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Resumo da dissertação apresentada à UFPE como parte dos requisitos necessários para a 

obtenção do grau de Mestre em Ciências (M.Sc.) 

ESTUDO DE ESTABILIDADE DA ENCOSTA ALTO DO PADRE CÍCERO NO 

MUNICÍPIO DE CAMARAGIBE-PE 

Joany Silva Lins de Albuquerque Magalhães 

Agosto/2013 

Orientador: Roberto Quental Coutinho 

Programa: Engenharia Civil 

O presente trabalho teve como objetivo estudar o comportamento geotécnico da encosta do 

Alto do Padre Cícero quanto à estabilidade de taludes. Foi realizada revisão bibliográfica sobre 

movimentos de massa, suas ocorrências e métodos de cálculos para análise de estabilidade. 

Foram identificados os condicionantes climáticos e geológicos. Realizados levantamentos 

topográficos para obter a geometria da encosta e ensaios de campo para prospecção do perfil 

geotécnico. Os parâmetros geotécnicos da encosta foram definidos a partir da coleta de 

amostras e ensaios de laboratório tais como caracterização física, difatogramas de raios-X, 

curva característica, condutividade hidráulica, ensaio edométrico e cisalhamento direto. A 

unidade geológica da encosta foi classificada como Formação Barreiras. As amostras coletadas 

foram classificadas como argila areno-siltosa e o argilo-mineral preponderante foi a caulinita. 

O efeito da água nos parâmetros de resistência é avaliado a partir da comparação entre ensaios 

realizados em amostras na condição natural e na condição inundada, simulando o efeito de 

precipitações intensas. As análises de estabilidade apresentaram fatores de segurança na 

condição natural e inundada, respectivamente, de 1,69 e 1,15 no topo, 1,80 e 1,69 na meia 

encosta e 2,28 e 1,34 na base e 1,72 e 1,46 para ruptura generalizada.  Os fatores de segurança 

de 1,15 para potencial de ruptura no topo e 1,34 na meia encosta encontram-se abaixo do valor 

mínimo recomendado para áreas de alto risco de perda de vidas humanas. 

Palavras-chave: Estabilidade. Encosta. Formação Barreiras. 



Abstract of Thesis presented to UFPE as a partial fulfillment of the requirements for the degree 

of Master of Science (M.Sc.) 

STUDY OF SLOPE STABILITY AT THE PADRE CÍCERO HILL, 

CAMARAGIBE-PE-BRAZIL 

Joany Silva Lins de Albuquerque Magalhães 

August/2013 

Advisor: Roberto Quental Coutinho 

Department: Civil Engineering 

The present work goal to study the geotechnical behavior of the slope of the Padre Cícero hill 

on the slope stability. Literature review was performed on mass movements, their occurrence 

and methods of calculations for slope stability analysis. It has been identified the geological 

and climatic conditions. Topographical surveys were used to obtain the geometry of the slope 

and field tests for geotechnical prospecting profile definition. The geotechnical parameters of 

the slope were defined from the collection of samples and laboratory tests such as physical, 

difatogram X-ray, characteristic curve, hydraulic conductivity, direct shear and oedometric test. 

The geological profile of the slope in the study was characterized as Formação Barreiras. The 

samples were classified as clay sand- silty and kaolinite as the predominant clay-mineral. The 

water effect on strength parameters is evaluated from the comparison between tests performed 

on samples in their natural condition and in flooded condition, simulating the effect of intense 

rainfall. Based on the stability analyze, the safety factors in their natural condition and flooded, 

respectively, 1,15 and 1,69 at the top, 1,80 and 1,69 on the middle hill, 2,28 and 1,34 at the 

bottom hill. Finally, 1,72 and 1,46 at the entire failure of the slope. The safety factors of 1,15 at  

the top and 1,34 at the middle hill are below the minimum recommended for areas of high risk 

of loss of human lives. 

Keywords: Stability. Hill. Formação Barreiras.
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Capítulo 1 

1.Introdução 

A dissertação de mestrado a seguir faz parte do projeto “Engenharia Geotécnica e Hidrologia 

no Sistema Encosta-Planície Costeira” do Reageo – Instituto Geotécnico de Reabilitação do 

Sistema Encosta-Planície, sob a coordenação geral do Professor Willy A. Lacerda e 

coordenação em Pernambuco do Professor Roberto Quental Coutinho. 

Criado em 2009, o Reageo é formado por profissionais de dedicação exclusiva da Coppe/UFRJ,  

Instituto de Geociências – Igeo/UFRJ, PUC–Rio, Uerj, UFPE, UFRGS e UNB, com atuação 

abrangente em geotecnia de encostas e planícies, propriedades de solos e rochas, geologia, 

geomorfologia e hidrologia. Patrocinados pelo INCT – Institutos Nacionais de Ciências e 

Tecnologia do CNPQ - Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. 

Este estudo representa a continuidade de outras pesquisas desenvolvidas no GEGEP – Grupo 

de Engenharia Geotécnica de Encostas e Planícies, sob a coordenação do Professor Roberto 

Quental Coutinho. 

Os movimentos de massa têm sido objeto de amplos estudos nas mais diversas latitudes, não 

apenas por sua importância como agentes atuantes na evolução das formas de relevo, mas 
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também em função de suas implicações práticas e de sua importância do ponto de vista 

econômico e social (COUTINHO & SILVA, 2007). 

As atividades antrópicas como o uso e ocupação do solo, exploração dos recursos naturais, 

desmatamento, adensamento urbano, ocupações em encostas e em margens de cursos de água, 

inexistência de saneamento básico e impermeabilização do solo causam erosões, deslizamentos, 

inundações e enchentes. O deslizamento nas encostas é um dos mais graves devido à perda de 

vidas humanas e prejuízos econômicos.  

A aceleração da urbanização, sobretudo nos países menos desenvolvidos, veio acompanhada 

por um crescimento urbano desordenado, ocasionando inúmeros problemas socioambientais, 

como a multiplicação de bairros com infraestrutura deficiente, habitações situadas em áreas de 

risco e alterações nos sistemas naturais. As áreas menos valorizadas são então ocupadas pela 

população de baixa renda. Nas áreas de encostas, a ocupação desordenada apresenta um 

modelo próprio, com as moradias implantadas. O material removido pelo corte é lançado sobre 

a borda da encosta, sem nenhuma compactação, sendo frequentes os deslizamentos nos taludes 

tanto de corte quanto de aterro, causando vítimas fatais (COUTINHO & BANDEIRA, 2012 

(a)). 

As ações antrópicas em ocupações precárias, associadas às chuvas intensas, aceleram a 

ocorrência dos processos de instabilização das encostas, agravando as situações de riscos 

nessas áreas. Em alguns locais, deslizamentos de maior porte podem ocorrer (COUTINHO & 

BANDEIRA, 2012 (b)). 

Devido ao crescimento populacional, a urbanização tem se expandido no território, muitas 

vezes para áreas impróprias à ocupação, o que aumenta as situações de perigo e risco para 

desastres naturais (AMARAL & GUTJAHR, 2011). 

Em todo o mundo a terra é usada para fins específicos, como por exemplo, habitação e 

indústria. Um dos principais problemas de qualquer cidade é como controlar esses usos de 

forma tal que a cidade funcione a contento e se desenvolva (ABRAMS, 1972).  

Na tentativa de resolver seus problemas, as administrações municipais têm recorrido a ações 

localizadas, ora aumentando o grau de informatização, ora contratando diagnósticos ambientais 
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e planos diretores, ora executando o mapeamento urbano, ora conduzindo o recadastramento 

imobiliário. Apesar dos bons resultados obtidos setorialmente, os problemas globais persistem 

(CARVALHO, 1991).  

A ocorrência dos deslizamentos depende de vários fatores geológicos, climáticos e antrópicos. 

Na região metropolitana de Recife muitas pesquisas na UFPE abordaram esta temática tais 

como: Estudo geológico - geotécnico de uma encosta com problemas de instabilidade no 

município de Camaragibe - PE (SILVA M. M., 2007); Investigação Geológica e Geotécnica 

Proposta para estabilização de uma encosta ocupada em Camaragibe - PE com a consideração 

de um tratamento global (SILVA R. R., 2010); Parâmetros técnicos para gerenciamento de 

áreas de riscos de deslizamentos de encostas na região metropolitana de Recife (BANDEIRA 

A. P., 2010). Estas pesquisas fizeram parte de Projeto PRONEX/CNPQ/FACEPE, sob a 

coordenação do Professor Roberto Quental Coutinho. 

Esta dissertação de mestrado estuda mais uma encosta da Região Metropolitana de Recife com 

o objetivo de aumentar o conhecimento do comportamento geotécnico da região. A encosta em 

estudo é o Alto do Padre Cícero, localizada em Camaragibe, é a maior diferença de cota do 

munícipio e encontra-se densamente ocupada. 

Esta dissertação de mestrado, além deste capítulo, consta de mais cinco capítulos assim 

distribuídos: 

Capítulo 2 

Neste capítulo apresenta-se uma revisão bibliográfica sobre estabilidade de encostas, 

abordando breve histórico de deslizamentos ocorridos, classificação dos movimentos de massa, 

fatores geológicos e geotécnicos significativos. 

Capítulo 3 

Apresenta-se a metodologia utilizada na campanha de investigação geotécnica de campo e 

laboratório, aprontando procedimentos, materiais, equipamentos e normas utilizadas. 
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Capítulo 4 

Apresentam-se os resultados dos ensaios de campo e ensaios de laboratório realizados em 

amostras coletadas nos patamares da encosta Alto do Padre Cícero. 

Capítulo 5  

São realizadas análises de estabilidade para encosta em estudo com a utilização de 

levantamentos topográficos, caracterização do perfil geotécnico do solo e parâmetros de 

resistência ao cisalhamento, comparando a condição do solo natural com a do solo inundado. 

Capítulo 6 

Nesse capítulo apresentam-se as conclusões obtidas neste estudo e recomendações para 

próximas pesquisas a serem realizadas nesta encosta. 
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Capítulo 2 

2.Revisão Bibliográfica 

O capítulo a seguir apresenta revisão bibliográfica desta dissertação de mestrado. Elucidando 

definições, classificações, fatores, agentes e causas dos movimentos de massa. Elenca algumas 

ocorrências de movimentos de massa enfatizando a importância do tema estudado. Cita os 

principais métodos de análise de estabilidade de taludes. 

2.1 MOVIMENTO DE MASSAS

2.1.1 Definições 

Os solos no topo das encostas estão em constante movimentação e muitas vezes são levados 

para posições topográficas mais baixas. O processo pode ser muito lento e imperceptível ou 

pode ser rápido e catastrófico implicando em perdas do ponto de vista econômico e social. 

Encosta é toda superfície natural inclinada unindo outras duas, caracterizadas por diferentes 

energias potenciais gravitacionais (STOCHALAK, 1974). O termo talude é mais empregado 

para definir encostas próximas a obras lineares, como mineração e tem um caráter mais 

geotécnico e relacionado a áreas restritas (WOLLE, 1980).  
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As encostas são naturais, ou seja, não construídas pela ação antrópica. Quando construídos pela 

ação antrópica podem ser denominados taludes de corte devido a escavações, ou taludes de 

aterro também chamados de artificiais. 

As encostas são definidas como superfícies inclinadas de maciços terrosos, rochosos ou mistos 

(solo e rocha), originados de processos geológicos e geomorfológicos diversos e podem 

apresentar modificações antrópicas, tais como cortes, desmatamento, introdução de cargas entre 

outros (OLIVEIRA & BRITO, 1998). 

2.1.2 Breve histórico da ocorrência de movimentos de massa 

A humanidade experimenta desde o seu início as consequências trazidas pelos acidentes 

geotécnicos. Embora o estudo da geotecnia seja relativamente recente, do início do século XX 

tendo Karl Terzaghi como seu principal precursor, as obras de terra são tão antigas quanto à 

própria existência humana (LEROUEIL & HIGHT, 2003).

Há mais de dois mil anos são datados os primeiros estudos sobre deslizamentos na China e no 

Japão. Na china, os trabalhos de reconhecimento e identificação de deslizamentos datam de 186 

a. c., segundo BRABB (1991). Um dos primeiros relatos de deslizamento ocorreu na Província 

de Honan localizada na China no ano de 1767 provocado por um terremoto (XUI-CAI & NA-

NING, (1986), a partir de SCHUSTER (1996)). 

Nas últimas cinco décadas com a implantação de obras de rodovias e ferrovias modernas os 

estudos foram intensificados, segundo COSTA NUNES (1996). 

Na província de Ningxia em 1920 um deslizamento induzido por um terremoto, causou a morte 

de 100.000 pessoas (LEROUEIL, 2001). 

As perdas econômicas associadas a movimentos de massa são cerca de US$ 4,5 bilhões por ano 

no Japão, US$ 2,6 bilhões por ano na Itália, US$ 2 bilhões nos Estados unidos e US$ 1,5 

bilhões na Índia (SCHUSTER, 1996).  

Nas últimas cinco décadas pesquisas têm mostrado que houve um aumento considerável na 

frequência e na intensidade dos desastres naturais, o que resultou em sérios danos e prejuízos 
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socioeconômicos em todo o globo. Dentre os principais fatores responsáveis pelo aumento do 

registro dos desastres naturais em todo o mundo citam-se: o crescimento populacional, a 

segregação sócioespacial (aumento das favelas e bolsões de pobreza), a acumulação de capital 

em áreas de risco (ocupação da zona costeira) e as mudanças climáticas globais (SCHUSTER 

& HIGHLAND, 2007; MARCELINO et. al, 2006; COUTINHO, 2007 E 2010). 

