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O presente trabalho tem como objetivo, caracterizar um perfil de solo pertencente a uma 
vertente de encosta da Serra do Mar a partir de análises físicas e geotécnicas. Os movimentos 
gravitacionais de massa, assim como a erosão e o intemperismo, são processos de 
modelagem exógena do relevo. No Brasil, estes movimentos são deflagrados principalmente 
pelos altos índices pluviométricos, e subsequente infiltração da água. As alterações de solo 
que podem ocorrer e posteriormente induzir certos danos ou riscos, despertam o olhar da 
sociedade para a busca de possíveis prevenções, colaborando para maiores estudos e 
levantamentos de dados nestas regiões. A Morraria da Ilha de São Vicente, localizada no litoral 
norte do Estado de São Paulo, entre os morros Chico de Paula e Saboó no município de 
Santos, é uma área representativa para a compreensão dos solos não saturados, haja visto os 
elevados índices pluviométricos, e, seu histórico de grandes acidentes relacionados a estes 
fenômenos. A análise de um perfil nesta região, utilizado como recorte para o desenvolvimento 
do presente trabalho, permitiu a visualização de 6 horizontes (A, B1, B2, C1, C2, C3). Foram 
realizadas no perfil as análises macromorfológicas de campo e, no laboratório foram realizados 
os ensaios de limites de consistência, teor de umidade natural e granulometria com 
defloculante na fase de sedimentação. Nos resultados de campo os horizontes apresentam 
uma variação da coloração entre o amarelo e vermelho sendo o horizonte A bem escuro por 
conta da presença de matéria orgânica. Os resultados em laboratório, permitiram observar que 
os horizontes mais próximos ao material de origem, C2 e C3, não apresentaram plasticidade, 
devido à baixa porcentagem de argila. A umidade natural de cada horizonte, analisada em 
conjunto com os limites de consistência mostram que todos os horizontes se encontravam 
abaixo do limite de plasticidade, chamando a atenção para o horizonte C1 o qual aparece um 
valor bem abaixo dos demais, indicando que possivelmente houve uma seleção do material 
com muitos grãos de quartzo que apareceram no solo deste horizonte. Particularmente o 
horizonte B2, possui tanto o maior limite de liquidez quanto índice de plasticidade, podendo 
estar associada à sua alta porcentagem de argila, compondo quase metade de sua 
granulometria. Isto colabora para que a parcela de água, necessária para mudança do estado 
plástico para o líquido, seja maior. O horizonte C1, entretanto, possui mais da metade de sua 
granulometria composta por materiais grossos, o que se observa nos menores valores dos 
limites de plasticidade e liquidez. Além disso, o maior Limite de Liquidez e o menor índice de 
plasticidade, revelado no horizonte A, sugerem a alta influência da matéria orgânica. Dessa 
forma, estes resultados em união a bibliografia levantada, mostram a complexidade do perfil de 
solo da área, indicando que esta região necessita de maiores estudos e compreensões dos 
horizontes de solo, para planejamentos e prevenções de movimentos gravitacionais de massa.  
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