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A SERRA DO~ NA REGIAO .Qi CUBATÃO: AVALANCHES.DE JANEIRO 
A RUPTUR~ .QQ_ EQUILTBRIO ECOLOGICO NA SERRA OE 

PARANAPIACABA ! ~ POLUIÇÃO INDU~TRIAL * 

OE 19 85 

Aziz Nacib Ab'Sãber 

Tendo por base os diferentes casos de escorre 
gamentos. do tipo avalanches dêbris, ocorridos nos últimos vinte! 
nos, em setores escarpados da Serra do Mar, no Brasil de Sudeste, 
pode-se firmar uma certa metodologia para a anãlise dos fatores 9! 
radores de tais tioos de movimentos de massa. De saida, ê fãcil i 
dentificar que os fatores de detonação dos processos de deslisamen 
tos em forma de avalanches ripidas e catastr~ficas, estão dtreta 
mente relac~onados com situações climiticas e hidro-~limiticas pa! 
ticulares. Nesse sentido, seu deslanche terminal e dependente de 
grandes chuvas ocorridas no interior do semestre chuvoso, ã certa 
altura do verão tropical. Entrementes i bem mais dificil identifi 
car os fatores que contribuem para fragilizar o complexo paisagís 
tico e ecolõgico éas es~arpas tropicais florestadas, ao ponto de 
expô-las ao risco das grandes chuvadas de verão. 

Nas ocorrências de janeiro de 1985, nas íngre 
mes escarpas da Serra de Paranapiacaba, houve certamer.te um cruza 
mento entre fatores climãticos e hidro-climãticos de fcrte poten 
cial de erosividace. com fatores de erodibilidade acentuados pelo 
fenecimento irresu1ar da cobertura florestal original, que prote 
gia solos e massas de rochas decompostas nas grandes escarpas re 
gionais. Tratou-se de uma erosividade potencializada versus uma e 
rodibi1idade tornada mais sensível por força do feneci~ento irreg~ 
lar e descontinuo da antiga cobertura vegetal protetora, em função 
da poluição aérea provocada pela ação demorada das industrias de 
Cuba tão. 

Toda a erosividade circunstancial, que detonou 
o processo das avalanches dêbris múltiplas, foi dependente do rit 
mo. volume e concentração das chuvas de primavera-verão nas escar 
pas da Serra do ~ar - setor Paranapiacaba. Em contrapartida, os fa 
tor~s de erodibilidade, dos solos e subsolos superficiais, estão 
relacionados co~ processos da ordem de dezenas de anos, sobretudo 
a p o l u i ç ão i n d u s t ri a l • r e s p o n s ã v e l d i r e t a p e l a fr a g i l i z a ç ã o p r o g re2 
siva do componente bãsico de prot~ção das escarpas, constituído P! 
las grandes matas da Serra do Mar. A 
(*) Transcrito do '1Simpõsio da Costa Sul e Sudeste Brasileira: Sínte 
se dos Conhecimentos", (Cananeia, 11-16 de abril de 1987), vol. 2, p. 
74-116. Academia de Ciências do Estado de São Paulo (Aciesp). S.Paulo. 
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cobertura florestal original desenvolveu-se e se fixou na testada 

úmida das escarpas, desde há alguns milhões de anos, tendo 

sofrido expansões e eventuais retrações ao sabor das flutuações 

climáticas do Quaternário. Porém, jar~is desapareceu totalmente 

do espaço ecológico ãa Serra, desde os fins do Terciário. 

sofreram 

Vegetação, solos 

processos integrados de 

e rochas decompostas 

evolução, conseguindo 

rr~nter-se nos íngremes paredões das escarpas regionais, por 

alguns milhões de anos. As retrações d~ manto florestal, devido a 

flutuações paleoclirnáticas quaternárias relacionadas com momentos 

climáticos menos quentes e muito mais secos, afetaram sobretudo 

as porções basais da Serra, os velhos litorais que estavam 

dezenas de metros mais baixos do que atualmente, os vales 

subparalelos da Serra, mais sensiveis à diminuição das 
precipitações, e, os setores intermonta~os do Planalto Atlântico, 
be~ mais frios e muito secos, que foram dominados por outros 
"stocks" de vegetação. As fases de maior generalização àa 
umidade, comportando chuvas orográficas de alto a baixo nas 
grandes escarpas, respondem pela generalização das florestas e 

pela sua máxima capacidade de tra,a=.ento dos solos e regolitos 

que lhes servem de suporte físico e ecológico. Nos setores mais 

escarpados e potencialmente instáveis - por motivos geológicos e 
geomorfológicos - ocorreram casos isolados no tempo e no espaço, 

ãe grandes escorregamentos, do tipo cas landslides planares, ao 
longo do Holoceno. E, por fim, após vi..~te anos de fenecimento 
diferencial da vegetação florestal original, ãevido a violência 
àa poluição industrial, sobrevieram os escorregamentos múltiplos, 
do tipo avalanches débris, nos dias 26 e 27 de janeiro de 1985, 
após dois dias de chuvas excep~ionais sobre o chão já 
super-saturado das grandes escarpas re~ionais. 

Baseados no binômio erosividade/erodibilidade 
em escarpas tropicais, examinaremos et seqüência: os fatores de 
erosividade responsáveis pelo deslanche terminal dos processos: 
os fatores de erodibilidade e o fluxo cos movimentos de massas 
ocorridos no setor Paranapiacaba ca Serra do Mar em fins de 
janeiro de 1985. 
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I - Os fatores de detonação das avalanches 

detríticas m~ltiplas ~ Serra de 

Paranapiacaba 

O deslanche terminal dos processos ooorridos 

na serra de Paranapiacaba, em Cubatão (janeiro de 1985), esteve 

diretamente relacior.ado com acontecimentos 

excepcional. 

climãt:.:::os e 
hidroclimãticos, de atuação Os fatc=-es de 

erosividade estiverar.. relacionados a grandes chuvadas de verão, 

após longos meses de chuvas de fracas a médias, responsá,e:.s por 

grande saturação dos solos nas escarpas da Serra. 

A análise dos dados de preci~:.~acões 

ocorridas na Serra do Mar, em 1984-1985, possibilita del:.~~tar a 

área de incidência das grandes chuvas de verão, no period=, para 

uma faixa da Serra do Mar, que se estende de Ubatuba-Bora:::ãia até 

ItapanhaÚ-Paranapiacaba, atenuando-se rapidamente para s~~oeste, 

na direção ão vale ãe Cubatão e da Serra de Mongaguá. ~=ata-se 

efetiva.mente do "núc Leo " considerado mais critico em te=:::!os de 

precipitações, de todo o Brasil de Sudeste; com índices ~édios 

máximos centrados no sitio altamente chuvoso do alto Itapanhaú, 

ao fundo do canal da Bertioga. t a já cognominada •;>equena 

Amazônia", engendrada pela umidade e grandes chuvas orog=á::icas, 

distríbuidas pelo ano todo: uma pequena área de grandes serras 

tropicais, assimétricas e escarpadas, onde ocor=-a~ as 

precipitações mais elevadas de todo o Brasil, para não fa:ar de 

toda a América Tropical, central e oriental. Nessa área ~oda, a 

despeito de seus altíssimos índices pluviométricos nunca 

ocorreram casos de "ava Lanches débris", múltiplos e contí:;-.:os, em 

qualquer setor protegido por matas naturais continuas e bem 

preservadas. 

Desde a década de 50 a comunidade té=~ica e 

cientifica de são Paulo tinha a percepção definida e~ g-~e as 

grandes florestas da Serra do Mar deveriam ser conserva~as, ao 

máximo, para proteger as encostas e os piemontes, assim ~=o para 

evitar assoreamentos de portos e canais, e a conta=.inação 

sedimentária àe rnang~es e praias. Enquanto a cobertura f:~restal 

estivesse bem preservada nas ingremes encostas da Se~==· não 

havia porque temer a ação das grandes chuvas, habituais d~ setor 

Boracéia-Itapanhaú-Paranapiacaba. A despeito das fortes 
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decliviãades das vertentes da Serra, as chuvas fa2iam tão somente 

progredir a decomposição das rochas, readubar o chão da floresta 

com matéria orgânica a alimentar os numerosos canais de 

escoamento das bacias de captação de águas das torrentes 

tropicais, de há muito estabelecidas na testada superior da 

Serra. O fluxo das águas na paisagem da grande serrania costeira 

exibia toda a dinâmica da tropicalidaõe, em áreas de escarpas 

tropicais: água tombando sobre o dossel alto e denso da 

vegeta;ão; água escorrendo por troncos e 

e anastomosados no chã~ 

raizes; água formando 

da Serra; água se lençóis difusos 

infiltrando e alimentando lençóis irreg~lares de solos e bolsas 

de roc~as decompostas; lençóis alimentando riachos e braços de 

torrentes, nos intervalos entre as ch~vas; florestas retendo 

forte taxa de umidade; cascatas tropicais, de água limpidas, 

escorrendo por entre leitos rochosos ou se=.i-rochosos; árvores do 

sub-bosque aguardando o momento para substituir naturalmente 

velhas árvores, em fim de ciclo vital; mais água ou menos águas 

nos riachos cascateantes e nos peque~os rios, ao sabor das 

maiores ou menores "entradas" de prec:;,.pitações no complexo 

paisagístico. Por ocasião das grandes chuv a s , raros lesionamentos 

por erosão pluvial ou fluvial: u=a admirável biostasia 

funcio~ando num esquema de estabilidade re:ativa de vertentes. 

.. :. 

O cotejo de dados existentes para diversos 

sítios da Serra do Mar paulista - referen~es ao ano meteorológico 

de 1984-1985 - confirma o esquema e o ri~=:) das chuvas de modelo 

orográiico, de há muitos anos já conte~idos para a fachada 

atlãntica do Brasil de Sudeste. Os lugares chuvosos localizam-se 

nos "altos" da Serra, próximos da cumiada assimétrica que serve 

de divisor d1âgua entre os formadores do Alto Tietê e as 

cabeceiras torrenciais que alimentam os r~os curtos, que vão ter 

diret~~ente ao mar (Mogí, Itapanhaú). 

Nos "altos1' da Serra d:) Mar as precipitações 

anuais totalizaram volumes sempre superiores a 4000 mm (Barragem 

das Peàras, 4497,6; Paranapiacaba, 4121,2). Na área das escarpas 

própriamente ditas e seus piernontes imediatos, os postos 

pluviométricos acusam diminuições da arde= de 1/4 em relação aos 

totais verificados nos altos da grar.~e serrania costeira: na 

Elevação 350. um total de 3266 mm; em PilÕes, 3107,l mm; e, na 

Caixa 10, 2897,4 mm. No Litoral de Sa.~~os, própriamente dito, 

constataram-se precipitações aproximadame~~e na metade daquelas 

ocorriôas nos altos da Serra do Mar, no mesmo período de 

obser~ação (1984-1985): Saboô, 2314,3, e, José ~anino, 2255 mm. 
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Em Ubatuba, no Litoral Norte que se comporta como ãr~a de 

piernonte da Serra do Mar e~ apenas seis meses, por ocasião da 

primavera-verão de 1984-éS, choveu quase tanto quanto em um ano 

na região de Santos. Efeti·;amente, ali, de outubro de 1984 a 

marco de 1985, tombaram 2297,5 mm. 

Para se avaliar o ritmo, a intensidade, o 

volume e os espasmos das chuvas, na Serra de Paranapiacaba, no 

decorrer do ano meteorc:ógico de 1984-1985, nada ma~s 

significativo do que a análise dos dados de precipitações 

ocorridos nos "altos" da serra do Mar, no próprio sitio de 

Paranap1acaba (Posto p-:2-080 - Paranapiacaba, RFFSA 

Eletropaulo, Div. de Servs. de Hidrometeorologia). Por muitas 

razões, os registros do posto de Paranapiacaba se constitueffi na 
referência básica para o entendimento do esquema de detonação dos 

processos de avalanches detríticas ocorridas na Serra do Mar, ~as 

vertentes escarpadas do flanco direito do vale do rio Mogl. 

Em Para..apiacaba, entre julho de 1984 e ju.~ho 

de 1985 ocorreu um total de chuvas da ordem de 4121,2 mm. Por 

onze meses as precipitações foram sempre superiores a 150 mm, ~ã~ 
se podendo falar em estação ou meses secos. O menos chuvoso cos 

meses foi maio de 1985, que ainda assim contou com um total de 

113,6 mm. O mais chuvoso e dotado de mais fortes processos 

espasmódicos foi janeiro de 1985, que totalizou 871,8 mm. 

As chuvas de inverno foram muito forte e:rl 

Paranapiacaba, em 1984: j~lho, 257 mm a agosto, 365,4 mm. O mes 

de setembro, que em geral é mais seco, ainda assim recebeu ~~ 

total de 177,2 mm. Cessada a intervenção das frentes frias, de 

meio de ano, na área da Serra do Mar, predominaram as chuvas 

orográficas, ao ensejo do reaquecimento gradual das temperaturas 

e aumento do volume de ar saturado proveniente do Atlântico. Co~o 

muito bem sublinhou Elina de Oliveira Santos (1965, p. 132), 

referindo-se ã região co~siderada: "em virtude da presença da 

barreira da Serra, as chuvas orográficas 

tôda sua extensão, tornando-se mesmo 

sao generalizadas e~ 

excessivas, pois são 

provocadas por qualquer tipo de frente, inclusive pela 
frontogênese que ai se processa por estar seu relêvo escarpado a 

barlavento, recebendo, constantemente, ar úmido (mais quente ou 

mais frio) , conforme a hora do dia ou a esta cão do ano". 
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Em meados de outubro, que excepcionalmente 

foi mais ch~voso do que novembro, em 48 horas (dias 18 e 19) 

ocorreram precipitações concentradas da ordem de 162 mm, 

prenunciando os espasmos maiores que haveriam de incidir sobre o 

verão que se aproximava. Em novembro as chuvas foram muito 

constantes porérr. pouco intensas, com volumes êiãrios sempre 

inferiores a 35 mm. 

No último mês do ano de 1984, ao ensejo do 

grande aqueci~e~to do interior do continente, co~ ampliação da 

massa de ar tro?ical continental (Ta), ocorrerarr. chuvas Mais 

continuadas e :....~tensas, comportando dois picos de mais de 100 nun, 

em 48 horas (dias 7/8, 115 mm; e, dias 12/13, 120 r.~). Dezembro 

totalizou 407,2 mm de precipitações, distribuídos por 24 dias de 

chuvas. Se, e.::. dezembro choveu quase o dobro de novembro, o mês 
de janeiro conseguiria ultrapassar em mais do que o dôbro, as 
chuvas de dezer..bro, acusando a cifra excepcional de ê71,8 mm. 