Os desastres naturais têm aumentado substancialmente nas últimas décadas, não apenas no que 

se refere à frequência e a intensidade, mas também em relação aos danos e prejuízos causados 

por estes eventos, sendo que tal acréscimo, conforme indicam alguns estudos, encontra-se 

atrelado a mudanças climáticas globais (MARCELINO, 2007). 

No Brasil, segundo dados do EM-DAT (Emergency Events Database) os deslizamentos 

configuram-se como o segundo tipo mais frequente de desastres naturais, sendo inferiores 

apenas às inundações (MARCELINO, 2007). 

Em 2011 foram mais de 900 mortos, apenas no Estado do Rio de Janeiro, segundo a UNISDR - 

Estratégia Internacional para Redução de Desastres. Considerado o maior desastre climático do 

País, desde o temporal em 1967 que matou 463 pessoas em Caraguatatuba, São Paulo. As 

cidades mais afetadas foram as da região serrana, Teresópolis, Nova Friburgo, Petrópolis, 

Sumidouro e São José do Vale do Rio Preto.  

Usualmente a ocupação das encostas urbanas ocorre desordenadamente por pessoas de baixo 

poder aquisitivo, que não tem acesso a técnicas adequadas de construção civil. O deslizamento 

nestas comunidades ocasionam muitas vítimas e perdas materiais, transformando o 

comportamento geotécnico natural da encosta em desastres socioeconômicos.  

2.1.3 Classificações dos movimentos de massa 

Os movimentos de massa são caracterizados em diversos cenários, geomorfológicos, 

hidrogeológicos, geológicos, com complexidade dos materiais e mecanismos atuantes, o que 

dificulta a análise e o controle. Vários pesquisadores desenvolveram sistemas de classificação. 

Destes o primeiro, mais abrangente, foi SHARPE (1938) (a partir de WOLLE, 1988), que 

serviu como base para desenvolvimento de classificações posteriores. 
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Os sistemas de classificação propostos por VARNES (1978) e HUTCHINSON (1988) foi 

revisto por CRUDEN & VARNES (1996), é o mais utilizado. Classificam de acordo com o tipo 

de movimento e tipo de material, considera também na classificação aspectos relativos à 

atividade do movimento. Esta classificação é um resumo do trabalho do LEROUEIL et. al. 

(1996), inclui uma descrição completa dos tipos de materiais, abordando também aspectos 

mecânicos nas classificações. 

CRUDEN &VARNES (1996) classificam os movimentos de massa tendo em vista o tipo de 

movimento e o tipo de material de um movimento de massa, conforme a Tabela 2.1:  

Tabela 2.1 - Classificação dos movimentos de massa (CRUDEN & VARNES ,1996, APATIR DE 

COUTINHO E SILVA, 2007). 

TIPO DE 

MOVIMENTO 

TIPO DE MATERIAL 

ROCHA 

SOLO 

PREDOMINANTEMENTE 

GROSSO 

PREDOMINANTEMENTE 

FINO 

Queda Queda de rocha Queda de detritos Queda de solo 

Tombamento 
Tombamento de 

rocha 
Tombamento de detritos Tombamento de solo 

Escorregamento
Escorregamento 

de rocha 

Escorregamento de 

detritos 
Escorregamento de solo 

Expansões 

Laterais 

Expansões 

Laterais de 

rocha 

Expansões Laterais de 

detritos 
Expansões Laterais de solo

Escoamento 

Movimento 

lento/ Corrida de 

rocha 

Movimento lento/ Corrida 

de detritos 

Movimento lento/ Corrida 

de solo 
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Os movimentos de massa também podem ser classificados quanto a sua velocidade, como 

observado nas classificações da Tabela 2.2. 

Tabela 2.2 - Classificação dos movimentos maciços terrosos em função das velocidades (VARNES, 

1978 & WP/WLI, 1994, APARTIR DE COUTINHO E SILVA, 2007). 

CLASSIFICAÇÃO DOS MOVIMENTOS SEGUNDO SUA VELOCIDADE, VARNES (1978) 

VELOCIDADE 
DESCRIÇÃO DA 

VELOCIDADE 
TIPO DE MOVIMENTO 

>3 m/s 
EXTREMAMENTE 

RÁPIDA 
DESMORONAMENTO 

0,3 m/min – 3 m/s MUITO RÁPIDA DESMORONAMENTO 

1,5  m/dia – 0,3 m/min RÁPIDA 
DESMORONAMENTO E 

ESCORREGAMENTO 

1,5  m/mês – 1,5 m/dia MODERADA ESCORREGAMENTO 

1,5  m/ano – 1,5 m/mês LENTA ESCORREGAMENTO/CREEP 

0,06  m/ano –1,5 m/ano MUITO LENTA CREEP 

<0,06 m/ano EXTREMAMENTE LENTA CREEP 

CLASSIFICAÇÃO DOS MOVIMENTOS SEGUNDO SUA VELOCIDADE, WP/WLI (1994) 

CLASSES DE VELOCIDADE 
DESCRIÇÃO DA 

VELOCIDADE 
VELOCIDADE 

7 
EXTREMAMENTE 

RÁPIDA 
>5 m/s 

6 MUITO RÁPIDA 3 m/min – 5 m/s 

5 RÁPIDA 1,8  m/h – 3 m/min 

4 MODERADA 13  m/mês – 1,8 m/h 

3 LENTA 1,6  m/ano – 13 m/mês 

2 MUITO LENTA 16 mm/ano –1,6 m/ano 

1 EXTREMAMENTE LENTA < 16 mm/ano 

No Brasil a classificação de AUGUSTO FILHO (1992), Tabela 2.3, é uma das mais completas 

classificações, pois comparada a de VARNES (1978) considera características dos 

movimentos, materiais e geometria (SILVA, 2007). 
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Tabela 2.3- Classificação dos movimentos de massa (AUGUSTO FILHO ,1992, APARTIR DE 

COUTINHO E SILVA, 2007). 

CLASSIFICAÇÃO DOS MOVIMENTOS (AUGUSTO FILHO ,1992) 

PROCESSOS CARACTERÍSTICAS DO MOVIMENTO, MATERIAL E GEOMETRIA 

RASTEJO (CREEP) 

• Vários planos de deslocamentos (internos); 

• Velocidades muito baixas (cm/ano) a baixas e descrescentes c/ a 

profundidade; 

• Movimentos constantes, sazonais e intermitentes; 

• Solo, depósito, rocha alterada/fraturada; 

• Geometria indefinida. 

ESCORREGAMENTOS 

(SLIDES) 

• Poucos planos de deslocamentos (externos); 

• Velocidade média (m/h) e altas (m/s); 

• Pequenos a grandes volumes de material; 

• Geometria e materiais variáveis; 

• PLANARES = solos poucos espessos, solos e rochas com um 

plano de fraqueza; 

• CIRCULARES = solos espessos homogêneos e rochas muito 

fraturadas; 

• EM CUNHA = solos e rochas com dois planos de fraqueza. 

QUEDAS (FALLS) 

• Sem planos de deslocamentos; 

• Movimentos tipo queda livre ou em plano inclinado;

• Velocidades muito altas (vários m/s); 

• Material rochoso; 

• Pequenos a médios volumes; 

• Geometria variável: lascas, placas, blocos e etc; 

• ROLAMENTO DE MATACÃO; 

• TOMBAMENTO. 

CORRIDAS (FLOWS) 

• Muitas superfícies de deslocamentos (internas e externas à 

massa de movimentação); 

• Movimento semelhante ao de um líquido viscoso; 

• Desenvolvimento ao longo das drenagens; 

• Velocidades médias e altas; 

• Mobilização de solo, rocha, detritos e água; 

• Grandes volumes de material; 

• Extenso raio de alcance mesmo em áreas planas. 

A seguir definições dos tipos de movimento de massa: 
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Quedas – os materiais destacam-se rapidamente de encostas íngremes em queda livre ou 

rolamento. Classificam-se em queda de blocos, tombamento de bloco, rolamento de blocos e 

destacamento (Figura 2.1). 

Figura 2.1– Queda de blocos  (OLIVEIRA & BRITO, 1998).  

Tombamento – é a rotação de um bloco de solo ou rocha em torno de um ponto abaixo do 

centro de gravidade da massa, podendo ser um movimento lento ou rápido (Figura 2.2). 

Figura 2.2– Tombamento (OLIVEIRA & BRITO, 1998). 
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Escorregamentos (deslizamentos) – são movimentos rápidos, com superfície de ruptura 

definida, de duração relativamente curta, de massas de terreno geralmente bem definidas 

quanto ao seu volume, cujo centro de gravidade se desloca para baixo e para fora do talude 

(GUIDICINI & NIEBLE, 1984). Ilustrados na Figura 2.3.

Figura 2.3– Escorregamentos, planar, em cunha e rotacional ou circular (OLIVEIRA & BRITO ,1998). 

Os deslizamentos planares de solos são processos muito comuns nas encostas serranas do 

Brasil, envolvendo solos superficiais, frequentemente até o contato com a rocha subjacente, 

alterada ou não. Podem ocorrer em taludes mobilizando solos saprolíticos, saprolitos e rochas, 

condicionados por rupturas planares desfavoráveis à estabilidade e relacionados a feições 

geológicas diversas, tais como foliação, xistosidade, fraturas, falhas, etc (COUTINHO & 

BANDEIRA, 2012). Na Região Metropolitana de Recife, segundo Gusmão Filho (1997), tem 

sido observado que os deslizamentos de solos, em sua maioria, são rasos e superfície de ruptura 

é translacional, paralela ao talude. 
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Expansões Laterais – são movimentos caracterizados pela expansão de um solo coesivo ou uma 

massa de rocha combinado com uma subsidência da massa fraturada numa camada de material 

subjacente que apresenta pouca resistência (CRUDEN & VARNES, 1996). 

Escoamento – são movimentos contínuos ao longo de uma superfície na qual a movimentação 

ocorre. GUIDICINI & NIEBLE (1984) classificam os escoamentos em movimentos lentos 

(rastejos, Figura 2.5) e movimentos rápidos (corridas, Figura 2.4). 

Figura 2.4 – Movimento complexo ou composto contendo  escoamento tipo corrida (Angra dos Reis – 

RJ, 2010). 

As corridas são formas rápidas de escoamento, com o excesso de água o solo tem sua estrutura 

destruída e apresenta movimento de um fluído viscoso.  

Os rastejos caracterizam-se por movimentos lentos e contínuos, podem ser identificados por 

intermédio de indícios indiretos, troncos de árvores curvos, deslocamentos de postes, cercas, 

muros e pequenos abatimentos ou degraus nas encostas. 
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Figura 2.5- Escoamento – Rastejo (BLOOM ,1988). 

2.1.4 Fatores, agentes e causas dos movimentos de massa 

Os processos envolvidos em movimento de massa compreendem uma série contínua de eventos 

de causas e efeitos (VARNES, 1978 E CRUDEN & VARNES, 1996). Os fatores de causa para 

estes autores relacionam-se com causas geológicas, morfológicas, físicas e antrópicas, de 

acordo com a Tabela 2.4. 

Tabela 2.4 - Inventário de causas de movimentos de massa (CRUDEN & VARNES, 1996, APARTIR 

DE COUTINHO E SILVA 2007). 

1. Causas Geológicas

a. Materiais fracos 

b. Materiais sensíveis 

c. Materiais desgatados (inteperizados) 

d. Materiais cisalhados 

e. Materiais fissurados 

f. Massa descontínua orientada adversamente (estratificação, xistosidade, etc.) 

g. Estrutura descontínua orientada adversamente (falha, contato, sem conformidade) 

h. Constrate na permeabilidade 

i. Constrate na dureza (duro, material denso sobre material plástico) 
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Tabela 2.4 (continuação) - Inventário de causas de movimentos de massa (CRUDEN e 
VARNES, 1996 APARTIR DE COUTINHO E SILVA 2007). 

2. Causas Morfólogicas

a. Subpressão tectônica ou vulcânica 

b. Reação glacial 

c. Erosão fluvial de pé de talude 

d. Erosão de onda de pé de talude 

e. Erosão glacial de pé de talude 

f. Erosão das margens laterais 

g. Erosão subterrânea (solução, “piping”) 

h. Deposição de carga no talude ou na sua crista 

i. Remoção da vegetação (por fogo na floresta, seca) 

3. Causas Físicas

a. Chuvas intensas 

b. Derretimento rápido de neve 

c. Precipitação excepcional prolongada 

d. Rebaixamento rápido (de inundações e marés) 

e. Terremoto 

f. Erupção vulcânica 

g. Descongelamento 

h. Inteperismo/ desgaste devido ao congelamento e descongelamento 

i. Inteperismo/ desgate devido à contração e inchamento 

4. Causas Humanas

a. Escavação de taludes ou do seu pé 

b. Carregamento de talude ou de sua crista 

c. Rebaixamento (de reservatórios) 

d. Desmatamento 

e. Irrigação 

f. Mineração 

g. Vibração artificial 

h. Vazamento de águas servidas 

Segundo SILVA (2007), na região metropolitana de Recife (RMR) os principais fatores que 

causam o movimento de massas em Formação Barreiras, são: 

• Antrópicos: cortes em encostas, sobrecargas no topo, infiltração de águas 

servidas, vazamentos de tubulações, retirada de vegetação superficial, colocação 

de árvores grandes; 
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• Naturais: geologia da área, heterogeneidade, contraste de permeabilidade/ 

resistência, contato de diferentes depósitos, infiltração devido às chuvas. 

Os movimentos de massa referentes à Formação Barreiras na RMR estão relacionados de um 

modo geral, a ocupação antrópica desordenada, a qual provoca uma maior possibilidade de 

ocorrência de processos erosivos e movimentos de massa (COUTINHO & SILVA, 2005). 

NUNES et. al. (1990) e NAKAZAWA & CERRI (1990) afirmam que 90% dos deslizamentos 

em Petrópolis, RJ, em 1988, foram induzidos pela ocupação desordenada de encostas.  

