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As perspectivas associadas à exploração da bacia geológica de Santos (Bacia de Santos), plataforma
continental brasileira, prenunciam uma nova fase de investimentos para o desenvolvimento da indústria de
petróleo e gás natural no País e, particularmente, no Estado de São Paulo. Isso deve se verificar tanto em relação
às camadas sedimentares designadas como pré-sal (situadas abaixo das formações de rochas salinas, em águas
profundas) quanto às situadas em níveis pós-sal (acima das formações de rochas salinas, em águas mais rasas).

Entretanto, além de incremento significativo das atividades em extensas áreas marítimas, visto que a
Bacia de Santos ocorre ao longo do mar confrontante aos estados do Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná e Santa
Catarina (Moreira ., 2007), espera-se também o crescimento de instalações de armazenamento,
processamento e transporte em terra, como bem mostram as primeiras obras correlatas em desenvolvimento na
região. Em que pese haver a possibilidade de concentrar, ao máximo, atividades em alto mar, as dimensões
envolvidas sugerem possível ampliação das atividades em terra, o que indica maior interação entre obras e a
geodinâmica externa atuante em superfície na região e caracterizada pela combinação de processos serranos,
fluviais e costeiros.

Com isso, o aumento das pressões em relação aos recursos naturais e, particularmente, a indução de
mudanças em processos da geodinâmica externa também podem ser esperados. Erosão, deslizamentos, quedas
de blocos, rastejos, corridas de lama e detritos, recalques, enchentes, inundações e outros, encontram-se entre os
fenômenos geoambientais que ocorrem de modo destacado na região e que poderão ser intensificados pela
implantação direta e indireta desses empreendimentos.

Ao mesmo tempo, entre outras análises possíveis acerca da região, seguidos estudos sobre mudanças
climáticas globais indicam, como tendência provável para as próximas décadas na região sudeste do País,
aumento relevante dos índices de precipitação pluviométrica, com eventos extremos cada vez mais frequentes e
intensos (Marengo Orsini, 2007). Como consequência, pode-se também esperar, portanto, aumento da
magnitude de eventos associados àqueles fenômenos geoambientais mencionados, dada a relação intrínseca que
há entre ambos, ou seja, entre geodinâmica externa e a ocorrência de chuvas intensas, mesmo em setores hoje
com baixo grau de interferência humana.

Assim, regiões estratégicas sob o ponto de vista ambiental e logístico, como o litoral e a Serra do Mar
no Estado de São Paulo, que se encontram historicamente submetidas a intervenções e impactos devido à
conjugação de ações humanas e níveis elevados de precipitação pluviométrica, podem apresentar cenários ainda
mais agudos em termos de segurança à ocupação habitacional e, ainda, às obras públicas e privadas ali instaladas
ou a instalar, o que recomenda desenvolver e empreender uma série de cuidados especiais.

Sob o ponto de vista locacional e morfológico, o crescimento das atividades no continente emerso
tende a ocorrer especialmente em terrenos de baixadas litorâneas e de morraria costeira, mas alcançará também
planaltos e serranias próximos. Exemplos disso estão nas primeiras obras executadas na região do município de
Caraguatatuba, litoral norte paulista, onde se desenvolve a construção da Usina de Tratamento de Gás Monteiro
Lobato e do Gasoduto Caraguatatuba-Taubaté. Inicialmente instaladas em planícies, essas obras interagem
também com a dinâmica atuante na Serra do Mar e, no caso do gasoduto, este se estende pormeio de túnel longo
aos domínios do PlanaltoAtlântico. Somam-se as ampliações da infraestrutura e logística requeridas, com novas
obras no setor portuário, transportes (envolvendo modificações em rodovias situadas nas baixadas e nas serras e
planaltos próximos), transmissão elétrica, saneamento e outros, além da atratividade que certamente haverá em
relação a potenciais fornecedores da indústria do petróleo e gás.
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A partir da Carta Geotécnica do Estado de São Paulo (IPT, 1994), pode-se identificar um conjunto de
unidades geoambientais distintas no território paulista e na região do litoral, delimitadas por meio de análise e
previsão dos efeitos decorrentes da interação entre o uso do solo e os terrenos existentes, tendo-se em conta
as características freqüentes de ambos. Essas unidades configuram grandes compartimentos territoriais,
nos quais os processos geodinâmicos externos se comportam de modo similar e podem ser deflagrados,
acelerados ou mesmo intensificados por distintas atividades socioeconômicas (urbanização, agricultura,
obras de infraestrutura, mineração, entre outras obras e instalações), variando em magnitude conforme o modo
pelo qual cada intervenção no ambiente é realizada.

