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RESUMO 
 

O presente trabalho apresenta o estudo referente ao problema de instabilidade existente 

na encosta localizada na subida do Vale das Pedreiras, no Município de Camaragibe - 

PE. O principal objetivo da pesquisa foi à identificação das causas e o entendimento dos 

mecanismos envolvidos no problema em conjunto com a realização da análise de 

estabilidade da encosta. Dentro da pesquisa, realizou-se uma ampla campanha de 

investigação geotécnica de campo (levantamentos topográficos, levantamentos 

geológicos, sondagens, ensaios de permeabilidade – “guelph” e realização de perfis de 

umidade) e de laboratório (caracterização física, química e mineralógica; análise 

microestrutural; ensaios de permeabilidade; ensaios edométricos; determinação da curva 

característica através dos métodos do Papel filtro, Funil de Haines e Câmara de Pressão 

de Richards e, ensaios de resistência ao cisalhamento convencional, com reversões 

múltiplas, ensaios “ring shear” e ensaios de resistência com controle da sucção. Um 

programa de instrumentação foi implantado na encosta, com instalação de pluviômetro, 

piezômetros tipo Casagrande e de máxima, medidores de nível d´água e verticais de 

inclinômetros. Os dados obtidos em laboratório e em campo permitiram o estudo 

geológico-geotécnico dos materiais envolvidos no deslizamento (Formação Barreiras e 

solo residual de granito), análise e retroanálise do movimento de massa ocorrido, 

considerando o estágio de ruptura e retroanálise na situação atual, considerando o 

estágio de reativação. Cita-se como fatores predisponentes à instabilidade, a geologia, a 

ação antrópica e, a chuva como o principal fator acionante. No estágio de ruptura o 

movimento de massa foi classificado como rotacional múltiplo, apresentando como 

características gerais à formação de patamares ao longo da encosta. O processo de 

instabilização ocorrido na encosta se deu ao longo do tempo onde à ruptura se fez de 

forma progressiva no sentido do topo para a base da encosta. Após a ruptura, durante 

períodos de precipitações intensas o movimento de massa está sendo reativado, 

provocando movimentações na massa como um todo. Por se tratar de um caso de 

ruptura pouco comum na Região Metopolitana do Recife, a contribuição do estudo se 

deu, na geração de subsídios necessários para elucidar problemas de instabilidade de 

encostas pertencentes à Região Metropolitana do Recife; bem como na ampliação de 

informações a respeito da caracterização geotécnica de solos da Formação Barreiras e 

solos residuais de granito. 
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ABSTRACT 

 

The current work presents a study regarding the existing instability in the slope 

localized in the ascent of the Vale das Pedreiras, in the municipality of Camaragibe –

PE. The principal objective of the research was to identify the causes and to undestand 

the mechanisms involved in the problem jointly with the realization of an analysis of the 

stability of the slope. In the study, an ample campaign of field geotechnical 

investigation was carried out (topographic surveys, geological surveys, subsurface 

exploration by SPT borings, permeability tests – guelph and determination of humidity 

profiles) and in the laboratory (physical, chemical and mineralogical characterization, 

microstructural analysis, permeability tests, oedometric tests, soilwater characteristic 

curve determination through filter paper method, Funnel of Haines and Chamber of 

pressure of Richards and direct shear, direct shear with multiple reversals, ring shear 

tests and direct shear test with controlled suction). An instrumentation program was 

implanted on the slope with the installation of pluviometer, Casagrande type 

piezometers and maximum, water level meters and vertical inclinometers. The data 

obtained in the laboratory and the field permitted the geological- geotechnical study of 

the materials involved in the landslide (Barreiras Formation and residual soil of granite), 

analysis and retroanalysis of the mass movement that occurred, considering the stage of 

the rupture and reteoanalysis of current situation, condidering the reactivation stage. 

The predisposition factors was the geology and the anthropic action. The main 

triggering or aggravating factor was probabily the intense and heavy rainfall. In the 

rupture stage, the movement of mass was classified as multiple rotational, presenting as 

general characteristics, a wide sloping step formation along the slope. The process of 

instability that occurred on the slope happened along the years where the rupture was 

made in a progressive form in the direction of top to base of slope. After the rupture, 

during periods of intense precipitation, the movement of mass is being reactivated, 

provoking unique movemet of mass. Because of it being treated as an uncommon case 

of rupture in the Metropolitan Region of Recife, the contribution of the study provided, 

the necessary subsidies for explaining the problem of instability of the slopes belonging 

to the Metropolitan Region of Recife; as well as in the increase of information regarding 

the geotechnical characterization of soils of the Barreiras Formation and residual soil of 

granite.   
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CAPÍTULO 1 

 

INTRODUÇÃO 

 
1.1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS  

 
Movimentos de massa, ou movimentos coletivos de solos e de rochas, 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 também em função de suas 

implicações práticas e de sua importância do ponto de vista econômico e social. 

Movimentos de massa já vem sendo relatados há vários séculos na Ásia e na Europa. O 

primeiro deslizamento de que se tem notícia ocorreu na Província de Honan localizada 

na China no ano de 1767 provocado por um terremoto (Xue-Cai & Na-ning, 1986, a 

partir de Schuster, 1996). Desde então vários são os relatos de deslizamentos ocorridos 

em todo o mundo até os dias atuais, geralmente seguidos por relatos de perdas humanas 

e econômicas.  

 

Encostas formadas em solos e/ou rocha estão sujeitas, com relativa freqüência, a 

problemas geotécnicos associados a movimentos coletivo de massa (escorregamentos, 

erosão, queda de blocos de rochas, e outros). Muitos destes movimentos são oriundos da 

dinâmica natural necessária à formação dos relevos. Outros podem ser originados por 

processos externos devido à intervenção do homem. Quando estes movimentos ocorrem 

em áreas urbanas, os danos causados à população (perdas de bens materiais, intervenção 

do tráfego e, em muitos casos, perdas de vidas) podem assumir caráter catastróficos.  

 

O crescimento populacional e a expansão da atividade econômica torna a ocupação das 

encostas um fato inevitável, o que requer dos engenheiros geotécnicos amplos 

conhecimentos dos mecanismos desses movimentos de massa. Um valor quantitativo da 

estabilidade de um talude é de grande importância quando deseja-se saber se o mesmo é 

estável ou não, e onde decisões são tomadas como conseqüência desta avaliação. Daí a 

necessidade de se aprimorar os métodos existentes e/ou desenvolver novos critérios de 

avaliação considerando a análise de eventos de escorregamentos ocorridos. 
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1.2. IMPORTÂNCIA DE ESTUDO DO TEMA 
 

A importância do tema vem exatamente pelas excessivas perdas sócio-econômicas em 

todo o mundo, pois além de perdas humanas e animais, movimentos de massa podem 

destruir ou danificar áreas de infra-estrutura, residenciais e industriais e áreas destinadas 

à agricultura, bem como afetar negativamente a qualidade da água de rios afetando a 

população (Schuster, 1996). Em vários países as perdas econômicas devido a 

movimentos de massa são alarmantes e tendem a aumentar devido ao crescimento e a 

ocupação pela população de áreas instáveis. Cruden (1997) afirma que movimentos de 

massa atuando sozinhos ou em conjunto com terremotos, erupções vulcânicas, 

queimadas, enchentes e intensas precipitações são as maiores causas de perdas de vidas 

em todo o mundo.  
 

Perdas humanas relacionadas a movimentos de massa são bastante significativas na 

China. Segundo Leroueil (2001), este país é provavelmente o que mais sofre com 

fatalidades decorrentes de deslizamentos de massa em todo o mundo. A Tabela 1.1 

indica o número de vítimas de deslizamentos ocorridos no período de 1917 a 1987, 

incluindo-se o terremoto que induziu o deslizamento catastrófico na província de 

Ningxia em 1920, o que acarretou a morte de 100.000 pessoas. Estima-se que o número 

de perdas humanas na China é de cerca de mais de 100 pessoas por ano.    
 

Tabela 1.1. Deslizamentos ocorridos na China no período de 1917 a 1987 (Leroueil, 

2001). 
 

Ano Província Área afetada Tipo de ruptura Mortes 
1917 Yunnan Daguan Deslizamento de rocha 1800 
1920 Ningxia Haiyuan Deslizamento de loess induzido por terremoto 100000 
1935 Sichuan Huili Deslizamento de rocha e “debris” 250 
1965 Yunnan Luguan Deslizamento de rocha 444 
1966 Gansu Lanzhou Deslizamento e corrida de “debris” 134 
1972 Sichuan Lugu Deslizamento de rocha e “debris” 123 
1965 Yunnan Luguan Deslizamento de rocha 444 
1966 Gansu Lanzhou Deslizamento e corrida de “debris” 134 
1972 Sichuan Lugu Deslizamento de rocha e “debris” 123 
1974 Sichuan Nanjiang Deslizamento 195 
1975 Gansu Zhuanglong Deslizamento de loess 500 
1979 Sichuan Yaan Corrida de “debris” 114 
1980 Hubei Yuanan Deslizamento de rocha e avalanche 284 
1984 Yunnan Yinmin Corrida de “debris” 121 
1984 Sichuan Guanlue Corrida de “debris” 300 
1987 Sichuan Wushan Avalanche de rocha 102 



 3

De acordo com Schuster (1996), as perdas econômicas associadas a movimentos de 

massa são de 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. Hutchinson (1995) 

(a partir de Leroueil, 2001) afirma que estas perdas representam cerca de 1 a 2% da 

produção nacional em vários países desenvolvidos.     

 

No Brasil não se tem idéia do volume de perdas econômicas associadas a deslizamentos 

de encostas, mas esse processo têm causado vítimas e destruição em grande parte das 

cidades, principalmente nos assentamentos precários. Segundo levantamento realizado 

pelo IPT-SP (2005), dos 5.563 municípios brasileiros, 150 municípios tiveram vítimas 

fatais por desastres nos últimos 17 anos, totalizando 1606 mortes no país. A nível 

estadual, Pernambuco se encontra no ranking do 5º lugar com municípios mais 

vulneráveis a deslizamentos de encostas, perdendo apenas para os estados do Rio de 

Janeiro, São Paulo, Minas Gerais e Bahia. Na Região Metropolitana do Recife (RMR), 

entre os anos de 1984 a 2007 foram 198 mortes, sendo que 165 (≈83%) ocorreram nos 

três municípios mais populosos da RMR (Recife - 126 mortes, Olinda - 29 mortes e 

Jaboatão dos Guararapes - 10 mortes) e 19 mortes no município de Camaragibe. 

 

Schuster (1996) afirma que a atividade dos movimentos de massa está aumentando e 

esta tendência é esperada continuar no Século 21, em conseqüência do aumento da 

urbanização e desenvolvimento em áreas sujeitas a movimentos de massa; 

desmatamentos em áreas também sujeitas a movimentos de massa e ao aumento das 

precipitações regionais causadas por mudanças nos padrões climáticos.  

 

Tendo em vista o exposto, tem-se observado a necessidade quanto ao desenvolvimento 

de critérios técnicos, que possam contribuir em especial, na identificação e prevenção 

dos mecanismos de movimentos de massa, onde estes são um problema comum em 

cidades, que possuem áreas geotecnicamente susceptíveis à ocupação aleatória. Sendo 

assim, fica evidente a necessidade de intervenções por parte dos governos, do meio 

técnico, do meio científico e das comunidades na prevenção de desastres referentes a 

movimentos de massa, procurando evitá-los e preveni-los. 
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1.3.OBJETIVOS DA TESE 

 

Este trabalho aqui desenvolvido apresenta o estudo referente ao problema de 

instabilidade existente na encosta localizada na subida do Vale das Pedreiras, no 

Município de Camaragibe - PE. Sendo assim, o principal objetivo da pesquisa foi à 

realização de análise de estabilidade da encosta, em conjunto com a identificação das 

causas e o entendimento dos mecanismos envolvidos no problema. Dentro da pesquisa, 

realizou-se uma ampla campanha de investigação geotécnica de campo e de laboratório, 

incluindo a elaboração de um programa de instrumentação na encosta, estudo 

geológico-geotécnico dos materiais envolvidos no deslizamento (Formação Barreiras e 

solo residual de granito), análise de estabilidade considerando a situação atual e 

retroanálise do escorregamento. 

