humaña. Trata9se de uma-pãi1üiåreorrca de cunho fllosótico materialista e muito bem fur,rdamentäda narealidade.

Podemos facilmente ver.ificar que, em essência, a desqualificacào daatividade humana levada a cabo por òoúta-ä rauiiîåä;'pä.;;";ËT;;äi;ãrr"äfeita. simplesmente_ de fqCp <it¡anlitativo. Ai;ä;- mäis, 
-tãiðìâ_ìä 

em umescruxuta concepçâo metatísica .(aqui 
entendida no sentido que lhe atribui

llgÉll,9y- -l?1: em oposição à dìaìética).por ele denomina'da de "rempò
prorunoo, cqmq se os grandes períodos de rè.mpo tivessem, em si e Dor sr so_uma .orrerencraçâo que os alça-sse a categoria esÞecial, indeóend.enremente doiregrsrros , preservados dgs tatos ocoÈridos ño decorrè.r desses temnos.lembrando as palavras. de r-ukács (in Holz et ar., 1969): 1¿o--ltem;o';r;ä
veraãae, e uma søLeg_olja a1telþg!çg inteirarnente geral (...)', (grifo mbu)'.

Ressalte-se que a definição de períodos geológicos (os quais, conforme
!l!.¿ç', refe.rem-de a m u d anias a u bst;b'laãã"ï à'l* tìii"å"âå' m at¿r¡a emo,vtmento) cada vez mais curtos confarme mais novos é plenamente
lustiticável, e .nem poderia ser de outra forma, visto qi" ; ores'ewo,.i.e,õ 

"¿"
retrstro é mais conipleta e detalhada. Trata-se âe um cðnheèi¡hento r."ltã i"ð

¡tP[,íVDICt I
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Blenamente. ajustado à realidade objetiva: onde hít mais informaçoes, há
detalnamento teorlco.

Em - resumo, a . posição leórica explicitada pelos autores tem duas
consequenctas e possibilidades, não mutuarhente excludetrtes:

!) cair em um grosseiro determinismo naturalista, considerando a história
humana um mero prolongamento da história lratural;

2) Declarar o desenvolvimento (em sentido fìlosófìco) apenas umatransf'ormaçâo, como . vimos, quantitàtiva, negando ä- iuiÀi,í"r,tt - dä no;;;qualloades; na verclad€ trata-se de umã concepaçäó metafisica dode.senvolvimerìto, uma adaptaçäo do pensamento métafísico aos fatós ãã
cle n cta.

,.Ressaltamos qHç a posição que reconhece a açäo humana como
q ua tatlvamen.te. dtere.nctada sustenta-se perteilamente na conceocâomaterialista dialética do desenvolvimento: ' "um movimento em 

-1iånã
ascende_nte,. em cuj.o decurso surgg.m novas quàt¡dàdes ò' ie- r.áiiza 'ù'ää
tran,stçao trreversivel de qualldades infeíiores para superiores. dequattaades mats stnnples. para qualidades mqis complexas. [Tr'ata-se dé um]automov¡mento da m"qt_é1ia, ci¿ja fonte g..fgr7q m'otriz ryjlQg na prípiiir
maté.ria, nas suas contradições ínternas" (Hahn'sr rosinf, 1Þ8 j).

. como observou watson (r-qB3), a influência humana nos Drocessos
geológicos tem três. característìcas esþeciaii: ãiten¿e-iä päi,lrãð" rtoä"oï";;
amD.r€ntes supernclats; opera em uma éscala de tempo curta; e é. em orincíoio-
suJerta a controie racional... _Esta última característica decorre íustarhente' dcicaráter essencialmente difþrenciado da açáo humana, o'ouãl rãila"-
pl-::ir3T"1tg, Î.a,lïînsforrnaçäo da n.atureza ätravés àã ativ¡aaaë-'Ë¡"ri;iil;;
uma ,relação d¡al€tica . que !em. . 

- 
_ utilizando uma categoria lukáèsrana - otrabalho enquanto posição teleológica .

A ''FORMA GEOMÉTRICA" DO DESENVALVIMENTO.