A cidade do Rio de Janeiro apresenta riscos geológicos atrelados às suas características 

morfológicas e onde elevações abruptas emergem da planície litorânea a ocupação desordenada 

das encostas modificou o perfil destes riscos geológicos no município, de forma que a ação 

antrópica começou a predominar em detrimento às causas de acidentes naturais (Fundação 

GEORIO, 2005). 

Desta forma, o entendimento da distribuição e das condicionantes dos desastres naturais 

apresenta-se como condição fundamental para o encaminhamento das soluções do problema 

que afeta toda a cidade (AMARAL, 1997). 

Entre os agentes físicos as precipitações atuam como principal meio de deflagração de 

deslizamentos no Brasil. A maioria dos deslizamentos registrados estão associados a episódios 

de elevada pluviosidade, de duração compreendida entre algumas horas até alguns dias 

(GUIDICINI & NIEBLE, 1984). 

A contribuição direta das precipitações para a instabilidade de encostas esta relacionada com o 

aumento do nível de água e a geração de forças de percolação. Em solos saprolíticos e rochas o 

preenchimento temporário das fendas geram pressões hidrostáticas e formam frentes de 

saturação, em solos não saturados a resistência é reduzida pela perda da coesão. 

O processo de infiltração em encostas não saturadas é bastante complexo por estar relacionado 

a condições iniciais, no que diz respeito ao perfil do grau de saturação e poro pressões, os quais 

são dependentes das condições hidrológicas antecedentes. A condutividade hidráulica 

relaciona-se diretamente com o grau de saturação e a sucção matricial, tornando complexa a 
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análise do processo de infiltração em meio não saturado, comum na maioria das encostas 

(LEROUEIL, 2001). 

O índice pluviométrico críticos para deflagração de deslizamentos varia com o regime de 

infiltração do terreno, com o fluxo de águas subterrâneas no maciço e com o tipo de 

instabilidade, seja diminuindo a resistência ou aumentando as tensões atuantes.  

Em áreas que sofreram ações antrópicas os índices pluviométricos para deflagrar os 

deslizamentos são menores do que em área naturais. Em rochas condicionadas por planos de 

fraquezas, os processos de movimentos de massa são mais suscetíveis a chuvas concentradas ou 

imediatas por causa da geração de pressões hidrostáticas e menos afetadas pelos índices 

pluviométricos acumulados (LIMA, 2002). 

A relação entre os deslizamentos e as precipitações tem levado alguns pesquisadores a tentarem 

estabelecer correlações empíricas, probabilísticas e físicas matemáticas entre pluviosidade e 

movimentos de massa. O principal objetivo é que com o monitoramento dos índices 

pluviométricos seja possível alertar as comunidades das áreas de riscos sobre a eminente 

deflagração de deslizamentos. 

2.1.5 Principais métodos de análise de estabilidade de taludes 

A análise de estabilidade de taludes tem como objetivo determinar o risco de ruptura através do 

fator de segurança que correlaciona às forças resistentes com as forças atuantes, considera-se 

condições de sobrecarga, geometria, estratigrafia, características e comportamentos 

geomecânicos e poros-pressão. A ruptura ocorre quando as forças de cisalhamento atuantes são 

iguais às forças resistentes, admitindo uma superfície de deslizamento crítica. 

Os métodos de equilíbrio limite são mais usuais visto que a análise não deve ser mais complexa 

que o nível de conhecimento do próprio talude. Entretanto não há dúvida de que, apesar da 

complexidade dos dados de entrada necessários, os métodos de análise utilizando modelos 

matemáticos apresentarão um grande desenvolvimento e aceitação em um futuro próximo. 
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Um valor de segurança mínimo para um talude em questão pode variar de um local para outro, 

sendo condicionado a fatores associados a condições locais tais como a densidade populacional 

e condições econômicas de um determinado local (LEROUEIL et. al., 2001). Além de 

características físicas os ricos de perdas sociais e financeiras também devem ser considerados 

quando é adotado um fator de segurança. 

A obtenção de fatores de segurança envolvem inúmeras variáveis e suas incertezas muitas das 

quais não consideradas nos métodos de cálculo existentes como: influência da estrutura e 

anisotropia, influência de fatores geológicos, erosão interna (“pipping”), entre outros. 

O fator de segurança consiste na relação entre a resultante das forças solicitantes e resistentes 

ao deslizamento, tem um valor unitário quando se trata da condição de equilíbrio limite, a qual 

pode ser superior, igual ou inferior a um, o que determinada à condição de estabilidade do 

talude ou encosta (CARVALHO, 1991). A relação entre fator de segurança e condição de 

estabilidade segundo Carvalho (1991) pode ser observado na Tabela 2.5. 

Tabela 2.5- Fator de segurança e condições de estabilidade do talude ou encosta (CARVALHO, 1991). 
FATOR DE SEGURANÇA E CONDIÇÕES DE ESTABILIDADE DO TALUDE OU ENCOSTA 

FATOR DE 

SEGURANÇA (FS) 
CONDIÇÃO DE ESTABILIDADE 

FS < 1 
Talude instável: caso o talude venha a ser modificado geometricamente 

com cortes e ou aterros ; nestas condições deverá sofrer rupturas. 

FS = 1 
Condição limite de estabilidade associada à iminência de ruptura; 

condição adotada geralmente nos cálculos de retroanálise. 

FS > 1 

Condição estável: quanto mais próximo de 1 o FS, mais precária e frágil 

a condição de estabilidade do talude; quanto mais distante de 1 o FS, 

menores serão as possibilidades de o talude vir a sofrer ruptura quando 

submetido a condições críticas. 

Os métodos de análise baseados no equilíbrio limite e nos modelos matemáticos de tensão-

deformação comparam os esforços atuantes que induzem a ruptura com os esforços resistentes.  

Os principais métodos de cálculo para análise de estabilidade de taludes são apresentados na 

Tabela 2.6. 
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Tabela 2.6 - Principais métodos de cálculo da análise de estabilidade de taludes (SILVA, 2007) 

MÉTODOS DE ANÁLISE DE ESTABILIDADE

LINEARES (Não considera fatias) 

Método do momento p/ φ=0 

Taludes infinitos 

Método de Culman 

Método de Rendulic 

Método do círculo de atrito 

NÃO LINEARES 

(considera fatias)

Superfície circular 

Método de Fellenius 

Método de Bishop 

Método de Bishop Modificado 

Superfície qualquer 

Método de Specer 

Método de Morgenstern e Price 

Método de Janbu 

Método de Sarma 

Método dos Blocos 

Admite-se que o estado de ruptura seja definido pelo critério de Mohr-Coulomb e hipóteses 

simplificadoras adicionais, visto que o número de equações de equilíbrio requeridas é menor 

que o número de incógnitas, para estabelecer as condições de equilíbrio no maciço. Nos 

métodos não lineares é determinada uma superfície crítica de deslizamento, utilizando-se de 

processos interativos, subdividindo-se a massa de solo em uma série de fatias considerando o 

equilíbrio limite de cada uma dessas fatias. 

De maneira geral os solos não obedecem ao comportamento perfeitamente plástico do critério 

de Mohr-Coulomb e os métodos de cálculo possuem hipóteses simplificadoras distintas. 

Entretanto diferenças quantitativas nos fatores de segurança obtidos em vários métodos de 

análise de estabilidade não são significativas, com exceção para o método de Fellenius que 

pode diferir em até 60% dos demais métodos.  

Os métodos mais utilizados atualmente são: Spencer (1967), Morgentern & Price (1965) e 

Janbu (1954). O método de Bishop Simplificado fornece bons resultados para rupturas 

circulares; enquanto os métodos de Spencer e Morgenstern & Price apresentam resultados 

satisfatórios para quaisquer superfícies de ruptura (WRIGHT et. al., 1973). 
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Capítulo 3

3.Caracterização fisiográfica da área em estudo 

Este capítulo trata das características da área em estudo, como localização, aspectos climáticos 

e geológicos. 

3.1.1 Localização da encosta 

A encosta em estudo localiza-se na Região Metropolitana de Recife (RMR) no Município de 

Camaragibe, Pernambuco. A seguir a Figura 3.2 apresenta mapas da localização da área em 

estudo. 
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Figura 3.1– Localização da área em estudo (BANDEIRA, 2003). 
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Na Figura 3.2 é sinalizada a área da encosta, com coordenada UTM N 9.112.442, E 281.794, 

vista através da imagem de satélite de 2003. A clareira trata-se da área do topo da encosta ao 

lado da Igreja do Alto do Padre Cícero, é relevante ressaltar que parte da cobertura vegetal que 

predominava ao longo da encosta em 2003 atualmente encontra-se ocupada por habitações. A 

ocupação aumentou inicialmente após a encosta (em sua base), não existindo mais espaço para 

as habitações a comunidade iniciou a ocupação ao longo dos patamares da encosta. 

Figura 3.2– Localização da encosta, (GOOGLE EARTH 2003). 

3.1.2 Características de ocupação, climáticas e geológicas 

As formas de ocupação usualmente adotadas nas encostas dos núcleos urbanos da RMR 

apresentam um modelo próprio, com as moradias implantadas em patamares cortados. Para a 

ampliação do "terreno" criado, o material removido pelo corte é lançado sobre a borda da 

encosta, sem a remoção da vegetação ou do lixo ali existente, agravando-se o problema com a 

falta de compactação exigida para condições mínimas de segurança (ALHEIROS, 1998). 

A alteração da geometria natural da encosta, o carregamento adicional e o aumento da 

infiltração devido ao material solto, sem a compactação adequada de “bota-foras” solos 
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removidos, entulhos e lixo são ações antrópicas que desfavorecem a estabilidade dos taludes. 

Outros agravantes são a ausência de drenagem ou a obstrução desta com o lançamento de lixo e 

entulho, remoção da vegetação natural e lançamento de águas servidas. 

O clima predominante no litoral de Pernambuco é do tipo As’ a Ams' de acordo com a 

classificação de Köppen (1948), que caracteriza um clima tropical chuvoso (ALHEIROS, 

1998). 

A precipitação média anual encontrada é de 2.065 mm e o período de déficit hídrico 

corresponde aos meses de setembro a fevereiro, enquanto no período de abril a agosto, os 

excedentes hídricos são superiores a 100 mm, podendo atingir 200 mm, determinando-se um 

balanço hídrico anual positivo. As temperaturas máximas ocorrem no período de novembro a 

março, podendo exceder 30o C, com médias entre 24,6o C e 27,6º C e mínimas entre 21,8 º C a 

24,2 º C (BARROS et. al., 1994). 

Os dados de precipitações concedidas pela Defesa Civil de Camaragibe, do pluviômetro mais 

próximo à encosta, posto localizado na Prefeitura Municipal de Camaragibe, são mostradas na 

Figura 3.3. Registram-se precipitações mais elevadas em maio de 2011 com 690,1 mm, e mais 

baixas em outubro de 2009 com 5,6 mm, na figura há também uma curva com a precipitação 

média mensal de 2007 a 2013.  

As chuvas estão concentradas nos meses de janeiro a agosto, com precipitações médias mensais 

neste período variando entre máxima de 357,7 mm e mínima de 125,4 mm. O período que vai 

de setembro a dezembro pode ser considerado de baixa precipitação, as médias mensais variam 

entre máxima de 69,3 mm e mínima de 30,2 mm.  
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Figura 3.3- Precipitações mensais registradas no período de 2007 a 2013 (Dados do Pluviômetro situado 

no Posto da Prefeitura de Camaragibe). 

Tabela 3.1 - Precipitações mensais e anuais (período de 2007 a 2013). 

MÊS 

ANO (mm) 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

JANEIRO 71,6 72,3 69,3 150,4 164 304,5 120,9 

FEVEREIRO 129,8 19,3 348,4 58,1 209,7 136,7 52,5 

MARÇO 127,6 351,5 88,4 67,1 99,8 103,8 39,3 

ABRIL  279,4 211,6 311,8 187,8 505,5 55,3   

MAIO 157,2 385,5 456,8 107 690,1 166,2   

JUNHO 395,5 357,8 269,7 547,1 258,2 318   

JULHO 266 328,8 395,5 219,7 480,4 246,9   

AGOSTO 235 253,8 251,6 161,5 202,8 149,2   

SETEMBRO 146,9 60,1 83,6 65,2 45,1 14,8   

OUTUBRO 21,4 49,9 5,6 20,9 34,4 49   

NOVEMBRO 35,3 32,7 27,8 22 143,4 14,8   

DEZEMBRO 44,7 6,9 28,7 59,3 46 22,2   

TOTAL 1910,4 2130,2 2337,2 1666,1 2879,4 1581,4   
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A unidade geológica da área em estudo foi classificada como Formação Barreiras fácies canal 

fluvial, com variações de energia das águas durante a deposição do pacote sedimentar. De 

acordo com classificações em campo e das características das amostradas coletadas. 

A Figura 3.4 apresenta mapa geológico do Município de Camaragibe, indicando localização da 

encosta em estudo, na escala 1:100.000, realizado a partir dos dados de PFALTZGRAFF 

(2007). O mapa geológico indica a região da encosta como Formação Barreiras confirmando a 

classificação geológica das amostras coletadas em campo. 
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Figura 3.4– Mapa geológico do Município de  Camaragibe Modificado de Pfaltzgraff (2007) 
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A Formação Barreiras está em sua deposição associada aos eventos cenozoicos de natureza 

climática e/ou tectônica, que permitiram durante o final do Terciário (Plioceno) há cerca de 

dois milhões de anos, o extenso recobrimento das superfícies expostas do embasamento, 

colmatando um relevo bastante movimentado (ALHEIROS, 1998).  