O importante a assinalar é que chegamos ao 

roes de Janeiro êe 1985 com uma enorme saturação gera: dos solos e 
dos regolitos da Serra do Mar, na região de Paranaçiacaba. Desde 
os primeiros d~as, as chuvas tenderam a ser co~centradas e 
fortes: entre l e 2 de janeiro (48 horas), 111 nun: 7 de janeiro, 

80 mm; 13 de janeiro 101 mm; 17 de Janeiro, 93,6 mm. E, 
finalmente, c~is dias de verdadeiro dilúvio: 22 de janeiro, 246 
mm; 23 de janeiro, '98 mm. Em 48 horas, comportando t= dia inteiro 
e wna noite de chuvas, 344 mm de precipitações! As c~~vas àe um 
dia correspo~~eram ao total anual médio da :ocalidade de 
Cabaceiras, na Borborerna Paraibana. O número àe dias chuvosos foi 
inferior ao de dezembro, atingindo apenas 22 dias. E:.tretanto, os 
momentos de g-randes "chuvadas" foram entremeados com dias 
seguidos de c~uviscos e muita umidade, responêendo por uma 
constante saturação dos solos nas escarpas, então revestidas por 
uma cobertura vegetal extremamente degradada pela poluição 
industrial da região de Piassagüera-Cubatão. os efeitos da 
escorrência ê'ãgua, através de lençóis concen~rados, foram 
extremamente danosos para a estrutura superficial da paisagem. 
Enquanto que o enorme peso da água retida e s~jeita a fluxo 
descendente ~as vertentes da Serra, iria ocasionar 
escorregamentos e lesionarnentos de rápida atuação, atingido 
sobretudo as e~costas de declividades superiores a ~5/45%. Aqui 
chegados, tere~os que analisar os fatores de erocibilidaàe e o 
fluxo das avalanches detríticas ocorridas no setor ?aranapiacaba 

da Serra do Mar. 
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II - Fatores de sensibilização da erodibilidade ~ ruptura 

do eauilibrio geoecológico da Serra do Paranapiacaba 

.... 
• 

O papel da poluição indus~rial foi essencial 

na preparação das condições que conduziram ao sistema de 

deslisame""~os por avalanches débris, na Serra àe Paranapiacaba, 
em fins êe janeiro de 1985. Após duas decáda~ êe poluição aérea, 

por gases e particulados, através de uma carcha cumulativa e 
incontrolada, a vegetação da Serra do Paranap~acaba foi atingida 
em cheio por processos de degradação e fenec~;.r-nto diferenciais. 
Trata-se àe um dos exemplos mais dramáticos êa perturbação local 
do ciclo hidrológico em um setor de escarpas ~=opicais, sujeito a 
um rnecanis~o de fortes chuvas orográficas. 

Por vinte anos, a f::rtissima poluição 
atrnosféri~a, emitida pelas numerosas ind~s~rias do distrito 

industrial de cubatão-Piassagüera, vem afetar.~:: o espaço aéreo da 
cidade e a frente escarpada da Serra do Mar, ~a vertente direita 
do vale do rio Mogi. Duas células de ar q~e~te, forcadas pela 

urbanização e pela industrialização, em áreas o~trora pantanosas 
do pierno~~e da Serra do Mar, redistribuem o ar poluído para toda 
a área urcanizada ou habitada da cidade de Ci.:.:;a~ão. Por sua vez, 

em numercsas situações atmosféricas, gases e particulados, são 
retomados pelo fluxo de ar ascendente, segunê~ a decomposicão de 
forças dos ventos dominantes, procedentes êos quadrantes Sul, 
Sudeste e Leste, que forca a penetração da pc~~ição, vale do Mogí 
adentro. As imagens de satélites, tomadas e~ êiferentes épocas 

do ano,pen:-.item delimitar perfeitamente a área principal da Serra 
do Mar, atingida pelo deslocamento das e~issões poluidoras, 
geradas e= Cubatão-Piassagüera. As chuvas oro~ráficas elevam a 
poluição até aos altos da Serra, e, logo, elas próprias formam 
urna barreira á sua penetração planalto aãentr~, devido o aumento 
da intensidade das precipitações na área do reverso continental 
imediato da própria Serra. Junto com as preci~~tac;ões que incidem 
sobre os "altos" da Serra, urna grande massa de particulados e 
produtos q~i.Inicos é devolvida às florestas remanescentes, em 
franco processo de fenecimento, atingindo rápidamente o solo, que 
fica sujeito a um processo de envenenamento c::=.~lativo, de fortes 
conseqüências ecolõgicas e bióticas. As á;~ês que descem pelas 
pequenas ~orrentes ou sub-bacias hidrográficas àa Serra, ganham 
aceleração e força erosiva, por ocasião cas grandes chuvas, 

1 O 



lavando o material quimico, e devolvendo parte déle para o 

piernonte urbanizado, de onde partem outras tantas fontes de 

poluição hidrica, para o fundo dos estuários e grandes planícies 

de marés com manguesais. 

O movirren~c convectivo do ar, que reespalha a 

poluição aérea para uma granêe parte da área urbanizada de 

Cubatão, ocasiona prejuízos i.r:calculáveis para a saúde pública, 

envolvendo toda a população residente, localizada no âmbito ãe 

sua atuação: classe média urba~a, população dos bairros carentes, 

comerciários e pequenos comerciantes, e trabalhadores 

industriais. Empresários, prop=ietários de indústria, engenheiros 

e técnicos especializados em geral não residem em CUbatão. Vila 

Parisi, comunidade residencial pobre, que adquiriu uma certa 

"centralidade", em função àe ter sido envolvida por grandes 

usinas industriais, é afetada p~r um grande número de gases e uma 
forte taxa de material partic~lado. Entretanto, Cubatão corno um 
todo é afetada, em diferentes ~edidas, pelos efeitos danosos de 
uma poluição industrial, até há pouco tempo totalmente 
incontrolada. Apenas os bairrcs residenciais mais excêntricos 

situados na metade sul do ~unicípio de Cubatão - ficam menos 

expostos aos efeitos da poluição industrial, protegidos sobretudo 

pela direção dos ventos domina~tes na Baixada Santista. 

O notável ~aisagista norte americano Garret 

Ekbo disse certa vez, em cc~ferência feita em São Paulo, que a 
vegetação é em geral mais for~e do que os homens em relação à 
poluição industrial; razão pela qual é preciso ter um cuidado 
redobrado com a qualidade atr~ie~tal quando a biomassa vegetal 
começa a fenecer. Foi exata=,ente por ter urna correta percepção 
dêsse fato, que a comunidade c~entifica de São Paulo realizou 
todos os esforços para esclarecer governantes e burocratas sobre 
o nível de periculosidade da situação da área de 
Cubatão-Piassag~era para a sa~de do homem-habitante, no interior 
e no entorno de um distrito i~=~strial totalmente mal planejado. 

A forma de ingressão da pluma de material 
poluído no interior do vale do Mogi, frente à Serra de Cubatão, 
não deixa dúvidas sobre a correlação entre poluição aérea e o 
fenecimento diferencial da cobertura florestal, no espaço 
ecológico da serra. Os ào=:.:.::ientos existentes através de 
fotografias aéreas e imagens de satélites - tomadas em diferentes 
épocas - permite associar o fenecimento da vege~ação da Serra de 
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Paranapiacaba ao conjunto persistente de emissões poluidoras, 
geradas pelo distrito industrial de Cubatão-Piaãsaqfiera. Permite, 

sobretudo, constatar a acão em bloco do material particulado e 
dos gases, sem possibilidade inicial de determinação exata do 
percentual de participação de cada tipo de produto g-~irnico ou de 

cada massa original de partículas, relacionado a essa ou aquela 

indústria. 

- . 

O fato bãsico e incontestãve: é que a 

poluição aérea atuou dentro do vale ininterruptar.:e~te, a partir 
da década àe 60, com acréscimos progressivos de produtos 
quimices, em descarte aéreo. Rigorosamente, foi um bolo de 
poluição, interativado e associado a taxas fortes àe umidade e de 
névoa escendente. Um "pool" asfixiante de poluição química e 
detrítica; ora mais denso a compósito, ora ~ais ou menos 
mortífero para a vegetacão e fauna, ora mais expan~~do ou mais 
retraido no espaço do vale e da Serra contigu~. Mas, sempre 
atuante, atê ~esmo após algumas proibições, subs~ituições de 
componentes energéticos e instalações de filtros saneadores de 

gases e particulados. 

A dura realidade reside no fatc de que, o 

fenecimento desigual e descontrolado da vegetação q~e revestia e 
protegia as vertentes das escarpas e de seus esporõas, deveu-se 
exclusivamente à poluição aérea, persistente e agressiva, 
proveniente das indústrias de Cubatão-Piassagfiera. A face da 
serra do Cubatão mais atingida pela poluiçã~, e tornada 

vulnerável para as grandes chuvas de verão, esteve sempre 
protegida em =elação a uma penetracão direta por parte da 
predação mecânica, predação por queimadas ou por ccleta vegetal 
lesionante. Do lado sudoeste, as instalações da a...~tiga Ligth e 
atual Eletropaulo, sempre foram muito bem fiscaliza~as, em todas 
as épocas, proibidas visitas sem permissão prévia êa emprêsa. Nos 
"altos" da Serra, entre as instalações de captação de ãguas, as 
cabeceiras de reservatórios e a vila de Paranapiacaba, a presença 
de w::i verdadeiro tampão ecológico, representado ~la Reserva 
Florestal de Paranapiacaba, de ingresso limitado, e em geral bem 
protegida. E, logo depois, a faixa da antiga S.P.R - atual RFFSA 

sujeita a rígida proteção peculiar às instalações de estradas 
de ferro em setores críticos. Ligth e S.P.R. possuíam uma 
consciência geotécnica atilada, tendo o maior ~nteresse na 
preservação ar-..biental, a favor da segurança de suas instalações. 
Tal consciência técnico-cientifica passou de =~do natural e 

transparente para as empresas brasileiras ~~e as sucederam 
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(Eletropaulo e RFFSA). Apenas a Estrada Velha do Mar, no seu 
traçado fabuloso, ao longo da torrente do rio das Pedras, 
cruzando a faixa dos duetos d'água ãa Eletropaulo, permaneceu sob 
níveis censuráveis de conhecimentos geotécnicos e geoarnbientais, 
sujeita a interrupções demoradas e revanches catastróficas da 

natureza. Para completar o esquema de proteção ao núcleo 
principal da Serra de Paranapiacaba, há que referir o fato ãe 
existir na área de desemboque das drenagens das sub-bacias de 
torrentes tropicais, uma série de ~argantas sinuosas, sob a forrr.a 
de canais de escoamento talhando ro=has resistentes. Não há co~~ 
penetrar em tais setores basais ca Serra de Paranapiacaba sem a 
autorização expressa das indústrias. o conjunto de tais esquemas 
eventuais de segurança era s~ficiente para garantir um 

congelamento relativo, de todo um setor escarpado, avaliado em 
100 ln:~ de espaço geoecolôgico. 

Fechada a aoorda~ens predatõrias 
diretas a Serra de Paranapiacaba foi atingida pela força e 
1ntensidade da poluição aérea (Ab'Sâber, 19êZ) Grandes cargas de material 
particulado e gases atingirar- o dossel de suas matas, 
impossibilitando a continuidade norc~l da fisiologia vegetal de 

numerosas espécies arbóreas de suas matas. Não houve queimadas. 
Não ocorreram escarif icac;Ões qenera 1 i zadas. E, entrementes, atuaram 

processos de asfixia e envenenamento, equivalentes a sucessivas 
capinas químicas, atingindo sobret~do as árvores de maior porte. 

E , tornando impossível o retorno e o desenvolvimento normal do 
"stock" originário das espécies florestais das matas atlânticas 

ãa Serra. Encurtou-se o tempo ce vida das grandes árvores ãa 
mata. Eliminou-se o caráter dominar.te de algumas espécies arbórea 
da floresta regional. Interferiu-se na composição e no ritmo ãe 
vida de uma cobertura de matas tropicais, que se constituía em um 

importante refúgio florestal, co= duração bem superior a três 
milhões de anos. Foram vinte anos de luta entre uma velha 
floresta tropical - sadia e viqorosa, enga5tada em íngremes 
escarpas, que ela própria ajudava a tanter - contra os efeitos de 
uma poluição insidiosa, asfixiante, impermeabilizante, e 
assassina de árvores. Uma resistência passiva contra inimigos 
poderosos, chegados via aérea (para não dizer vindos do céu). 
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A fragilizacão do suporte geoecológico pelo 

fenecimento da vegetação florestal de grande porte preparou· o 

terreno para os movimentos de massa e ação erosiva das grandes 

chuvas de fins de janeiro de 1985. A partir de 1980 as primeiras 

lesões foram detectadas na testada geral da Serra: remoção 

parcial de solos; dessoalagem generalizada nos setores mais 

escarpados; pequenos escorregamentos acima dos taludes ão Caminho 

Velho ão Mar; proliferacão de samambaias em cortes e taludes de 

r odov a a s , e, concen c r a ç àc de blocos nos canaletes su:::.-rochosos 

das bacias de captação de águas das torrentes tropicais. Grande 

saturação dos solos e das massas de rochas decompostas na "meia 

serra" superior e "meia serra" baixa, a partir de novemtro e nas 

três primeiras semane s de janeiro. E, por fim, a "deto:-:.ação" da 

catástrofe, em funcão das grandes chuvas dos dias 22 e 23 de 

janeiro. Du~ante w:: dia e urna noite de precipitações torrenciais 

sobreveio o desastre ecoiÕgico. Na grande maioria dos postos 

pluviométricos, os registros indicam fortes chuvadas nos àias 22 

e 23, acusando totais muito maiores no primeiro dia. 

Reaistro àe precipitações em diferentes 

postos da região de Cubatão 

Dias 22, 23 e 24 de janeiro 

l. 985 - 

22 23 __ 24 

Paranapiacaba 246,0 98,0 3,6 

sangradouro do 148,8 134,6 6,6 
Pequeno Perequê 

Barragem de Pedras 235,6 1 124,0 ! 10,6 

Elevação 350 183, 4 104, 6 2,8 

Caixa 10 280,4 90,2 5,1 

Usina Henry Borden 165,0 1 01, 6 1 , 4 

Filões 39,2 142, 5 83,6 

Evangelista de Souza 85,2 33,2 9,4 

Saboó 45,6 103,4 1,8 

Josê Menino 49,2 108,2 0,4 

~- 
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Foram tais chuvas, muito fortes e 

conti-~uadas, que contribuíram para desestabilizar as vertentes, 

liqfic=azer pacotes de solos e regolitos, criar rupturas entre o 

material deslocado e as vertentes íngremes, situadas acima do 

material escorregado. Sendo que, a partir àos setores descalçados 

dos pequenos e múltiplos escorregamentos basais, formaram-se 

sulcos alongados, de um tipo anômalo; criados mais própriamente 

pela passagem do material detrítico, descido em avalanche, do que 

qual~~er sistema que pudesse lembrar ~~ processo de erosão 

fluv~al regressivo. 

Foram numerosos deslisamentos int~rligados, 

sob a forma de um verdadeiro siste~a em cadeia de avalanche 

débr~s. A despeito de existirem diversas variações em torno do 

fator exato do deslanche desses deslizamentos, eles todos 

perte~cem a um só e mesmo tipo genérico: todos eles são ravinas 

de avalanches débris. Ocorreram centenas delas na testada 

super~or dos anfiteatros que serviam de cabeceiras para as bacias 

de ca~~ação das torrentes tropicais da Serra. Outras tantas, na 

meia "serra superior". E, mais outras, nos dois flancos de 

ingre~es esporões separadores de sub-bacias de torrentes. Algumas 

poucas, e muitas raras, nas íngremes vertentes da base da Serra, 

manti=as por faixas de rochas mais resistentes é erosão e à 
deco=?osição química. 