 

Tendo visto o exposto, os objetivos específicos do estudo foram: 

 

 Estudo geológico - geotécnico dos materiais envolvidos na encosta, mediante uma 

campanha de investigação de campo e de laboratório; 

 Identificação da superfície de deslizamento, localização dos níveis piezométricos e 

níveis d´água e do regime de fluxo subterrâneo da encosta através de instrumentação 

adequada; 

 Compreensão dos mecanismos de instabilização da encosta, a partir dos dados 

obtidos nas investigações de campo e de laboratório; 

 Avaliação da influência da chuva e das águas servidas na encosta; 

 Retroanálise do movimento de massa ocorrido e análise da estabilidade 

considerando o estágio atual de movimentação, utilizando o programa GEO SLOPE; 

 Ampliação do banco de dados dos parâmetros geotécnicos obtidos em encostas com 

problemas de instabilidade da Região Metropolitana do Recife; 

 Pôr à disposição da Prefeitura de Camaragibe informações técnicas detalhadas, para 

assim gerar subsídios necessários para se intervir nesta área; 

 Dispor ao meio científico as informações obtidas na presente pesquisa. 

 

Vale salientar que a presente pesquisa está inserida no Projeto PRONEX MCT / CNPq / 

FACEPE, intitulado: “Núcleo de engenharia geotécnica e tecnologias ambientais 
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aplicadas a encostas urbanas”, sob a coordenação do Prof. Roberto Quental Coutinho, 

tendo como instituições envolvidas a UFPE através do Departamento de Engenharia 

Civil (Grupo GEGEP) e do Departamento de Geologia e a UPE (Departamento de 

Engenharia Civil).  

 

Deve-se ainda destacar a experiência do Grupo GEGEP em outros trabalhos 

desenvolvidos na linha de pesquisa de estabilidade de encostas, tais como as 

dissertações de mestrado: Costa (1996); Souza Neto (1998) em convênio com o DER, 

desenvolvidas na encosta Espinhaço da Gata, situada no Município de Machados – PE; 

Silva (2003) com avaliação da resistência de um solo de calcário na Encosta Continental 

situada no Município de Paulista – PE; Melo Neto (2005) com a caracterização e 

classificação geotécnica de dois movimentos de massa ocorridos em Pernambuco e 

Santana (2006) abordando análises de soluções de engenharia para estabilização de 

encostas ocupadas na Região Metropolitana do Recife. Podemos citar também alguns 

trabalhos publicados pelo grupo do GEGEP em eventos relacionados à estabilidade de 

encostas, tais como, Coutinho et al. (1997, 2000a, 2000b), Souza Neto et al. (2001), 

Silva et al. (2004, 2005, 2006, 2007), Coutinho & Silva (2005), dentre outros. 

 

1.4. CONTEÚDO DOS CAPÍTULOS 

 

Esta dissertação está subdividida em capítulos distribuídos da seguinte forma: 

 

O capítulo 2 apresenta inicialmente uma revisão bibliográfica sobre movimentos de 

massa, envolvendo, aspectos referentes as principais classificações propostas; aspectos 

básicos do comportamento do solo no contexto de movimentos de massa; seguido dos 

principais mecanismos / processos envolvidos em movimentos Serão abordados 

também aspectos referentes a análises de estabilidade, onde serão discutidos a utilização 

de parâmetros de resistência e métodos de cálculo adequados a um problema de 

instabilidade em questão. 

 

O capítulo 3 apresenta as características gerais da área de estudo, incluindo a descrição 

das características climáticas e geológicas da área; e das características gerais do 

processo de instabilização ocorrido na área de estudo. São descritos também neste 
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capítulo, as atividades de campo realizadas, incluindo-se os levantamentos topográficos, 

levantamentos geológicos, sondagens, ensaios de condutividade hidráulica, perfis de 

umidade e coleta de materiais. 

 

O capítulo 4 apresenta a campanha de instrumentação implementada na área de estudo 

com descrição da metodologia aplicada, junto com a apresentação e discussão sobre os 

resultados obtidos. Neste capítulo também é apresentada a caracterização do movimento 

de massa conforme proposta de Leroueil et al. (1996).  

 

No capítulo 5 é apresentado o estudo do descarte das águas residuárias na área de 

estudo, englobando aspectos no que diz respeito à quantificação do descarte de águas 

residuárias e o conhecimento dos caminhos preferenciais da água proveniente do 

descarte destas águas no local estudado.  

 

O Capítulo 6 apresenta os procedimentos empregados, junto com a apresentação e 

análise dos resultados, referentes aos ensaios de laboratório no que diz respeito aos 

ensaios de caracterização física, ensaios mineralógicos e químicos, análise 

microestrutural, ensaios de permeabilidade, ensaios edométricos e ensaios de sucção 

para determinação das curvas características.  

 

No capítulo 7 serão apresentados os procedimentos empregados, junto com a 

apresentação e análise dos resultados, referentes aos ensaios de resistência, onde foram 

obtidos os parâmetros de resistência ao cisalhamento de pico, pós-pico e residual dos 

materiais, bem como a determinação da resistência não saturada dos materiais 

envolvidos no movimento de massa estudado.  

 

No capítulo 8 serão apresentadas as análises de estabilidade realizadas considerando-se 

o estágio de ruptura (fase de projeto e retroanálise, incluindo-se análise de fluxo) e o 

estágio de reativação (considerando a situação atual) do movimento de massa ocorrido. 

Com base nos resultados obtidos nas análises de estabilidade, será apresentada a análise 

dos processos / mecanismos de instabilização atuantes na área de estudo. 
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No Capítulo 9 é apresentado um resumo das principais conclusões do estudo realizado, 

bem como sugestões para futuras pesquisas. Por fim são apresentados as referências 

bibliográficas e os apêndices. 
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CAPÍTULO 2 
 

MOVIMENTOS DE MASSA  

 
2.1. INTRODUÇÃO 
 
O principal objetivo deste capítulo é uma abordagem a respeito de movimentos de 

massa, envolvendo, primeiramente, aspectos referentes as principais classificações 

propostas; onde será dada ênfase na classificação de Cruden & Varnes (1996) e na 

proposta de caracterização geotécnica de Leroueil et al. (1996). Em seguida, será feita 

uma abordagem a respeito dos aspectos básicos do comportamento do solo no contexto 

de movimentos de massa; seguido dos principais mecanismos / processos envolvidos, 

com ênfase na influência da água no desencadeamento de processos de instabilização. 

Serão abordados também aspectos referentes à análise de estabilidade, onde serão 

discutidas as incertezas decorrentes de uma análise, os parâmetros de resistência a 

serem adotados a depender do caso em questão e uma breve discussão a respeito dos 

métodos de cálculo normalmente utilizados em análises de estabilidade.  

 

2.2. ASPECTOS GERAIS DAS CLASSIFICAÇÕES DE MOVIMENTOS DE 

MASSA PROPOSTAS 

 
A análise, o entendimento e o controle dos fenômenos de movimentos de massa estão 

atrelados a situações geomorfológicas, hidrogeológicas, geológicas, as diversidade de 

materiais, a complexidade dos mecanismos atuantes e a variabilidade dos parâmetros de 

controle, envolvidos em deslizamentos de um modo geral. Dentro deste complexo 

contexto, vários pesquisadores tentam desenvolver sistemas de classificação de 

movimentos de massa. Pode-se creditar a Sharpe (1938) (a partir de Wolle, 1988) o 

primeiro sistema de classificação mais completo e abrangente proposto para 

movimentos de massa de solos e rochas e que se tornou à base do desenvolvimento de 

várias outras classificações propostas, seja na bibliografia internacional, seja no Brasil.  

 

Em contraposição a classificações de cunho acentuadamente geológico e descritivo, 

Terzaghi (1950) (a partir de Guidicini & Nieble, 1984) procura pela primeira vez, 

enfocar os movimentos de massas preocupando-se em entender os mecanismos a eles 

associados e as formas de atuação dos agentes.  
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A primeira classificação de movimentos de massa no Brasil foi proposta por Rodrigues 

(1954) (a partir de Wolle, 1988), em que ele denomina como relativa a 

“desmoronamentos e fenômenos correlatos”. Embora este autor tenha se baseado na 

classificação de Sharpe (1938) (a partir de Guidicini & Nieble, 1984), ele não introduziu 

alterações significativas nesta classificação, tendo se preocupado em procurar na região 

sudeste do Brasil exemplos de sua aplicação. Ressalta-se, também, as classificações de 

Vargas (1966), Barata (1969) e Costa Nunes (1969), com conotações regionais, voltadas 

para a ocorrência de movimentos de massa nos estados do Rio de Janeiro e São Paulo. 

Cita-se também, como exemplo, o trabalho de Wolle (1988) de caráter regional, onde se 

desenvolveu uma classificação de mecanismos de instabilização com relação aos 

escorregamentos translacionais ocorridos na região da Serra do Mar. 

 

Dentre as classificações gerais de movimentos de massa, destacaram-se no Brasil os 

trabalhos de Freire (1965), e o de Guidicini & Nieble (1984) que resgataram as 

proposições de Freire (1965) reapresentando sua classificação com algumas 

modificações. A classificação proposta por Augusto Filho (1992) descreve as 

características dos movimentos, materiais e geometria mobilizada; tendo sido utilizada 

para elaboração de mapas de risco. Dentre as propostas gerais mais aceitas de 

classificação de movimentos de massa, destacam-se os trabalhos de Varnes (1978) e de 

Hutchinson (1988). No Brasil, destacam-se os trabalhos de Freire (1965), Guidicini & 

Nieble (1984), Wolle (1988), IPT (1994) e Augusto Filho (1992, 2004).  

 

Com a Década Internacional para a Redução dos Desastres Naturais (1990-2000), criou-

se uma padronização internacional para o tema de movimentos de massa, através de 

inventários baseados nas diretrizes estabelecidas pelo Grupo de Trabalho “Sociedades 

Geotécnicas – UNESCO / Inventário Mundial de Escorregamentos” (WP/WLI), 

composto pela Comissão de deslizamentos da Associação Internacional de Geologia de 

Engenharia (IAEG), pela Sociedade Internacional de Mecânica dos Solos e Engenharia 

Geotécnica (ISSMGE) e pela Sociedade Internacional de Mecânica das Rochas (ISRM). 

Com a criação do WP/WLI, diversos trabalhos no tema de movimentos de massa foram 

publicados. Um dos trabalhos mais relevantes realizados pelo WP/WLI foi divulgar os 

princípios e critérios para constituição do Inventário Mundial (WP/WLI, 1990), além de 

preparar uma sugestão de método para a criação de uma unidade básica do Inventário, o 
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Boletim de Escorregamentos; sendo também elaborada uma sugestão de constituição de 

Sumários Nacionais (WP/WLI, 1991), onde abordaram-se aspectos com relação a 

detalhes de especificações com relação a data, tipo, dimensões e volumes de um 

deslizamento. Foram estabelecidos, também, critérios para definição do estado de 

atividade de um deslizamento (WP/WLI, 1993) e das causas de um deslizamento 

(WP/WLI, 1994). O Glossário Multilingüe de Escorregamentos, publicado em 1994, foi 

um marco para a padronização da linguagem utilizada pelos profissionais de todo o 

mundo. Em 1995, o WP/WLI passou a ser tutelado pela “International Union of 

Geological Sciences”, IUGS. Antes disso, porém, em 1994, o WP/WLI sofreu 

mudanças com a criação de subgrupos de trabalho, que tratavam de temas como 

velocidades, causas, geologia, atividade e distribuição dos movimentos de massa. 

 

Atualmente, pode-se afirmar que os dois sistemas de classificação mais relevantes são 

os propostos por Varnes (1978) e Hutchinson (1988). A classificação revista por Cruden 

& Varnes (1996) é a mais atualizada, onde a mesma além de classificar no que diz 

respeito ao tipo de movimento e tipo de material, considera também na classificação 

aspectos relativos à atividade do movimento, sendo uma espécie de síntese do trabalho 

do WP/WLI. Leroueil et al. (1996) acharam necessário incluir uma mais completa 

descrição dos tipos de materiais, abordando-se também aspectos mecânicos nas 

classificações.     

 
2.2.1. Classificação proposta por Cruden & Varnes (1996) 
 
 

A classificação dos movimentos de massa a ser descrita é a proposta por Cruden & 

Varnes (1996), a qual refere-se a uma revisão da classificação proposta por Varnes 

(1978). Nesta classificação são descritos o tipo de movimento, o tipo de material e a 

atividade de um movimento de massa. Os tipos de materiais considerados nesta 

classificação são: solo, rocha e debris; e os tipos de movimentos são: quedas, 

tombamentos, escorregamentos, expansões laterais, corridas / escoamentos, conforme 

mostra a Tabela 2.1. Cruden & Varnes (1996) recomendam que a completa 

identificação de um deslizamento deve ser realizada na seqüência apresentada na Tabela 

2.2, onde são descritos a atividade (incluindo estado, distribuição e estilo), seguido pela 
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descrição dos movimentos (incluindo velocidade, teor de umidade, tipo de material e 

tipo do movimento).  