A Formação Barreiras constitui-se de um sedimento fluvial, areno-argiloso de coloração creme 

a avermelhada, dependendo da intensidade da oxidação do ferro. Constitui uma extensa 

cobertura sedimentar que ocupa toda a porção norte do município de Camaragibe, restringindo-

se aos topos do relevo mais para o sul. Essa formação está associada aos processos fluviais 

apresenta pelo menos três fácies distintas: leque aluvial proximal, leque distal/planície aluvial e 

canal fluvial (ALHEIROS, 1998), conforme ilustra a Figura 3.5. 

Figura 3.5 – Seções colunares para Formação Barreiras (ALHEIROS, 1998). 

3.1.3 Relatório fotográfico da encosta 

Segundo dados da Defesa Civil de Camaragibe desde 2002 a região do Alto do Padre Cícero 

apresenta sinais de instabilidade. Em junho 2010, mês com precipitação média de 547,1 mm, 

foi registrado o aparecimento de fissuras em grandes proporções ameaçando mais de 25 

residências. 
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A seguir relatório fotográfico da encosta registrando na Figura 3.5 o hábito da população de 

colocar entulho e lixo na coroa (topo) do talude. A Figura 3.6 registra o aparecimento de 

fissuras no topo e degraus provocados por abatimento. As Figuras 3.7 e 3.8 ilustram a ocupação 

da meia encosta e da base da encosta por habitações e a presença de vegetação. 

Figura 3.6 – Alto do Padre Cícero topo da encosta 

Figura 3.7 – Degrau provocado por abatimento no topo da encosta Alto do Padre Cícero 
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Figura 3.8 – Alto do Padre Cícero meia encosta 

   

Figura 3.9 – Alto do Padre base da encosta 
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Capítulo 4 

4.Métodos dos ensaios de campo e laboratório 

Este capítulo apresenta a metodologia e os equipamentos utilizados nos ensaios de campo e 

laboratório. Em campo foram observadas a topografia e ocupação da encosta, realizadas 

sondagens à percussão e amostragens de blocos deformados e indeformados. Em laboratório 

foram executados ensaios de caracterização física e mineralógica, determinação de curva 

característica, condutividade hidráulica, ensaios edométricos e de cisalhamento direto. 

4.1 ENSAIOS DE CAMPO

4.1.1 Levantamento topográfico 

Para a determinação da topografia da encosta utilizou-se a Carta Base Cadastral Regionalizada 

da FIDEM (Fundação de Desenvolvimento da Região Metropolitana do Recife), escala 1:2.000, 

na plataforma de desenho em Autocad, na qual foram lançadas as coordenadas dos furos de 

sondagem. Exportou-se para o programa Microstation as curvas de nível em cota e com a 

utilização do programa InRoads foram gerados o Alinhamento Horizontal, Alinhamento 

Vertical e Perfil Longitudinal. Obtendo-se a seção do talude da Figura 4.1. 
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Figura 4.1– Seção do talude estudado. 

4.1.2 Sondagem à percussão 

Em campo foram realizados três furos sondagem à percussão no topo (SP-01), na meia encosta 

(SP-02) e na base (SP-03) da seção da encosta estudada. A Figura 4.2 apresenta imagem de 

satélite com localização das sondagens. 

Figura 4.2– Localização dos furos de sondagem (GOOGLE EARTH 2003). 
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Caracterizou-se o perfil geotécnico e resistência a penetração do amostrador padrão (NSPT), de 

acordo com a norma NBR-6484 – Método de Execução de Sondagem da  ABNT (Associação 

Brasileira de Normas Técnicas).  

Os furos de sondagem tiveram como critério de parada, NSPT maiores que 30, com 

profundidade mínima de 15m e máxima de 20m. O SP-01 chegou a 20,45m de profundidade, o 

SP-02 15,45m e o SP-03 15,45m. 

   

   

   

Figura 4.3– Execução dos furos SP-01, SP-02 e SP-03 respectivamente. 
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4.1.3 Amostragem  

Para execução dos ensaios de laboratórios foram retiradas amostras deformadas e indeformadas 

(blocos) da encosta. 

Realizaram-se coletas em poços de investigação, de acordo com a NBR 9604 – Abertura de 

Poços e Trincheiras de Inspeção de Solos com Retirada de Amostras Deformadas e 

Indeformadas da ABNT.  

Tabela 4.1 - Localização e quantidades de amostras coletadas. 

AMOSTRAS DEFORMADAS 

LOCALIZAÇÃO 
QUANTIDADE DE 

AMOSTRA 
NOMENCLATURA 

PROFUNDIDADE 

(m) 

Topo da encosta 1 Saco de 10Kg PI01 2,00 

Meia encosta 1 Saco de 10Kg PI02 2,00 

Base da encosta 1 Saco de 10Kg PI03 2,00 

AMOSTRAS INDEFORMADAS 

LOCALIZAÇÃO 
QUANTIDADE DE 

AMOSTRA 
NOMENCLATURA 

PROFUNDIDADE 

(m) 

Topo da encosta 2 Blocos PI01 2,00 – 2,30  

Meia encosta  2 Blocos PI02 2,00 – 2,30 

Base da encosta 2 Blocos PI03 2,00 – 2,30 

*PI – Poço de Inspeção. 

As amostras foram coletadas em poços de investigação com dimensões 2,00 m x 2,00m e 2,00 

m de profundidade, escavados a pá e picareta.  

O procedimento de amostragem inicia-se escavando cuidadosamente o entorno do bloco, até 

que se obter um cubo com 30 cm de aresta, ficando este ligado à camada de onde se extrai a 

amostra, apenas pela face inferior. O bloco é removido da base com auxilio de um fio de nylon. 

Coloca-se um pano cobrindo todas as suas faces, sobre a qual se espalha uma camada de 

parafina líquida. Esta operação foi repetida mais duas vezes. Preparada a amostra desta 

maneira, ela é colocada numa caixa de madeira de forma cúbica com 35 cm de aresta, sendo o 

vazio entre a parafina e a madeira completado com serragem úmida, inclusive na parte superior. 

E fecha-se a tampa da caixa. A Figura 4.4 ilustra o procedimento de amostragem. 
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Figura 4.4– Retirada de Blocos Indeformados 

Os cuidados tomados com essas amostras foram maiores do que com as amostras deformadas, 

desde a abertura do poço até sua utilização em laboratório. Estes cuidados com a amostra tem 

como finalidade a manutenção do teor de umidade e da estrutura do solo no seu estado natural. 
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4.2 ENSAIOS DE LABORATÓRIO

4.2.1 Ensaios de caracterização física 

Para a caracterização geotécnica do solo foram realizados ensaios de granulometria com e sem 

defloculante, limites de consistência e determinação do teor de matéria orgânica.  

Na execução dos ensaios foram utilizadas as amostras deformadas do PI-01, PI-02 e PI-03.  

As normas técnicas de referência utilizadas na elaboração dos ensaios: 

- NBR 6467/86 – Preparação de Amostras; 

- NBR 7181/84 – Análise Granulométrica; 

-NBR 13602/96 – Avaliação da dispersibilidade de solos argilosos pelo ensaio 

sedimentométrico comparativo; 

- NBR 6508/84 – Determinação da massa específica; 

- NBR 6459/84 – Determinação do limite de liquidez;

- NBR 7180/88 – Determinação do limite de plasticidade; 

- NBR 13600/96 – Determinação do teor de matéria orgânica por queima a 440°C - Método de 

ensaio. 

4.2.2 Mineralogia – Difração com raio-x 

Foram realizados ensaios de difração de raio-x para a determinação da mineralogia da fração 

silte argila das amostras coletadas  nos PI-01, PI-02 e PI-03. 

Utilizou-se um difatrômetro de marca Rigaku – RINT200 X-Ray Difratometer, com radiação 

K-alfa de cobre, velocidade do goniômetro de 4°/min e velocidade da carta de 40 mm/min.  

Na preparação as amostras foram peneiradas na peneira número 40, de abertura de 0,42mm, em 

seguida foram colocadas em uma proveta de 1000 ml adicionando água destilada e 12g de 

defloculante, Hexametafosfato de Sódio, para 140 g de solo. A mistura foi homogeneizada com 

agitador manual deixando 12 horas de repouso. Após este período foram pipetados 10 cm e 
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repetidos os processos de agitação, repouso e retirada da massa líquida, por quatro vezes. A 

amostra foi levada a estufa com temperatura máxima de 60°C até a total evaporação da água. 

Para a preparação das lâminas as amostras foram saturadas com potássio (K) e expostas ao ar, 

em temperatura ambiente 25°C. A preparação das lâminas e os difatogramas foram realizados 

no Laboratório de Mineralogia de Ciências do Solo na UFRPE (Universidade Federal Rural de 

Pernambuco). 

4.2.3 Determinação da curva característica 

As curvas características foram obtidas pelo método de papel filtro, moldados dois corpos de 

prova dos blocos de cada poço de investigação. Para a moldagem utilizaram-se anéis de aço 

inoxidável com diâmetro de 7,2 cm e altura de 3,0 cm. A cravação no bloco ocorreu no sentido 

vertical, retirando com auxilio de uma faca o solo ao redor do anel, em seguida cortou-se cerca 

de 10 mm abaixo do anel e as faces foram niveladas utilizando régua metálica (Figura 4.5). 

   

Figura 4.5– Moldagem dos corpos de prova do PI-02. 

Os corpos de prova foram saturados com o auxilio de pedras porosas em contato com água 

destilada, onde a saturação ocorreu por capilaridade no período de uma semana. Na Figura 4.6 

ilustra a saturação das amostras e pode ser observada a variação da coloração das amostras 

coletadas nos poços de visita. As primeiras amostras são do PI-02 (patamar intermediário) de 

cor amarela escura, a segunda PI-01 (topo) cor vermelha, e a terceira PI-03 (base) cor amarela 

clara (com alguns pontos isolados de solo marrom). 
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Figura 4.6– Saturação dos corpos de prova,  da esquerda para a direita PI02, PI01 e PI03. 

Após saturação foram colocadas nas faces dos corpos de prova, com auxilio de uma pinça, o 

papel filtro Whatman 42. Em seguida, envolvidos com no mínimo cinco camadas de plástico 

filme e papel alumínio, os corpos de prova foram armazenados em uma caixa de isopor durante 

o período mínimo de sete dias. 

Na pesagem do papel úmido, o tempo de pesagem do papel (retirada do papel do solo e 

condução à balança) ocorreu em poucos segundos (entre 5 s e 10s). Na pesagem do papel seco 

alguns cuidados foram tomados a fim de evitar ganho de umidade até o momento da pesagem. 

As cápsulas contendo os papéis filtro eram removidas da estufa e levados até a balança dentro 

de um dessecador com sílica. Em seguida, os papéis eram retirados do dessecador e pesados 

sem exceder o tempo de 30 segundos recomendado por Chandler e Gutierrez (1986). 

Após a retirada dos papéis filtros os corpos de prova eram expostos ao ambiente até a perda de 

umidade em cerca de 3%. Estes procedimentos foram repetidos até obter a curva característica 

por secagem. 
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O papel filtro Whatman 42, o qual, no estado seco ao ar, apresenta umidade da ordem de 6%, 

permiti medir sucções na faixa de 0 a 29 MPa (MARINHO, 1994). A sucção foi determinada a 

partir da curva de calibração de Chandler et al. (1992) citado por Marinho (1994), resumida nas 

Equações 4.1 e 4.2. 

• Para umidade do papel (w) > 47% 

Sucção (kPa) = 10(6,05-2,48 log w) (Equação 4.1). 

• - Para umidade do papel (w) ≤ 47% 

Sucção (kPa) = 10(4,84-0,0622 w) (Equação 4.2). 

4.2.4 Condutividade hidráulica – TRI-FLEX II 

A condutividade hidráulica ou permeabilidade foi determinada utilizando o TRIFLEX II 

(Figura 4.7). Para a realização dos ensaios moldaram-se corpos de prova com alturas de 7,5 cm 

e diâmetro de 9,6 cm a partir dos blocos indeformados.  

Figura 4.7– Permeâmetro de Parede Flexível Modelo Tri-flex II. 

Na montagem do ensaio utilizou-se a seguinte sequência: a) pedra porosa e papel filtro na base; 

b) corpo de prova; c) papel filtro e pedra porosa no topo; d) tampa de acrílico, “top cap”, onde 

são colocadas as mangueiras de drenagem; e) por último a membrana de proteção. A Figura 4.8 

ilustra a montagem das células.  
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Figura 4.8– Permeâmetro de Parede Flexível Modelo Tri-flex II. 

Após montagem da célula foi verificada a presença de bolhas de ar e realizada a saturação do 

corpo de prova, conforme procedimento detalhado a seguir:  

a) Aplica-se uma pressão confinante e em seguida faz-se a remoção de ar das pedras 

porosas e das linhas das tubulações, drenando o sistema com água destilada até que 

todas as bolhas de ar saiam das tubulações; 

b) Aumenta-se a pressão confinante no corpo de prova até saturação equivalente a no 

máximo 10 kPa, para não ocorrer deformação da amostra; 

c) Com aproximadamente 24 horas, verifica-se a saturação do corpo de prova. 

Considerando o critério de que o volume de d’água que entra pela base da amostra seja 

o mesmo que saia pelo topo, na aplicação de uma pressão constante. 

Seguida a confirmação da saturação do corpo de prova inicia-se o ensaio de permeabilidade: 

a) Inicialmente fecham-se as válvulas de pressão de topo e de base; 

b) Libera-se um fluxo constante e ascendente; 

c) Abrem-se as válvulas de topo e de base da célula e mede-se o tempo necessário para 

percolar um determinado volume pela amostra (5 ml);
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d) Repete-se o procedimento até que se obtenham no mínimo três leituras de tempo com 

pequenas variações (± 5%). 