Distinguem-se, ao todo, dez grandes unidades de caráter regional, compreendendo áreas classificadas
em graus de baixa, média, alta e muita alta suscetibilidade aos principais processos geodinâmicos observados no
Estado de São Paulo (FIGURA1).

FIGURA 1 – Geodinâmica externa atuante no Estado de São Paulo: predominância de suscetibilidades altas e
muito altas a processos diversos na região leste. (Fonte: Labgeo/IPT).

Considerando apenas os terrenos classificados como de e , a setorização
regional do território paulista revela inicialmente um grupo de sete unidades simples, ou seja, regiões nas quais
há predomínio marcante de um determinado processo (erosão, escorregamento, expansão do solo, afundamento
cárstico, inundação, colapso do solo ou dinâmica costeira). Verificados em face de potenciais e reais
intervenções humanas no meio físico, observa-se que os processos de escorregamento e de erosão se destacam na
região leste do Estado, com extensão relativamente maior de terrenos bastante suscetíveis no caso do primeiro
(escorregamento) quando comparado ao restante do território paulista.

Observa-se, ainda, outro grande grupo distinto, com a composição de duas unidades predominantes,
que apresentam também significativa expressão territorial e cartográfica em nível regional, as quais,
diferentemente das do grupo anterior, correspondem a terrenos cuja geodinâmica em superfície se mostra sob
domínio de dois processos atuantes (assoreamento e recalque do solo; e erosão e colapso do solo). Tanto as
unidades sob um processo predominante quanto às submetidas à influência compartilhada de dois processos,
correspondem a terrenos que requerem maior atenção e cuidados especiais no que se refere a intervenções
humanas no meio físico, dado que ambas correspondem a terrenos de a
processos geodinâmicos. Todavia, no caso do leste paulista, apenas a conjugação dos primeiros (assoreamento e
recalque do solo) apresenta expressão regional.

alta muito alta suscetibilidade
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Complementarmente, há um último setor de destaque sob o ponto de vista regional, no qual aquela
classificação ( e ) não incide. Compreende terrenos que mostram, ao contrário das
demais unidades, níveis predominantes de e de a processos geodinâmicos externos em
geral, indicando situações gerais relativamente mais estáveis e favoráveis a intervenções humanas. No leste paulista,
essacondiçãoépoucoencontrada,ocorrendoapenas, comexpressão regional, emalgumasporçõesdo litoral sul.

Nesse contexto, ao se examinar a região leste do Estado, sob uma perspectiva de análise geodinâmica,
vê-se que os fenômenos associados a escorregamentos se mostram predominantes. Salienta-se, todavia,
a ocorrência relevante de erosão e de processos costeiros, estes últimos ao longo de todo o litoral paulista.