 

Tabela 2.1. Classificação abreviada dos movimentos de massa (Cruden & Varnes, 
1996). 

 
TIPO DE MATERIAL 

SOLO  
 

TIPO DE 
MOVIMENTO 

 
ROCHA Predominatemente 

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 em 
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 

 

Uma breve definição dos tipos de movimentos de massa é descrita abaixo (Guidicini & 

Nieble, 1984; Cruden & Varnes, 1996): 

• Quedas: refere-se a movimentos de materiais rochosos diversos e de volumes 

variáveis que se destacam de encostas muito íngremes, num movimento tipo 

queda livre, ou em plano inclinado (rolamento de matacões).  

• Tombamentos: refere-se a movimento de massa em que ocorre a rotação de um 

bloco de solo ou rocha em torno de um ponto ou abaixo do centro de gravidade 

da massa desprendida.  

• Escorregamentos: são movimentos rápidos, apresentando superfície de ruptura 

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

bem definidas quanto ao seu volume. Varnes (1978) subdivide os 

escorregamentos em rotacionais e translacionais.  

• Expansões laterais: são movimentos caracterizados pela expansão de um solo 

coesivo ou de uma massa de rocha combinado com uma subsidência da massa 

fraturada numa camada de material subjacente que apresenta pouca resistência 

(Cruden & Varnes, 1996).  

• Escoamentos: são representados por deformações, ou movimentos contínuos, 

estando ou não presente uma superfície definida ao longo da qual a 

movimentação ocorra.   
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Os termos relativos à atividade definido por Varnes (1978) foram reagrupados em três 

categorias, conforme apresentado na Tabela 2.2: estado de atividade, relacionado ao 

estágio do movimento; distribuição da atividade, que descreve de um modo geral como 

o deslizamento está ocorrendo e o estilo da atividade, que indica à maneira com que 

diferentes movimentos contribuem para um deslizamento. 
 

Tabela 2.2. Glossário para classificação de deslizamentos (Cruden & Varnes, 1996).  

 
ATIVIDADE 

Estado Distribuição Estilo 
Ativo Avançada Complexo 
Reativado Retrogressiva Composto 
Suspenso Dilatada Múltiplo 
Inativo 
           Adormecido 
           Abandonado 
           Estabilizado 
           Reliquiar  

Alargada 
Confinada 
Diminuída 
Deslocada 

Sucessivo 
Simples 

DESCRIÇÃO DO 1º MOVIMENTO 
Velocidade TEOR DE UMIDADE Material Tipo 

Extremamente rápida Seco Rocha Queda 
Muito rápida Úmido Solo  Tombamento 
Rápida Molhado (“wet”)       “Debris”   Escorregamento 
Moderada 
Lenta 
Muito lenta 
Extremamente lenta 

Muito molhado (“very 
wet”) 

 Expansões laterais 
Escoamento 

    
Obs.: Movimentos subsequentes podem ser descritos repetindo-se as descrições acima quantas vezes for 
necessário . 
 
2.2.2. Caracterização geotécnica de movimentos de massa proposta por Leroueil et 

al. (1996) 

 
Tendo em vista que as classificações de movimentos de massa propostas eram, em sua 

maioria, essencialmente geomorfológicas, Leroueil et al. (1996) propuseram uma 

classificação geotécnica de movimentos de massa onde tanto os aspectos 

geomorfológicos como o comportamento mecânico de solos e rochas fossem abordados. 

A Figura 2.1 ilustra o esquema da classificação proposta por Leroueil et al. (1996) 

representada numa matriz tridimensional, onde os eixos representam os tipos de 

materiais, os tipos de movimentos e os estágios dos movimentos, associados a um 

conjunto de informações pertinentes. Os tipos de movimentos da classificação de 

Leroueil et al. (1996) foram essencialmente os mesmos definidos por Cruden & Varnes 
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(1996), isto é, quedas, tombamentos, expansões laterais, escorregamentos, escoamento. 

Em termos de materiais, Cruden & Varnes (1996) consideraram apenas três classes 

principais (solo rocha e debris); entretanto, Leroueil et al. (1996) acharam necessário 

considerar um maior número de classes, uma vez que as características mecânicas de 

solos e rochas dependem da origem – formação, mineralogia, distribuição 

granulométrica, condição de estado, grau de saturação, etc. 

 

 
 

Figura 2.1. Caracterização geotécnica dos movimentos de massa (Leroueil et al., 1996). 
 

A Figura 2.2 ilustra os tipos de materiais considerados na caracterização geotécnica. Os 

quatro possíveis estágios dos movimentos de massa dizem respeito ao estágio de pré-

ruptura, estágio de ruptura, estágio de pós-ruptura e o estágio de reativação, os quais 

serão detalhados no item 2.4.  
 
 

 
Figura 2.2. Tipos de materiais considerados na caracterização geotécnica (Leroueil et 

al., 1996). 

Controle de leis e parâmetros 
Fatores predisponentes 
Fatores acionantes / agravantes 
Conseqüências 
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Finalizando o entendimento da caracterização proposta por Leroueil et al. (1996), temos 

que identificar para cada elemento conjunto da matriz de caracterização apresentada na 

Figura 2.1:  

 
a) O controle das leis e parâmetros, onde temos como exemplo o critério de Mohr – 

Coulomb, com c’ e φ’ referentes ao estágio de ruptura. Os parâmetros de 

resistência variam consideravelmente de um estágio de movimento para outro, 

podendo variar também com o tipo de material, de movimento e do grau de 

saturação;  

b) Os fatores predisponentes, os quais fornecem informações a respeito da situação 

atual e determinam a resposta do talude seguindo a ocorrência de um fator 

acionante; 

c) Os fatores acionantes, os quais conduzem à ruptura ou os fatores agravantes, os 

quais produzem uma modificação significativa nas condições da estabilidade ou 

na velocidade do movimento; 

d) Os fatores revelantes, os quais fornecem a evidência antes e/ou depois do 

movimento no talude, mas geralmente não participam do processo; 

e) As possíveis conseqüências do movimento.   

 
 
2.3. ASPECTOS GERAIS DO COMPORTAMENTO DO SOLO NO CONTEXTO 

DE MOVIMENTOS DE MASSA 

 

Segundo Leroueil et al. (1996) e Leroueil (2001) para um bom entendimento do 

comportamento de movimentos de massa, envolvendo uma variedade de materiais e 

contextos, é necessário um significativo conhecimento a respeito do comportamento 

tensão-deformação-tempo dos solos. As características do comportamento da maioria 

dos solos e rochas brandas podem ser descritas utilizando-se os conceitos de estado 

crítico e a curva de escoamento. Este fato já foi provado por Leroueil & Vaugan (1990) 

aplicado a solos saturados e estruturados (solos moles, rochas brandas).  

 

Considerando-se a curva de escoamento de um solo saturado ilustrada no diagrama de 

tensões representado na Figura 2.3, alguns aspectos podem ser abordados. A princípio, 

admitia-se que na área delimitada pela curva de escoamento ocorriam apenas 
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deformações predominantemente elásticas. Estudos realizados por Jardine et al. (1991); 

Jardine (1992); Hight & Higgins (1994) (a partir de Leroueil & Hight, 2003) 

descobriram que apenas na Zona 1 representada pelas condições iniciais de tensões, o 

solo apresenta comportamento elástico-linear caracterizado por pequenas deformações. 

Na Zona 2 o material apresenta comportamento elástico não-linear, e na Zona 3 ocorre o 

desenvolvimento de deformações visco-plásticas até ocorrer a ruptura ao atingir a 

envoltória de resistência de pico de um material pré-consolidado. O tamanho destas 

zonas é influenciado pela velocidade de deformação e pelo grau de microestruturação 

do solo.  Quando o solo é cisalhado a grandes deformações, o mesmo atinge a linha de 

estado crítico (CSL), correspondendo a resistência de um material normalmente 

consolidado. A acumulação de deformações pelo “creep” com o tempo resulta num 

deslocamento aparente da curva de escoamento, e em particular, numa redução da 

envoltória de resistência de pico do solo pré-adensado (Tavernas & Leroueil, 1981) (a 

partir de Leroueil et al. 1996).    

 

 
 

Figura 2.3. Elementos básicos do comportamento do solo (Leroueil, 2001). 

 

Tavernas & Leroueil (1981) (a partir de Leroueil, 2001) aplicaram os conceitos acima 

descritos para análise de comportamento de movimentos de massa em argilas saturadas. 

O ponto D representado na Figura 2.4 representa num talude perfeitamente estável, com 

as condições de tensão num domínio pré-adensado. Como o lençol freático num talude 

varia sazonalmente, as condições de tensão flutuam entre os limites Lw (correspondente 

a rebaixamento do lençol freático) para o limite Hw (correspondente à condição 

elevação do lençol freático). De acordo com o exposto, a velocidade de deformação no 
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creep varia sazonalmente, sendo maiores quando ocorre elevação do lençol frático. A 

ruptura local é iniciada quando o estado de tensão Hw (Figura 2.4), atinge a envoltória 

de resistência de pico. Depois de atingido o pico, as condições de tensão se movem 

progressivamente até atingir a linha de estado crítico (CSL), onde parte das tensões são 

transferidas para os elementos vizinhos do solo. Este fenômeno é chamado de ruptura 

progressiva o qual se estende dentro de uma contínua superfície de cisalhamento dentro 

da massa de solo e conseqüentemente podendo vir a acionar um deslizamento. 

 

 
Figura 2.4. Efeito esquemático do creep e condições de tensão efetiva em encostas 

naturais por ocasião de oscilações do nível d´água (Leroueil et al., 1996). 

 

A parte superior da curva limite de estado, correspondendo à envoltória de pico no 

domínio pré-consolidado, tem significativa importância no desenvolvimento de rupturas 

em encostas; sendo influenciada por diversos fatores tais como: velocidade de 

deformação, anisotropia, rotação das tensões aplicadas, índice de vazios, do tamanho 

das amostras ensaiadas, fadiga, desestruturação, intemperismo e variação na sucção para 

o caso de solos não saturados (Leroueil, 2001).      

 

Outro aspecto a ser comentado diz respeito a solos microestruturados, existindo várias 

características particulares no comportamento destes solos. Como indicado por Burland 

(1990) e Leroueil & Vaughan (1990) entre outros, a maioria dos solos naturais e rochas 

brandas são microestruturados. Isto significa que a um dado índice de vazios, estes solos 

podem sustentar tensões maiores do que o mesmo material não-estruturado. Existem 

várias causas para o desenvolvimento da microestrutura em solos e rochas brandas: 
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compressão secundária, tixotropia, cimentação, etc. Uma das características do 

comportamento deste tipo de solo é que sua envoltória de resistência de pico situa-se 

acima da envoltória do mesmo material quando não estruturado. O estado de tensões 

atingido nestes solos, a grandes deformações (ponto C da Figura 2.3) situa-se dentro da 

curva de escoamento do mesmo material no estado intacto. 

 

O efeito da microestrutura pode ser observado ao se comparar às curvas de compressão 

de um solo no estado natural (indeformado) com as deste material reconstituído 

(remoldado). Conforme ilustra a Figura 2.5, observa-se que a pressão de pré-

consolidação deste solo (Ponto P) é maior no seu estado natural em relação à amostra 

remoldada; indicando que este solo é realmente estruturado quando da formação do 

depósito (Cottechia & Chandler, 1997; Cotecchia, 2002) (a partir de Leroueil and Hight, 

2003). Por causa da microestrutura, este solo pode atingir um domínio no espaço e - 

logσv que não é permitido para o mesmo solo quando não microestuturado.   

 

 
Figura 2.5. Compressão unidimensional da argila Pappadai no estado natural e 

reconstituída (Cotecchia & Chandler, 1997; Cotecchia, 2002) (a partir de 

Leroueil & Hight, 2003). 
 