. Logo a,seguir, vemo.s- surpreendent emente no artigo de que tratamos umapostura, radrcalmente dilerente dos autores, ao admitirem ' explicitamente odesenvolvimento, antes implicitamente neg,ad,o pelas próprias'conseoüências
teoncas de suas posições. A'começar pela cit"açäo do dial¿ticö Heráclito d'e Éfbso,

, Neste momento, os autores defendem a concepção, tida como uma "visão
evolucion ista .moderna", que admite o retorno a sitr"ia'cocjs equivalentei mas nãordentrcas. substrtuindo Þ.ntão a representação do "ciclo" pela da "espiral
helicoidal".

mats

clássica n o matei-i al ismo .fiáteti co. ãìie ñà;-ä ä 
-; 

iñsu¿m
desenvolvimento não ocorre erh llnha-ieí"- à;t3;;;

,!1 y9rd.a{9,.a,.concepÇã.o. citada, ora aplicada em hermos

yyl 
"_tpi.L?I, 

p.g!flue os 91\f/.igç já percorridol _c946 gue oiao-idvatmäntà,y2f^:^!y !:y._! tqp.9!i-of-_!Hg!-t' & Kosing,_ 1eq3). Resta lamentar que .os
mql a'um n'ível's.uperior" (uah-n & Kosing, 19¡3).- aãsiitãmeniã. t.ru" o,
teologos so agora d¿em conta dessas conceplöes, frequentemente desprèzadas

I)ELINE.'\çÃO E APROIITJNDAMENTO TNUÁ1'ICO DA GEOI-OGI,,\ DO r IC¡¡ÓGENO DO MT,N.DE S,PAULO

repç.a.o. citada, ora aplicada em termos geologicos,,,é.
clialético, devendo-se a ninguém menos ô'ue Lþnrn: otcglr:,.em.linha reta, antös pode ser_còmparado à

.eïgq.tqf Ja percorrtdos _cotfo que o .são növamente,ror (Hahn tr Kosing, 1983). Resta lamentar que os



por "ultrapassadas", e mesmo JSsim iustapondo-¿s no mesmo debate a
òoncepçoes tâo contraditorias como as qu-e vimos antes.
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Discussäo do artigo " TNf LLlÊNCIA DA-S ESTRUTURA-S CIEOLóGICAS EM
iN.STATILIDADES DT TALUDES EM SAPROLI"TO.S - UMA AtsORDAGEM

REGIoNAL", de Riedel et al. (I995).

No trabalho aqui discutido, publicado na revista solos E RocHAs (vol rg.,
3) os autores propõem a avaiiação dos condicionantes estruturais da estabilidade
de taludes de corte, em horizontes de saprolitos derivados de rochas gnáissicas, o
que s€ concretizaria "através de uma abordagern regional, que visa fornecer
subsídias a previsões de instabilidades em taludes já existentes ou futuros".
conforme os autores, "trata-se de metodologia simples, de baixo curto, que
pp-deflL suEtlJgt o planejarnento radoviário" (grìfo meu).

A questão fundarnental, que aqui já se acha delineada, é, portanto, e por
assim dizer, "metodológica" (ou filosófica, se a entendermos em sentido ampio).
Mas näo em termos de procedimentos técnicos específicos tomados pelos autores
para chegarem a seus objetivos. Trata-se sim da necessidade da discussão da
concepção geral d,a " abordagem" proposta; o que propomos nessa curta discussâo
é a análise da justeza teleológica dessa aborda tem, o qr.le só pode se colocar
portanto em relaçäo à sua frindamentaçäo ontológica.

Não é incomum que pesquisadores, e é justamente o que ocorre com o
trabalho aqui discutido, no intuito de ordenar os fatos naturais atravé,s d,e
construções lógicas, acabem simplifìcando de vnodo excessivo a própria natureza,
ao praceder tal representação conceitual. Em suma, nossa kes,e é.-que, embora
partindo de pressupostos essencialmente corretos - a influência das estruturas
reliquiares dos saprolitos na estabilidade de taludes -, a "abordagem regional"
proposta pelos autores nåo se configura, por um lado, em r¡m insirurnento que
possa "subsidiar previsöes" ð,e caráter localizado (por seu excesso de
generalizaçào) . e, por outro lado, não abre um caminho que proporcione
compreensäo de situaçôes singulares em função d,a generalizaçäo feita (por um
excesso de detalhamento - que implica em rigidez - dentro d,a generalizaçãto).

A questäo pode ser rnelhor compreendid a em termos conceituais. Em
síntese, o procedimento metodológico efetuado pelos autores consistiu na
construção de uma generalização - concretizada no "mapa de forma estrutural" -
efetuada a partir do reconhecirnento e correlaçào de situaçôes singulares
(situaçöes ca racterísticas, de traços irrepefveis nesta mesma for¡ia): as

\PL i'JDlilh .ì,



instabilidades cadastradas de taludes de corte existentes e o levantam"nto a.
dados litoestruturais.