A principal característica deste equipamento é sua capacidade de simular o ensaio de 

permeabilidade com diferentes pressões confinantes na base e no topo. Utilizou-se as cargas de 

topo 180 kPa, lateral 210 kPa e base 200 kPa, atendendo a seguinte condição: a pressão lateral 

deve ser maior que a pressão na base e no topo e a pressão na base maior que a pressão no topo. 

Conforme ilustrado na Figura 4.9. 

Figura 4.9– Ilustração das forças atuantes no corpo de prova. 

A Tabela 4.2 apresenta a fórmula para o cálculo do coeficiente de permeabilidade saturada; 

Tabela 4.2- Determinação do coeficiente de permeabilidade. 
CONDUTIVIDADE 

HIDRÁULICA  
EQUAÇÃO DESCRIÇÃO 

K (cm/s) 

V  = volume percolado (cm3) 

L = altura do corpo de prova (cm) 

ACP = área da superfície do corpo de prova (cm2) 

T = tempo (s) 

ΔP = variação de pressão (cm H2O) 
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4.2.5 Ensaios edométricos para estudo de colapso e expansão 

Os ensaios foram realizados com o objetivo de avaliar a expansão livre e o colapso (com 

carregamentos de 20 kPa e 200 kPa). Foram utilizadas amostras indeformadas dos blocos 

retirados dos poços de investigação PI-01, PI-02 e PI-03. 

Para a realização dos ensaios edométricos foram utilizadas prensas de adensamento do tipo 

convencional com sistema de cargas através de pesos em pendural, com relação de braço 1:10 e 

células edométricas do tipo anel fixo. As leituras das deformações foram realizadas através de 

extensômetros com sensibilidade de 0,01 mm. 

Anéis de adensamento com diâmetro de 60 cm2 e 2 cm de altura. No início e no final de cada 

ensaio mediram-se as umidades iniciais e finais dos corpos de prova.  

Procedimento adotado no LSI/UFPE (Laboratório de Solos e Instrumentação da UFPE), 

segundo notas de aula de FERREIRA & AMORIM: 

a) Com um anel metálico retira-se a amostra de solo, conforme moldagem de corpos de 

prova no item 4.1.2; 

b) Insere-se na base do equipamento, o conjunto composto por pedra porosa e papel filtro, 

em cima e abaixo do corpo de prova; 

c) Põe-se o colarinho metálico para distribuir tensões; 

d) Em cima do colarinho outro papel filtro; 

e) Tampa-se a base do equipamento; 

f) Fixa-se as bases superior e inferior através de parafusos; 

g) Insere-se a mangueira do equipamento e satura-se a amostra através da mangueira pela 

base e colocando água por cima também; 

h) Envolve-se a base do equipamento com plástico; 
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i) Nivela-se a prensa do equipamento; 

j) Insere-se contrapeso para nivelamento e regula-se o braço com parafuso; 

k) Encaixa-se a base do equipamento e corpo de prova ao aparelho de adensamento; 

l) Regula-se parafuso para tocar na célula; 

m) Ajusta-se o deflectômetro para marcar as leituras; 

n) Inicia-se o carregamento, as cargas devem aumentar à medida que se estabilizam as 

deformações. Após carregamento anotam-se leituras e tempo até chegar a tensão 

desejada. 

São realizadas leituras nos mesmos intervalos especificados para os ensaios de adensamento (0, 

10, 25, 50 s, 1 min, 2, 4, 8, 15 min), anotando as diferenças de leitura, após 15 min dobrar 

tempo de leitura até que a diferença não exceda 5% (FERREIRA, 1995). 

Para os ensaios com carregamento após estabilização do solo em média 24 horas realiza-se 

inundação, a célula é inundada com uma piceta de água destilada e volta-se a medir e 

cronometrar as deformações. Os ensaios para estudo do colapso ou expansão livre são 

realizados ocorrendo apenas à inundação sem o carregamento. 

Além dos ensaios edométricos simples para avaliação de colapso e expansão foram realizados 

também ensaios edométricos duplos convencionais com carregamentos em intervalos 10 a 1280 

KPa. Executando todo o ciclo de carregamento e descarregamento conforme NBR 12007/1990: 

Solo – Ensaio de adensamento unidimensional – Método de ensaio. 
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4.2.6 Cisalhamento direto 

A resistência ao cisalhamento de um solo consiste na máxima tensão de cisalhamento que o 

solo pode suportar sem sofrer ruptura. A obtenção dos parâmetros geotécnicos que governam a 

resistência ao cisalhamento tem importância fundamental no cálculo do fator de segurança, os 

resultados destes ensaios alimentam a análise de estabilidade descrita no próximo item deste 

capítulo. 

Os ensaios foram realizados no LSI/UFPE utilizando as prensas de cisalhamento com sistema 

de cargas através de peso em pendural. Nas leituras das deformações verticais e deslocamento 

horizontal utilizou-se extensômetros, com sensibilidade de 0,01 mm e anel de carga para 

determinação das forças horizontais aplicadas aos corpos de prova. Foram utilizados corpos de 

prova com seção transversal quadrada de 10,16cm de lado (4") e 4 cm de altura moldados com 

os blocos de amostragem indeformados dos poços de inspeção do topo, meia encosta e na base 

da seção do talude estudado.  

Para execução dos ensaios foram seguidas a recomendações de HEAD (1994), e adotada uma 

velocidade de deformação de 0,038mm/min. 

Os corpos de prova foram preparados na condição inundada, submersos em água destilada 

durante 24 horas, e na condição de umidade natural.  Estes foram adensados por um período de 

24 horas até estabilização. Logo após teve início o cisalhamento, realizado com tensões 

verticais de 25 kPa, 50 kPa, 100 kPa e 200 kPa. A Figura 4.10 apresenta os corpos de prova 

após ensaios de cisalhamento direto. 

  

Figura 4.10– Corpos de prova após ensaio de cisalhamento. 
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  Capítulo 5

5.Apresentação dos resultados  

Este capítulo apresenta os resultados obtidos dos ensaios em campo e laboratório. 

5.1. APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS DE CAMPO

5.1.1 Sondagem à percussão 

As sondagens realizadas permitiram a identificação geológica e geotécnica do perfil do solo, a 

determinação da resistência à penetração dinâmica NSPT. Para a caracterização geológica, foram 

analisadas todas as amostras coletadas, tendo sido realizada com o apoio da Professora Drª 

Margareth M. Alheiros do Departamento de Geologia da UFPE.  

A Figura 5.1 apresenta o perfil geotécnico obtido através da realização dos ensaios de 

sondagem á percussão com a classificação tátil visual das amostras coletadas. 

As Figuras 5.2, 5.3 e 5.4 apresentam os resultados das sondagens realizadas com dados de 

classificação tátil visual de campo, número de golpes obtidos durante os ensaios e classificação 

geológica em laboratório.  
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Formação Barreiras
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Figura 5.2– Furo de Sondagem SP-01, com indicação da geologia. 



57 

Descrição do Material
Descrição 
Geológica

Argila areno siltosa, fofa, presença de restos 
vegetais, coloração amarela escura

Formação Barreiras

Areia argilo siltosa, pouco compacta, coloração 
amarela escura

Areia silto argilosa, pouco compacta a 
moderadamente compacta coloração amarela

Areia média silto argilosa, moderadamente 
compacta a compacta coloração rosa claro

Areia silto argilosa compacta, coloração amarela

Areia média silto argilosa, compacta coloração 
amarela

Argila areno siltosa, dura, presença de restos 
vegetais, coloração vermelha e amarelo escuro
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Figura 5.3– Furo de Sondagem SP-02, com indicação da geologia. 
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Areia f ina a média argilo siltosa, fofa, coloração 
marrom

Areia silto argilosa, moderadamente compacta, 
coloração amarelo claro

Areia argilo siltosa, moderadamente compacta a 
compacta, coloração rosa claro
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Figura 5.4– Furo de Sondagem SP-03, com indicação da geologia. 
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A classificação geológica definiu a área de estudo como Formação Barreiras, fácies Canal 

Fluvial, constituída de sedimentos fluviais, areno-argilosos de coloração creme a vermelhada. 

Apesar da variação de cor, causada pelas variações na energia das águas durante a deposição do 

pacote sedimentar e do teor de óxido de ferro, todo o perfil é da mesma unidade geológica. 

O material apresentou-se homogêneo quanto à descrição tátil-visual ao longo da profundidade 

variando entre areia argilosa e argila arenosa com variações quanto à cor de amarela a 

vermelha. 

Quanto à resistência a penetração dinâmica:  

a) o furo SP-01 apresentou a resistências crescentes em relação à profundidade de NSPT = 5 em 

1m, NSPT > 10 a partir de 4 m e NSPT = 21 em 20 m; 

b) o furo SP-02 apresentou a resistências crescentes em relação à profundidade de NSPT = 4 em 

1m, NSPT > 10 a partir de 6 m e NSPT = 37 em 15 m; 

c) o furo SP-03 apresentou a resistências crescentes em relação à profundidade de NSPT = 3 em 

1m, NSPT > 10 a partir de 4 metros e NSPT = 40 em 15 m. 

Encontrou-se presença de nível de água apenas no SP-03 a 4,00m de profundidade, os ensaios 

de SPT foram executados em agosto de 2012. 
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5.2. APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS DE LABORATÓRIO

5.2.1 Análises granulométricas e índices de consistência 

As figuras 5.4 a 5.7 apresentam as curvas granulométricas referentes aos ensaios realizados 

com e sem o uso de defloculante. A  

composição granulométrica, os limites de Atterberg e a atividade são apresentados na Tabela 

5.1. 

Os resultados das curvas granulométricas com e sem defloculante apresentaram-se diferentes 

para frações mais finas que 0,075 mm. As frações de argila e silte encontram-se agregadas, 

fazendo-se necessário a presença do defloculante para definição de sua granulometria. 
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Considerando os ensaios com defloculante para classificação da granulometria das amostras 

pode ser observada a proximidade entre as curvas granulométricas principalmente entre PI-02 e 

PI-03, Figura 5.7. A Tabela 5.1 apresenta as composições granulométricas dos ensaios 

realizados com defloculante e os índices de consistência para cada amostra. 
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Figura 5.8– Granulometrias de PI-01, PI-02 e PI-03 com defloculante 

Tabela 5.1- Composição granulométrica com defloculante, índices de consistência e atividade. 

PI-01 (Granulometria com defloculante) 

Prof. 

(m) 

Composição Granulométrica (%) 
Limites e 

Atterberg (%) 

Atividade 

IA = 

IP/(%φ≤2μ) PEDREG. AREIA SILTE ARGILA LL LP IP 

2,30 0 49 11 40 38 24 14 0,37 

PI-02 (Granulometria com defloculante) 

Prof. 

(m) 

Composição Granulométrica (%) 
Limites e 

Atterberg (%) 

Atividade 

IA = 

IP/(%φ≤2μ) PEDREG. AREIA SILTE ARGILA LL LP IP 

2,30 2 56 7 35 32 20 12 0,36 
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Tabela 5.2(continuação) - Composição granulométrica com defloculante, índices de consistência e 

atividade. 

PI-03 (Granulometria com defloculante) 

Prof. 

(m) 

Composição Granulométrica (%) 
Limites e 

Atterberg (%) 

Atividade 

IA = 

IP/(%φ≤2μ) PEDREG. AREIA SILTE ARGILA LL LP IP 

2,30 0 58 10 32 31 18 13 0,45 

As amostras coletadas na encosta podem ser classificadas como Argilas de Baixa plasticidade 

(CL) segundo Sistema Unificado de Classificação de Solos (SUCS). 

Vargas (1988 e 1992) adaptou a classificação unificada SUCS para os solos tropicais. Para 

tanto, utilizou o índice de atividade de Skempton para identificar a mineralogia da fração silte e 

argila como de natureza caulinítica. A carta de plasticidade e a respectiva classificação proposta 

por Vargas (1988, 1992) estão apresentadas na Figura 5.8 e Tabela 5.2. Os dados do presente 

estudo estão inseridos na Figura 5.8. 

Figura 5.9- Carta de Plasticidade associada à Carta de Atividade (VARGAS, 1988, 1992). 

PI-01 -----  

PI-02 -----  
PI-03 -----   
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Tabela 5.3 - Proposta de classificação incluindo solos tropicais (VARGAS, 1988 e 1992). 
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Maior Divisão Grupo do Solo 
Sub-grupos 

propostos 

Símbolos 

Grupos 

Baixa 

Compressibilidade 

LL < 50 

Silte e areias muito 

finas. 

Areias finas argilosas. 

Argilas siltosas. 

Areias e fragmentos 

de rochas 
ML 

Solos micáceos MLm 

Argilas de baixa 

Plastc. 

Argilas arenosas. 

Argilas siltosas 

Solos não 

cauliníticos 
CL 

Tipo caulinítico KL 

Solos Siltosos ferrosos KLf 

Solos Siltosos Orgânicos OL 

Alta 

Compressibilidade 

LL < 50 

Areia fina ou solos 

siltosos 

Diatomáceas Solos 

elásticos 
MH 

Solos micáceos MHm 

Argilas de alta 

plasticidade, argilas 

arenosas ou siltosas 

Tipo não caulinítico CH 

Tipo caulinítico KH 

Solos Argilosos Ferrosos KHf 

Solos argilosos orgânicos OH 

Na classificação de Vargas (1988 e 1992) (Figura 5.8); observam-se: - na carta de plasticidade 

os solos situam-se na Linha A sendo classificados no grupo KL (argilas arenosas), 

caracterizam-se como cauliníticos; - Na carta de atividade os solos localizam-se abaixo da linha 

E, caracterizam-se como de baixa atividade, comportamento esperado para solos que 

apresentam na sua estrutura predominância de caulinita. 