Para caracterizar a microestrutura de solos em termos de compressibilidade, Burland 

(1990) mostrou que a relação entre índice de vazios e a tensão vertical para depósitos 

normalmente consolidados (linha de compressão sedimentar - SCL) é diferente da linha 
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de compressão obtida em laboratório (linha de compressão intrínseca - ICL) utilizando 

amostras de argila reconstituídas. O termo “intrínseca” refere-se a toda propriedade 

básica, ou herdada, de um dado solo preparado em uma maneira especificada, que são 

independentes do estado natural deste solo. Segundo Burland (1990), estas propriedades 

podem ser obtidas a partir de uma amostra reconstituída com uma umidade entre LL e 

1,5 LL (de preferência 1,25 LL) e consolidada, preferencialmente, sob condição 

unidimensional. A curva de consolidação para esta amostra será denominada de linha de 

compressão intrínseca (ICL), sendo considerada uma referência para o solo no estado 

natural. Como ilustrado na Figura 2.6, sob uma dada tensão efetiva, o índice de vazios 

do solo no estado natural é maior do que o mesmo solo quando reconstituído.  

 

 
Figura 2.6. Comparação entre as curvas de compressão unidimensional de argilas 

normalmente adensadas no estado natural e a curva obtida em laboratório 

através de amostras reconstituídas (Burland, 1990). 

 

Por definição, desestruturação corresponde à quebra de ligações entre partículas ou 

agregados, induzindo a um decréscimo na resistência do material. Em solos ou rochas 

brandas microestruturadas, o limite da curva de escoamento reflete o índice de vazios do 

material, sua história de tensão e a resistência das ligações entre partículas ou 
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agregados. Quando a trajetória de tensões efetivas atinge o limite da curva de 

escoamento, uma grande parte das ligações são quebradas e o material é, 

conseqüentemente, desestruturado. Como conseqüências da desestruturação temos o 

decréscimo na rigidez do solo dentro do limite da curva de escoamento, o decréscimo na 

envoltória de resistência de pico e na pressão de pré-consolidação e o decréscimo do 

índice de compressão (Leroueil, 2001).  

 

A desestruturação pode ser obtida por compressão, por cisalhamento, por expansão, por 

intemperismo e por fadiga. Desestruturação por compressão pode ser verificada na 

Figura 2.7, onde se pode observar o fenômeno de desestruturação progressiva. A argila 

de Laviano foi carregada e descarregada ciclicamente num ensaio edométrico, com 

aumento das tensões a cada ciclo (Picarelli, 1991) (a partir de Leroueil & Hight, 2003). 

 

 
 

Figura 2.7. Resultados de ensaios edométricos na argila de Laviano (Picarelli, 1991) 

(partir de Leroueil & Hight, 2003). 
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O efeito da desestruturação também pode ser observado no cisalhamento. É 

relativamente difícil de quantificar por causa da possível formação de descontinuidades 

em ensaios triaxiais, com possível orientação de partículas. A Figura 2.8 ilustra o efeito 

da desestruturação de argilas no cisalhamento. A argila desestruturada apresenta menor 

rigidez e atinge uma menor resistência a grandes deformações, resultando em 

envoltórias de ruptura menores do que as envoltórias no estado intacto.  
 

 
 

Figura 2.8. Relação tensão-deformação obtidas de ensaios triaxiais não drenados em 

argilas intactas e desestruturadas (Tavenas & Leroueil, 1987) (a partir de 

Leroueil & Hight, 2003). 

 

A Figura 2.9 mostra envoltórias de resistência obtidas de um solo intacto e deste mesmo 

solo primeiramente seco ao ar. A envoltória de resistência do solo quando seco ao ar 

situa-se abaixo da envoltória do mesmo solo no estado intacto, indicando algum efeito 

de desestruturação.  

 

A desestruturação por expansão ocorre em materiais em que as ligações entre as 

partículas não são fortes o suficiente para resistir às forças de expansão geradas quando 

as tensões efetivas são reduzidas. A desestruturação por intemperismo está geralmente 

associada com os fenômenos climáticos ou ações químicas. Estes fatores conduzem a 

uma degradação das ligações entre partículas e agregados resultando também em uma 

diminuição da resistência (Leroueil, 2001). 
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Figura 2.9. Envoltórias de resistência de amostras intactas, secas ao ar e reconstituídas 

(Rampello, 1991) (a partir de Leroueil & Hight, 2003). 
 

Outro aspecto de grande relevância no entendimento de movimentos de massa em geral 

diz respeito à resistência residual. Ao serem atingidos grandes deslocamentos, as 

partículas de forma lamelar tendem a se orientarem na direção paralela do cisalhamento, 

atingindo a resistência residual. Este comportamento é influenciado principalmente pela 

mineralogia e pela forma das partículas, e por uma série de fatores entre os quais 

destacam-se as tensões aplicadas, o tipo e a velocidade de cisalhamento e a composição 

química do fluido da água presente no solo (Skempton, 1985; Di Maio, 1996a, b; Tika 

et al., 1996). 
 

O modo de cisalhamento de solos a grandes deformações foi estudado por Lupini et al. 

(1991). As principais conclusões são ilustradas na Figura 2.10 a qual apresenta o ângulo 

de atrito residual φ´r e o ângulo de atrito no estado crítico de misturas de areia-bentonita. 

Quando a percentagem de partículas de forma lamelar (bentonita) é pequena, não ocorre 

reorientação das partículas, o cisalhamento é descrito como turbulento, apresentando 

ângulo de atrito residual um pouco inferior ao ângulo de atrito no estado crítico. Quando 

a percentagem de partículas de forma lamelar é grande, ocorre uma reorientação dessas 

partículas, o cisalhamento é descrito como deslizante, apresentando ângulo de atrito 

residual significativamente menor do que o ângulo de atrito no estado crítico. Entre os 

dois modos de cisalhamento encontra-se o modo transicional, o qual apresenta 
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partículas de forma arredondada impedindo o desenvolvimento de uma contínua e 

orientada superfície de cisalhamento.  

 

 
 

Figura 2.10. Ensaios ring shear em misturas de areia-bentonita (Skempton, 1985; 

baseado no trabalho de Lupini et al., 1981).       
 
Com relação às tensões aplicadas, para a maioria dos solos argilosos, a relação entre 

resistência residual e tensão normal efetiva é não-linear (Bishop et al, 1971; Skempton, 

1985; Stark & Eid, 1994); ou seja, ocorre decréscimo do ângulo de atrito residual com o 

aumento das tensões impostas. Esse decréscimo em φR
′ foi presumidamente associado 

com o aumento do grau de orientação das partículas de argila sob tensões normais mais 

elevadas. Este fato é ilustrado pelos dados obtidos por Picarelli (1991) ilustrados na 

Figura 2.11.  

 

Observou-se também que a resistência residual de amostras da argilas de Laviano 

amolgadas, medidas por ensaios de cisalhamento direto e ensaios “ring shear”, eram 

significativamente menores do que as das amostras indeformadas (Figura 2.11). Esses 

resultados discordam dos encontrados anteriormente por Skempton (1964), onde este 

autor afirmou que o ângulo de atrito residual era independe da condição inicial da 

amostra. De acordo com Chandler (1969), os resultados obtidos por Picarelli (1991) são 

atribuídos à distribuição granulométrica dos grãos grossos das amostras indeformadas, 

onde a superfície de cisalhamento era constituída de agregados de argila, fazendo com 



23

que o tamanho efetivo dos grãos presentes nas amostras indeformadas sejam 

considerados mais grossos do que os das amostras amolgadas. Fazendo referência a 

Figura 2.10, o comportamento da argila de Laviano provavelmente passa do modo 

deslizante, quando na situação amolgada, para o modo transicional, quando na situação 

indeformada.  

 
Figura 2.11. Resistência residual da argila de Laviano (Picarelli, 1991).  
 
Com relação à velocidade de cisalhamento, Skempton (1985), avaliou o efeito de baixas 

velocidades de cisalhamento na resistência residual em solos argilosos. Para tanto, 

foram realizados testes com velocidades 100 vezes maiores e 100 vezes menores que a 

faixa usual de velocidade de 0,005mm/min utilizada em laboratório. Pode-se concluir 

que a variação na resistência residual é menor do que 2,5 % / ciclo logarítmico; e para 

velocidades usuais de laboratório de 0,002 a 0,01mm/min esta variação era desprezível. 

Segundo Leroueil (2001) o efeito da velocidade na resistência residual deve se levado 

em consideração especial quando considerados movimentos de massa em estágio de 

reativação. 

 
 
2.4. ESTÁGIOS DOS MOVIMENTOS DE MASSA 
 
 
Leroueil et al. (1996) sugeriram que os movimentos de massa podem apresentar quatro 

estágios, conforme ilustrado na Figura 2.12. Os quatro possíveis estágios dos 

movimentos de massa dizem respeito ao estágio de pré-ruptura, estágio de ruptura, 
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estágio de pós-ruptura e o estágio de reativação, os quais serão detalhados no decorrer 

deste item.  

 

 
Figura 2.12. Estágios dos movimentos de massa (Leroueil et al., 1996). 

 

2.4.1. Estágio de pré-ruptura 

 

O primeiro estágio refere-se ao estágio de pré-ruptura, incluindo-se todo o processo de 

deformação conduzindo à ruptura. A massa de solo está essencialmente pré-

consolidada, intacta e contínua. Este estágio é caracterizado pela combinação de fatores 

tais como deformações elasto-plásticas associadas com mudanças nas tensões efetivas e 

por pequenas razões de deslocamento, associados a ruptura progressiva. A velocidade 

de deslocamento aumenta ao se aproximar da ruptura, como conseqüência tem-se uma 

gradual formação e propagação da zona de cisalhamento na massa de solo. 

 

Segundo Terzaghi (1950) (a partir de Fonseca, 2006), as evidências de creep em taludes 

precariamente estáveis no estágio de pré-ruptura não existem somente em argilas moles, 

mas também em argilas rijas e até mesmo em massas de rocha. A duração do estágio de 

pré-ruptura depende das características do solo e do estado de tensões inicial, que pode 

ser extremamente variável. Uma outra característica dos movimentos associados ao 

creep no estágio de pré-ruptura é que a velocidade de deformação varia sazonalmente, 

conforme abordado na Figura 2.4.  
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A ruptura progressiva pode ocorrer em solos com diferenças apreciáveis entre a 

resistência de pico e pós-pico. As tensões cisalhantes geralmente não são uniformes no 

talude, especialmente ao longo da superfície potencial de ruptura. Se as tensões 

cisalhantes localmente alcançam a resistência de pico do material, ocorre uma ruptura 

localizada. Os elementos de solo “rompidos” suportarão menos tensão cisalhante e terão 

um aumento de deformação. A parcela da tensão cisalhante que não é mais suportada 

pelos elementos “rompidos” será, então, transferida para os elementos de solo vizinhos, 

que podem romper em seguida. O processo de transferência de carga continuará até que 

o somatório as tensões cisalhantes na superfície de ruptura supere o somatório da 

resistência do solo. A partir deste momento ocorrerá a ruptura generalizada. Durante 

este processo, ao longo da superfície potencial de ruptura, parte do solo estará na 

resistência de pico e parte dos elementos submetidos a grandes deformações ou na 

resistência residual.   

 

Segundo Leroueil (2004) as condições necessárias para o desenvolvimento da ruptura 

progressiva são: a fragilidade dos solos (“brittleness”), a não uniformidade na 

distribuição das tensões cisalhantes e tensões cisalhantes locais que excedam a 

resistência de pico do solo.  

 

Leroueil (2001) relata que se é possível existir algum equilíbrio em um dado momento 

no processo de ruptura progressiva, o mesmo pode ser modificado fazendo com que o 

processo de ruptura recomece ou continue. Os fatores que podem levar a esta situação 

estão atrelados a uma variação na geometria do problema e nas tensões cisalhantes 

(erosão no pé ou carregamento no topo do talude); a uma diminuição da tensão normal 

efetiva, com conseqüente diminuição no pico; e na resistência residual (escavação 

durante período de equilíbrio de poro-pressões) e na diminuição dos parâmetros de 

resistência (decréscimo da envoltória de resistência de pico devido ao creep, fadiga ou 

intemperismo).     

 

2.4.2. Estágio de ruptura 

 

O estágio da primeira ruptura é caracterizado pela formação de uma zona ou superfície 

de cisalhamento contínua na massa de solo ou rocha. Embora o processo de ruptura seja 
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geralmente complexo e resultante de uma combinação de fatores, é geralmente 

caracterizado pela envoltória de tensões efetivas cisalhantes. As rupturas são 

influenciadas pelos efeitos da velocidade de deformação, ruptura progressiva e 

descontinuidades. Sabe-se que existe uma camada de solo em torno da superfície de 

cisalhamento que perde suas características durante o processo de ruptura, formando 

assim a zona cisalhada, conforme mostrado na Figura 2.13. 