Na realidade, o que aconteceu, foi que os 
soles e as massas de rochas decompostas - já bastante saturados - 
rece:r-:ndo uma carga d'água muito superior ã sua capacidade de 
abscr;ão (e, sob condições de uma vegetação sujeita a um 
fenec~mento irregular e a uma reconstr~ção incompleta e seletiva 
de 1:..;~as secundárias), não puderam 

física e ecológica das vertentes 
preservar a estabilidade 
mais escarpadas. Dai os 

escorregamentos múltiplos, gerados sob a forma de processos 
espas~ódicos, de extrema violência, ao longo da testada mais 
inte~a da Serra de Paranapiacaba, e, ao longo de seus principais 
esporões. 

os acontecimentos ocorridos a partir das 
prit=e~ras horas de chuvas continuadas e muito fortes, do dia 22 
de ja.=ieiro de 1.985, não foram registrados por testemunhas 
ocu:ares. Como sempre acontece, de resto, por ocasião de 
processos de atuação espasmódica, muito rápidos e praticamente 
impre,isiveis. Trata-se de processos capazes de criar em poucas 
horas ou dias aquilo que ja~ais normalmente seri~ concebível, ou 
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que, para ser gerado, levaria anos, séculos ou milênios (Ruellan, 

19). seriam "momentos resistãsicos", conforme designação que lhes •.. 
" 

foi atribuída por Olga cruz, em seu estudo 'sobz-e ocorrências 

similares de Caraguatatuba. Um tipo de resistasia antrópica, se 
levarmos em conta o aumento gradual do potencial de erodibilidade 
dos tecidos geoecológicos ãa Serra de Paranapiacaba, em fWlção de 

uma poluição industrial agressiva. Fato tanto mais verdadeiro 

porque outros setores da Serra do Mar que receberam taxas 

igual.mente fortes de precipitações não ofereceram condições de 
erodicilidade para sofrer os efeitos das grandes ch~vas 
concentradas, num esq~ema parecido com o da Serra do 

Parana?iacaba. Pelo contrá=io, as áreas fortemente defendidas por 

grandes e 
acontecido 

continuas florestas, nada sofrerarii de similar ao 

em Cuba tão. Não 

Itapanhaú, na Boracéia 
esquerda do rio Cubatão. 

ou 

houve escorregamentos na região ãe 

na vertente escarpada da margem 
avalanches débris se circunscreveram hs 

à faixa mais habitualmen~e poluída da Serra de Paranapiacaba. 

Não existindo testemunhos oculares dos 
acontecimentos ocorridos na frente escarpada da Serra do Mar, na 
região considerada, toda a identificação dos processos geoló~icos 

e geomorfológicos passa a ser feita pela interpretação àe 
registros detríticos, es~r~turas primárias, e fotografias obtiêas 
logo após a catástrofe. Integrando observações de diferentes 

proceàências e ordens de grandeza escalares, e, tendo por 
referência a descrição àe casos similares ocorridos em outras 
áreas do Pais, pode-se c~egar a urna aproxirnaçãó razoável sobre o 
fluxo e a dinâmica das ocorrências de Paranapiacaba, em janeiro 

de 1.985. 

o cer~o é que após algumas horas de ch~vas 

pesadas e continuas, deslanchou-se um fluxo sistêmico, que !ez 
descer de um modo interligado, grandes massas de solos, pacc~es 
de rochas decompostas e toda uma biomassa escorregada de á.I:vores, 
arboretas e troncos de árvores caídas: conjunto heterogêneo gue 
somente sofreu urna frenação temporária e parcial, ao encon~rar 
talveques mais baixos, de canais de escoamento de riachos àa 
frente da Serra. Ou, quando atingirem setores de forte atenuação 
local das declividades, e= porções médias ou inferiores da fre~te 
das escarpas. o "frontft das avalanches envolvia na ernbalagere aos 
solos e regolitos em deslocamento e mistura, uma massa de blocos 
irregulares, que se encontrava no meio das rochas em processo de 
decomposição. Tal corno no caso bem conhecido das vertentes c~s 
morros de Santos, êsses clocos serviram de núcleos de aceleraçã~, 

contribuindo para estender ainda mais a faixa basal éas 

avalanches detriticas. 
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acontecidos de 

escorregamentos 

perpendicular ou 

Devido a simultaneidade dos processos 

alto a baixo, "na frente das escarpas - muitos 

somente puderam ser retidos ao incidir, 

obliquamente, com algum setor de canais ou 

sub-canais das torrentes tropicais. 

formaram-se práticamente em cima 

escoamento, sendo que a lavagem 

lamacentas provindas de setores de 

Alguns "dedos" das avalanches 

dos leitos de canais de 

posterior feita pelas águas, 

montante, pode reativar os 

esccrregamentos a partir da remoção parcial das massas detriticas 

basais, frenadoras. No conJunto dos 60 quilômetros quadrados de 

frente de Serra, mais atingida pelas avalanches, estabeleceram-se 

toêos os tipos de bloqueios temporários de correntezas, com 

desubstruções rápidas em função do grande volwne de água e lama 

el!: trânsito nos canais e sub-canais âe escoamento, das torrentes 

tropicais. Nos escombros basais, fortemente lavados dos 

escorregamentos, encontravam-se frequentemente, troncos quebrados 

no entremeio de blocos e calhaus de toàos os tamanhos. 

_ .. 
As precipitações que antecederam as grandes 

chuvas concentradas, dos dias 22 e 23 de janeiro de 1985, 
contribuíram para saturar os solos de urna boa parte da Serra do 

Mar, na regiao de Santos-Itapanha~ e Boracéia. Entretanto, a 

fragilidade da cobertuda vegetal no setor Paranapiacaba da Serra, 

contribuiu para um excepcional aumento do volume das águas, e de 

seu poder de erosividade e transporte, no momento em que as 

chuvas se acentuaram. Na área que, horas depois, iria ser afetada 

pelo formidável sistema de avala~c~es detriticas, houve um 

auoento inusitado dos fluxos d'água nos canais de escoamento das 

torrentes tropicais, estabelecidas na :rente escarpada da Serra. 

De início houve um grande aumento ão vc Luma das águas, um aporte 

crescente de argilas vermelho-amareladas, simultaneamente com um 

alteamento e alagamento da corre~te d'água nos canais de 

escoamento, dotados de leito rochoso e liso, atapetados ou não 

por grandes blocos de transporte lento. A avolwnação das águas 

lap.acentas contribuiu para descalçar a base das vertentes onde 

ir,iciavam-se áreas dotadas de solos e regolitos, colaborando de 

i.I:lediato, para uma certa abrasão lateral de material detrítico 

L~cosolidado. Importa compreender q~e, todos os sitemas ou 

sub-sistemas fluviais engordados êa Serra do Paranapiacaba, 

funcionaram com uma espécie de força total, num sistema de fluxo 

hierarquizado, de alto e baixo, desde as cabeceiras até ao fundo 

do vale coletor geral das águas, situado entre o alto esporão da 

Serra do Marrão e o piemonte da escarfa da Serra do Mar (Serra de 

Paranapiacaba ou Serra de cubatão). 
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Até os fins da década de 50, as aguadas da 
Serra do Mar, provenientes de torrentes tropicais bem 
individualizadas, eram de uma perenidade generalizada, e dotadas 
de fortes fluxos d'água, mesmo por entre os períodos de maior 

chuva. Tratava-se de sub-bac~as torrenciais, instaladas em 

posição 

limpidas 

marcadamente obseaüente, alimentando com suas águas 

no piemonte os dois principais coletores situados 

complexo da serra: os rios Mogi e Cubatão. Tais rios, que 
contribuíram para dissecar la~eralrnente a frente antiga da grande 

escarpa criando um sistema de esporões em "pinça de 
(Almeida, 1.953), possuíam u::: caráter marcadamente 

copiando a direção geral êas velhas estruturas 

caranguejo" 
subsegllente, 

e linhas 
tectônicas regionais, orientadas de NE para SW. A rigor, os vales 
do Mogi, do Cubatão e do Médio Rio Branco de Itanhaêm, são 
duplamente direcionados: pela rieção brasileira das estruturas 

antigas e pela direção do lineamento tectônico de Cubatão, que é 
rigorosamente paralelo à direção das velhas estruturas regionais 
(NE-SW). Nêsse sentido trata-se de vales a um tempo subseg~ente e 
de "linha de falha" (faul t line valleys) . 

Todas as s·.ili-bacias instaladas na frente 

principal interiorizada da Se~ra de Paranapiacaba, na região de 
Cubatão, são formadas por rios obseq~entes que coletam sub-canais 
de escoamento e minúsculos riachos da bacia da captação de águas, 

dispostos em amplo anfiteatro na, testada média e superior da 

Serra. Tal posição, em for~a de denso leque de aguadas, 
distribuidos por um anfiteatro de gênese relati\·amente antiga no 
"fron t" da Serra, cria uma enorme gama de variações para a 
posição dos ramos menores da drenagem, em relação à direção geral 
das estruturas. Existem casos que vão do obseq~ente ao 
subseq~ente recente, passando por numerosos casos de pequenos 
braços dentriticos inseg~entes. 

As sub-bacias de maior amplitude - em geral 
dotadas de apenas alguns q~ilômetros quadrados de área de 
drenagem - são aquelas provenientes da testada principal da Serra 
de Paranapiacaba. Por oposicão, as sub ou micro-bacias, geradas a 
partir das altas vertentes dos esporões serranos sub-paralelos 
(Serra do Morrão, serras da !-~âe Maria e Pai Matias), são muito 
mais restritas, ocupando pequena área de drenagem, 
sempre em direção oposta à àa linha de costa. 

e caminhando !! - 
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o traçado da antiga SPR (atual REFFESA), 

implantado na vertente interna da Serra do Morrão, cruza os 
canais de escoamento de todas as micro-bacias de torrentes, que 
se dirigem para a margem esquerda do rio Mogi. O traçado da velha 

ferrovia - em aproveitando-se da alongada vertente ão Morrão - é 
todo êle construido através uma alternância de viaà~tos, cortes e 
túneis, desde a estação de Paranapiacaba, no alto àa Serra, até 
Piassag{~era, ria "raiz" da própria Serra do Morrão. Para 

re-estabilizar as vertentes escarificadas mecâ~icamente pelas 

sucessivas obras ali realizadas, foram feitas nurr.erosas obras de 

arte cornpleme~~ares, assi~ como múltiplas construções para 

atenuar a força das águas selvagens, nos canais o~ sub-canais de 
escoamento da drenagem serrana. Escadarias, para atenuação da 

força das águas pluviais e fluviais; muros àe arrimo de 
diferentes tipos e ôimensões; vertentes impermeabilizadas por 
piche; e, canaletas múltiplas para desviação de aguadas de 
encostas. Obras feitas desde os trabalhos iniciais do século 
passado, a par~ir de 1.863. Nos últimos vinte anos substituiu-se 
a proteção das antigas matas, quase continuas - existentes acima 

dos taludes - por uma larga faixa de grarr.ineas de grande 
capacidade de retenção das águas pluviais, tentando assim 

corrigir os perigos criados pelo fenecimento irregular da 

vegetação florestal nas encostas da Serra. 

A Serra do Morrão é constituíãa por granitos 

e gnaisses graníticos, com manto de decomposiçã~ de rochas não 

muito espêsso e nem muito irregular. Nessa situação a larga faixa 

de gramíneas resistiu bem às ocorrências de janeiro de 1.985, 

tendo sido resistrados alguns poucos escorregamen~os, em setores 

das bacias de captação de águas, no entremeio de vegetação 
fenecida, sit~ada em posição suspensa, em altas vertentes da 
serra. os canais de escoamento alongados deram possibilidade de 
evacuação para os detritos e blocos rochosos, removidos das 
cabeceiras, se=. afetar os engates laterais dos viadutos, 
construidos co~ grandes peças de aço. A velha estrada construída 
na década dos 60, no século passado, funcionou nuito mais a 

contento - e, com maior segurança - até ao momento em que possuía 
massas de vege~ação florestal densa, abaixo e aci~a da faixa de 
trilhos, no setor Serra do Morrão. o fenecimento irregular da 
vegetação natural, realizaào pela poluição aérea as~endente - a 
partir do dis~rito industrial de Piassaguera-C·.:;;atão - criou um 
granàe risco para a conservação e o func1ç~~~~~to da velha 
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ferrovia. Fato que obrigou a uma reformulação substancial das 
questões de estabilidade das vertentes, através a ampliação do 

cinturão de desmatamento contiguo à faixa dos trilhos, ao par de 
um imediato plantio de gramineas resistentes, e uma recuperação 
múltipla das velhas obras de arte protetoras da estrada. Nesta 
nova conjuntura, entretanto, os restos de matas, poupados nas 

bacias de captação de torrentes, não mais conseguem resistir às 
grandes chuvas, após periodos de precipitações continuadas, 

responsáveis por grande saturaçuo de solos. As chuvas de janeiro 

àe 1.985, ao engordarem demasiadamente a correnteza de alguns 
canais de escoament_o, fizeram escorregar restos de solos e 
trechos de matas isoladas, situadas nas cabeceiras das torrentes. 

t quase certo q-~e os remanescentes fenecidos 
de antigas matas - situados e~ posição elevada e altamente 

declivosa, e, distribuidos de modo irregular pela cumiada da 
Serra do Marrão - tem seus dias contados. E, não há condicões de 
se prever, o que de mais grave poderá acontecer, caso haja uma 

remocão total dessa cobertura residual protetora. Sabemos tão 
somente que no caso particular dos flancos da Serra do Morrão, a 
permanência dessas matas contin~a sendo wna garantia para a 
retenção e o travamento dos solos, .:.~ controle relativo para as 
bacias de captação de águas das torrentes tropicais, e, um 

unpedimento à rápida exposição da ossatura rochosa daquele 
notável esporão sub-paralelo da serra do Mar, fato que poderia 
ser catastrófico para a própria preservação e funcionalidade da 
velha ferrovia. 

- ·. 
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- " III - A POLUIÇÃO INC~STRIAL E A FRAGILIZAÇÃO DO GEOSSISTE~A 
"SERRA.DO MAR·, NA REGIAO DE CUBATAO 

e estabelecimento da correlação e.~tre a 

poluição aérea, o fe~ecimento irregular da vegetação florestal, e 

o aumento do potenc~a: de erodibilidade da Serra de Parana?iacaba 

na área de Cuba~ão - é um dos fatos de ordem cientif~ca mais 

consistentes de 

ambientais. Ao 

que se 

localizar 

tem noticia no campo das ciências 

indústrias de alto teor pol~idor, no 

piernonte da Serra de ?aranapiacaba e vale do Mogi, tecnocratas e 
empresários decreta=~ a morte por asfixia das grandes z:.atas que 

protegiam as escarpas tropicais da região. Não se co~~ece em 

qualquer parte do M:i:--~o. um efeito tão devastador e inco~seq~ente 

em tão pouco te~p~ de atuação - de indústrias poluidoras sobre 

uma cobertura flores~al de escarpas tropicais, corno foi e caso do 

distrito industrial ce Cubatão-Piassagilera sobre a Serra de 

Paranapiacaba. 

,._ ~.:.teriorrnente ao advento dos focos e=issores 

de poluição aérea, as grandes matas das escarpas da Serra do Mar 

estavéllll muito bem preservadas ao fundo da Baixada Santista, e, 

sobretudo, no inter-espaço que se situa ao norte da Estraca Velha 

do Mar, as insta:a ;ões do "Sununit control" da antiga :..:.ght and 

Power (atual Eletropa~lo), e a Reserva de Paranapiaca~a. Por 

outro lado nunca ~ouve condições muito favoráveis para coleta 

vegetal agressiva o~ qrandes queimadas ao partir do pieco~te da 

Serra. A floresta estava muito bem preservada, a fauna zastante 

prejudicada devido a redução drástica do território de 

sustentação, no planalto, piemontes, vales e baixadas. 