Em uma avaliação regional mais ampla, em termos de domínios morfoclimáticos (ou seja, grandes
regiões com influência destacada de fatores de relevo e climáticos na dinâmica do ambiente para fins de
setorização do território brasileiro), em que se destacam, na região em questão, os denominados “mares de
morros” (Almeida, 1964; Ab’Saber, 1970), vale mencionar as observações de Ab’Saber (2003). Esse autor cita
que o “o domínio dos mares de morros é o meio físico mais complexo e difícil do País em relação às construções e
ações humanas”. O mesmo autor salienta que compreende “a região sujeita aos mais fortes processos de erosão e
de movimentos coletivos de solos de todo o território brasileiro, haja vista o caso das catastróficas ações de
enxurradas e escorregamentos de solos que frequentemente – e de modo espasmódico – têm afetado as áreas
urbanas de algumas grandes aglomerações humanas brasileiras localizadas em morros ou por entre morros
(Rio de Janeiro, Santos, Petrópolis)”. Acrescenta que a “a falta de aproveitamento das experiências acumuladas
em todo um século de obras de engenharia (estradas de ferro, rodovias e auto-estradas)... têm conduzido a
gastos supérfluos de dinheiro público..., para não falar da perda de vidas e das situações de calamidade social.
Firmas construtoras acostumadas a operar em outros domínios climáticos do país..., têm sido muito infelizes em
suas operações, por causa do seu completo desconhecimento das sutilezas do meio físico regional”.

Observações como essas evidenciam a preocupação com as suscetibilidades regionais e servem de
alerta a distintas formas de intervenções no meio físico litorâneo.

As conclusões seguidamente anunciadas pelo Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas
(IPCC), desde sua reunião de fevereiro de 2007 na cidade de Paris, em relação ao curso das mudanças climáticas
no mundo, sugerem uma série de medidas que devem ser tomadas com urgência pela humanidade e suas
instâncias políticas e decisórias, públicas e privadas, de modo a mitigar as emissões de gases causadores do
chamado “efeito estufa” (CO , CH , NO e outros). Os trabalhos divulgados salientam também a importância em
preparar as comunidades para enfrentar as consequências agora já consideradas inevitáveis dessas mudanças e,
nesse contexto, a provável ocorrência cada vez mais frequente de eventos extremos e de seus potenciais efeitos
negativos à sociedade, ao meio ambiente e à economia.

Estudos e modelos elaborados acerca de mudanças climáticas e de possíveis impactos na região
sudeste do País indicam que os eventos extremos de chuva deverão ser mais frequentes e intensos (Marengo,
2007). Soma-se a esse cenário, segundo esses mesmos estudos, as possibilidades de elevação do nível do mar.
Diante disso, pode-se salientar que novas perspectivas para a abordagem das relações entre obras e meio físico na
região deverão ser requeridas.

Eventos recentes como os do Furacão Catarina (SC, março de 2004), os deslizamentos e as inundações
ocorridos em 2008 na região Sul (PR, SC e RS) e em 2009 no Sudeste (RJ, SP e MG), bem como em outras
regiões do País como no Nordeste (BA, PE e PI) e Norte (AM), ilustram, de fato, algumas das ameaças presentes
às atividades socioeconômicas e à biodiversidade decorrentes de fenômenos climáticos extremos. Em especial,
o estado de Santa Catarina, em novembro de 2008, vivenciou o seu pior desastre ambiental, marcado por
extensas áreas inundadas e escorregamentos generalizados que provocaram perdas de vidas humanas e grandes
prejuízos econômicos. Esses processos afetaram núcleos habitacionais, instalações de empresas, áreas
portuárias, obras lineares (como oleodutos – Gasoduto Brasil-Bolívia, linhas de transmissão e rodovias), entre
outras. Os níveis pluviométricos se situaram em torno de 700 mm, em apenas quatro dias, o que configura
claramente ter sido um caso típico de evento extremo.

No caso do litoral paulista, incluem-se, no rol de preocupações especiais, as escarpas da Serra do Mar
e o Parque Estadual nela estabelecido, os morros isolados e os terrenos em planícies costeiras e baixadas
litorâneas situadas ao nível de oscilação das marés, bem como em terraços marinhos mais antigos e atualmente
dispostos em cotas de poucos metros em relação ao nível do mar, sujeitos a enchentes e inundações. Acidentes
decorrentes de processos de inundações, erosão e escorregamentos têm sido registrados com frequência na região,

alta muito alta suscetibilidade
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sendo o caso da corrida de lama e detritos de Caraguatatuba, em 1967, afetada por cerca de 600 mm de chuvas,
em cerca de três dias, seu provável exemplo maior. Esses processos evoluem pela ação concentrada das águas das
chuvas e têm, como condicionantes principais, as características geológico-geomorfológicas naturais dos
terrenos. Porém, muitas vezes são agravados por intervenções humanas descuidadas e sem acompanhamento
técnico, estas decorrentes sobretudo do processo acelerado e desorganizado de urbanização que ocorre em boa
parte das cidades médias e grandes.