o busílis da questão vai se colocar justamente a partir daqui no, por assim
dizer, "caminho de volta" da universalidade definida (lei geral aqui expressa no
mapa. citado) à sua aplicaçäo às situações singulares (a rÍnica maneira na qual a
"previsão de instabilidades" pode ter sentido: na sua expressâo concreta em
taludes existentes ou que possam vir a existir em locai.s determinados). ocorre que
essa passagem dialética do geral ao singular deve ser - tal como preconiza Lukåcs
(r97 8) - necessariamente mediatizada por uma terceira categoria, a da
particularidade (ou seja, o modo pelo qual as leis universais se especificam). Essa
mediação corresponde, no carninho percorrido pelos autores, à defìniçäo de
"setores", segundo a "análise de direção média da foliação" (grifo meu); em síntese
e essencialmente, um tipo de "unidade homogê,nea", como se costuma falar em
cartografìa Geoté.cnica. Assim, conforme os autores, as "possibilidades de novas
instabilizaçôes" (singularidades, portanto) foram avaliadas a partir da correlação
de tais direçöes estruturais "médias" e as direções, também "médias", das auto-
estradas (locais de concentração da ocorrências de taludes de corte) nos
respectivos setores.

Em síntese, está implícita nessa concepçäo que o comportamento espacial -a
"atitude"- das estruturas tectono-metamórficas preservadas nos saprolitos segue e
sempre repele a tendência regional, no caso "setorizada", sem variaçöes. Em suma,
trata-se de um procedimento que tem como conclusão fundanrental que o modelo
re?mC.Vk9 Àq-cadêlçþr é imprescindível ao estudo da instabilidade de taludes.
com isso estabelece-se (tenham tido ou não os autores tal intençäo) que o modelo
de um -setor seja válido para todas as situaçôes.

sendo assim, fica claro que a falha essencial no "rnétodo" se encontra
..iustamente nessa passagem universal-singular, e se àát pela inadeguaçäq das
particularidades. Explico-me. Ao falarmos em inadequaçäo ressaltamos que a
definição de modelos estruturais geométricos "médios" e "setorizador", 

" -
importante - na escala regional considerada, näo será suficiente para carailerizar,
d,e maneira igualmente suficiente, o comportamento das estruturas herdadas (e,
devemos lembrar também, o sem número de demais características intervenientes
na estabilidade de um talude) e, dessa forma, dar conta da "realidade" tal qual se
apresenta nesse local.

Como sabem os geólogos com experiê.ncia de trabalho de campo em
cinturöes tectono-metamórficos (e como também certamente sabem os autores,
embora não tenham utilizado tal informação), as tendências regionais (trends) das

^î^-, ^ññ^r-nr ñ.,¡,,-,^^^¡ 
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estrutLrras sofiem perturbaçöes de ordem suficiente, a nível de afloramento
(dobras secundárias e parasitas, inflexoes locais da foliação, falhas e zonas de
cisalhamento de pequeno porte eic.) para colocar em dúvida qualquer previsäo
"regional".

O mesmo tema já foi ressaltado - e de modo muito mais enfático, pois trata
de variaçöes estruturais em um mesmo afloramento - por A.R. dos Santos, em seu
artigo "Por menos ensaios e instrumentaçöes e por uma maior observ ação àa
natureza"'. "apesar dos maciços apresentarem normalmente direções
ertruturais preferenciais, algumas zonas se destacam por exibirem sistemas
próprios isolados cujas causas são complexas e variadas (...). Des'te modo,
cada levantamento estrutural só é válido quando for corretamente
restringido para uma zona individualizada do talude. IJma vez que isso nùo
seja obedecida, (...) introduzimos enormes erros ao abrirmos a possibilidade
inexirtente de combinações de diferentes sistemas estruturais, ou ainda, ao
sugerirmos a combinação de descontinuidades conl amplitudes não
similares" (Santos, I976). Nada temos a acrescentar.

A "possibilidade de previsão" preconizada pelos autores do artigo que aqr.li
discutimos (na qual se encontraria portanto o caráter "aplicado" da abordagem),
desse modo, se por um lado näo dispensará estudos detalhados e localizados para
caraù.erizar o comportamento dos taludes da forma coma acoryem, po!. outro, e

pelo mesmo motivo, também nào poð,erá dispensar da mesma análise nenhuma
situaçäo simplesrnente por nào ter sido prevista nenhuma instabilidade.

Finalizando, como iniciamos, em termos "metodológicos", ressaltamos que a

abordagem proposta não propicia a constituição de abstraçöes razoáveis capazes
de delinear o caminho para os objetivos propostos. Por outro lado, um mapa
geológico, que seja ern sua variaçäo "lito-estrutural", desde que construído em
escala adequa da, cerlamente cumprirá satisfatoriarnente tal missäo.
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