De acordo com a carta de plasticidade, carta de atividade e classificação para solos tropicais de 

Vargas (1988 e 1992), as amostras são classificadas como Argilas Areno-siltosas, 

caracterizando as argilas como inativas (IA < 0,75), e de média plasticidade (8 < IP < 25), 

apesar da predominância da porcentagem da areia nos ensaios de granulometria, principalmente 

na amostra da base da encosta. 

Embora as amostras tenham sido retiradas de pontos distintos na seção da encosta (PI-01, PI-02 

e PI-03), ambas possuem mesma classificação.  
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5.2.2 Análise mineralógica 

A Figura 5.9 apresenta os difratogramas das amostras estudadas. 
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Figura 5.10– Difratogramas de Raio-x, K(Caulinita), Qz(Quartzo), amostras dos poços PI-01, PI-02 e 

PI-03 (respectivamente). 

Os resultados dos difatogramas acusam mesmo material nos três poços de investigação da 

encosta, apenas com maiores ou menores cristalizações. As análises indicam  o comportamento 

de solo Formação Barreiras, compostos por quartzo e argilomineral caulinita.  

Estes resultados reafirmam a classificação da unidade geológica e as conclusões dos ensaios de 

caracterização obtidos no item 5.1.2.  
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5.2.3 Teor de matéria orgânica 

As amostras coletadas no poço PI-02, localizado na meia encosta, apresentou uma maior 

variação de cor, de amarela a marrom escuro, fazendo-se necessária a determinação do teor de 

matéria orgânica. Estes ensaios foram realizados nas amostras coletadas nos poços PI-01, PI-02 

e PI-03. Durante o ensaio as amostras foram colocadas na estufa (105 a 110°C) e na mufla 

(440°C). 

Tabela 5.4– Teor de matéria orgânica. 

TEOR DE MATÉRIA ORGÂNICA 

Amostras Matéria Orgânica (%) 

PI-01 – Topo da encosta 6,34 

PI-02 – Meia encosta 5,73 

PI-03 – Base da encosta 5,64 

Apenas são considerados solos com matéria orgânica os que apresentam MO(%) > 8+0,067 x 

argila (%), aproximadamente maiores que 10% para as amostras estudadas. Entretanto os 

ensaios apresentaram-se menores que 10%, indicando solos sem predominância de matéria 

orgânica. Comparando a amostra do poço PI-02 com as dos poços PI-01 e PI-03 não se 

constaram aumento do teor de matéria orgânica mesmo com colorações distintas. 

5.2.4 Coeficientes de permeabilidade 

Obtiveram-se os coeficientes de permeabilidade saturada (K) no ensaio de laboratório TRI-

FLEX II. A Tabela 5.5 mostra os dados utilizados durante o ensaio para a determinação da 

permeabilidade. 

Tabela 5.5- Dados para determinação da permeabilidade saturada. 

DADOS PARA DETERMINAÇÃO DA PERMEABILIDADE 

Amostras L (cm) DCP(cm) ACP (cm) V (cm3) T (s) ΔP (cm H2O) 

PI-01 – Topo da encosta 11,9 9,7 73,9 879,41 50 30 

PI-02 – Meia encosta 10,9 9,7 73,9 805,51 40 20 

PI-03 – Base da encosta 7,2 9,7 73,9 531,79 60 100 
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Na Tabela 5.6 apresentam-se os coeficientes de permeabilidade saturada. 

Tabela 5.6- Coeficiente de permeabilidade saturada.
COEFICIENTE DE PERMEABILIDADE SATURADA 

Amostras K(cm/s) 

PI-01 – Topo da encosta 5,368 x 10-5

PI-02 – Meia encosta 8,119 x 10-5

PI-03 – Base da encosta 9,218 x 10-5

Segundo Coutinho e Severo (2009) solos da Formação Barreiras variam quanto ao coeficiente 

de permeabilidade na ordem de 10-5 a 10-7 m/s, onde a variação dos resultados depende dos 

teores mais argilosos ou arenosos dos materiais estudados. 

Os coeficientes de permeabilidade apresentaram valores da ordem de 10-5 cm/s, segundo 

Terzaghi e Peck (1967) podem ser classificados como solos de baixo grau de permeabilidade. 

Esta ordem de grandeza é típica de coeficiente de permeabilidade de areias com finos, resultado 

esperado de acordo com os ensaios de granulometria. Pode ser observado, mais uma vez, a 

proximidade dos resultados entre as amostras, principalmente de PI-02 e PI-03. E que com o 

aumento da quantidade de argila há uma diminuição da permeabilidade. 

5.2.5 Curvas característica 

Segundo Marinho (2005), o mecanismo de instabilidade tem como aspecto importante a 

variação da sucção no solo. A sucção é influenciada pelas variações ambientais e 

principalmente relacionada com as variações climáticas. O clima interfere diretamente o 

balanço de água no solo. O sistema atmosfera/solo é controlado por uma interface que pertence 

ao perfil de solo e que regula a troca de água no sistema. A quantidade de água que entra ou sai 

do sistema induz variações no perfil de sucção. A variação do perfil de sucção associada às 

características de retenção de água do solo faz variar a resistência ao cisalhamento do mesmo.  

A Figura 5.10 apresenta as curvas características obtidas e a Tabela 5.7 relaciona os resultados 

de sucção para as umidades naturais dos blocos.  
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Tabela 5.7- Sucções na umidade natural 
Sucções na Umidade Natural 

Amostras Umidade (%) Sucção (KPa) 

PI-01 – Natural 11,2 11.110 

PI-02 – Natural 12,8 2.270 

PI-03 – Natural 13,6 450 
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Figura 5.11– Curvas Características das Amostras dos poços PI-01, PI-02 e PI-03. 

O formato da curva é bimodal, de acordo com modelo sugerido por Feuerharmel (2003). No 

primeiro trecho da curva, a dessaturação é governada pela macroestrutura, ou seja, solos que 

formam partículas argilosas fortemente agregadas em tamanhos de grãos de areia tendem a 

perder água facilmente. Após essa zona há um patamar intermediário em que o aumento da 

sucção não provoca variação significativa da umidade, devido à alta capacidade da 

microestrutura reter a água. A última zona da curva caracteriza-se pela redução do grau de 

saturação devido à perda progressiva da água da microestrutura. 

Na Figura 5.11 as curvas características estudadas podem ser comparadas com os resultados 

obtidos por SILVA (2007), que ensaiou amostras de Formação Barreiras na encosta do Jardim 

Primavera em Camaragibe, localidade próxima à área em estudo. 
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Figura 5.12– Comparativo de resultados de sucção. 

5.2.6 Ensaios edométricos 

5.2.6.1  Ensaios edométricos simples 

Utilizaram-se ensaios edométricos para avaliação do comportamento de expansão ou colapso 

das amostras. A seguir são apresentados os resultados dos ensaios edométricos simples. 

Os valores dos potenciais de expansão são apresentados na Tabela 5.8 e os potenciais de 

colapso na Tabela 5.9. Os potenciais de expansão e colapso foram calculados pela fórmula CP 

ou SP(%) = (ΔH/Hi) x 100, sendo ΔH a variação da altura do corpo de prova devido inundação 

e Hi a altura do corpo de prova no início da inundação, para tensões verticais livres, 20 kPa e 

200 kPa. 
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Tabela 5.8– Valores do potencial de colapso e expansão livre 

VALORES DO POTENCIAL DE EXPANSÃO LIVRE (%) 

Amostras Sem aplicação de tensões 

PI-01 – Topo da encosta 0,06% 

PI-02 – Meia encosta 0,45% 

PI-03 – Base da encosta - 0,13% 

Tabela 5.9– Valores do potencial de colapso a 20 e 200 kPa. 

VALORES DO POTENCIAL DE COLAPSO (%) 

Amostras 
Tensões de inundação (kPa) 

20 200 

PI-01 – Topo da encosta 0,58% 6,81% 

PI-02 – Meia encosta 0,20% 1,65% 

PI-03 – Base da encosta 2,49% 17,28% 

Os valores de potencial de expansão não se mostraram significativos, menores que 0.5%, a 

amostra da base do talude sofreu colapso durante ensaio. Classificando as amostras como não 

expansivas. 

Os valores de potencial de colapso crescem à medida que a tensão vertical aumenta. Das 

amostras em análise a base do talude apresentou maior variação de potencial de colapso com o 

aumento do carregamento.  

Segundo classificação de Vargas (1978) são considerados solos colapsíves os que apresentam 

CP (potencial de colapso) maiores que 2%. De acordo com os resultados dos ensaios 

edométricos simples para esta classificação apenas PI-01 e PI-03 foram considerados solos 

colapsíveis. 
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5.1.7.2 Ensaios edométricos duplos 

Utilizaram-se ensaios edométricos duplos convencionais para avaliação do comportamento das 

tensões de pré-consolidação das amostras. Estes resultados também foram utilizados para 

classificação do potencial de colapso (CP). 

As Figuras 5.13 a 5.17 e a Tabela 5.10 apresentam os resultados dos ensaios edométricos 

duplos realizados nas amostras coletadas nos poços de inspeção do topo PI-01, meia encosta 

PI-02 e base PI-03, com corpos de prova na condição natural e inundada. 
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Figura 5.13– PI-01 (topo da encosta)- Tensão Vertical x Deformação Específica 

Na Figura 5.13 na tensão vertical de 200 kPa observamos que o potencial de colapso é em torno 

de 6%, resultado semelhante ao obtido nos ensaios edométricos simples. Para as Figuras 5.14 e 

5.15 os valores de potencial de colapso obtidos são de aproximadamente 4% e 11% para PI-02 

e PI-03, respectivamente. De acordo com os resultados dos ensaios edométricos duplos e 

segundo classificação de Vargas (1978) PI-02 também pode ser considerado solo colapsível, 

mesmo apresentado potencial de colapso menor que PI-01 e PI-03. 
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Figura 5.14- PI-02 (meia encosta)- Tensão Vertical x Deformação Específica 
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Figura 5.15– PI-03 (base da encosta)- Tensão Vertical x Deformação Específica 
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Tabela 5.10– Índices de vazios inicial (e0), índices de compressão (Cc) e descompressão (Cr). 
EDOMÉTRICOS DUPLOS – ÍNDICES PI-01 

Amostra PI-01 e0 Cc Cr

Natural 0,695 0,315 0,015 

Inundado 0,695 0,204 0,019 

EDOMÉTRICOS DUPLOS – ÍNDICES PI-02 

Amostra PI-02 e0 Cc Cr

Natural 0,725 0,183 0,026 

Inundado 0,707 0,094 0,023 

EDOMÉTRICOS DUPLOS – ÍNDICES PI-03 

Amostra PI-03 e0 Cc Cr

Natural 0,830 0,250 0,017 

Inundado 0,834 0,228 0,025 
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Figura 5.16– Tensão Vertical  x Índices de Vazios  - Amostras naturais dos poços PI-01, PI-02 e PI-03 
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Figura 5.17-Tensão Vertical  x Índices de Vazios  - Amostras inundadas dos poços PI-01, PI-02 e PI-03 

Nos ensaios edométricos duplos foram determinadas as tensões de pré-consolidação nos solos 

na umidade natural (σvpn), inundado (σvps). Com os dados de peso das terras (σv0), na 

profundidade da coleta 2,00 m, e os de tensões de pré-consolidação as amostras foram 

avaliadas quanto ao potencial de instabilidade estrutural através do coeficiente de 

colapsibilidade (C), C= (σvps- σv0) / (σvpn - σv0), de REGINATTO & FERRERO (1973), 

mostrados na Tabela 5.11. 

Podendo classificar o solo em: - solo verdadeiramente colapsível se σvps < σv0  e C < 0 (solo 

sofre o colapso com o peso próprio); - solo condicionado ao colapso se σvpn > σv0  e 0 < C < 1 

(solo sofre colapso dependente de σv); -  solo não colapsível se σvpn = C = 1. 

Tabela 5.11 – Classificação de REGINATTO & FERRERO (1973) 

EDOMÉTRICOS DUPLOS – CLASSIFICAÇÃO DE REGINATTO E FERRERO 

Amostras  σv0 σvpn σvps C Classificação 

PI-01 38,54 150 80 0,37 Solo condicionado ao colapso 

PI-02 39,80 240 110 0,35 Solo condicionado ao colapso 

PI-03 38,08 180 30 -0,05 Verdadeiramente colapsível
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No ensaio edométrico simples, o maior valor do potencial de colapso foi de 17,28 % na amostra 

de solo PI-03 (base da encosta) na tensão de 200 kPa. Comportamento confirmado nos ensaios 

edométricos duplos, nos quais as amostras do PI-03 são verdadeiramente colapsíveis segundo a 

classificação de REGINATTO & FERRERO (1973).  

Para as amostras PI-01 e PI-02 confirmaram-se resultados que os solos são condicionados ao 

colapso, ou seja, os solos suportam certo nível de tensão na inundação com a possibilidade de 

colapso dependendo de σv. 

Jennings e Knight (1975) classificam os problemas que os solos colapsíveis podem trazer para 

obras de engenharia, Tabela 5.12, tendo como referência o potencial de colapso na tensão 

vertical de 200 kPa. De acordo com esta classificação as amostras de solo tanto nos ensaios 

edométricos simples quanto nos edométricos duplos apresentaram resultados que podem ser 

classificados como: PI-01 solos problemáticos, PI-02 solos que causam problemas moderados e 

PI-03 problemas graves. 

Tabela 5.12– Classificação do potencial de colapso para problemas em obras de engenharia 
(JENNINGS E KNIGHT, 1975) . 

