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RESUMO: Os deslizamentos em Maceió - AL afetam as vertentes íngremes do tabuleiro 
litorâneo, compostas por pacotes sedimentares do Grupo Barreiras. Eles são rasos e têm, 
majoritariamente, superfícies de ruptura irregulares, definidas pela transição do horizonte A e o 
horizonte B, nessa transição há uma superfície onde se observa um “endurecimento do solo”, 
sendo este ocorrido pela cimentação do material por sílica, ferro ou alumínio, além da presença 
de lâminas delgadas de óxido de manganês e feições de forte caulinização dos argilominerais. 
É provável que o mecanismo de ruptura dos deslizamentos esteja associado à diminuição da 
coesão pelo aumento da umidade e consequente diminuição da resistência ao cisalhamento, 
ou mesmo à elevação da poropressão em função do forte contraste de permeabilidade entre os 
horizontes normais e os cimentados. Tais condicionantes podem estar em concurso ou não nas 
ocorrências dos processos descritos, contudo parecem ser fatores determinantes para a 
deflagração de deslizamentos em toda a escarpa do tabuleiro. Sendo observados de forma 
recorrente em diversos deslizamentos visitados em Maceió. Há de se ressaltar que essa 
superfície endurecida pode induzir a população a ocupar regiões que parecem estáveis para 
construção de moradias, mas de fato não são. Como são aparentemente encostas resistentes, 
muitas vezes acabam sendo escavados em cortes íngremes ou as casas construídas muito 
próximas às cristas dos taludes, aumentando o Grau de Risco e a Vulnerabilidade das 
construções. Estes pacotes são heterogêneos quanto a sua formação, suas fácies e textura, 
apresentando perfis de solos com uma pedogênese igualmente complexa. Nos tabuleiros são 
identificados Latossolos Vermelhos e Amarelos, bem drenados e homogêneos, e Podzólicos, 
mal drenados e heterogêneos. Os Latossolos estão presentes nas seções mais íngremes das 
encostas e os Podzólicos nas depressões. Os Latossolos apresentam níveis de cimentação por 
Si, AL e Fe, imprimindo-lhes um caráter coeso/endurecido quando seco, desaparecendo ou 
atenuando-se quando úmido. A terminologia “Horizonte coeso” é utilizada para designar um 
estado de coesão manifestado quando o solo está seco, diminuindo ou até desaparecendo de 
acordo com o aumento da umidade e preenchimento dos microporos com água. Esta coesão é 
genética e comum em horizontes subsuperficiais de Latossolos e Argissolos dos platôs 
litorâneos brasileiros, ocorrendo, em geral, na transição entre os horizontes A e B, podendo 
ocupar boa parte do B. Estes horizontes endurecidos têm seus microporos preenchidos por 
argilas, diminuindo substancialmente sua permeabilidade. 
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