 

Primeiro ocorre a formação da zona cisalhada. Depois se desenvolve a superfície de 

cisalhamento. Este processo é bem caracterizado, tanto em ensaios de cisalhamento 

direto, como nos escorregamentos de taludes. Alguns autores, como Skempton e Pettley 

(1967) e Picarelli (1991) estudaram a formação da zona de cisalhamento, onde foram 

observadas três zonas distintas: 

• Zona fraca, onde o solo atinge a ruptura local e geralmente torna-se 

desestruturado;  

• Zona cisalhada, adjacente à superfície de cisalhamento, com espessura variando 

de poucos centímetros a poucos decímetros, geralmente amolgada, dependendo 

do material e dos deslocamentos envolvidos; 

• A superfície de cisalhamento em si, ao longo da qual existe a possibilidade de 

orientação de partículas. 

 

 
Figura 2.13. Zona fraca, zona cisalhada e superfície de cisalhamento (Leroueil, 2001). 
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Segundo Leroueil (2001), não existe evidência que zonas fracas e zonas cisalhadas 

possam ser observadas em todos os casos. Riedel (1929) (a partir de Leroueil, 2001) foi 

o primeiro a descrever este processo. De acordo com as observações do autor, o 

mecanismo de ruptura é caracterizado pela formação inicial de superfícies de 

cisalhamento simples isoladas, para depois formar uma superfície contínua. A ruptura é 

comandada pela resistência ao cisalhamento dos solos envolvidos no escorregamento, 

principalmente dos que compõem a zona cisalhada. 

 

2.4.3. Estágio de pós-ruptura 
 

O estágio de pós-ruptura representado na Figura 2.12 descreve o movimento da massa 

de solo envolvida no deslizamento depois da ruptura. Inclui o movimento de massa de 

solo ou de rocha, envolvida no deslizamento, logo após a ruptura até ela essencialmente 

parar. Este estágio é geralmente caracterizado por um aumento na razão de 

deslocamento logo após a ruptura; seguido por um progressivo decréscimo na massa de 

solo mobilizada. O comportamento do material deslizante durante este estágio, depende 

principalmente da redistribuição da energia potencial requerida na ruptura, que se divide 

na energia de atrito, na energia de desagregação e na energia cinética, conforme ilustra a 

Figura 2.14.  

 
Figura 2.14. Redistribuição da energia potencial após a ruptura (Leroueil et al., 1996). 

 

A energia potencial (EP) relaciona-se a geometria do talude e é dissipada em várias 

componentes conforme abordado no parágrafo anterior. Dentre as componentes há a 
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energia de atrito (EF), que relaciona-se com o comportamento tensão-deformação dos 

solos, necessária para o movimento de massa de solo sobre a superfície de 

escorregamento, e varia com a amplitude do movimento. Parte remanescente da energia 

potencial é dissipada através da energia de desagregação (ED) do material que está se 

movendo, e acelerando para uma certa velocidade (energia cinética – EK). Num 

determinado intervalo de tempo durante o estágio de pós-ruptura temos (Leroueil, 

2001): ΔEP + ΔEF + ΔED + ΔEK = 0 
 

A energia de desagregação ou amolgamento (ED) pode desempenhar um papel 

importante no estágio de pós-ruptura de solos estruturados. Já a proporção da energia 

dissipada no atrito depende da fragilidade do material. A energia cinética resulta de 

parte da energia potencial que não é dissipada no atrito e na desagregação do material. 

Desta forma, pode-se concluir que a duração do estágio de pós-ruptura é extremamente 

variável com as características mecânicas dos materiais envolvidos e com as 

características geométricas da encosta. 
 

2.4.4. Estágio de reativação 
 

O estágio de reativação descreve o deslizamento de uma massa de solo ao longo de uma 

ou várias superfícies de ruptura pré-existentes. Este estágio é controlado pelo 

comportamento de atrito de solo após grandes deslocamentos (ângulo de atrito residual). 

A reativação pode ser ocasional ou contínua, com variações sazonais de velocidade de 

movimento. Segundo Leroueil (2001), o fenômeno de reativação pode ser dividido em 

escorregamentos ativos e escorregamentos reativados. 
 

Num escorregamento ativo, a taxa de deslocamento varia com as mudanças sazonais na 

poro-pressão. Isto é particularmente verdadeiro para escorregamentos translacionais em 

que as forças instabilizantes não mudam significativamente com o tempo. As taxas de 

deslocamentos são geralmente pequenas, variando entre alguns centímetros e alguns 

metros por ano. 

 

Escorregamentos reativados podem ser associados com deslocamentos súbitos e 

consideravelmente rápidos (D’Elia et al., 1998). Para estes autores, os mecanismos que 

podem produzir tais movimentos são: acréscimo rápido de poro-pressão devido ao 
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enchimento de fendas ou ruptura de tubulações, mudanças de tensões devido a 

escavações e mudança rápida na distribuição do carregamento ao longo da superfície de 

cisalhamento. 

 

Como anteriormente abordado, a resistência residual pode ser influenciada pelas tensões 

aplicadas, a presença de partículas grossas e a velocidade de deformação. Skempton 

(1985) concluiu que a resistência residual “in situ” e a medida em laboratório 

apresentam diferenças de até 5%. O tipo de ensaio também tem influência na 

determinação da resistência residual. Ensaios “ring shear”, os quais permitem 

deformações longas e contínuas, permitem um máximo alinhamento das partículas de 

solo com as deformações, fornecendo os menores parâmetros de resistência residual. 

Skempton (1985) obteve ângulos de atrito residuais inferiores aos “in situ” em cerca de 

1 a 3°.   

 
2.5. MECANISMOS / PROCESSOS EM MOVIMENTOS DE MASSA 
 
Os processos envolvidos em movimentos de massa compreendem uma série contínua de 

eventos a partir de causas para efeitos (Varnes, 1978; Cruden & Varnes, 1996). Segundo 

Terzaghi (1950) a partir de Popescu (1996), os processos de movimentos de massa 

podem ser classificados em dois grupos: 
 

• Causas externas: resultando num acréscimo das forças cisalhantes (mudanças 

na geometria, descarregamento na base da encosta, carregamento no topo, 

vibrações, mudanças no regime de fluxo); 

• Causas internas: resultando num decréscimo da resistência (ruptura 

progressiva, intemperismo, erosão).    
 

As causas e características que contribuem para os movimentos de massa estão 

sumarizados na Tabela 2.3, agrupados em quatro grupos (geológicos, morfológicos, 

físicos e antrópicos) de acordo com as ferramentas e procedimentos necessários para 

iniciar uma investigação (Cruden & Varnes, 1996). Numa caracterização geotécnica, 

todos os tipos de movimentos de massa num dado estágio de movimento, estão 

associados com fatores de causa específicos que podem ser divididos em três grupos, 

denominados de fatores predisponentes, fatores acionantes ou agravantes e os fatores 

revelantes, definidos anteriormente no item 2.2.1(Leroueil et al., 1996; Leroueil, 2004).  
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Os fatores de causa predisponentes relacionam-se a geologia, a morfologia, as 

características físicas e antrópicas da área; os fatores de causa acionantes ou agravantes 

relacionam-se à morfologia, as características físicas e antrópicas, conforme ilustra a 

Figura 2.15 e a Tabela 2.3. 

 

Tabela 2.3. Inventário de causas de movimentos de massa (Cruden & Varnes, 1996). 
 

1.  Causas Geológicas 
a.  Materiais Fracos 
b.  Materiais sensíveis 
c.  Materiais desgastados (intemperizados) 
d.  Materiais cisalhados 
e.  Materiais fissurados 
f.   Massa descontínua orientada adversamente (estratificação, xistosidade, etc.) 
g.  Estrutura descontínua orientada adversamente (falha, contato, sem conformidade) 
h.  Contraste na permeabilidade 
i.   Contraste na dureza (duro, material denso sobre material plástico) 
2.  Causas Morfológicas 
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. Intemperismo/desgaste devido ao congelamento-e-descongelamento 
i.  Intemperismo/desgaste devido à contração-e-inchamento 
4. Causas humanas 
a.  Escavação de talude 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. Vazamentos de águas servidas 
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Figura 2.15. Diagrama dos processos dos fatores de causas predisponentes e acionantes / 

agravantes dos movimentos de massa (Popescu, 1996). 

 

Segundo Popescu (1996), a depender dos fatores predisponentes e acionantes atuando 

em um maciço, podemos ter variações do fator de segurança com o tempo, conforme 

ilustra a Figura 2.16. Agentes como processos erosivos, precipitações intensas e 

carregamento do topo do maciço podem deflagrar a instabilidade do mesmo ao longo do 

tempo. 

 

 
Figura 2.16. Variação do fator de segurança com o tempo (Popescu, 1996).  
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Leroueil (2004) apresenta os principais fatores agravantes ou acionantes de movimentos 

de massa terrestres e submarinos, no estágio de pré-ruptura, os quais são divididos em 

três grupos: (a) os que aumentam as solicitações (erosão e escavação no pé, sobrecarga 

na crista, sedimentação, rebaixamento rápido, terremoto, atividade vulcânica e queda de 

rocha) (b) os que diminuem a resistência (infiltração devido a chuva, derretimento de 

neve, vazamento de águas servidas, intemperismo, mudanças fisico-químicas, cravação 

de estacas, fadiga devido a carregamento cíclico e creep) (c) os que possivelmente 

aumentam as solicitações e diminuem a resistência (vibrações e terremotos que podem 

gerar excesso de poro pressão, balanço de árvores devido a rajadas de ventos, ondas de 

tormenta e mudanças no nível do mar).  

 

Lacerda (2004) relata os principais processos de ativação e reativação em colúvios 

dividindo em duas classes: (a) interferência humana (aumento de carregamento no topo, 

cortes no pé) e (b) causas naturais (elevação do nível d’água, diques impermeáveis 

causando elevação do nível d’água, artesianismo, injeção de água do aquífero através de 

veios permeáveis e zonas intemperizadas da rocha matriz, aumento do carregamento 

local no meio do talude devido a acumulação do colúvio, carregamento súbito por queda 

de rochas). Segundo Lacerda (2002; 2004) a instabilização de um colúvio pode ocorrer 

em geral devido a uma das três situações ilustradas na Figura 2.17.  

 

A primeira situação (Figura 2.17a) ilustra o caso de instabilização espontânea, quando o 

lençol permanece elevado devido à precipitação contínua. Neste caso as velocidades de 

fluência aumentam, mas não há ruptura súbita, pois o solo se deforma plasticamente. A 

Figura 2.17(b e c), ilustra o caso de escavação no pé do talude, que mesmo de pequena 

altura, pode provocar a desestabilização do maciço; e o caso de carregamento na crista 

do talude. Em todos estes casos o que acontece é a reativação de um escorregamento 

pré-existente, com a superfície de escorregamento situada entre o colúvio e o solo 

residual. Às vezes o colúvio está assente diretamente sobre a rocha, previamente 

exposta por um escorregamento pretérito do solo residual primitivo (Lacerda, 2002). 

Turner (1996) identifica fatores que podem influenciar a instabilidade de um colúvio, 

tais como: propriedades dos solos, geomorfologia, hidrologia e cobertura vegetal das 

encostas.  
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Figura 2.17. Processos de reativação em colúvios (a) elevação do nível d´água (b) corte 

no pé (c) carregamento no topo (Lacerda, 2004). 

 
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). Os principais fatores de causa de movimentos de massa na Formação 

Barreiras em encostas situadas na Região Metropolitana do Recife (RMR) podem ser 

divididos em fatores antrópicos (cortes na encosta, aumento de carga no topo, 

vazamento de tubulações, infiltração de águas servidas, retirada da vegetação 

superficial, colocação de grandes árvores) e naturais (geologia da área, heterogeneidade, 

contraste de permeabilidade / resistência, contato de diferentes depósitos, infiltração 

devido às chuvas).  

 

A ocupação antrópica acelerada das encostas da RMR sem o devido planejamento, 

suporte técnico e avaliação dos riscos, coloca a população em uma permanente situação 

de alerta, principalmente nos dias de intensa precipitação. A possibilidade de ocorrência 
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de acidentes nestas áreas depende de um conjunto de fatores geológicos, climáticos e 

antrópicos. A conseqüência da ocupação desordenada é a possibilidade de ocorrência de 

acidentes com vítimas causados pelos deslizamentos que ocorrem em áreas urbanas. 