CLASSIFICAÇÃO DE JENNINGS E KNIGHT (1975), σv = 200 kPa 

Sem problemas 0 < CP < 1% 

Problemas moderados 1% < CP < 5% 

Problemático 5% < CP < 10% 

Problemas graves 10% < CP < 20% 

Problemas muito graves CP < 20% 
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5.2.7 Resistência ao cisalhamento 

Foram ensaiadas amostras indeformadas dos poços de inspeção no topo, meia encosta e base da 

seção do talude, obtendo-se parâmetros de resistência através de ensaios de cisalhamento direto 

nas condições de umidade natural e inundado. A Tabela 5.13 esta registrada as condições 

iniciais das amostras ensaiadas.  

Tabela 5.13 – Condições iniciais dos corpos de prova dos ensaios de cisalhamento direto 

CONDIÇÕES INICIAIS DOS CP – ENSAIO DE CISALHAMENTO DIRETO 

AMOSTRAS  TIPO σn (kPa) W0(%) Ɣnat.(g/cm3) Ɣs(g/cm3) e0 S0(%) 

PI-01 

CDN 

25 13,54 1,69 1,49 0,77 46,43 

50 13,54 1,70 1,49 0,77 46,59 

100 13,54 1,69 1,48 0,77 46,22 

200 13,54 1,68 1,48 0,78 45,93 

CDI 

25 13,60 1,70 1,49 0,77 46,79 

50 13,64 1,69 1,49 0,77 46,72 

100 13,45 1,69 1,48 0,77 46,00 

200 13,70 1,69 1,48 0,78 46,49 

PI - 02 

CDN 

25 14,31 1,81 1,58 0,66 56,97 

50 15,00 1,82 1,57 0,67 59,02 

100 12,99 1,81 1,60 0,65 53,06 

200 13,40 1,81 1,59 0,66 53,94 

CDI 

25 13,48 1,81 1,59 0,65 54,40 

50 14,72 1,80 1,57 0,68 57,18 

100 15,24 1,80 1,56 0,69 58,65 

200 15,28 1,80 1,56 0,69 58,56 

PI-03 

CDN 

25 13,45 1,63 1,43 0,84 42,40 

50 13,55 1,63 1,43 0,84 42,75 

100 13,13 1,63 1,44 0,83 41,91 

200 13,12 1,64 1,44 0,82 42,08 

CDI 

25 12,70 1,64 1,45 0,81 41,36 

50 13,20 1,70 1,49 0,76 45,85 

100 13,16 1,63 1,44 0,83 41,86 

200 13,33 1,64 1,44 0,82 42,75 

CDN: Ensaio de Cisalhamento Direto na Condição Natural, CDI: Ensaio de Cisalhamento Direto Condição Inundado. 
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Os índices de vazios variam de 0,65 a 0,84 os maiores valores são nas amostras na base da 

encosta PI-03, as umidades iniciais variam de 12,70% (PI-03) a 14,72% (PI-02). As Figuras 

5.18 a 5.20 apresentam as deformações horizontais e tensões cisalhantes obtidas ao longo dos 

ensaios. 
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Figura 5.18– Resultados comparativos dos ensaios de cisalhamento na umidade natural e inundado das 
amostras do poço PI-01, respectivamente. 
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Figura 5.19– Resultados comparativos dos ensaios de cisalhamento na umidade natural e inundado das 
amostras do poço PI-02, respectivamente. 
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Figura 5.20– Resultados comparativos dos ensaios de cisalhamento na umidade natural e inundado das 
amostras do poço PI-02, respectivamente. 

As Figuras 5.21 a 5.23 apresentam as envoltórias de pico dos solos PI-01, PI-02 e PI-03, nas 

condições de umidades naturais e inundadas, podendo ser observadas a variação da coesão e do 
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ângulo de atrito nas duas condições. Na Tabela 5.14 apresentam-se os parâmetros de resistência 

ao cisalhamento de pico, coesão (c’) e ângulo de atrito (φ’), obtidos através das envoltórias. 
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Figura 5.21– Envoltórias de pico das amostras do PI-01. 
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Figura 5.22– Envoltórias de pico das amostras do PI-02. 
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Figura 5.23– Envoltórias de pico das amostras do poço do PI-03. 

Tabela 5.14 – Parâmetros de resistência do solo. 

CISALHAMENTO DIRETO – PARÂMETROS DE RESISTÊNCIA DO SOLO 

AMOSTRAS TIPO DO ENSAIO c (kPa) φ(°) 

PI-01 

 Topo da Encosta 

CDN 27,39 35,7 

CDI 8,72 34,2 

PI-02  

Meia encosta 

CDN 35,08 28,1 

CDI 6,97 29,5 

PI-03 

 Base da Encosta 

CDN 13,76 36,5 

CDI 3,30 35,1 

Observando o comportamento do solo quanto à tensão x deformação, as amostras apresentam 

comportamentos próximos, com tensões de cisalhamento máximas para pequenas deformações, 

assemelhando-se ao comportamento de argila pré-consolidada. 

Com as envoltórias de resistência, critério de Mohr-Coulomb, obtiveram-se os valores dos 

parâmetros de resistência apresentados na Tabela 5.14. À medida que as amostras foram 

inundadas ocorreram elevadas perdas de coesão e menor variação do ângulo de atrito. Na 

comparação dos resultados entre as amostras: PI-01>PI-02>PI-03, a amostra do poço PI-03 

apresentou os valores mais baixos de coesão com 3,3 kPa, quando inundada. 



82 

5.2.8 Síntese dos resultados dos ensaios 

Apresentam-se neste capítulo os resultados obtidos em campo e laboratório. Com o objetivo de 

caracterizar e avaliar o comportamento geotécnico das amostras estudadas. 

As amostras apresentaram caracterização e comportamento geotécnico semelhante, apesar de 

terem sido coletadas em patamares diferentes da encosta. Este resultado é esperado desde a 

classificação da unidade geológica, visto que estas amostras pertencem à mesma unidade 

geológica Formação Barreiras, fácies canal fluvial, de acordo com classificação apresentada no 

Capítulo 3. 

De acordo com os ensaios de sondagem a percussão, granulometria, limites de consistência, 

mineralogia e teor de matéria orgânica, os solos foram classificados como Argila areno-siltosa, 

argila inativa de média plasticidade, com a caulinita sendo o argilo- mineral predominante. Não 

foram identificados nos ensaios teores significativos de matéria orgânica. 

Foram ainda realizados ensaios de permeabilidade, curvas granulométricas, ensaios 

edométricos simples e duplos e de cisalhamento direto. A respeito dos ensaios de 

permeabilidade e curvas características as amostras apresentaram comportamento de solos 

arenosos com finos. Em relação aos ensaios edométricos simples e duplos o comportamento 

obtido foi de argila pré- adensada, não expansiva e colapsível. Nos resultados de cisalhamento 

direto, os parâmetros de resistência obtidos sofreram reduções na presença da água 

principalmente na parcela da coesão. A Tabela 5.15 apresenta um resumo dos principais 

resultados. 

Tabela 5.15– Resumo dos resultados 
RESUMO DE RESULTADOS 

Amostras K(cm/s) 
Sucção (kPa) 

Natural 

Classificação do 

Potencial de Colapso 

Natural Inundado 

c(kPa) φ (°) c(kPa) φ (°) 

PI-01– Topo 

encosta 
5,3 x 10-5 11.110 

Condicionado ao 

colapso 
27,39 35,7 8,72 34,2 

PI-02 – Meia 

encosta 
8,1 x 10-5 2.270 

Condicionado ao 

colapso 
35,08 28,1 6,97 29,5 

PI-03 – Base 

encosta 
9,2 x 10-5 450 

Verdadeiramente 

colapsível 
13,76 36,5 3,30 35,0 
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Capítulo 6

6.Análise da estabilidade da encosta 

6.1. METODOLOGIA ADOTADA PARA ANÁLISES DE ESTABILIDADE

A análise de estabilidade da encosta Alto do Padre Cícero realizou-se com o auxílio do 

programa SLOPE/W, aplicação dos métodos de Morgesntern & Price, Spencer, Janbur e 

Bishop. Os dados de entrada utilizados na análise foram os obtidos nas investigações de campo 

e ensaios de laboratório. 

O SLOPE/W é um programa que utiliza a teoria do equilíbrio-limite para calcular o fator de 

segurança, possibilita a modelagem de tipos heterogêneos de estratigrafia, solos, rupturas, e 

condições de sucção variadas.  

Como existe um grau de incerteza a entrada de parâmetros, dados das amostras ensaiadas em 

laboratório, o SLOPE/W concilia estas incertezas por meio da análise probabilística de Monte 

Carlo. 
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Além da obtenção do fator de segurança, o SLOPE/W representa graficamente os resultados de 

tensão de cisalhamento do solo em função da tensão normal ou da inclinação da base da 

superfície crítica de deslizamento, apresenta as forças atuantes em cada fatia, o gráfico da 

coesão e da força de cisalhamento. 

Nas análises de estabilidade realizadas com auxílio do programa SLOPE/W, foram simuladas 

potenciais de rupturas totais, topo, meia e base da encosta, considerando o maior número de 

centros e raios. A Figura 6.1 ilustra uma das malhas de centros utilizadas nas análises. 

Figura 6.1– Exemplo de uma das  malhas utilizadas. 

Os dados da geometria do talude utilizados na análise de estabilidade foram obtidos com o 

auxílio de levantamentos topográficos, cartas e programas geométricos de acordo com item 

4.1.1. Os parâmetros de resistência foram obtidos através dos ensaios de laboratório de 

resistência ao cisalhamento. 



85 

Os parâmetros do solo, coesão e ângulo de atrito variam com a umidade do solo, 

principalmente a coesão. Assim para as análises consideraram-se dois cenários a condição de 

umidade natural e a condição das amostras inundadas. Aproximando-se dos comportamentos da 

encosta durante períodos menores e maiores precipitações. A Tabela 6.1 relaciona os 

parâmetros considerados para as análises. 

Tabela 6.1– Parâmetros para análise de estabilidade da encosta 
PARÂMETROS PARA ANÁLISE DE ESTABILIDADE DA ENCOSTA 

Local / Fácies 
Tipo do 

Ensaio 

Descrição/ 

Classificação 

Condição 

do corpo 

de prova 

IP 
Ɣ

(kN/m3) 
c(kPa) φ (°) 

Topo da encosta CD 
Argila areno-

siltosa 
Natural 13,38 16,93 27,39 35,7 

   Inundado  19,27 8,72 34,2 

Meia Encosta CD 
Argila areno-

siltosa 
Natural 11,35 18,13 35,08 28,1 

   Inundado  19,90 6,97 29,5 

Base da Encosta CD 
Argila areno-

siltosa 
Natural 13,37 16,29 13,76 36,5 

   Inundado  19,04 3,30 35,0 

*Obs.: CD-Cisalhamento Direto 

Os resultados dos parâmetros de resistência de pico obtidos estão próximos de outras pesquisas 

em Formação Barreiras, segundo Tabela 6.2 de Coutinho e Severo (2009) acrescentando dados 

do atual trabalho.  
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Tabela 6.2. Parâmetros de resistência de pico de solos provenientes da Formação Barreiras na RMR – 
Pernambuco (Coutinho e Severo, 2009). 

Referência/ 
Local 

Fácies 
Tipo de 
ensaio 

Descrição/ 
Classificação 

IP 
Condição do 

corpo de 
prova 

c (kPa) Ф (º) 

Gusmão Filho et 
al. (1986) / 
Olinda -PE 

A ser 
identificada 

Triaxial 
(CU) 

Areia argilosa 
SC 

31 - 40 Inundado 20 - 50 20 - 24 

Coutinho et al. 
(1999; 2006) 
Santos (2001) 

Horto Dois 
Irmãos 

Recife-PE 

A ser 
identificada 

Cis. 
Direto 

Areia argilosa 
SC 

10 - 16 

Natural 13 31 

Inundado 0 30 

Lafayette (2000) 
Alto do 

Reservatório- 
Recife - PE 

A ser 
identificada 

Cis. 
Direto 

Areia argilosa 
SC 

11 - 18 Inundado 7 - 13 24 - 26 

Lima (2002) / 
Alto do 

Reservatório- 
Recife -PE 

A ser 
identificada 

Cis. 
Direto 

Argila arenosa 
SC 

16 

Natural 28 31 

Inundado 10 32 

Lafayette et al. 
(2003; 2005)  
Cabo de S. 

Agostinho -PE 

Leque 
fluvial 

Cis. 
Direto 

Areia argilosa 
SC 

9 - 13 

Natural 33 - 56 33- 36 

Inundado 1,5 - 1,8 33- 35 

Silva (2005) 
Camaragibe -PE 

Aluvial de 
canal 

Cis. 
Direto 

Areia argilosa 
SC 

12 - 13 
Natural 43 - 46 31 - 45 

Inundado 0 - 3,7 31 - 35 

Bandeira et al. 
(2004) 

Camaragibe -PE 

Leque 
Proximal 

Cis. 
Direto 

Silte arenoso 
ML 

14 - 16 Inundado 12 29 

Silva (2007) 
Camaragibe - PE 

Planície 
aluvial 

Cis. 
Direto 

Areia argilosa 
SC 

12 - 14 
Natural 45 - 47 31 - 44 

Inundado 0 - 3,7 31 - 34 

Meira (2008) 
Canal 
fluvial 

Cis. 
Direto 

Areia argilosa 
SC 

7,9-9,2 
Natural 1,0 - 4,2 28 - 34 

Inundado 0,4 - 3,5 23 - 26 
Severo et al. 