Reconhecem-se, portanto, novos fatores de influência em relação ao ambiente na região, ou seja,
a ampliação da infraestrutura associada à produção de petróleo e gás e a provável intensificação da pluviosidade
regional apontada pelos estudos sobre mudanças climáticas.

Considerando, ainda, as perspectivas de aumento da ocupação, o aumento da concentração e
adensamentos urbanos, a presença de relevo acidentado e de terrenos suscetíveis a erosão, escorregamentos e
processos costeiros, bem como a ocorrência de eventos extremos cada vez mais frequentes e intensos,
impõem-se a ampliação de medidas de prevenção e de adaptação. Com isso, reforça-se, ainda mais,
a importância de se promover, o quanto antes e segundo níveis distintos de prioridade, estudos para a concepção
das necessárias medidas, visando reduzir as vulnerabilidades à infraestrutura e às demais formas de uso e
ocupação do solo, incluindo o Parque Estadual da Serra do Mar e sua biodiversidade.

Isso pressupõe a consecução de uma série de atividades de planejamento e gestão do território em nível
regional, com a identificação contínua das áreas e locais de maior vulnerabilidade em face de processos do meio
físico. Outras ações específicas podem ser incluídas, como: detalhar limitações e potencialidades dos terrenos,
agora sob a perspectiva de novas solicitações e eventos extremos; identificar as ameaças/perigos; mapear a
infraestrutura e os riscos; avaliar as vulnerabilidades, mediante novos critérios; elaborar e implantar planos de
prevenção; integrar gestão e tecnologia na execução de obras; e desenvolver medidas estruturais adequadas
(obras capazes de resistir a eventos extremos, havendo nisso outros desafios a equacionar acerca de limites para
tal, envolvendo custos e prazos).

Em nível de intervenções locais ou pontuais, cabe, ao menos, recomendar algumas ações práticas
essenciais, muitas vezes não adotadas: adequar o projeto ao terreno (e não o contrário); evitar ao máximo a
supressão vegetal; evitar grandes terraplenagens e movimentações de solo e rochas; se estas se mostrarem
inevitáveis, em face de critérios intransponíveis de projeto, devem ser executadas somente em períodos de
estiagem; evitar a retirada do solo superficial, que protege os terrenos; se esta se mostrar necessária, estocar o
material argiloso e reutilizá-lo posteriormente como cobertura na própria obra; nunca lançar os volumes de solo
escavado encosta abaixo; proteger rapidamente as áreas de solo exposto; compactar adequadamente os aterros;
e em vias, lotes e glebas, devem-se implantar, sempre, sistemas de drenagem completos, captando e conduzindo
as águas rumo a condições ambientais mais estáveis.

As perspectivas associadas à exploração futura do pré-sal na Bacia de Santos prenunciam uma nova
fase de investimentos para o desenvolvimento da indústria de petróleo e gás natural no País e, particularmente,
no Estado de São Paulo e seu litoral. Ao mesmo tempo, a natureza dos terrenos, caracterizada por altas
suscetibilidades a processos da geodinâmica externa, bem como a tipologia histórica de intervenções e os efeitos
prováveis das mudanças climáticas na região sudeste, formam um conjunto de fatores que chamam a atenção
para as vulnerabilidades crescentes e os riscos associados.

Reforçam-se, com isso, os desafios de identificar e reduzir as vulnerabilidades relacionadas às obras e
ao uso e ocupação do solo em geral, ampliando as medidas preventivas e desenvolvendo adaptações acerca da
infraestrutura instalada e planejada.
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