2.- anos de poluição, cresce:ite e 
ininterrupta, responcen por um efeito generalizado de fe~ecirnento 

da vegetação natura:, acompanhada de uma substituição i~=ompleta 

e irregular por espé~ies secundárias, não muito diversi=icadas. 

Expandiram-se espéc~es capazes de suportar uma certa carga de 

poluição, porém inca~azes de efetivar um retravamento dos solos e 

rochas decompostas, sobretudo em face de uma erosividade 

potencializada, rela=ionada com uma das áreas habitualcente mais 

chuvosas do Brasil (3D00 e 4500 nun de preci?~~acões anuais, em 

média). Nos setores mais poluídos desa?arecerarn as grandes 
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árvores das antigas matas, assim como as palmáceas habituais da 

floresta atlântica, enquanto na base da Serra e seus esporões 
expanéiram-se os tucumanzeiros, palmeirinhas baixas, de uma 
vegeta;ão rellcto do piemonte, que cresce atualmente por entre 
espaços abertos gramados, em vertentes onôe a floresta foi quase 
total~ente eliminada. Samambaias e campos àe aimbiris reocupam, 
de moé~ natural, porém descontínuo, as vertentes úmidas contíguas 

as fa~xas de brejos, em lugares onde o fe~ecimenta da floresta 
foi ::.ais drástico (baixo rio das Pe=ras). Em tais locais, o 
desma~amento provocado por emissão de part~culado e gases, tornou 
as co~~ições ecológicas praticamente irreversíveis, 

mais oportunidades para o desenvolvicento da 
não havendo 

ao norte das 
capoeiras 

instalações 
ou 

capoirôes. Mas 
Eletrc?aulo e 

foi, sobretudo, da 
do ribeirão das Pedras que a devastação por 

poluição química foi mais violenta. Os ventos predominantes na 
Baixa=a Santista, provenientes do quadra~~e sul, sudeste e leste 
deco~?~em-se no eixo do profundo vale do Mogi, arrastando 
ascenêentemente a poluição aérea das fábricas poluidoras 
insta:adas no piernonte (Cubatão-Piassagüera}, para o trecho médio 
e supe~ior da aludida depressão fluvial s:i::>seg~ente. Aba norte do 
siste~a de vales sub-paralelos - Cubatão e Mog1 - embutidos entre 

altos esporões, na forma de "pinças de caranguejo", conforme 
suges~iva denominação de Fernando de Almeida (1953). 

.... 

3.- A vegetação primária, paradoxalmente, foi 
mais a=etada pela poluição industrial do c:,r~e a própria população; 
mas essa foi indescritivelmente mais at~~gida, porque recebeu o 

impac~o residual de uma fortíssima poluição, e, ao mesmo tempo, o 
impac~o social e ambiental das más co~êições de vida e de 

orçar.entes incompatíveis com as necessidaões mínimas da condição 
humar.a. No piemonte e na baixada a poluiçã~ é redistribuida pelas 
cêlulas de calor, através movimentos convectivos. Mas, em relação 
ao vale do Mogi a penetração ascendente dos poluentes é mais ou 
menos constante, dada a predominância dos ventos provenientes do 
Atlân~ico, que incorporam particulados e gases ao ciclo 
hidro~ógico das chuvas orográficas, peculiares à Serra do Mar. 
Não fêsse tal dinâmica, a população de C~~atão teria sido afetada 
de mo~o muito mais intenso do que já ve~ sofrendo, em termos de 
saúde física e psíquica. •• 
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4.- O fenecimento irregular da vegetação arbórea, 

que protegia de modo homogêneo as escarpas da Serra da ação 

direta das chuvas e enxurradas, foi totalmente desastroso para o 
equilíbrio ecológico regional. As enxurradas que percorrem o chão 

inclinado da mata secundár~a baixa e irregular tendem agora a se 

concentrar em numerosos setores, onde há poucos anos predominava 

um sistema de lençóis d'água anastomosados, responsáveis pela 
redistribuição constante da serrapilheira e por uma 

auto-aâubação dos horizon~es superficiais do solo. Por êsse 
mecanismo, provocado pelo fenecimento irregular da vegetação, 
surganalongados canaletos àe 1~ ordem, que se acrescentaram à 
trama fina da drenagerr. das bacias de captação, existentes na 
testada superior da Serra e na "Heia Serra 11• 

5.- Numa área de morros arredondados, com granães 
volumes rochas cristalinas decompostas, porém dotada de índices 
de precipitação variando entre 1300 e 1800 mm anuais, u.:r.a 
devastação da cobertura vegetal ocasiona importante mudanças àe 
padrão nos processos de erosão laminar e de erosão ravinante ãos 
solos e regolitos. A drenagem das pequenas torrentes pode se 

desperenizar, completame~te. Há um empobrecimento rápido e 

generalizado dos solos. ~as áreas de pastagem formam-se trilr.as 
de pisoteio. Os ribeirões, riachos e rios, continuam porém, coo: 
bastante água, mesmo nos L~tervalos entre as chuvas. Numa grande 

escarpa florestada, dotada de índices pluviométricos muito 

elevados, como é o caso da Serra do Mar entre Boracéia e 
Paranapiacaba, as mudanças na "fisiologia" da paisagem ~ê::i 

repercussões muito mais grêses e riscos muito mais catastróficos. 

Existe muito mais chuvas, err:. todas as estações e por todos os 

meses. As declividades são muito mais fortes, e sob o modelo de 

vertentes que variam entre o vertical e o muito inclinacb, 
comportando declives freq~entes da ordem de 35 a 50%. o efeito da 
gravidade dinamiza a ação 
porte. Cascatas tropicais 
de vertentes protegidas 

erosiva dos canais fluviais, de pegua,o 
espoucam por toda a parte, no entremeio 
por grandes matas. Nesse contexto, 

qualquer fenecimento da vegetação (e, com maior gravidade, o 
fenecirnento irregular) acarreta mudanças dúplices no binô=io 
erosividade/erodibilidade. Há uma potencialização da erosividade, 
para as mesmas cargas de precipitações, habituais da área. E, ao 
mesmo tempo, urna sensibilização da erosibilidade do solo e ãos 
regolitos, pelas mudanças ce padrões de escoamento e múltiplas 
formas de dessoalage~ e desestabilização dos tecidos 
geoecológicos. 
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6.- A detonação do sistema natural fragilizado 

pelos efeitos devastadores da poluição industrial de Cubatão, 

aconteceu e~ fins de janeiro de 1.985, quando ocorreram grandes 

chuvas concentradas nos dias 22 e 23, após quinze semanas de 

saturação âos solos por chuvas prolongadas, de àiversas ordens de 

intensiãaâe. Na Serra de Paranapiacaba, frente a Cubatão 

segundo registros de uma rede pluviométricas insuficiente para 

abranger o zoneamento altitudinal das chuvas - tombaram em 24 

horas (àia 22 de janeiro) cargas d'água àa orãe~ ãe 235 a 246 mm, 

nos "altos" da serra, e, de 39 

Em quarenta e oito horas 

ascenderar.1 a somas alarmantes: 

Barragem de Pedras; 370,6 

Elevação 350; e, 266,6 mm na Usina Henry Borden. No próprio posto 

do "Sumrn í.t; Control" da Eletropaulo, onde o ano 1c.eteo:rológico foi 

muito menos chuvoso do que as áreas situadas rrais para o Norte 
(1634,4 mm, àe julho de 1984 a junho de 1985) ,tor:-:baram 116,3 mm, 

ern quarenta e oito horas, fato que teria tido uma relativa 

gravidade, se o controle geotécnico das múltiplas instalações ali 

existentes não fosse permanente e be~ conduzido. os 

escorregarne~~os se iniciaram após horas seguiêas de chuvas, no 

dia 22, prolongando-se pelos dias subseqüentes, mesmo após a 

cessação das grandes chuvadas. No verão de 1985/1986 felizmente 

poderá nada ocorrer de mais grave na região, dev í do o baixo nivel 

de saturação dos solos, pela secas prolongadas de fim de ano. 

a 165 mm, no p Lemon t e da serrania. 

de chuvas intensas, os índices 

344 rrun em Paranapiacaba; 356, 6 na 

mm no Posto da Caixa 10; 288 mm na 

•. .. 

7.- O caráter catastrófico das ocorrências esteve 

ligado a processos a hidrometeorológicos, movimentos de massas de 

solos, regolitos e biomassa vegetal; e, por : Lm , a processos 

hidrológicos, acompanhados de transporte e seãi~entação fluviais, 

anômalos. As informações sobre o fluxo das correntezas e a marcha 

das avalanches são raras e incompletas. o certo é que, em poucas, 

ao longo de três dias, ocorreu todo um sistema de avalanches 

débris em cadeia, através do fluxo das águas superficiais e 

sub-superficiais e o descalçamente basal de solos e regolitos, 

por diversos mecanismos geológicos. Houve descaiçamento por ação 

das águas avolumadas nos canais de escoamento das torrentes 

tropicais, e, descalçamente por escorregamentos localizados em 

pontos críticos, devido a super saturação dos solos e wna 

liquificação àe regolitos argilosos e silticos. ~uma área de 60 

Km2 de vertentes escarpadas - no flanco direito assimétrico do 

vale superior do Mogi - ocorreu uma situação terminal de 

desestabilização de vertentes, abrangendo êe 30 a 40% do 

.... 
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quadrilátero das avalanches. Se houvesse instalações antrópicas, 

ou na pior das hipóteses, se houvesse núcleos habitados na "meia 

serra", a catástrofe teria sido total. Fato que deveria servir de 

alerta permanente a tecnocratas e ignorantes de todos os naipes, 

que jamais quiseram entender ou pensar nas razões que tem 

conduzido os ambientalistas brasileiros a defender a preservação 

integral das escarpas florestadas da Serra do Mar. sem 

subterfúgios e sem concessões. 

8.- Existe urna srande diferença entre o modelo 
natural de escorregamentos detec~ados ao longo da Serra do Mar - 
desde a época da construção da Via Anchieta - e o modelo de 
avalanches detríticas ocorridos na Serra de Paranapiacaba. Os 
escorregamentos reconhecidos na •r::eia serra" superior e na "meia 
serra" inferior (Rodrigues e ~ogami, 1951), por ocasião da 
construção da Via Anchieta, era.e. õe grande porte, muito isolados 
entre si, e gerados em épocas diferentes, dentro dos tempos 
históricos ou no interior do Qua~ernário. Foram gerados em pontos 
criticos de ordem geológica e geo=~rfolõgica, tendo tido, porém, 
o seu deslanche terminal, relacionado a periodos de grandes 
"entradas" de água no solo e subsolo, por chuvadas excepcionais 

do passado. Chuvas ditas de "::i.il anos", na falta de maior 
precisão. Por sua vez, o quadro apresentado pelas avalanches 

débris da Serra de Paranapiacaba nos revela um sistema 
concentrado no espaço, segundou::. modelo geométrico invariável, 
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 das grandes landslides, isolados no tempo 
e no espaço. 

9.- Os escorrega::.-entos da Serra do Paranapiacaba 
foram rápidos e interligados com os canais de escoamento das 
bacias e sub-bacias das torrentes tropicais da Serra. Todos eles 
dependeram diretamente de rupt-..iras na continuidade do manto de 
solos e regolitos, devido a ãescalçamentos sub-basais. Tem a 
forma de sulcos alongados, feito "caminhos de rato" verticais nas 
vertentes íngremes da Serra e de seus esporões. Na gênese de 
todos eles, os processos de desestabilização basal tiveram papel 
decisivo; ora pelo escorregar:-ento de materiais finos muito 
saturados, envelopando blocos pesados; ora pelo descalçamento 
provocado pelo volume, torrencialidade e forç~ abrasiva das águas 
concentradas nos canais êe escoar:.ento rochoso$; os quais devido a 
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altura atingida pela coluna d1água em trânsito solaparam os solos 

da base das vertentes, desequilibrando as massas detriticas e a 

cobertura vegetal, que restaram suspensas e desprotegidas. Em 

muitos setores da drenagem da Serra, a correnteza dos canais 

ficou tão larga e elevada que efetivamente contribuiu para 

descalçar os solos flor~stados, que revestiam as vertentes a 

partir das margens dos canais fluviais. Eventualmen~e a descida 

rápida dos r::ateriais desestabilizados, envolvendo solos, 

regolitos, blocos em decomposição e galharia de árvores de todos 

os portes, incidiu perpendicularmente aos canais fluviais das 

torrentes, criando barragens temporárias, logo ro~pidas pela 

força da água provinda das cabeceiras. Houve certarne~te um efeito 

misto de sulcagem e dessoalagem remontante nas vertentes 

desestabilizadas. Tais escorregamentos se fizera.e, de modo 

rápido, indiferentemente em setores de vertentes êotados ou não 

de nervuras menores de concentração de enxurradas. Tal fato se 
constituiu em efeito multiplicador do número âe nervuras de 

concentração de lençóis d1água pluvial, sendo certo que a 

Serra de Paranapiacaba passará a ter um novo quadro àe canaletes 

de escorrência ê'ãgua, que se acrescenta ao paàrão r.~is espaçado 

da rede dendri~ificada anteriormente predominante. Nas altas 

cabeceiras da ê.renagem, na testa superior da Serra houve 

escorregamentos que re-pronunciaram os pequenos ra~os de drenagem 

da bacia de cap~acão das águas. 

10.- A saida de materiais detritices, 

predominantemen~e finos, para as verdadeiras planícies dos rios 

coletores das diferentes torrentes tropicais da Serra, foi um 

acontecimento ã parte no conjunto dos fatos observados na Serra 

de Paranapiacaba. As planícies de piemonte que conportavarn rios 

meândricos, de volteado tranquilo, ao centro o~ nos lados de 

grandes várzeas, foram literalmente afogados pela enorme volume 

de detritos chegados em massa, através de enchentes diluvianas. 