(2006) Tibau do 
Sul - RN  

A ser 
identificada 

Cis. 
Direto 

Argila baixa 
plasticidade 

CL 
7 – 19 

Natural 116-192 27 - 32 

Inundado 23 - 54 26 - 30 

Severo (2011) 
Tibau do Sul - 

RN 

Fluvial de 
Menor 

Energia de 
Transporte 

Triaxial 
CD 

Areia argilosa 
SC 

11 Saturado 6,5 29,4 

Severo (2011) 
Tibau do Sul - 

RN 

Fluvial de 
Menor 

Energia de 
Transporte 

Triaxial 
CD 

Areia sito-
argilosa 
SM-SC 

Cimentada 
Naturalmente 

5 - 6 Saturado 62 - 110 28-30 

Magalhães 
(2013) /Encosta 

Alto do Pr. 
Cícero 

Camaragibe-PE 

Canal 
Fluvial  

Cis. 
Direto 

Argila baixa 
plasticidade 

CL  
11-13 

Natural 

27,3 36 

35,0 28 

13,7 36 

Inundado 

8,7 34 

6,9 30 

3,3 35 
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6.2. RESULTADOS E ANÁLISES

As Figuras de 6.2 a 6.5 ilustram as análises de estabilidade realizadas com os resultados dos 

ensaios na condição das amostras na umidade natural.  

³

³

³

Figura 6.2– Análise de Estabilidade no SLOPE/W – umidade natural – topo da encosta 



88 

³

³

³

Figura 6.3– Análise de Estabilidade no SLOPE/W – umidade natural – meia encosta 

³

³

³

Figura 6.4– Análise de Estabilidade no SLOPE/W – umidade natural – base da encosta 
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³

³

³

Figura 6.5– Análise de Estabilidade no SLOPE/W – umidade natural – rompimento de toda encosta 

Os parâmetros utilizados na condição do corpo de prova inundado simulam o efeito dos 

períodos de precipitações intensas. As análises de estabilidade com os resultados das amostras 

na condição inundada estão ilustradas das Figuras 6.6 a 6.10 a seguir. 
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³

³

³

Figura 6.6 -  Análise de Estabilidade no SLOPE/W – condição inundado – topo da encosta (menor fator 
de segurança) 

³

³

³

Figura 6.7 - Análise de Estabilidade no SLOPE/W – condição inundado – topo da encosta (superfície 
potencial de ruptura maior que Figura 6.6) 



91 

³

³

³

Figura 6.8-  Análise de Estabilidade no SLOPE/W – condição inundado – meia encosta 

³

³

³

Figura 6.9-  Análise de Estabilidade no SLOPE/W – condição inundado – base da encosta 
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³

³

³

Figura 6.10- Análise de Estabilidade no SLOPE/W – condição inundado - rompimento de toda encosta 

A Tabela 6.2 relaciona os fatores de segurança obtidos utilizando os quatro métodos de 

cálculos, Morgentern & Price, Bishop, Janbu e Ordinary. Considerando superfícies potenciais 

de ruptura variadas, no topo da encosta, na meia encosta, na base da encosta e generalizadas em 

toda a encosta.  
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Tabela 6.3– Análises de Estabilidade -  Fatores de Segurança 
ANÁLISES DE ESTABILIDADE – FATORES DE SEGURANÇA 

Superfície 
potencial de 

ruptura 

Condição do 
corpo de prova 

Morgenstern & Price Bishop Janbu Ordinary

Topo da encosta 
Natural 1,690 1,165 1,092 1,100 

Inundado 1,159 1,696 1,611 1,629 

Meia Encosta 
Natural 1,805 1,805 1,681 1,690 

Inundado 1,342 1,699 1,482 1,439 

Base da Encosta 
Natural 2,280 2,268 2,092 2,008 

Inundado 1,699 1,356 1,255 1,250 

Toda a encosta 
Natural 1,720 1,690 1,567 1,550 

Inundado 1,464 1,457 1,364 1,353 
*Obs.: Método de Janbu sem correção. 

Verifica-se que o método de Bishop apresentou maiores valores de fator de segurança, este 

método pode ser utilizado para todos os tipos de solo. O método admite como hipótese que a 

superfície potencial de ruptura é circular dividida em fatias que não apresentam forças de 

cisalhamento entre si. 

O Método de Morgenstern & Price foi adotado para este estudo, pois considera qualquer 

superfície potencial de ruptura e utilizam as duas condições de equilíbrio de forças e 

momentos. 

De acordo com as análises realizadas a condição mais crítica, ou seja, de menor fator de 

segurança é a condição inundada e a superfície potencial de ruptura a do talude de topo (Figura 

6.6). Foram registrados na Tabela 6.4 os fatores de segurança obtidos para esta análise. Em 

relação a esta mesma análise, a Figura 6.7 ilustra fator de segurança igual a 1,2, este é inferior 

ao mínimo de 1,15 obtido, porém com uma maior superfície de ruptura. 

Tabela 6.4 – Fator de segurança para superfície potencial de ruptura no topo. 
FATOR DE SEGURANÇA – SUPERFÍCIE POTENCIAL DE RUPTURA NO TOPO 

MÉTODO DE ANÁLISE 
FATOR DE SEGURANÇA 

INUNDADO NATURAL 
Morgenstern & Price 1,159 1,690 

Bishop 1,165 1,696 
Janbu 1,092 1,611 

Ordinary 1,100 1,629 
*Obs.: Método de Janbu sem correção. 
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Analisando a diferença entre os valores dos fatores de segurança apresentados na Tabela 6.4 a 

condição de amostra inundada resultou em uma redução de 31% do fator de segurança. O nível 

de tensão aproxima-se do equilíbrio limite explicando em campo o aparecimento de fissuras e 

trincas no talude de topo, de acordo com relatório fotográfico de campo, item 3.1.3. Conforme 

análise da Figura 6.6 obteve-se o menor fator de segurança da encosta para condição inundada 

de 1,15. 

No período de menores precipitações o fator de segurança é de 1,69 não havendo perigo 

eminente de deslizamento ou instabilidade. Com o aumento das precipitações (condição corpo 

de prova inundado), o fator de segurança decresce para 1,15 e a superfície de deslizamento 

torna-se mais próxima à superfície o que aumenta a probabilidade de deslizamento, e o risco de 

instabilidade. A diminuição do fator de segurança deve-se principalmente a perda de resistência 

ao cisalhamento na parcela da coesão, entretanto há também o aumento do peso específico do 

solo. 

Na Tabela 6.5 são apresentados os valores mínimos recomendados para fatores de segurança 

das encostas segundo ABNT NBR 11682/2009. Considerando o alto risco de perdas de vidas 

humanas e o baixo risco de perdas econômicas foi adotado o valor de 1,4 como fator de 

segurança recomendado. Observa-se que além da superfície potencial de ruptura no topo com 

fator de segurança de 1,15 quando inundado, ocorrem superfícies potenciais de rupturas com 

volumes de massa maiores também abaixo dos fatores mínimos recomendados (Figura 6.7). 

Outra análise envolvendo superfícies potenciais de ruptura em proporções maiores, com fator 

de segurança de 1,34, também abaixo do recomendado, foi apresentada na Figura 6.8. 

Tabela 6.5 – Fatores de segurança mínimos para deslizamentos (ABNT NBR 11682 /2009) 
FS mín. Risco de perda de vidas humanas 

Alto Médio Baixo 

Riscos de perdas 
econômicas  

Alto 1,5 1,5 1,4 
Médio 1,5 1,4 1,3 
Baixo 1,4 1,3 1,2 

A ruptura no topo causaria uma mudança na geometria da encosta e o carregamento dos 

patamares inferiores. Este evento pode diminuir os valores dos fatores de segurança analisados 

para outras superfícies potenciais de rupturas antes consideradas estáveis.  
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A encosta tem sua condição de estabilidade no período de precipitações intensas abaixo dos 

valores recomendados para regiões ocupadas. Além de apresentar uma condição de 

instabilidade crítica com fator de segurança próximo a um para o topo, existe ainda o risco de 

superfícies potenciais de rupturas com volumes de massa maiores com fatores de segurança 

abaixo de 1,4. 
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Capítulo 7

7.Conclusões e Recomendações 

Neste capítulo desenvolvem-se as principais conclusões desta dissertação e também 

recomendações e sugestões para pesquisas futuras. 

7.1 CONCLUSÕES

I. Desde 2002 a região do Alto do Padre Cícero apresenta sinais de instabilidade. 

Em 2010 foi registrado o aparecimento de fissuras em grandes proporções 

ameaçando mais de 25 residências. Estes acontecimentos fizeram com que a área 

fosse escolhida para estudo. 

II. O solo que compõe a encosta provém de uma mesma unidade geológica, 

Formação Barreiras, fácies canal fluvial. As características geomecânicas das 

amostras coletadas são semelhantes entre si, com pequenas variações das 

proporções granulométricas. 

III. As amostras foram classificadas como argilas areno-siltosas, com variações entre 

as amostras quanto às porcentagens granulométricas. A quantidade da fração 

argilosa obedece a seguinte relação PI-01>PI-02>PI-03, mesma relação obtida 

para os valores de coesão nos ensaios de cisalhamento direto. 
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IV. O argilo-mineral identificado nos ensaios de mineralogia foi a caulinita. De 

acordo com índices de consistência a argila é inativa e de média plasticidade.   

V. Segundo classificação de Vargas (1988 e 1992) as amostras são do grupo KL, 

argilas arenosas de baixa compressibilidade tipo caulinítico. 

VI. As amostras não contêm valores significativos de matéria orgânica, apresentando 

comportamento de solos com alto percentual de areia fina quanto à 

permeabilidade e curva característica. Os coeficientes de permeabilidade foram 

de: PI-01 – 5,3 x 10-5 cm/s; PI-02 – 8,1 x 10-5 cm/s e PI-03 – 9,2 x 10-5 cm/s, 

indicando coerência com os valores obtidos nos ensaios de granulometria. 

VII. As amostras foram classificadas como não expansivas e colapsíveis segundo 

classificação de Vargas (1978). E segundo classificação de Reginatto & Ferrero 

(1973) as amostras são: PI-01 e PI-02 condicionadas ao colapso e PI-03 

verdadeiramente colapsível. 

VIII. Quanto aos parâmetros de resistência ao cisalhamento foram observadas 

reduções da coesão na presença de água e obtidos os seguintes valores para 

condição natural e inundada, respectivamente: PI-01 – 27,39 kPa e 8,72 kPa; PI-

02 – 35,08 kPa e 6,97 kPa e PI-03 - 13,76 kPa e 3,30 kPa. Referentes ao ângulo 

de atrito foram obtidos na condição natural e inundada, respectivamente: PI-01 – 

35,7° e 34,2°; PI-02 – 28,1°e 29,5° e PI-03 – 36,5° e 35,1°. Estes resultados 

estão dentro das faixas de variação dos parâmetros encontrados em outras 

pesquisas em solos de Formação Barreiras, segundo Coutinho e Severo (2009). 

IX. A geometria da encosta tem diferença de cota de 50m. Destes, 25 m do topo ao 

primeiro patamar, chamado de meia encosta. Esta é a face do talude de menor 

estabilidade de acordo com análises no programa SLOPE/W, devido 

principalmente ao efeito da geometria, visto que os parâmetros de resistência 

(das amostras do poço PI-01) podem ser considerados melhores do que os das 

amostras das faces inferiores (poços PI-02 e PI-03).  

X. A perda de resistência principalmente na parcela da coesão caracterizou-se em 

uma queda de 31% do fator de segurança, de acordo com a relação entre os 

valores apresentados na Tabela 6.4, relacionando diretamente o aumento da 
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umidade com a diminuição da resistência. Indicando que os períodos de 

precipitação intensa há um risco maior da ocorrência de fissuras, trincas e 

deslizamento. 

XI. O aparecimento de trincas no topo do talude confirma os resultados das análises 

que apontaram o topo da encosta quando inundado como superfície crítica de 

menor estabilidade com fator de segurança de 1,15, abaixo do valor mínimo 

recomendado pela NBR-11682 /2009, 1,4, para regiões de alto risco de perda de 

vidas humanas. 

XII. A mudança da geometria causada por uma possível ruptura de topo pode 

diminuir a estabilidade dos taludes inferiores que possuem menores parâmetros 

de resistência principalmente em períodos de precipitações intensas. 

XIII. Superfícies potenciais de ruptura com maiores volumes de deslocamento de 

massa que a análise com o menor fator de segurança obtido foram observadas 

para superfícies potenciais de ruptura no topo (FS=1,2) e incluindo topo e meia 

encosta (FS=1,3). Estas apresentaram valores abaixo do fator de segurança 

recomendado de 1,4. 

XIV. Além da ocupação antrópica desordenada, a falta de dispositivos de drenagem, a 

remoção da vegetação primitiva, o lançamento de aterro e lixo na encosta, 

contribuem para a condição de baixa estabilidade. 

XV. A encosta do Alto do Padre Cícero encontra-se marginalmente estável.  Esforços 

devem ser realizados no intuito de realizar obras de contenção para estabilização 

do maciço. 
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7.2 RECOMENDAÇÕES E SUGESTÕES PARA PESQUISAS FUTURAS 

I. Monitorar a encosta utilizando inclinômetros para acompanhar a variação do 

deslocamento ao longo dos períodos secos e chuvosos. 

II. Monitorar a precipitação x infiltração e erosão superficial da encosta; 

III. Utilizar tênsiometros para determinar a variação da sucção ao longo do perfil do 

solo; 

IV. Realizar ensaios de permeabilidade em campo; 

V. Realizar ensaios de cisalhamento com sucção controlada, ensaios não saturados; 

VI. Realizar estudos geotécnicos em outras seções da encosta do Alto do Padre 

Cícero com o intuito de abranger uma maior área definindo com maior precisão 

o comportamento da encosta quanto à estabilidade; 

VII. Realizar pesquisas de análises geotécnicas de outras encostas da região 

metropolitana de Recife com intuito de aumentar banco de dados, para que seja 

ampliado o conhecimento do comportamento geotécnico das encostas.  
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