 

2.5.1. Fatores agravantes ou acionantes relativos à água em encostas 

 

Inúmeros fatores atuam no desencadeamento de movimentos de massa, conforme 

abordado no item anterior. Entretanto, as águas, sejam as de subsuperfície e/ou as 

provenientes de chuvas representam, de um modo geral, o fator acionante ou agravante 

de maior influência nos deslizamentos de massa em todo o mundo.  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 literatura sobre o assunto já catalogou vários estudos e relatos a respeito da influência 

das precipitações em movimentos de massa ocorridos, onde podemos citar os trabalhos 

de Barata (1969), Costa Nunes (1969), Wolle & Hachich (1989), Costa Nunes et al. 

(1989), Fukuoka (1992), Sandersen et al. (1996), Lacerda (1997), Vargas (1997), Han & 

Kim (1999), Fannin (2000), Fiorillo & Guadagno (2000), Zêzere (2000), Feijó et al. 

(2001), dentre outros. 

 
As precipitações contribuem diretamente para as instabilizações de encostas através do 

alteamento do nível de água e geração de forças de percolação; do preenchimento 

temporário de fendas, trincas e/ou estruturas em solos saprolíticos e rochas com geração 

de pressões hidrostáticas e a formação de frentes de saturação. A infiltração de água da 

chuva também pode reduzir a estabilidade dos taludes não saturados, pois aumenta o 

grau de saturação do solo, reduzindo a sucção. 

 
O fluxo d’água subterrâneo pode ser outro fator importante de instabilidade, devido às 

forças de percolação geradas. Patton e Hendron Jr. (1974) propuseram, conforme Figura 

2.18, dois modelos de rede de fluxo considerando que a massa de solo envolvida e a 

permeabilidade são homogêneas e isotrópicas. O primeiro supõe que as linhas de fluxo 

são paralelas ao nível d’água do talude. O outro modelo simplificado de rede de fluxo 

dos autores, considera que as linhas de fluxo convergem para o nível d’água no pé da 

encosta, podendo as linhas de fluxo ser ascendentes. Este local é, portanto, um ponto de 

concentração de esforços. Este modelo aproxima-se razoavelmente das condições de 
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campo. O nível piezométrico oscila sazonalmente nas estações do ano, variando de 

acordo com o regime de chuvas local. Segundo Lacerda (1989), esta oscilação do nível 

piezométrico pode causar rupturas por fadiga, devido às variações cíclicas da 

poropressão. 

 
Figura 2.18. Comparação entre as redes de fluxo em taludes (Patton & Hendron Jr, 

1974). 

 
Segundo Leroueil et al. (2001), o processo de infiltração em encostas não saturadas é 

bastante complexo por estar relacionado às condições iniciais, no que diz respeito ao 

perfil do grau de saturação e poropressões, 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 análise do processo de 

infiltração em meio não saturado, comum na maioria das encostas. 
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Observações realizadas por Lacerda (1989) e Johnson & Sitar (1990) (a partir de 

Leroueil, 2001) mostram que o desenvolvimento de poropressões em encostas pode não 

resultar apenas de infiltrações verticais, mas também de fluxos de água em camadas de 

solos mais permeáveis e rochas fraturadas. A resposta hidrológica de um deslizamento 

provocado por intensas precipitações pode ser vista como esquematizada na Figura 

2.19.  

 
 

Figura 2.19. Diagrama esquemático da resposta hidrológica da encosta a chuvas 

intensas. As setas indicam a direção do fluxo d’água (Leroueil, 2001).  

 
A associação entre a deflagração de deslizamentos e os índices pluviométricos tem 

levado alguns pesquisadores a tentarem estabelecer correlações empíricas, 

probabilísticas ou físico-matemáticas entre a pluviosidade e os movimentos de massa. O 

principal objetivo da maioria dos estudos sobre correlações entre deslizamentos e 

chuvas é a busca de um índice representativo da previsibilidade da chuva crítica, a partir 

da qual seja possível alertar, antecipadamente a população da possibilidade de 

deslizamentos. A maioria dos deslizamentos registrados estão associados a episódios de 

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

(Guidicini & Nieble 1984). Geralmente, as características das chuvas influenciam tanto 

a ocorrência quanto o tipo das rupturas de taludes. Dois fatores importantes a serem 

analisados são a intensidade das chuvas e a precipitação acumulada num certo período. 

De uma maneira geral, as chuvas intensas por um curto período desencadeiam 

escorregamentos rasos e os escorregamentos profundos requerem chuvas de longa 

duração (Leroueil, 2001). 
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O trabalho de Lumb (1975) (a partir de Brand, 1982) foi um dos pioneiros na correlação 

entre movimentos de massa e chuvas antecedentes ocorridos em Hong Kong. No Brasil, 

podemos citar algumas propostas como por exemplo, Guidicini & Iwasa (1976); 

Tatizania et al. (1987); Elbachá et al. (1992); De Campos & Menezes (1992) e d’Orsi et 

al. (1997).  

 

Na cidade do Rio de Janeiro podemos citar como exemplo a correlação proposta por 

D´Orsi et al. (1997), os quais correlacionaram a ocorrência de deslizamentos de massa 

com precipitações acumuladas de 96 horas. Em Salvador podemos citar o trabalho de 

De Campos e Meneses (1992), os quais correlacionaram deslizamentos ocorridos no 

mês de abril de 1985 com a chuva acumulada, observando que 50% dos deslizamentos 

ocorriam neste mês e que estavam associados a chuvas antecedentes combinadas com 

chuvas intensas. Os dados de De Campos e Menezes (1992), levam a crer que o fator 

desencadeante para as rupturas acontecidas foi a precipitação acumulada. No Município 

de Olinda –PE, pertencente à Região Metropolitana do Recife (RMR), Gusmão Filho 

(1997), monitorou durante três anos a variação do nível piezométrico das encostas 

situadas na Cidade Histórica de Olinda, sendo referência para correlação entre 

pluviosidade e deslizamento numa área específica do Município, onde estudos mais 

abrangentes ainda mostram-se necessários. As respostas dos taludes para condições 

hidrológicas são altamente variáveis de um lugar para outro e somente podem ser 

examinadas localmente.  

 
A literatura técnico-científica tem contemplado largamente estudos a respeito de 

precipitações pluviométricas. Em áreas ocupadas de forma desordenada, a infiltração de 

águas servidas é também considerada um possível fator agravante ou acionante. 

Assunção (2005) e Santos & Assunção (2005) verificaram a importância do estudo do 

descarte de águas residuárias de encostas em Salvador, em áreas de ocupação antrópica 

e analisou sua influência nos processos de instabilidade. O modelo proposto por 

Assunção (2005) para o descarte de águas servidas considera que as águas servidas 

descartadas no ambiente podem sofrer processos de evaporação, infiltração ou 

escoamento ao longo de uma encosta, onde estas águas apresentam-se de forma pontual, 

distribuída ou em forma de sulcos. O modelo proposto por Assunção (2005) será 

amplamente discutido no Capítulo 5 sendo aplicado para a encosta aqui estudada. 
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Assunção (2005) afirma ainda que a precipitação antrópica foi superior a precipitação 

pluviométrica em 269 dias no ano de 2002; concluindo que para a área de estudo e o 

período estudado, na maioria dos dias do ano quem descarrega mais água é a 

comunidade, porém, em relação ao total anual, quem descarrega mais água é a chuva, 

principalmente quando se consideram as precipitações de grande intensidade num curto 

espaço de tempo. Embora, em geral, seja apenas a chuva freqüentemente associada a 

movimentos de massa, em áreas de encostas ocupadas desprovidas de infra-estrutura de 

esgotamento sanitário e drenagem, as águas servidas (precipitação antrópica) podem, 

em conjunto com as precipitações pluviométricas, agravar ou deflagrar, ou pelo menos, 

predispor o ambiente a processos erosivos e de instabilizações (Assunção, 2005).  

 
 
2.6. ANÁLISES DE ESTABILIDADE RELACIONADA A MOVIMENTOS DE 

MASSA 
 

2.6.1. Aspetos gerais 
 

Uma análise de estabilidade envolve um conjunto de procedimentos visando à 

determinação de um índice ou de uma grandeza que permita quantificar o quanto 

próximo da ruptura uma determinada encosta se encontra, considerando um 

determinado conjunto de condicionantes atuantes (poro pressões neutras, sobrecarga, 

geometria, natureza do terreno, etc.). Através desta análise é possível verificar se uma 

encosta é estável ou não, por meio da determinação do fator de segurança associado a 

uma superfície potencial de deslizamento crítica. Desta forma, define-se o fator de 

segurança como sendo a forma numérica de quantificar a estabilidade do talude através 

da relação entre as grandezas resistentes que ocorrem na ruptura e as grandezas 

resistentes necessárias ao equilíbrio. Uma ruptura global é alcançada quando as forças 

cisalhantes se tornam iguais às forças resistentes e uma superfície contínua de 

cisalhamento se desenvolve no interior da encosta. 

 

Um valor de fator 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). A adoção de um determinado valor do fator de segurança num projeto visando 
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estabilização de um talude depende de vários fatores, entre os quais destacam-se as 

conseqüências potenciais associados a instabilização do talude. Os valores de fatores de 

segurança também podem variar dependendo do risco estimado e aceitável associado a 

movimentos de massa, do grau de sofisticação da investigação e pela incerteza de 

qualidade dos parâmetros obtidos. Duncan (1992) e Leroueil & Locat (1998) comentam 

que as incertezas a respeito dos parâmetros identificados numa caracterização 

geotécnica dizem respeito à variação espacial dos parâmetros que caracterizam os 

materiais e os fatores predisponentes; da extensão e da qualidade da investigação 

realizada e das incertezas devido à variação temporal dos fatores agravantes ou 

acionantes. Duncan (1996a) aborda que para obtenção de fatores de segurança deve-se 

ter em mente não só o grau de incerteza das condições dos parâmetros de resistência 

para análise de estabilidade; mas também quais as possíveis conseqüências de uma 

ruptura.  

   

Como exemplo de incertezas a respeito dos parâmetros considerar o caso apresentado 

por Lacasse & Nadim (1994) (a partir de Leroueil & Locat, 1998) apresentado na Figura 

2.20.  

 
Figura 2.20. Fator de segurança e probabilidade de ruptura (Lacasse & Nadim, 1994) (a 

partir de Leroueil & Locat, 1998).   
 

Pode-se observar que um fator de segurança de 1,79 obtido com um alto nível de 

incerteza diz respeito a parâmetros que podem corresponder a probabilidade de ruptura 

significativamente maior do que um fator de segurança de 1,40 obtido com um baixo 
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nível de incertezas. Outras incertezas relacionam-se ao envolvimento dos processos que 

são geralmente complexos tais como, influência da estrutura e anisotropia, efeitos na 

velocidade de deformação, ruptura progressiva, influência de fatores geológicos, erosão 

interna (“pipping”), etc. que muitas vezes não são considerados nos métodos de cálculo 

existentes. 

 

2.6.2. Aspectos gerais a respeito dos parâmetros de resistência adotados em 

análises de estabilidade 

 

A resistência a ser considerada na avaliação da estabilidade de um talude dependerá dos 

níveis de tensão e deformação, das condições de drenagem e do grau de saturação. 

Quanto aos níveis de tensão, desde o trabalho de Skempton (1964) que se questionam 

quais os parâmetros mais corretos a serem utilizados numa análise de estabilidade. 

Supõe-se que os mesmos devam ser adotados de acordo com nível de tensões e 

deformações em que a encosta em questão se apresente. Aspectos como a presença de 

juntas e fissuras, grau de intemperismo e desenvolvimento de ruptura progressiva, 

devem ser levados em consideração ao se avaliar os parâmetros de resistência a serem 

utilizados numa análise de estabilidade. Morgenstern (1980, 1992) afirma que fatores de 

segurança são extremamente influenciados pelas propriedades dos solos, em especial 

aos parâmetros de resistência.  

 

Considerando-se um talude estável, os solos estão geralmente num estado pré-

consolidado comportando-se elasticamente (Leroueil et al., 2001). Pequenas mudanças 

na tensão efetiva, associadas a variações sazonais nas condições de fluxo d´água 

subterrâneo, podem ocasionar deformações ou deslocamentos da massa de solo. 