Cada torrente ca Serra injetou grandes massas de argilas, siltes, 

areias (que por sua vez envelopavam blocos de àeco~posicão de 

rochas granit~zadas e os escombros das florestas es~orregadas). 

alimentando a planicie do rio de Mogi com urna carga ãetritica não 

conforme com a aluviação tropical. A sedimentação espasmódica e 

anômala começo~ por arrazar a vegetação dos diques ffiarginais 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 r~o, sob o modelo 

•... 
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. 
trançado ou anastomosado ( "braideê channe l s") , eliminando as 

cicatrizes de antigos meandros e recheando o espaço total da 

planície pelos materiais provindos das avalanches débris. Por 

mera e paradoxal convergência criou-se temporáriamente um quadro 

de sedimentação piernôntica, mais parecido com as grandes cheias 

de regiões secas, do que com áreas tropicais altamente chuvosas 

como é o caso da Serra do Mar. Como alertou Olga Cruz (1974) para 

os depósitos do vale do rio San~o Antonio em Caraguatatuba, 

gerados em condições similares, não :~sse 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, ligado a uma flutuação climática 

qualquer. A sedimentação foi tão for~e e ampla, que práticamente 

não poderia ter sido barrada em seu cesenvolvimento por obras de 

engenharia hidráulica, de pequeno p~rte. Dai porque os técnicos 

que tem procurado soluções para evita= a repetição 

catastróficos, em relação às instalações 

infra-estruturas de depósitos pe r i.qo so s , 

de processos 

industriais, 

os núcleos e 
resiâenciais situados mais â fre:-.~e, optaram por propostas 

•" õesdobradas e relativamente modestas, àe barragens complementares 

localizadas nos pontos de desemboque cas torrentes tropicais na 

planície principal. Além de reforço de canais e outras obras 

precaussivas, agora reconhecidas por empresários, governantes e 

tecnocratas, como indispensáveis. o rol de propostas em execução, 

àe lavra de técnicos do IP T nos parece bastante razoável, sob a 

condição de que se faca uma campa...ha rigida para a diminuição 

efetiva da poluição em todo o distrito industrial de 

Cubatão-Piassagüera. Senão nada feito; pois estaremos investindo 

em obras para aplacar nossa próp=ia consciência, enquanto 

deixamos de lado os fatores básicos responsáveis pela preparação 

de futuras catástrofes. Já que os fatores de detonação 

continuarão a existir sempre, com per=.anente risco potencial, por 

serem imprevisíveis a médio ou a longo prazos. 

, 1 • - Os prejuizos provocados pela 

industrial de Cubatão-Piassagttera sao de um 

polui cão 

montante 

incalculável. Em relação a Cubatão e seus núcleos residenciais 

carentes a poluição ceifou vidas. ~imitou a amplitude média do 

tempo de vida. Provocou doenças limitadoras e incomodantes. Tanto 

em relação às grandes escarpas florestadas da Serra, suas 

reservas florestais e biológicas, como sobretudo em face de seu 

"stock" biótico de longa duração. Para a sanidade de sua 

fisiologia de paisagem, ela teve conseqüêr.=~as absolutamente 

êesastrosas, que por pouco r.ão afetaram os pré~~ios patrimônios 
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instalados das grandes empresas industriais. As lesões psíquicas 

ocasionadas pela tensão permanente, produzida na população pela 

má qualidade ambiental e carências sociais, não podem ser medidas 

ou avaliadas, em sua exata implicação. A isso se somam as 

atitudes subrepticias dos que não colaboraram para diminuir a 
poluição,mas fizeram todos os esforços possíveis e imagináveis 

para incorporar os espaços valorizados (como é o caso da Vila 

Parisi) aos quadros de seus interesses empresariais. usou-se de 

qualquer argumento relacionado com a periculosidade do ambiente 

criaão pela própria poluição industrial, para tentar desalojar os 

bravos cidadãos resiàe~tes de Vila Parisi. Da pobre Vila Parisi, 

estrangulada em seu potencial de crescimento, totalmente 

esquecida em termos àe saneamento básico e urbanização funcional, 

condenada a viver o seu subdesenvolvimento à margem de wn 

proclamado e inútil desenvolvimento industrial, que não tem 

capacidade para extravasar recursos, a favor de urna vida urbana 

decente na região de C~batão. 

12.- O setor ltapanhaú-Paranapiacaba da Serra do 

Mar desde há muitos a-êOS vem sendo reconhecido como urna das áreas 

mais chuvosas do País. Os postos meteorolõgicos instalados nessa 

área critica da grande serrania costeira permitem avaliações 

sobre a distribuição da pluviosidade, no tempo e no espaço 

regional. Olga Cruz (l974), em seu importante trabalho sobre 

Caraguatatuba, utilizou e interpretou um mapa pluviométrico da 

antiga Light S.A., que sintetizava em isoietas as méãias de 

precipitações de 40 anos (1928 - 1968). Durante todo esse tempo, 

a Serra de Cubatão (?aranapiacaba) manteve precipitações médias 

giranào em torno e acima de 4000 mm, enquanto que as altas 

serranias de Itapanha:, atingiam urna média pouco superior a 4500 

mm. A despeito de tais índices pluviométricos, extre~amente 

elevados - mesmo em se considerando a existência de setores muito 

.. .. 

chuvosos na Amazônia Brasileira não se tem noticias de 

avalanches débris múltiplas, nessa faixa da Serra do Mar 

paulista. Nos altos ca Serra do Mar, em Itapanhaú, tombaram 5501 

nun no ano de 1946-47; 5597,6 em 1966; 4949,7 em 1947. Tais 

localidades são as mais chuvosas e habitualmente as que possuem 

maior intensidade àe precipitações, em todo o Brasil de Sudeste. 

No entanto, as grandes "chuvadas", acorridas dentro •.. .. 
do espaço de tempo de wn dia (24 horas), podem ocorrer nos 

verões chuvosos, ~nas diversos pontos, em dias e meses 

diferentes" (Olga Cruz, 1972). No dia 19.03.1961 choveu 333,2 nun, 
no alto da Serra, no Município de São Bernardo ão Campo, 

localidade das mais chuvosas do Brasil. No dia 24.01.1967 

i, 

choveu 351,9, na Ponta da Trindade, rnuniclpio de 
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Ubatuba, enquanto que no dia 10.04.1966 processou-se um aguaceiro 

diluvial no Bairro do Mato Dentro, em Ubatuba, áreas em geral bec 

menos chuvosas do que o setor Boracéia-Itapanhaú-Paranapiacaba. 

Em 15.12.1958 choveu 394,5 mm na Usina Ilha-Bela, na escarpa da 

Serra, municipio de Ilha Bela, total superior do que a sorna de 

dois dias de grandes chuvas em Pedras (356,6, nos dias 22 e 23 de 

janeiro de 1985), ou em Paranapiacaba (344 mm) ou na Caixa 10 

(370,6), nos mesmos dias, quando desla~chou-se o sistema de 

avalanc~es débris da Serra de Paranapiacaza. Donde se conclui g,.:s 

muita chuva concentrada em áreas de paisagens tropicais dotadas 

de boa integridade física, ecológica e florestal, têm pouca 

chance de provocar catástrofes fisiográfico-ecológicas. Por sua 

vez, muita chuva concentrada sobre espaços ou tecidos 

geoecológicos previamente fragilizados por predações mecânicas 

(setores da Serra de caraguatatuba, setores da Serra de Bertioga) 

ou quÍI:.icas (setores da Serra de Cubatão o~ Paranapiacaba), podec 

ter efeitos imprevisíveis, através verdadeiras mudanças de marcha 

dos processos erosivos e lesionantes. 

As grandes chuvas de ::::..ns de janeiro de 1985 

na Serra do Mar - setor Itapanhaú-Paranapiacaba - foram gerais eo 

toda a área critica, de maior pluviosidade e intensidade â.e 

chuvas, da grande serrania costeira do Brasil de Sudeste. Nessa 

zona da Serra, que se estende da Boracéia ao rio das Pedras, após 

muitos meses chuvosos, ocorreram chuvas acumuladas em janeiro, 

variando entre 524,6 e 871,8 mm, e chuvas .-ariando entre 200 

260 nur., em vinte e quatro horas. No entan~c, a área de incidência 

de avalanches débris múltiplas se circunscreveu ao setor Serra de 

Cubatão, na face escarpada sujeita ao cãxi.mo de fenecirnento da 

vegetação florestal por uma continuada poluição aérea, nos 

últimos 20 anos. Dentro da área sujeita a chuvas muito constantes 

e intensas apenas o setor mais afetaão pela poluição quimica 

(gases e particulados) sofreu movimentos coletivos de solo, na 

forma de um sistema de avalanches detriticas, de alto nível àe 

efeito lesionante. A erosividade potencial foi a mesma para wr.a 

grande área da serra do Mar entre a Boracéia e a Paranapiacaba, 

poréir. atingiu diferencialmente o espaço geoecológico total, 

afetanão mais os tecidos ecológicos sujeitos a uma erodibilidade 

sensicilizada pela atuação contínua da poluição industrial. A 

erodibilidade efetiva se tornou muito maior, sobretudo nas áreas 

em que os ecossistemas florestais restara=. mais agredidos por u:a 

feneci..::lento irregular da vegetação, e, portanto mais indefesos 

perante as forças da erosão pluvial, comb:inado com a saturação 

pronunciada do solo e a tendência i====reável para 

desestabilização das vertentes muito íngrenes. 29 



13.- A torrente tropical do rio das Pedras, por 

onde se desenvolve o traçado do Caminho Velho do Mar, é wna área 
critica da Serra de Paranapiacaba, por várias razões co~binadas. 
E um de seus flancos s~tuam-se as instalações hidráulicas da 
Eletropaulo (ex-Light s.~.), com seus grossos tubulões 
inclinados, por onde des=em as águas provindas das represas da 

borda do planalto, e que oovimentam a Usina Henri Borden. o 
Caminho Velho do Mar, ele próprio, tem o seu caracol implantaão 
ao longo da micro-bacia do rio das Pedras, cruzando o inclinaêo 
canal de escoamento da torrente, logo após transpor a bateria ce 
duetos d'água da Eletropaulc. Lá em baixo, as instalações êa 
Refinaria Presidente Bernardes forcam o piemonte da Serra 
construindo novos grandes reservatórios para 
locais totalmente inadeq~ados. No periodo 

combustíveis, e=. 
discricionário, os 

responsáveis pela Petrobrás construiram wna elevada torre 

metálica para servir de apoio a urna chaminé de queima de resid~~s 
gasosos da Refinaria, em plena meia serra baixa, sacrificando a~ 
extremo as matas originais da bacia do rio das Pedras em uma á=ea 
onde sua presença era uma ~arantia para a segurança de to~as 
infra-estruturas ali instaladas: Eletropaulo, Caminho do Mar, e, 
no piemonte, a própria Re!i~aria da Petrobrás. O resultado êe 
todas essas insanidades de uma engenharia mal utilizada, e de i.:.;:.a 

natureza mal compreendida, desembocou numa revanche tendenc~a: 
das forças naturais sobre as instalações humanas. Ao longo de 
vinte anos o Caminho Velho do Mar sofreu prejuízos materiais e 

prejuizos de funcionalidade, que jamais poderiam ser pagos pe:as 
empresas responsãveis mais diretas pela predação guimica e~ 
setor. 

• ~. 

Dotado de um menor volume de solos e 

regolitos do que as bac~as hidrográficas situadas mais para o 
norte-nordeste, a área dre~aâa pelo rio das Pedras favoreceu -.::-..a 

dessoalagem rápida, desig~al e generalizada, que redundou n~a 
forte alimentação de calhaus e grandes blocos nos talveg~es 
altamente inclinados dos diferentes ramos de drenagem da bacia êe 
captação e sobretudo ão próprio canal de escoamento do charr.a~o 
rio das Pedras. Por essa razão, a micro-bacia do rio das Pedras 
não estando sujeita a avalanches débris, permanece sob o impac~o 
de um transporte exagerado de blocos e calhaus de talvegue, 
processo que além de tornar impossível a utilização normal da 
estrada para ligações entre o Planalto e a Baixada, reconstrói::..~ 
modelo de dinâmica geomorfológica, relacionado a uma fase rra~s 
seca do Quaternário, quando as florestas eram menos continuas, e 
os setores rochosos e sub-rochosos da bacia criavam uma torre"'~e 
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extensivamente pedregosa, pelos calhaus que recebia e seixo~ que 

elaborava. Sabemos dêsse passado sub-rochoso da bacia e 

climáticamente menos chuvoso e úmido, pelo fato de existir na 

base da Serra, na área de desemboque da drenagem do rio, um 

paleo-cone àe dejeção, com 6 a 7 metros de espessura de seixos 

acumulados, projetados em leque nos sopés da montanha. tste antigo 

leque aluvial cascalhento, descoberto por Cailleux e Tricart ao 

fim da décaia de 50, é que dava nome ao rio das Pedras, já que ao 

desventrar os depósitos grosseiros, no piemonte da Serra, o canal 
de escoarner.to da torrente retrabalhava a grande massa de seixos 

herdada do passado fisiográfico regional. Dai: o nome rio das 

Pedras. Mel~or diríamos rio dos Seixos. Mas ta: fato só dízia 

respeito ao baixo vale da torrente, já que ao longo da escarpa, 

para montar.te, o pequeno organismo fluvial se comportava corno wna 

das muitas torrentes tropicais da Serra do Mar, onde predo~~navam 

leitos rochosos e grandes blocos inter-acomo=aàos, sujeitos a 

transporte curto - o conjunto atravessado por cascatas tropicais 

espumantes, àe águas límpidas, capazes de u=. certo polimento 

hidrodinâr.:~co combinado com entranhamento de..:..~ limo fortemente 

viscoso e escorregadio. Vai dai que todas as c=ras efetuadas para 

canalizaçã~ de águas, lateralmente ao leit~ da estraãa, e, 

sobretudo nos pontos de travessia dos canais de escoamento, terem 

sido adap~adas e equacionadas para um padrão de fisiologia de 

paisagem q-~e a poluição e o feneciernnto irreg~lar da vegetação, 

por ela provocado, alterou profunda e irrevers~velmente. A velha 

estrada tornou-se incompatível com as novas dimensões de 

transporte ?luvio-fluvial, e com a aceleração da dinâmica erosiva 

ao longo do espaço total da bacia do rio das Pedras. Sinais de 

dessoalage= violenta e perigosa, presença de ~locos de grande 

porte no ir.~erior de bueiros estreitos, toalhas ãe fragmentos que 

recobrem setores do leito da estraâa por ocasião das chuvadas 

mais intensas, pequenos canais de escoa::.-:nto secundários 

transformaãos em caminhos de drenagem inter~itente totalmente 

coalhada de blocos desgarrados das vertentes sujeitas à ação 

dupla da êessoalagern e da re-exposição pro,ocaQa dos assoalhos 

rochosos do embasamento constituido por rochas granitizaâas. As 

empresas se defendem como podem; não tão bem quanto pensam. 

. ~ 
Apesar de contarem com equipes bem 

desde hã ouitos anos (corno ê 
treinadas êe profissionais, 

o caso da ?etrobrás),Não tem 

cabimento errar em questões elementares de geo~écnica quando se 

dispõe ãe urna das maiores, senão a maior equipe de profissionais 

de geologia do Pais, a serviço da empresa. Mas cr~ern vai arcar com 

os prejuizos acumulados que vem ~~=~dindo sobre o Caminho Velho 
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- .. 
do Mar, desde há vinte anos? Numa era de forte inflação e 

correção monetária obrigatória, ~eria sido mais simpÍes e mais 

lógico utilizar os recursos ~écnicos disponiveis nas próprias 

empresas, a fim de errar menos e ocasionar menos prejuízos a um 

património per~encente_ a toda a sociedade brasileira. 

~ fo j_ g u e 111 " ~ p o 1 ui ç ã o o E C u b a t ã o ~ Se r r a ~ P a r a n a pi a e a b a 

lutou 

A comunidaàe cientifica paulista e brasileira 

desesperadamente para sensibilizar autoridades e 

governantes em relação às conse~~ências múltiplas e catastróficas 

da poluição industrial incontrclada sobre a população de Cubatão 

e o sistema geoecológico da Serra de Paranapiacaba~ Alertou 

na Serra 

para 

do 

o perigo iminente de 

em Cubatão. Exigiu 

governos e sociedade civil 

deslizamentos de solos Mar, 

seriedade no tratamento dos governos federal e estadual para os 

problemas de saúde pública, criados pela industrialização e pelo 

subdesenvolvimento, na Baixada Santista. Fez mais: tentou 

sensibilizar os empresários mais esclarecidos. Em resposta so 

recebeu, de onde menos se esperava, acusações sobre o caráter 

emocional e ideológico de suas observações e de suas campanhas 

humanitárias. 

"L 

A consciência técnico-cientifica sornou-se a 

percepção das comunidades esclarecidas: membros de associações 

ecológicas, representantes briosos do clero progressista 

brasileiro, e uma legião de jornalistas corajosos, de espinha 

dorsal inflexivel. Os jornais paJlistas, sobretudo, a partir de 

1981/82 - através de seus redatores especializados - noticiaram e 

ampliaram o debate sobre as conseq~ências da fragilização dos 

ecossistemas naturais da Serra do Mar. Para o homem e a 

sociedade. Para as indústrias e a economia, E, sobretudo, para a 

imagem do Brasil no Mundo. 

A preservação integral das escarpas da Serra 

do Mar foi defendida pela comunidade cientifica desde os fins da 

década de 40. Alertas de técnicos e apreciações de cientistas 

procuravam demonstrar que as florestas da Serra do Mar eram 

"estratégicas", para a manu t.e n ç âo do equilíbrio ecológico e a 

estabilidade das vertentes. Sua destruição teria graves 

repercussões no assoreamento dos portos e imprevisiveis 

conseqüências para a contaminação sedimentária de manguesais, 

praias e estuários. Com o cresci.I::ento do distrito industrial de 

Cubatão-Piassagüera, e a forte concentração humana no piemonte e 

cotas da Serra, multiplicaram-se as preocupações dos cientistas, 

dos intelectuais e dos homens esclarecidos de são Paulo. 

•... 
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o tristemente famoso distrito industrial, de 
implantação aleatória, construido sem qualquer previsão de 
impactos sociais, e, sobretudo com total descaso pelos impactos 

ecológicos e ambientais, foi transformado pelos governos 

ditatoriais em área de segurança nacional; estatuto cínico que 
criou uma situação extremamente cômoda para as chefias supremas 
das inãústrias, nacionais ou multinacionais. Os e~?resários de 
Cubatão acostumaram-se a não dialogar com ninguém. E, sobretudo a 
não prestar contas a pessoa alguma. Seu Diálogo era direto com os 
grandes persona~ens dos escalões superiores, nas antesalas de 

ministros de Estado. Os órgãos de engenharia ambiental, mantidos 
pelos governos estadual ou federal, eram considerados como 
instituições fracas, não dotadas de credibilidade e força de lei. 
Até certo ponto, era proibido pesquisar a realidade fisica, 

sanitária e ecológica do distrito industrial de Ct.:.ba~ão. Mais de 
urna vez, os beleguins da Ditadura tentaram 
desmoralizar os pesquisadores independentes, 

silenciar ou 
sob as alegações 

mais variadas e insidiosas. Membros êe comissões 
interministeriais ou seus prepostos tentaram, através o habitual 

anonimato de telefonemas - partidos de Brasilia - amedrontrar 
pesquisadores que estavam realizando pesquisas, rnetoiologicamente 
bem encaminhadas, sobre os efeitos da poluição ~ndustrial na 

saúde da população residente de Cubatão e \·ila Parisi. 
Colocava-se todo tipo de óbices para que não fosse~ realizados 
pesquisas diretas sobre as condições de saúde, no aTI!biente de 
trabalho das i..~dústrias, ditas potencialmente ?Oluidoras. Em 
memorável reuniã~ da sociedade Brasileira Para o ?rogresso da 
Ciência, realizada em Campinas (julho de 198G), uma alta 
personalidade da Secretaria Especial do Meio Ambien~e, acoimava 
as comunicações técnicas e cientificas, feitas sobre a realidade 
de Cubatão, como sendo eivadas de espirito ideo:õgico. Para 

ressalvar respo~sabilidade, 

apelavam para n~~ 
propósito. Tuão 

linguagem 
representantes do go~erno central 
rnacartista inoportuna e fora de 

isso, evidentemente, pertence, a um passado 
pena ser recordado. O impor~ante é que a 
aprofunda seus estudos sobre a realidade 

recente, que não vale a 
comunidade cien~ifica 
física, ecológica e social da região de Cubatão, tendo em vista 
propostas coerentes e bem selecionadas, que venha~ a atender à 
melhoria da segurança social das populações, garantir a 
eficiência prod~tiva do espaço industrial, ampliando emprego e a 
segurança no trabalho. Sob a condição de reduzir ao máximo as 
fontes de poluição ou exigir a relocação de indústrias 
consideradas irrecuperáveis. Com cuidados muito especiais na 
seleção de lugares para sua eventual localização. Sendo que tudo 
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o que se fizer para com as pobres populações 

para Cubatão pelo mercado de trab~lho, 

tarefa cristã e missionária, capaz de 

carentes, atraídas 

seja considerado wna 

reerguer o brio dos 

brasileiros dentro do Terceiro Mundo. 

A de f c.n í.çâo de "guem é quem" na poluição da 

região de Cubatão e da Serra do Mar, é extremamente delicada. 

Teríamos que identificar "quem foi quem" no processo violento da 

poluição aérea, hídrica e sanitária. Dezenas e dezenas de 

indústrias poluidoras, por vinte 

~ilhares de toneladas por dia 

anos lançaram urna carga de 

incluindo fluoretos, sulfetos, 

àe particulados e efluentes, 

chumbo e mercúrio. Existem 

registros parciais, nos órgãos estaãuais de engenharia ambiental 

(que nunca primaram por ser inteligentes, corretos e 

abrangentes), a 

1985, com todas 

serem compulsados e reanalisados. Em fins de 

as medidas antipoluidoras tomadas pelas 

autoridades estaduais paulistas ainàa assim houve vários dias de 

alerta sobre o estado do ar na região de Cubatão. E ao final do 

ano ainda se lançavam à atmos:era 1000 toneladas/dia de 

particuladose 2600 toneladas/dia de efluentes. 

Ao longo do tenpo, cada indústria lançou 
maior ou menor quantidade de poluentes ao ar, fato que por sua 
vez teve conseqüências diferentes e~ diferentes estações do ano. 
Os proprietários e responsáveis por algumas indústrias ali 
localizadas, já não são os rnesnos. As equipes técnicas, 
encarregadas das questões ambientais - a nível intra e 
extra-muros - também já não são as mesmas. Nessa área de 
~rabalho, felizmente houve modificações totais, para melhor, nos 
~ltimos anos. surgiu uma nova conscientização para os problemas 
ambientais e sociais regionais, por parte dos jovens ativos que 
receberam uma herança maldita em ter~os de fatos relacionados com 

a poluição industrial. Pela primeira vez, a partir de 1985, os 

órgãos do Estado ~ ainda que na base de uma linguagem 

tecnocrática e de métodos separativos, impotente para avaliar 

situações complexas -- tornaram-se mais sérios e presentes. Por 

sua vez, os defensores de um progresso a qualquer custo 

independente do destino e da segurança âa população - foram 

ãesmascarados, mas não vencidos; percanecem à espreita de uma 

oportunidade para retornar aquele diálogo criminoso e unilateral 

com os executivos fortes e pouco deoocráticos. E, sempre paira, a 

esperança de uma abertura na direção da recessão, suficiente para 

recriar o passado discricionário, utilizar em proveito próprio a 

êesgraça das populações marginalizadas, e incorporar espaces 

residenciais ao apetite voraz e insaciável dos espaços 

•... 

industriais, 

poluidores". 

cinicamente chamados de "potencialmente 
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a gestão do espaço natural 
(relembrando Caraguatatuba -1967- para compreender Cubarão - 1985) !. 

As grandes chuvas que afetaram o Brasil de Sudeste, na 
faixa da Serra do Mar, durante o verão de 1966-1967, tiveram 
repercussões catastróficas em diversos setores da Serra do 
Mar nos Estados de São Paulo e Rio de Janeiro. O volume e 
a Intensidade dea prectpltações pluviais excepcionais ultrapas 
saram os limites das ocorrências habituais. criando condições 
para a atuação de processos espasmódicos, com rápida rup 
tura da frãgil estabilidade das vertentes das escarpas tropi 
cais. Desta forma, fases relativamente longas de decomposlcáo 
de rochas. pedogênese tropical e desenvolvimento natural de 
florestas tropicais. foram localmente Interrompidas por siste 
mas de escorregamentos. do tipo avalanches débrl1. Utilizan 
do os conceitos de Henri Erhardt, relativos à biostasia e à re 
sistasia. Olga Cruz designou os processos espasmódicos res 
ponsáveis pelos escorregamentos de Caraguatatuba sob o titu 
lo sugestivo e correto de • momentos resistásicos •. Isso Impli 
ca dizer. atuação rápida de uma morfogênese agressiva [resls 
taala) afetando um quadro de elaboração mais lenta e habitual 
de morlogénese e pedogénese, vinculados e um tipo especial 
de equilíbrio ecológico, e e um partlcular sistema Integrado de 
evolução paisagística (blostasla). 

Olça Cruz (1972), em inspirada seleção temática. resolveu 
tratar err. profundidade do episódio das grandes chuvadas de ve 
rão, que romperam o equítibrio das vertentes da Serra do Mar, 
na região de Caraguatatuba, realizando uma monografia exem 
plar sobre os escorregamentos que ali se processaram. em 
março de 1967, ao fim de um verão particularmente chuvoso. 
Apresentado como tese de doutoramento em 1972. ao Departa 
mento de Geografia da Faculdade de Filosofia. Letras e Ciê~ 
elas Humanas da USP, o estudo foi posteriormente publicado 
na íntegra pelo Instituto de Geografia (série Teses e Monog.-. 
fias, n: 11, 1974). 

O tempo encarregou-se de dar uma importância particular 
aos estudos de Olga Cruz alusivos aos escorregamentos da 
Serra do Mar na região de Caraguatatuba. Nesse sentido teve 
menos importância o seu trabalho como "contríbulção à geomor 
fologia l,torânea tropical" do que como caracterização de um 
sistema de avalanches débris em uma escarpa tropical flores 
tada. percorrida pelo caracol de uma estrada de montanha, cons 
truida para ligar o Litoral ao Planalto, entre Caraguatetube e 
Paraibuna-São José dos Campos. De certa forma, a geomorfo 
logista Olga Cruz - mais do que qualquer outro pesquisador 
- ao se interessar pelos processos catastróficos dos escorre 
gamentos da Serra do Mar em Caraguatatuba, acabou por se 
transfonnar numa espécie de biógrafa do comportamento na 
tural de uma alta escarpa do Brasil tropical atlântico. Razão 
pela qual, os resultados e conclusões alcançados pela pesqui 
sadora carecem de uma leitura permanente, a nível de recupe. 
ração de informes básicos. de revisão crítica das conclusões. 
e de um correto cotejo com outras ocorrências similares nos 
efeitos e na aparência, porém certamente diferentes no nlvel 
de particlpaçáo dos fatores responsáveis. 

O mais Importante a destacar é que o sistema de escorre 
gamentos do tipo avalanches débrla ocorrido na Serra do Mar, 

luiz Ab'Sãber 

na regiao de Caraguatetuba. transformou-se em um quadro de 
referência para a avaliação de outros casos similares Conser 
va particular importância para um cotejo a nivel da tipologia 
dos escorregamentos. Tem Interesse para e avaliação do nlvel 
de Intensidade dos deslizamentos em um determinado espaço 
das vertentes de uma serra tropical florestada. Guarda ensina 
mentos para a análise dos fatos ocorridos ne drenagem das 
sub-bacias das torrentes serranas, Inclusive sobre suas reper 
cussões nos baixos vales dos rios que possuem o caráter de 
canais de escoamento mestres para as éguas e os sedimentos 
da Serra. 

Os estudos de Sternberg (1949) sobre movimentos coleti 
vos dos solos e enchentes, no Vale do Paralba em dezembro 
de 1948; es pesquisas de Porto Domingues e sua equipe sobre 
os escorregamentos da Serra das Araras, em janeiro de 1967; 
as investigações de Olga Cruz sobre as múltiplas avalanches 
detríticas da Serra do Mar em Caraguatatuba. em março de 
1967; e par com as numerosas contribuições geoté:::nicas aplica 
das ao ambiente tropical (blbliografla compendiada por Guidiclnl 
e Nieble, 1976): em conjunto tornam possível identificar e 
existência de diferentes "feixes· de fatores responsáveis pelos 
escorregamentos na Serra do Mar, assim como. sobretudo, 
para a caracterização dos diversos tipos de manipulações 
prévias que contribuíram para fragilizar setores dos ecossjs 
temas florestados da Serra. ~ certo que os tecidos geoecolC:. 
gicos das escarpas da Serra do Mar têm diferentes sucepu 
bi1idades à erosão. por razões intrínsecas: geolõgicO-petro~ 
gicas. de decomposição bioquímica diferencial. por coberturas 
florestais primárias, secundárias ou plantio de essências exó 
ticas. e, por efeitos antrópicos desiquilibradores (descalça 
mento de taludes naturais, cortes de estradas. caminhos de 
serviço, construções provisórias, desmatamentos jrrequlares 
na faixa de construção de rodovias, pressão da urbanização no 
piemonte, vertentes e patamares de atenuação de declividade 
nas encostas da Serra). Disso resulta que por ocasião de chu 
vadas multo fortes (rarnstorms), os tecidos geoecológicos das 
escarpas tropicais têm reagibllidade diferentes perante a ação 
da pluviação e da saturação subsuperftctal das águas de chu 
vas. Chuvas de igual Intensidade têm consequências diferentes 
conforme seja e constituição e o fator erodibilidade de cada 
setor da serrania considerada. E. não raros, setores que rece 
bem mais precipitações conseguem resistir melhor à ruptura 
da estabilidade local das vertentes. Tais fatos. por si só, exi 
gem um procedimento metodológico muito particularizado. so 
bre a estrutura geológico-pedológica das vertentes. a estrutu 
ra superficial da paisagem, e as diversas formas de interven 
ção prévias que afetaram os setores considerados. vistos caso 
a-caso. 

Olga Cruz (1972), em seu trabalho sobre • A. Serra do Mar 
e o Lltoral na Area de Caraguetatuba ·, seguindo proposta 'me- 
1odológica de Jean Trlcart (1965), traçou um quadro da "evolui 
ção e sequência dos acontecimentos· que afetaram a Serre do 
Mar fluminense e paulista, no verão de 1966-1967. Registlbu, 
desta forma, os setores da Serra e de seus maciços costeiro& 

(*) Estudos recuperando pesauisas bãsicas de Olga Cruz. Transcrito da Revista 
11AU - Arquitetura e Urbanismo, ano I, nQ 3, p , 90-93, nov. de 1985. Pini Edi 
tora, São Paulo. 46 



que for1m •tingidos por ••corregamentoa múltiplos, 1not1ndo 
ainda. 1 grande Incidência de quedu de b1rrelrH que ae fize 
ram 1tu1r nu principais estradu de montanh11 que transpõem 
.i Serre do Mar. Transcrevemos, na Integre, o painel traçado 
por Olga Cruz. ao Iniciar seu lmportente estudo aobre es con· 
sequênclas dos escorregamentos de Caraguatatuba. 