Entretanto, quando a ruptura é considerada, é importante considerar que os solos são, 

em geral, caracterizados por três níveis de resistência os quais estão representados na 

Figura 2.21.  

 
Quando um solo é submetido a deformações sob uma dada tensão normal efetiva, ocorre 

um aumento na resistência até um determinado limite que o solo pode oferecer, sendo 

esta resistência denominada de resistência de pico (Figura 2.21a.). 
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                                  (a)                                                                      (b)                     

 
Figura 2.21. Níveis de resistência dos solos. (a) Curvas tensão-deformação (Skempton, 

1970) (b) Envoltórias de resistência (Leroueil et al., 2001). 

 
 
Skempton (1970) destacou que em algumas argilas pré-adensadas (notadamente as sem 

fissuras), a resistência apropriada para uma primeira ruptura é aproximadamente igual à 

resistência de pico, incluindo-se aí a importância da parcela de coesão. Entretanto, 

Mesri & Shahien (2003) chamam a atenção que mesmo numa primeira ruptura, parte da 

superfície de ruptura pode atingir a condição residual. Este fato pode ocorrer se o 

cisalhamento na massa de solo estiver localizado em pequenas faixas do maciço, onde 

as partículas de argila possam estar orientadas paralelamente a direção do cisalhamento 

atingindo a condição residual. 

 

À medida que o deslocamento aumenta (Figura 2.21), a resistência deste solo irá 

decrescer até atingir primeiramente uma resistência equivalente ao estado crítico, onde 

não ocorrem mudanças de volume ou teor de umidade com as deformações; para em 

seguida a grandes deslocamentos ser atingida a resistência residual, onde ocorre uma 

reorientação das partículas, resultando na obtenção de um mínimo valor de resistência. 

Skempton (1970) e Clemente (1992) chamam a atenção para a utilização de parâmetros 

de resistência no estado crítico, sugerindo que o uso destes parâmetros de resistência 

pode conduzir a fatores de segurança excessivamente baixos em deslizamentos onde 

não há indícios de formação de superfícies de ruptura definidas. Clemente (1992) 

mesmo com base em retroanálises, onde os parâmetros de resistência se referiam ao do 

estado crítico, adotou parâmetros de resistências residuais em deslizamentos, já que 

havia a desconfiança deste talude apresentar o fenômeno de ruptura progressiva. 
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Bianchini et al. (1998) justificou uma ruptura ocorrida de forma progressiva, na região 

Sul do Brasil, ao considerar parâmetros de resistência a grandes deformações. 

  

A presença de fissuras e juntas podem conduzir a uma ruptura progressiva num 

deslizamento, e o limite deste processo pode continuar até se atingir a resistência 

residual. Segundo Skempton (1964) e Bjerrum (1967) a escolha de parâmetros de 

resistências residual devem ser empregados em taludes que apresentem ruptura 

progressiva onde a resistência residual pode eventualmente ser mobilizada. Esta, por sua 

vez é representativa de um material que tenha sofrido grandes deformações. É 

considerada a mínima resistência que um material pode apresentar. Em geral, é 

mobilizada ao longo de uma superfície de ruptura formada por deslizamento prévio, 

ocorrendo uma reorientação das partículas de solo ao longo da superfície de 

cisalhamento, provocado por movimentos momentâneos, ao longo do tempo, devido às 

variações nas condições de tensões do maciço. O ângulo de atrito residual (φ´r) é menor 

do que o ângulo de atrito no estado crítico (φ´cr) em solos que apresentem 

predominância de partículas de forma lamelar (Figura 2.21).  

 

Quando a predominância das partículas é de forma não-lamelar, o ângulo de atrito 

residual se torna aproximadamente igual ao obtido no estado crítico (Lupini et al, 1981; 

Skempton, 1985). Fell & Jeffery (1987) também avaliaram o uso de parâmetros de 

resistência na análise de estabilidade de taludes, afirmando que se existir um plano de 

escorregamento bem definido no talude, a resistência residual deve ser utilizada nas 

análises. Bressani et al. (1996) também utilizou parâmetros de resistência residual na 

análise de estabilidade de uma ruptura ocorrida numa encosta no Sul do Brasil, com 

superfície de ruptura pré-definida.          

 

Existem materiais que podem submeter-se a consideráveis deformações, antes que seu 

nível máximo de resistência seja alcançado. Taludes formados por materiais dessa 

natureza estão, com relativa freqüência, sujeitos a movimentos lentos, que podem 

acelerar com as variações cíclicas do nível d’água subterrâneo. Tais movimentos 

tendem a reduzir a resistência desses materiais, podendo vir a desencadear 

escorregamentos em taludes ao longo do tempo. Neste caso, o nível de resistência no 

momento do escorregamento é bem inferior à resistência de pico, porém superior a 
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resistência residual. Uma descrição detalhada deste mecanismo denominado de fadiga é 

apresentada em Lacerda (1997).  

 

Quanto à drenagem, duas condições gerais devem ser consideradas. Condição drenada, 

muito comum em solos arenosos com elevada permeabilidade e condição não drenada, 

para solos finos com baixa permeabilidade. Quanto ao grau de saturação, duas 

condições devem ser observadas. A primeira condição é a saturada, geralmente em 

materiais localizados acima de uma superfície impermeável e abaixo do nível freático; e 

a condição não saturada, em materiais localizados acima do nível freático. Nesse último 

caso, o maciço pode ter sua resistência, consideravelmente majorada devido ao efeito da 

sucção do solo, favorecendo a estabilidade do talude. Todavia, o ganho de resistência 

proveniente da sucção tende a diminuir ou desaparecer com o aumento do grau de 

saturação do maciço, em decorrência das precipitações pluviométricas.    

 

2.6.3. Aspectos gerais a respeito dos métodos de cálculo para determinação do 

fator de segurança 

 

Nas últimas décadas, um grande avanço foi obtido nas análises de estabilidade de 

encostas, advindos do uso de programas de estabilidade aliados ao acúmulo de 

experiências de problemas de ruptura vivenciados ao longo do tempo.  Duncan (1992) 

aborda alguns aspectos de uma análise de estabilidade, abordando as características dos 

principais métodos de análise de equilíbrio limite e a acurácia computacional obtida 

pelo emprego de alguns métodos de cálculo. Uma de suas conclusões, é que o crescente 

avanço dos programas computacionais utilizados para análises de estabilidade, tem 

possibilitado análises mais rápidas e precisas. Entretanto, os responsáveis por tais 

análises devem ter um sólido conhecimento a respeito das propriedades e da resistência 

dos solos; do entendimento do programa de estabilidade a ser utilizado e experiência 

para avaliar os resultados obtidos para poderem julgar suas análises (Duncan, 1996a).           

 

Os métodos de cálculo utilizados nas análises de estabilidade geralmente se baseiam na 

teoria do equilíbrio limite. O caso em estudo é considerado bidimensional e o estado de 

ruptura dos materiais é definido pelo critério de Morh-Coulomb (τ = c + σ tan φ). Os 

principais métodos de cálculo são divididos em lineares e não lineares, sendo estes 
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últimos subdivididos em superfícies ciculares e não circulares. A Tabela 2.4 ilustra os 

principais métodos de cálculo.  
 

Tabela 2.4. Principais métodos de cálculo. 
 

MÉTODOS 
 
 

LINEARES 

Método do momento p/ φ=0 
Taludes infinitos 
Método de Culman 
Método de Rendulic 
Método do círculo de atrito 
 

Superfície circular Método de Fellenius 
Método de Bishop 
Método de Bishop Modificado 
 

 
 
 
NÃO LINEARES 

Superfície qualquer Método de Spencer 
Método de Morgenstern e Price 
Método de Janbu 
Método de Sarma 
Método dos Blocos 

 
 
Na utilização do equilíbrio limite, os métodos de cálculo mais utilizados de análise de 

estabilidade determinam uma superfície crítica de deslizamento, utilizando-se de 

processos iterativos, subdividindo-se a massa de solo em uma série de fatias conforme 

ilustra a Figura 2.22 e considerando o equilíbrio de cada uma dessas fatias. As 

grandezas atuantes em cada fatia também são representadas nessa figura.  
 

 

 
 
 
Figura 2.22. Forças atuantes numa “fatia” (Nash, 1987). 

Parâmetros do solo: 
c, φ, γ 
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Pode-se observar que as grandezas atuantes são as cargas externas, o peso próprio (W), 

a pressão da água (U) e a resistência do solo (τ = T). Observa-se também na Figura 2.22 

outras grandezas atuantes tais como: o esforço normal na base da fatia (N=P), o esforço 

horizontal nas laterais das fatias (E) e a força cisalhante entre fatias (X). A largura da 

fatia (b) e o ângulo de inclinação (α) também são representados. A condição de 

equilíbrio pode ser considerada fatia por fatia. Se a condição de equilíbrio for satisfeita 

para cada fatia, conseqüentemente, será válida para toda a massa. 

 

O número de equações de equilíbrio requerido para uma análise de estabilidade é 

sempre menor do que o número de incógnitas. Como resultado, tem-se que todos os 

métodos de cálculo de análises de estabilidade necessitam de hipóteses para 

determinação do problema. Segundo Tavernas & Leroueil (1980), os princípios dos 

métodos de análises de estabilidade são descritos como: 

 

• Seleção de uma superfície potencial de ruptura, a qual é considerada como uma 

descontinuidade entre uma massa de solo deslizante e uma base rígida, podendo 

ser de forma circular ou não circular; 

• Adoção de equações de equilíbrio em termos de soma de momentos e/ou forças 

atuantes numa fatia. As forças ativas dizem respeito ao peso da massa deslizada 

e eventuais carregamentos. As forças de reação dizem respeito às forças 

cisalhantes ao longo da superfície de ruptura. As forças cisalhantes são 

dependentes da localização das tensões normais e dos parâmetros de resistência 

dos solos. 

• Como normalmente o estado de tensões é desconhecido, hipóteses 

simplificadoras são adotadas com relação ao tipo e a magnitude das forças 

internas e externas atuantes numa fatia. As hipóteses mais comumente utilizadas 

são: limitar estas forças ao peso das fatias, posição da força normal na base da 

fatia, definição de como as forças laterais entre fatias atuam (inclinação, 

posição, etc.) e adoção das tensões cisalhantes ao longo da base de cada fatia.  

 
• Utilização do Critério de ruptura de Mohr - Coulomb: s = c’+ (σ-u) tan φ’, 

através da seguinte relação ao se considerar a resistência ao cisalhamento 
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mobilizada:  τ = s/F onde F é o fator de segurança; conseqüentemente 

FFc /´)tan(´/ φστ += . 

• Adoção de equações de equilíbrio que podem ser em função do  equilíbrio de 

forças verticais e horizontais (Σ FV , Σ FH) e/ou do equilíbrio de momentos 

(Σ M0). 

 

A acurácia dos métodos de análises de estabilidade já vem sendo questionada desde o 

trabalho de Wright et al. (1973). No caso de métodos que satisfazem todas condições de 

equilíbrio, as hipóteses adotadas não apresentam variação significativa nos valores dos 

fatores de segurança obtidos. Mas, já no caso de métodos que satisfazem apenas o 

equilíbrio de forças, o valor do fator de segurança é significativamente afetado pela 

condição de inclinação de forças atuantes entre as fatias. Como resultado, temos que os 

métodos que satisfazem todas condições de equilíbrio (de forças e momentos) 

apresentam maior acurácia do que os métodos que satisfazem apenas o equilíbrio de 

forças. Duncan (1996b) afirma que os métodos de análise apresentam diferentes níveis 

de acurácia, a depender das simplificações adotadas para o caso em análise. 

 

Nas análises de estabilidade considerando o equilíbrio limite, as equações de forças e 

momentos em conjunto com o critério de ruptura de Mohr-Coulomb não são suficientes 

para a determinação de um problema. Conforme já abordado, hipóteses de definição de 

como as forças laterais entre fatias atuam (inclinação, posição, etc.) são necessárias para 

completa definição do problema em questão. Segundo Tavenas & Leroueil (1980) a 

principal diferença entre os métodos de cálculo de análise de estabilidade é a definição 

da distribuição das forças atuantes entre fatias. A Tabela 2.5 apresenta as hipóteses das 

forças atuantes entre fatias para alguns métodos de cálculo.  