·os ACOI\IIECIMENlOS E As CHUVAS NO VERÃO 1966·1967 - Em 
J1neoro de 111&7. n• nour de 22 peri 23. • i;..,. o:J•• Ar•r1•. no E111do do 
Rio lo, a1,ng,a1 por violento ternporil. Gr•n~ parte de 1uaa vettentu •~· 
treu e1corregamontos. •tingindo aeveramente 99 u1,r,u hldroeh!trlcn d1 Rio· 
L•Qht S A Eue t11rnporal foi antece.t,do PO" cnuve m1úd1 e 01 HCorreg1, 
mentos vortflcer1m,ae depois ci. 4 horn de c,huv•s tortH 1225 mm), com 
ventos violento,. rel6mpago1, fo•meçio a~ ·c.....ulus nlmbu1· em chemlnt!. 
cuJ• bise Interior detelllboceve sobre I us,,.. ""º Peçenha, 1 mais 1t1nglda 
Encr1v1d1 em uma de concentr~lo ds dre,,..,em. eS11 uai na foi li vo de 
gr1nde de1tru1çio. obstrulda pelos produtos oos de1moronementos e escorre· 
gamentos dH encostes clrcunvlz,nhH Bloco• ee 3() 1 100 t roltr1m de 11· 
ntudas tupertores • 300 m e. aegundo ea ,,,•:;-maçôea da em~rese, IS de 
vntaçôes 11 movlmenuttm um ,otil 1proumao: de 250 mil t. 

"N• noite de 19 de fevereiro. fottea chv>-a1 provocar1m um1 série de 
cbU1$trofes ne cidade do Rio de Janeiro. em La,..n,eires e na TIJuce. como 
I' IContecera na aem1n1 1nter1or em Satgue,ro e Santa Tereza. No verio d11 
1965·1966. fen6menoa semelhante, hav11m (IC(Y1'1do em Santa Teresa • 1111 
Tijuc1.· 

"NIS escarpes ., na bal•ada de ca,a11u1:r...e. o ep1aórlo cllm6tlco. CD· 
ro1do por fortes chuv1a no doa 18 de ma,~ provocou fenõmenoa de es. 
corregamento1. tendo g11vn repercunões ca: ••• ~roflc.s. No1 v1les do Parai· 
b• e P1ralbun11. es eguaa 1ublr1m provocando e-->chentes no dia 21 de março 
~m ltanhaem. os banane,s for1m bastante 111nç,do1 peles chuves • no R,o 
de Janetro. as chuves do t,m da aemana e1 •• u·1m desabamento de favelas. 
lnS1al1das nea encostas de m11or decilvidade Todas as estradas de faixe h 
torlnee paullat, foram lnterrompidu por des',ta=nto1 locais: via Anchlet1. 
Reg1s 81ttencourt. São Sebast1lo.Bert1oga, Pea-t: iaques e vra Outra na Ser· 
re da,s Araras. Os pestes pluv,ometrocos (Log~ S A I de CaraQu&tatuba e 
Peu• Quatro (planelto Alto Par•1buna) reg,s:"'1-a-n no mh de março. rea· 
pectlvamente 945.6 e 608,0 mm de chuvlS "'~ posto da fazenda São Sebas· 
tilo (ou dos Ingleses). a pluvios•dede menu r-e s se verão teve um aumento 
progtesslvo. com um máximo de 851,0 em rr.a•ço, reg,strtJu 115.0 mm no 
d11 17 e 420.0 no dia 18. nlo acusando ínc.~ maior neste último dia por 
caun da satu,eçlio do pluviômetro • 

"Repon•gens dos Jornais. "'v,stu e re'r.::,•101 oflclala descreveram • 
t,•géd,a Chovia desde o doe 16. aumentando u chuvas Ge 1ntens,dade a par• 
tir das 1B horas do dia t7 No d,• ,a •s p•,..-~ ·as horH da manhã, começa· 
r•m I cair as primeiras barreiras As 13 horas ve,c • 1valanche total de pe· 
dres. ••vo,es e lamas dos morros do Cruzeorc e Jaraguá, de Jaraguazinho. nas 
v,,,nhenças da cidade enquanto outra frente se 1~r1a. às 16.30 hores no vale 
do rio Santo Antõnoo O rio e!a,gou,se. de tc-2: rn para till-80 m No bairro 
do Rio do Ouro, g,gantescas barreiras com •. ;a·am a cair pela manhl, tor 
mendo enorme rept~s• que estourou elgumas h:.·a$ depois. Isto fez o balt· 
ro desaparecer e ocasionou o deslocamento da p:onte principal do tio Santo 
Antõn,o N.io fora eise deslocamento, • c,db.:le 1nteltt terJa sido inundada 
e recober11 peles 6gu11 • 

"Mesmo asa1m • lama bloqueou sues rua, Oezenu de milhares de tron 
coa (1lguns de dilmetro auperiQr a 1 mi. a· .mais e pessoas foram err11- 
tados peles correntes. A 1v11n1da de pr••• Ct"~a:>areceu, lnvad,da pelo mar, 
macred,tavelmente 11mpurrade pel•s en•urre:!as A estrada da Serre desapa 
receu na aue maior parte. aem mesmo ae ~· distinguir em muitos tt•· 
chos aeu antigo traçado. formarodo·se prec1pie•os de mais de uma centena 
de metros de profundidade. A estrada de Ul:>l:.Jl>a fol também vedada pelas 
avalenches qu, cairam em Mararoduba. nos bA ••os de Jituba. Sumaré, Prainha 
e M1rt,m de Sé. recobrmdo,e com aptoximeca-nte 0.80 m de leme. Em JI· 
tuba, a descida do material levou de 30 a «: r"ainutos, mesmc feita em 2 ou 
3 etapas. O rio Casqueiro entalhou seu tal~ de 1.5 • 2 m nos taludes 
de detritos No bairro Utlnga, • estrada !Q1 des~uida até Pau d'Alho e Cam· 
buru. Oa morros "descascaram·. sua lal'nl t,",;l,u o mar de vermelho eté 
longa d1stincia e os troncos descidos com as e-.xurradas forraram as praias. 
As chuvas cessarem no die 19 de madrugada. mes es égues continuaram das· 
cendo a aerra lté o dl1 20 pela manhã. Seo-.J-.do o relatórlo de uma expe· 
diçio de funclon6rlos do Horto Florestal. em l,::s de março, ainda havia pe· 
quenos deslizes e novas barreiras • 

"Na fazenda dos Ingleses. H érees do <A...-hetal e Lagoa transformaram· 
ae num lago, Os rloa ficaram barrentos, 15 l:lntes 111 &S linhas de vagões 
destruídas. • terra frou•a e 0$ pés dos n'>ô"TOS entulhados por troncos e 
lama Possuindo a fãzcnda cerca d, 3 m,t a1q.,eires, 275 deles ocupados por 
bananels foram arrazados na aua parte Oette e Noroeste. Os tios Anhembu. 
R,btlrlo e Pau d'Alho perderam seu curso. V21;i.>e11ndo numa planície de la· 
ma e troncos. A melor parte da área do Cembo.ru e sitio Velho foi recoberta 
pot uma fina camada lamacente Desde nove~-o u linha~ de vagões para 
o 1ransperte da banana, no Gentio e Plreçur,<r>9a. estavam alegadas e aban· 
donades. Hé 1S anos passados (em 194-C). o mesrno fato ocorrera. atingindo 
então o vale do PI raçununge, segundo as lnto·.,.,a~5es de urn dos últimos re 
lalórios meniaia da fazenda. que teve seu fodlamento definitivo logo após 
merço de 1967. • 

Reportando-se à síntese feita por Olga Cruz a respeito das 
grandes chuvas que afetaram a região da Serra do Mar no Su 
deste do Brasil, no verão de 1966-1967, pode-se discriminar 
alguns fatos e realizar algumas correlações Iniciais, seguras: 

1. As grandes chuvas do verão de 1966-1967 cresceram a 
partir de meados de janeiro de 1967. quando se processaram 
fortes e catastróficas chuvadas na Serra das Araras (22-23 de 
janeiro). Repetiram-se com grande Intensidade local, e grandes 
prejuízos, no próprio maciço Insular do Rio de Janeiro (Serra 
da Carioca), afetando sobretudo Salg;.1eiro e Santa Tereza (10- 

12 de fevereiro) e nes ur•nJelras e na TiJuca (19 de fevereiro) 
Culminaram com chuvadas de uma Intensidade Inusitada nas 
escarpas da Serra do Mar e Baixada de Caraguatatuba, onde 
apenas no dia 18 de março tombaram •• 20,0 mm, provccandc 
todo um sistema 1velanche1 débrls, acompanhado por Inunda- 
ções de grande fntens,dade. · 

2) Na maior parte dos casos, os deslizamentos toram an 
tecedidos por muitas horas e alguns dias de chuvas fines e 
prolongadas que contribuíram para saturar os solos e aumentar 
o volume e a pressão das águas nos lençóis eubsuperflclats 
das vertentes escarpadas das serranias. A Intensificação pos 
terior das chuvas. ne área das serras. encontrou condições hí 
drolôgicas subsuperficlais favorévels para o deslanche gener&· 
lizado das avalanches de solos, rochas e fatias de cobertura 
florestal. através de movimentos de massa. ne direção dos prí. 
melros canais de escoamento das torrentes serranas. Numero· 
sos casos de autobarrarnentos , de canais de escoamento e seto 
res piemónticos de rios provenientes da Serra, se fizeram sen 
tlr temporariamente, logo acompanhados de rompimento das 
barragens, com acentuaçãa dos transbordes pare juzante. Em 
Caraguatatuba. o desloca:nento da ponte sobre o rio Sento An· 
tónlo. facilitou a passagem das éguas. troncos e remarias, de· 
tritos e lamas. poupando a cidade de transbordes mais catastrô 
ficas do que os que já estavam acontecendo, por desbzamen 
to dos morros mais próximos 

3) As inundações que se fizeram atuar nos vales do alto 
Paraibuna e alto Paraíba muito fortes no dia 21 de março, re 
fletiram os efeitos das ch.rvas e da generalizada saturação dos 
lençóis d'áqua subsupert.ctats. que entraram na drenagem das 
cabeceiras dos rios da vertente continental da Serra do Mar 
Tais contribuições hídricas injectadas a partir do reverso conti 
nental da Serra do Mar. documentam o caráter de chuvas oro 
gráficas, para as preclptteçôes excepcionais do verão de 1966· 
1967, na região da Serra do Mar. 

4) Ainda que mais acentuadas em Caraguatatuba (SP) e 
na Serra das Araras (RJJ. as chuvas de verão de 1966--1967 tr 
veram força de erosivida::ie em uma faixa muito maior do Bra 
sil de Sudeste, desde o R,o de Janeiro até ltanhaém, tendo ain 
da ocorrido fenômenos de quedas de barreiras em numerosos 
taludes das estradas que 1.gam o Litoral ao Planalto (via Anchie 
ta, Régis Sittencourt, Pedro Taques. São Sebastião-Bertioga. e 
via Outra). A correlação entre o período' de chuvas fortes com 
deslizamentos em taludes artificiais (cortes de estradas) ficOL. 
muito bem patenteada. em uma área extensa da borda atlântlca 
dos planaltos do Brasil de Sudeste, mesmo em áreas onde as 
chuvas foram menos lnte-isas do que em Ceraguatatuba e na 
Serra das Araras. Ficou demonstrado claramente que os talu 
des dotados de forte declividade, manipulações mecânicas ina 
dequadas. e falta de tratamento imediato por revestimento ve 
getal, eram extremamente frágeis perante fases prolongadas e 
agressivas de grandes chuvas. 

Nas conclusões de sea notável trabalho de pesquisa, a geo· 
morfologísta Olga Cruz desenvolveu raciocínios terminais, de 
grande interesse para a compreensão dos mecanismos dos es 
corregamentos do tipo avalanches débris na Serra do Mar. ln· 
dependentemente das conclusões mais propriamente geomorfo. 
lógicas tradicionais [direções estruturais, malha tectónica, con 
tactos litológicos; superf-cíes de cimeira e patamares de ero 
são pré-Serra do Mar. geração de depósitos, rudáceos anômalos 
entre outros). existem alg;.1mas referências de Interesse mais 
direto para a compreensão das fases de morfogênese mais 
ativa, ligadas a movimentos de massa, muito rápidos e catas. 
tróficos. Referimo-nos. sobretudo, a observações que guardam 
interesse para o entend,mento das formas de solifluxão tropi 
cal em grandes escarpas florestadas. através da qual materials 
finos de decomposição. b'ocos residuais enterrados em decom 
posição Interrompida, massas de solos e résteas de coberturas 
vegetals, originais ou secundárlas, podem ser remobllizados por 
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deshzamentos r'P1dos do t,po das av•l•nc:h•• cMbrla. Os pontos 
mais importantes. sublinhados por Olga Cruz. com alguma re 
ordenação para fms de maior clareza, são os que se seguem: 

- "ChuYH eace;,c:,on•I• como •~ do veria multo ümldo de 1966-191;7 
do t•PNes de cneT 111u1çõet e,peclll S de morfog~nese Como • 1110 CD· 
nhecldo. nlo ,10 •• 11tu•ções norm••• mea 1,m •• ezcepclon1ta que teiem 
,voluh e pa,a-gem A ocorrenc1, de e1corregementos ponlb1lite remob,liU· 
çlo doa m,:erl•i• ,..a 1ubd1v1do em detrlto1 ç1d1 vez menor111 • "h6 
m1rc1s de outro• esc:onegementoa 1• clc1trliados e recobertos por c1poe1 · 
rH nos dois aeto~• eo Norte e ~ Sul de Cer1gu111tube • 

- "A pliHQe'T' b1cStn1ce enterio, lol Interrompida po,· um momento 
ru11tás1co. um 1,po ee res,stasle pehculat ( )º 

- • A• chuvH nesle trecho de Utora 1 eac•rp1do 110 provocadas não •~· 
n.s por lmp1c101 de ma1tu um•d~• oceànlcn cem es eacerpas, mes pela 
pHS1gem e 1eml-es:ec1onemPnto das lrent"s poterea. que. nos verões. acom 
panhem H frentes escerpadu e multes vezes !icem relides nos festões 11 
reentrlncies d•• ae·,.•n1as • 

-- ·os escorrio;e-nentos nlo e•tio llge,tns apenas a 6rees mais ch11vo- 
1u u lrh érus rna·• 11,ngldes por eaaes fenômenos. Rio de Janeiro. Serre 
dH Ar.,., e C1rag,.1a1atub1 apr.?sent•m-so como as menos chuvcses deste 
lltor1I e au•• m~d ..• , de pluvlostdade em ~D anos ato baixas se comparadts 
•s do Sudoeste '" l\j:,rdeste. desde a Serre do Cubatlo a Angra dos Rela 
S6n •s chuvas d •• 9·1nde lnlens,dede. loca,s e nào reg1onal1 que ocasionam 
~sse, ocorrências ""ene verio choveu quase diariamente. como foi ren11tredo 
em alguns pouos ,ato prepara 1mpiorcep11velmente os terrenos superflcl111 
d~trit,cos pera que nun1a chuvada •~ precipuem os accntecunemos • - ·o lençol 8:1~ itero é essencial para a movlment,ção de massas Em 
vettiontes · de decl 1ve1 fortes. as zonas de efloramento do lençol aio locais 
ide.Is p1r1 o iníc,o de escorregamentos. Ao encontrarem eutros ma,~da,s 
em deseQu1l lbrio ,., ..,~nte, 1untam-1e • eles e com a potência de de!lln110 
superf re la 1. precíp1ta"TI·te em avalanche • 

- • As altas io~'l)BS são 6reas preferenciais de inicio de escorrega 
n,entos. onde os ~1,ves ac,ma de 40ª• ligam-se multas vezes a lalhamen 
tus ou I núcleos mais resistentes que prop,1;1am desnudação dos paredões 
rochosos A lal11 ee "altos ni~e,s • à Irante desses paredões favorece maior 
suscepubilídade I d,-iãm1ca dos n1aterJeis auperl1cials.• 

-· • A floresta ôtcstruida tende a ae recuperar rapidamente pelo apare 
cimento. pnrnerro ~ tufos herbacecs. em seguida por formações arbustivas. 
sobretudo nas zona, 1111,s um1das dos fundos de canais e de afloramento do 
lençol &Quifero Ass,rr. Pouco a pouco. pela renovação das ações dos pru 
cessas pedugenet1cM desaparecem 1s lesões das vertentes • 

Olga Cruz. durante a feitura de suas pesquisas de campo, 
acompanhou por quatro anos seguidos o processo de cicatriza 
ção das lesões criadas pelas avalanches débrls na Serra do 
Mar. em Carag..iatatuba. Por essa razão suas observações têm 
grande interesse para a compreensão do tipo de sucessão vege 
tal habitual que pode culminar. mais cedo ou mais tarde. pela 
autocicatrização dos leslonamentos, em casos similares aos de 
Caraguatatuba Não ocorrendo reincidência de escorregamento, 
surgem tufos herbáceos descontínuos, que depois tendem a ga· 
nhar o espaço total das lesões. Logo, entram no processo de 
sucessão vegetal. alguns componentes arbustivos, de permeio 
com o tapete herbáceo silvestre. E. a partir dai, estabelece-se 
uma capoeira baixa. cujo destino é o de recolonização progres 
siva dos espaços lesionados por vegetação arbórea, até ao nível 
de verdadeiros capoeirões [mata secundária alta). Tal processo 
de dinãmica vegetal, aparentemente normal para o setor escar 
pado da Serra do Mar em Caraguatatuba, não pode ser prole 
tâvel como um modelo para regiões que sofreram degradação 
vegetal forçada por altos teores de poluição química. relacio 
nados a complexos industriais excessivamente próximos e alta· 
mente agressivos para a cobertura vegetal [como é o caso de 
Cubatão). 

No final de suas conclusões. em certo momento, Olga 
Cruz aborda um tanto rapidamente uma questão essencial. ao 
salientar o papel das altas declividades no deslanche dos es 
corregamentos da Serra do Mar em Caraguatatuba. São pala 
vras suas: ·o predomínio de declives superiores a 40% impul 
siona os movimentos de massa. indiferentes à cobertura flo 
restal ou à ocupação humana". E, completa, com outra rela 
ção: • Na Serra de Caraguatatuba, os escorregamentos forem 
decish,amente governados pelos declives, mais que pela natu 
reza da rocha". 

Na ocasião em que redigiu sua tese [1972). Olga Cruz não pô 
de contar com fotografias aéreas verticais, suficientes para o 
estabelecimento de um painel correlativo entre as declividades 
e a posição das diferentes avalanches débris. Mais tarde. ao 
realizar um outro estudo na mesma região, sobre "os proces 
sos geomorfológicos do escoamento pluvial na área de Cara 
guatatuba" (1982), Olga Cruz com base em fotografias aéreas 
da VASP, tiradas em 1972. superpôs às âreas de escorregamen- 

tos de 1967 a carta de declividades que j6 havia elaborado peJ! 
acompanhar o aeu primeiro trabalho. O fato da clcatrlzaçio d•s 
lesões estar apenas incipiente. clnco- anos depois dos acontelõl· 
mentos. tornou passivei I acoplagem dos sinais das avalanches 
na carta de declives, anteriormente elaborada. Ficou bem cla?'i 
a correlação entre os escorregamentos e as declividades 1upe 
rrores a 35 ou 40°,o 

Desde o Inicio de suas pesquisas Olga Cruz Insistiu nc 
fato de que ocorreram escorregamentos, tanto na faixa da es 
trada de rodagem, como em altas vertentes da bacia do rlc 
Santo Antonio. situadas fora do eixo da rodovia. Na própm 
planta esquemética e prellminar que elaborou para mostrar u 
áreas principais de Incidência de deslizamentos. a pesqursedorr 
deixou margem pera se constatar vários agrupamentos de ava 
lanches filiados e conjuntos diferenciados de fatores genét1 
cos Evidentemente a maior percepção dos observadores leigor 
esteve voltada pare os numerosos escorregamentos que afeta 
ram as encostas da Serra. no setor percorrido pela rodovia Sãc 
Pa;.ilo-Caraguatatuba. O mapa dos escorregamentos elaboradc 
com mais vagar e em caráter mais definitivo (1975) - e. m 
base de fotografias aéreas verticais - tornou possível demons 
trar a grande extensão das ocorrências, ao mesmo tempo qu~ 
viabilizou uma tentativa de agrupar os escorregamentos por urr 
critério cruzado de posição no conjunto de Serra e seus pie 
montes, e, pelos fatores complementares de desestabtíuaeêc 
das vertentes. 

Na base de tais critérios, e. levando-se em conte que a: 
precipitações pluviais foram sempre muito elevadas, nos diaf 
17 e 18 de março. para a região da Serra e do Litoral, tornadz 
em seu conjunto. pode-se reconhecer os seguintes setores d, 
máxima incidência dos escorregamentos: 1. escorregamento: 
ao longo do caracol da rodovia na subida da Serra; 2. escor 
regamentos das altas cabeceiras do rio Santo Antõnio. tore d< 
eixo da estrada. em vertentes íngremes, com florestas ou· e, 
poeiras: 3. escorregamentos nos morros da margem esquird, 
do ribeirão Santo António. em íngremes esporões subparalefb: 
da • meia serra": 4. escorregamentos da crista do morro do Jr 
raguá. com dois subsetores: a. escorregamentos acima ~o: 
taludes da estrada de rodagem: b, escorregamentos nas ver 
tentes altas do morro do Jaraguá, a partir da base rochosa. de 
um acidente do tipo "pão de açúcar": 5. escorregamentos n. 
base dos morros em forma de esporão subparalelo Que for 
mam o fundo da planície costeira da enseada de Caraguatatub, 
propriamente dito: e, 6. esco~regamentos radiais, de pequen 
porte, nas encostas .dos morros isolados de pontas de pral. 
(morros situados entre o extremo norte da enseada de Cere 
guatatuba e a Praia Martim de Sá). 

Uma revisão criteriosa dos fatores de acentuação dos es 
carregamentos, nos diferentes setores, reagrupados de form 
acima discriminada. demonstram algumas correlações seguras 

- na faixa de implantação da rodovia os descalçarnento. 
dos taludes naturais à meia encosta, em torno de sub-ramo 
da drenagem das torrentes tropicais das cabeceiras do rio Ser 
to Antõnio, foram decisivos para provocar escorregamentos. e 
sobretudo para ampliá-los e facilitar sua coalescêncla, fatos qu 
determinaram a destruição quase total do leito da rodovia no 
setores cõncavos dos altos esporões dissecados da Serra d 
Mar; 

- os escorregamentos das altas vertentes, situados n 
• meia serra", foram mais espaçados entre si. tendo obedecíd. 
a um esquema de reincisão forçada das pequenas torrente, 
dendritificadas. estabelecidas nas encostas da Serra. Em um 
área adjacente ao alvéolo mais interiorizado do baixo culso d 
rio Santo Antonio os escorregamentos se fizeram a partir -d 
manipulações antrópicas realizadas na porção basal das· verter 
tes [faixas de cultura na base dos morros, culturas de 11anan 
na base das encostas. falxas de capoeiras de desigual retornr 
como vegetação secundária}. Nesta érea a vinculação entre 
sistema fluvial das cabeceiras de torrentes e o sistema de an 
lanches débris são particularmente vizuallzávels: 
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•• 
- nos murros que •ervem de moldura para o titio urbano 

de Caragu11tatuba, ao fundo da extremidade norte da enseada 
regional (Cruzeiro, Jaragué, e. Jaraguazlnho e outros}. oa e1cor 
re911mentos durante es grandes chuvas foram acentuados pelo 
d,escalçamento das vertentes naturais, realizados pela pre1110 
da urbanização aobre a base das vertentes, atrav16s de deama 
tamentos, cortes basais para obtenção de material de aterro, 
trllhas e caminhos de acesso ao alto dos morros. entre outros 
muitos procedimentos análogos, altamente negativos; 

- nos altos do pico do morro do Jaragué de Caraguatatu 
ba. os descarnamentos de solos por ravinas e escorregementoa 
de atuação tépida Hzerarn-se sentir sobretudo no contacto basal 
entre as paredes rochosas do morro e as vertentes dotadas de 
maior espessura de decomposlçlio quírmca e aprofundamento 
da pedogênese tropical; 

- nos morros de pontas de praia, situados entre Caragua 
tatuba e Martim de Sé, os pequenos escorregamentos, de dis 
posição semi-radial, foram acentuados pelo descalçamento da 
base lngreme dos pequenos montes, outrora florestados de alto 
a baixo. 

As grandes chuvas foram e mola báslca do processo de 
avalanches de solo e rocha. Mas, certamente. as manipulações 
antréplcas prévias tiveram um papel importante na fragilização 
dos ecossistemas. criando condições diferencieis para os fato 
res de erosividade. A estrada de rodagem mal construida e so 
bretudo mal complementada por obras de arte e por projetos de 
paisagismo ecológico, reduziu as resistências naturais dos 
ecossistemas das vertentes escarpadas da Serra. Fato sobre o 
que não há qualquer dúvida. Isto porque com o aumento dos 
fatores de erodibllldade, as forças de erosividade tiveram uma 
extraordinária ampliação no seu potencial de lesionamento. A 
coalescênc:ia das lesões ao longo das vertentes serranas por on 
de passava a rodovia criou um outro padrão espacial de eseor 
regamentos. bastante diversos 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 
éguas serranas. Nos morros mais próximos da cidade, repre 
sentado por cristas grosso-modo dispostas em forma de • pin 
ça de caranguejos·, as vertentes dos morros estavam predís 
postas a escorregamentos por ocasião de grandes chuvas, de 
vido à somatória de ações antrópicas Inconscientes, ligadas • 
empréstimos de terras, estabelecimento de barrancos na base 
dos morros, e outros procedimentos rotineiros. de extrema gra 
vidade para a desestabilização de vertentes de morros situados 
em posição pari-urbana. 

Por ocasião dos acontecimentos dramáticos que afetaram 
a Serra do Mar. em Caraguatatuba. tornou-se muito fAcil perce 
ber a forte Incidência de escorregamentos ao longo das altas 
vertentes do rio Santo Antônio, por onde se desenvolvia o an 
tigo traçado da rodovia São Paulo-Caraguatatuba. Era um perlo 
do de fim de temporada de verão, com um fluxo ainda forte de 
veiculas entre Planalto e litoral e vice-versa. Em alguns seto 
res. as encostas da Serra, ao longo da estrada, perderam de 
30 a 40% de seus solos e coberturas vegetais arbóreas, atra 
vés de um processo de múltiplas avalanches dé-bris. Em outros 
subsetores, em que a estrada atravessava vertentes mais fn 
gremes, por entre canais de escoamento muito profundos de 
torrentes das cabeceiras do rlo Santo Antônio, os deslizamen 
tos ocasionaram uma dessoloagem de quase 700/o do espaço 
total das vertentes. poupando apenas résteas de matas, nos es 
pigões divisores, lntertorrentes das vertentes da Serre. Cada 
curva côncava da estrada, nos trechos em que se cruzava os 
canais de escoamento das altas torrentes tropicais, sofreu um 
enorme rasgão no !eito da estrada. no local por onde passou 
a avalanche de solos, blocos, remarias e troncos de érvores. 
Como muito bem foi anotado por Olga Cruz, através da leitura 
das fotos tomadas pela FAB dois dias depois dos acontecimen 
tos (em 20 de março de 1967), apenas curvas convexas, nos 

aetorea em que • estred• contom.ve frontalmente 1ube1po,6ea 
da Serra. houve tuflciente •br~ par• o estacionamento de 
emergência dos valculos• qua estivam 1ublndo ou descendo a 
Serre no momento dos grandes eacorregamentoa. Muitos car 
ros foram, •sslm mesmo, levado• de roldlo para a, balxad ••. 
como ae tossem parte· das av•l•nche• de detrito,. 

Algumas das fotos obliquaa. tomadas de avllo pela Força 
Aérea BraaJlelre, em 20 de março de 1967, nos dlo um, vlalio 
Impressionante da tragédia da Serra de Caraguatatuba, moa 
trando setores laterais de vertentiu em que o leito d1 estrade 
foi totalmente arrasado por grandes escorregamentos emend• 
dos. Os vefculos poupados. que ali permaneceram por dias 
e dias, formavam fila dupla em um dos aubesporõea frontais 
da Serra, em um local onde a erodib!Hdade dos taludes demona 
trou ser multo menor e menos $ensrvel aos efeitos erosivo, 
das grandes chuvas (Olg• Cruz. 1974, Ilustrações entre u p6- 
glna1 158 • 159). Na eventualidade de tals catástrofes perdeu 
se vidas. Perdeu-se patrimônio público. E, patrlmõnlo de natu 
reza. E, mais do que isso tudo, a população mais pobre, resl· 
dente nas planlcles alveolares do plemonte da Serra. perdeu 
suas habitações, seus pertences e o espaço necessário .li con 
tinuidade de seu modesto gênero de vida. 

E, ninguém. parece ter aprendido nada com as lições de 
Caraguatatuba. Pouco mais tarde construiu-se a estrada de Mogi 
a Bertloga, repetindo erros grosseiros e preparando caminho 
para novas tragédias. E, através 20 anos de poluição Industrial 
Incontida, preparou-se o caminho para enfraquecer os ecoa· 
sistemas florestais da Serra do Mar, em Cubatão, e tornar fac 
tlvel o deslanche de um sistema de escorregamentos múltiplos. 
ao fundo da Baixada Sentista. repetindo os acontecimentos de 
Caraguatatuba. numa área de difícil reversibilidade natural de 
condições, que vive permanentemente assediada por tragédias 
sobre tragédias. E. que Já não tem mais para quem apelar. Isso 
tudo, a desperto dos Insistentes alertas dos cientistas mais 
esclarecidos deste Pais. e e despeito mesmo de toda uma cam 
panha para exigir seriedade por parte dos Industriais poluidores 
e dos administradores Indecisos ou camaleõnicos. Dai, ser ne 
cessário repensar Caraguatatuba para compreender a origlnall 
dade tréglca dos acontecimentos de Cubatão. E, fazer a cobran 
ça Judicial dos culpados e dos omissos. Para se evitar a contl· 
nuação desnecessária da cadeia de tragédias que env9lve toda 
uma população carente, relegada • cendlções sub-humanas de 
vida. E. totalmente órfã e desamparada. A margem da cidadania. 
Um terremoto não pode ser evitado. Entretanto, não fosse a 
omissão sistemática dos responsáveis, perfeitamente conheci 
dos, quase todas as tragédias de Cubatão poderiam ter sido 
evltadas. Numa homenagem aos direitos de cidadania dos brasl, 
leitos pobres. 
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