 

Outros métodos não muito utilizados como por exemplo, o método de cálculo proposto 

por Zhang & Chowdhury (1995) admite que os fatores de segurança não variavam 

significativamente se a forma de uma fatia não vertical for variada. Liang et al. (1997) 

admitem como hipótese, para satisfazer as condições de equilíbrio, que a transferência 

das forças entre fatias segue o princípio da mínima energia de resistência, eliminando a 

necessidade de hipóteses a respeito da direção das forças entre fatias. Rahardjo et al. 
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(1992) utiliza funções de elementos finitos para representar as forças entre fatias, 

mostrando que estas forças apresentam-se como funções de formas triangulares.  

 

Tabela 2.5. Hipóteses adotadas nos principais métodos de cálculo para as forças entre 

fatias (a partir de Liang et al. 1997 e Duncan, 1996b). 

 

Método Hipóteses 

Bishop Modificado Assume que as forças entre fatias são horizontais 

Janbu generalizado Assume que o peso das forças entre fatias situa-se acima da 

base da fatia, variando de fatia para fatia. Forças cisalhantes 

entre fatias é zero, onde um fator de correção é introduzido 

Spencer Assume que a resultante das forças entre fatias têm uma 

inclinação constante para todas as fatias 

Morgenstern and Price Assume que a inclinação das forças entre fatias pode ser a 

mesma ou variar de fatia para fatia 

Sarma Assume que a distribuição das forças internas de 

cisalhamento é conhecida 

 

 

Outro aspecto a ser observado diz respeito aos fatores de segurança obtidos nos métodos 

de cálculo de análises de estabilidade. A princípio, é admitido que o fator de segurança 

obtido seja o mesmo em toda a superfície de cisalhamento. Porém análises envolvendo 

elementos finitos realizadas por Wright et al (1973), mostram que o fator de segurança 

não é o mesmo em toda a superfície de cisalhamento, variando ao longo de sua extensão 

(Figura 2.23).     

 

As análises de estabilidade requerem informações a respeito dos parâmetros de 

resistência, não levando em consideração o comportamento tensão-deformação dos 

solos. É assumido arbritariamente que as tensões normais atuantes na superfície de 

ruptura possa ser determinada sem considerar as características de tensão-deformação 

de um solo (Wright et al., 1973). Ou seja, é considerado que o solo apresenta 

comportamento plástico, o que significa que a resistência mobilizada permanece 

constante para grandes deformações. Essa limitação resulta do fato de que os métodos 
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de cálculo não possuem informações nem sobre a magnitude nem sobre a indicação de 

como as deformações ocorrem ao longo da superfície de ruptura. 

 
Figura 2.23. Variação do fator de segurança ao longo da superfície de ruptura Wright et 

al (1973). 

 

Como conseqüência, temos que ao menos que o comportamento tensão-deformação de 

um solo seja dúctil (ou seja, quando não ocorre uma queda brusca na resistência depois 

de atingido o pico), não há garantias de que a resistência de pico possa ser mobilizada 

simultaneamente ao longo de toda a superfície de ruptura. Se ocorrer uma queda brusca 

na resistência depois de atingido o pico, uma ruptura progressiva pode acontecer, onde, 

neste caso, a resistência mobilizada em alguns pontos pode ser menor do que a 

resistência de pico (Duncan, 1992). Nestes casos sugere-se adotar como parâmetros de 

resistência os obtidos a grandes deformações (La Rochelle & Marsal, 1981). 

 

Embora seja bastante difícil a determinação do valor exato das tensões verticais atuantes 

numa dada superfície de ruptura, a hipótese adotada nos métodos de análise de 

estabilidade de considerar a tensão vertical atuante na superfície de ruptura de uma 

encosta como sendo igual ao peso da fatia de solo acima deste ponto, pode simplificar 

os cálculos de forma significativa. Tavenas & Leroueil (1980) observaram ao realizar 

análise de estabilidade utilizando elementos finitos que os valores das tensões verticais 
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atuantes são superestimados na parte central da superfície e subestimados na base da 

encosta. 

 

Em geral 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 (Fredlund et al., 1980). 

 

Brand (1982) lembra que não existe um valor numérico de fator de segurança “único” 

numa dada análise de estabilidade quando se consideram diferentes métodos de cálculo. 

Cada método de cálculo irá fornecer um valor por causa das diferentes hipóteses de 

formulação adotadas. Duncan (1996b) afirma que a diferença máxima entre valores de 

fator de segurança calculados através de métodos que satisfazem todas condições de 

equilíbrio (ex. métodos de Spencer, Janbu e Morgenstern & Price) é de cerca de 12%, 

usualmente menor. Para uma análise de estabilidade, considerando um caso específico, 

fatores de segurança encontrados com uma margem de valores de aproximadamente 

±6% entre os métodos de cálculo mais confiáveis, é considerado satisfatório.  

 

Os métodos de cálculo mais utilizados em análises de estabilidade são os de Spencer, 

Janbu, Morgenstern & Price e Sarma. O método de Bishop Simplificado é um caso 

especial, pois não satisfaz todas as condições de equilíbrio e possui variação similar dos 

métodos que assim procedem. Wright et al. (1973) afirmam que o método de Bishop 

Simplificado fornece bons resultados para superfícies de ruptura circulares; enquanto, 

os métodos de Spencer e Morgenstern & Price apresentam resultados satisfatórios para 

quaisquer superfícies de ruptura.   
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CAPÍTULO 3 
 
 

CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO E INVESTIGAÇÃO 

GEOLÓGICO - GEOTÉCNICA DE CAMPO REALIZADA 

 

3.1. INTRODUÇÃO 

 

Neste capítulo serão abordados aspectos no que diz respeito à caracterização da área de 

estudo, com localização da encosta estudada, descrição de aspectos climáticos e 

geológicos da área; seguindo-se pela descrição das características gerais do processo de 

instabilização ocorrido na área de estudo. A investigação geológico - geotécnica 

realizada também será abordada, com ênfase nas atividades de campo referentes às 

investigações de superfície (levantamentos planialtimétricos), as investigações de 

subsuperfície (sondagens de simples reconhecimento e caracterização geológica), 

ensaios “in situ” (determinação de perfis de umidade e ensaios “guelph”) e por fim uma 

abordagem a respeito da amostragem realizada no local. Vale salientar que a campanha 

de instrumentação, mesmo sendo parte da investigação de campo, será abordada no 

Capítulo 4. 

 

3.2. ASPECTOS GERAIS DO MUNICÍPIO DE CAMARAGIBE 
 

3.2.1. Características territoriais e climáticas  

 

O Município de Camaragibe pertence à Região Metropolitana do Recife (RMR), estado 

de Pernambuco, conforme o mapa apresentado na Figura 3.1. Como características 

territoriais, temos que o município de Camaragibe representa o segundo menor 

município da RMR, com área de 52,9 Km2, representando cerca de 2% do território 

metropolitano (Bandeira, 2003).  

 

Desde sua emancipação há 25 anos, o município de Camaragibe sofreu um considerável 

crescimento populacional, onde o Censo de 2000 registrou 128.702 habitantes no 

município, apresentando assim uma densidade demográfica de 2.432 hab/Km2, 
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considerada alta (maior que 500 hab/Km2) pelos padrões adotados pelo Programa 

Nacional de Gerenciamento Costeiro – PNGC de 1996 (Bandeira, 2003). 

 
Figura 3.1. Localização do município de Camaragibe. 
 

Destaca-se que o relevo do município apresenta dois conjuntos morfológicos distintos: 

os morros e as planícies, tendo as áreas altas, com terrenos em sua maioria ativos, 

dominando o relevo em 80%. A maioria da população de baixa renda ocupa as vertentes 

dos tabuleiros e encostas dos morros onde a dinâmica do relevo ainda é forte resultando 

em acidentes nas áreas ocupadas.  

 
O clima da área é classificado segundo Koppen, como As’, ou seja: tropical úmido com 

estação chuvosa de outono-inverno e verão seco. Há normalmente distintos períodos de 

chuvas e estiagem, com período úmido curto e período longo seco.  

 

A Figura 3.2 apresenta as precipitações mensais ocorridas no Município de Camaragibe, 

registradas no pluviômetro instalado no Posto da Prefeitura (anos de 2000 a 2004) e no 

pluviômetro instalado na área de estudo (anos de 2005 e 2006), junto com a média do 

período. A Tabela 3.1 apresenta os totais mensais e anuais do período de 2000 a 2006. 
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Figura 3.2. Precipitações mensais registradas no período de 2000 a 2006 e média do 

período (pluviômetro situado no Posto da Prefeitura de Camaragibe e 

pluviômetro situado no local de estudo).  
 

Tabela 3.1. Precipitações mensais e anuais (período de 2000 a 2006). 

 
ANO Jan Fev Mar Abr  Mai  Jun  Jul Ago  Set  Out  Nov  Dez  Anual  

2000 257,5 151,3 146,5 366,5 241,2 509,0 487,0 531,0 363,2 47,7 48,0 124,4 3.273,3 

2001 60,4 20,2 180,0 270,8 53,0 395,9 285,5 183,7 115,5 86,6 36,2 91,7 1.779,5 

2002 256,1 189,3 355,6 118,1 261,9 448,6 289,6 127,6 38,1 47,5 88,8 30,7 2.251,9 

2003 63,6 98,6 325,2 136,5 274,9 509,9 271,8 184,3 127,8 55,8 32,4 66,9 2.147,7 

2004 300,5 314,6 204,0 299,4 242,7 520,1 374,6 130,9 124,0 26,1 9,6 0,0 2.546,5 

2005 9,7 68,3 58,5 121,1 487,0 670,5 125,6 294,2 26,4 28,5 9,8 129,4 2.029,4 

2006 14,7 47,9 148,1 317,4 225,5 469,5 181,4 168,4 77,0 8,46 62,5 117,9 1.839,2 

   
Observa-se que as chuvas estão concentradas nos meses de março a agosto, com 

precipitações máximas mensais variando na faixa de 150mm a 600mm, 

aproximadamente. Este período é considerado de alerta para a defesa civil do município. 

Observa-se, também, que as máximas precipitações dos cinco anos ocorreram no mês de 

junho com máximas de 509,6mm em 2000; 520,1mm em 2004 e 670,55 mm em 2005. 

O período que vai de setembro a fevereiro pode ser considerado de baixa precipitação 

pluviométrica. Excepcionalmente, nos anos de 2000, 2002 e 2004 ocorreu intensa 

precipitação nos meses de janeiro e fevereiro, com máximas de 300 mm nos meses de 

janeiro e fevereiro de 2004. O ano de 2000 apresenta maior precipitação anual, com 
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precipitações mensais superiores à média do período durante a maioria dos meses do 

ano. 

 

3.2.2. Geologia geral  
 

Segundo Bandeira (2003), o Município de Camaragibe está situado em área constituída 

por rochas do Embasamento Cristalino, recoberto por solo residual de granito, originado 

do cristalino; pelos sedimentos da Formação Barreiras e pelos depósitos aluvionares. O 

afloramento do cristalino pode ser verificado de forma isolada em alguns pontos do 

município. 

 

O Embasamento Cristalino é formado por rochas do Complexo Granítico-Gnáissico. 

São rochas intrusivas de idade arqueana (1,5 a 21 bilhões de anos), pertencentes ao 

Maciço Pernambuco – Alagoas (Alheiros, 1998). Apresenta pelo menos quatro fases de 

deformação, das quais a última, associada a falhamentos sob regime cisalhante, resultou 

na formação do Lineamento Pernambuco. De acordo com a formação geológica 

presente na área, o embasamento cristalino deu origem aos solos residuais de granito 

encontrados em todo o município.  

 

Sua espessura depende da intensidade dos processos associados ao intemperismo. 

Portanto, fatores relacionados ao clima, rocha matriz, topografia e tempo transcorrido 

são os principais responsáveis pelo desenvolvimento dos perfis de solos residuais 

encontrados no município de Camaragibe. Uma vez que o intemperismo procede a 

partir da superfície, sua intensidade é reduzida com o aumento da profundidade. É 

comum, num mesmo perfil de solo residual encontrar materiais completamente 

decompostos e relativamente homogêneos, como também blocos de rocha (matacões) 

alterada a sã, imersos em uma matriz de solo.  

 

Vários autores apresentam sistemas de classificação do perfil de solo residual, 

dividindo-o em zonas de intemperismo. Dentre as classificações internacionais, a 

classificação apresentada por Deere e Patton (1971) é uma das mais aceita. No Brasil 

vale destacar a proposta apresentada por Vargas (1981) e Pastore (1992). A Figura 3.3 

apresenta a proposta de Vargas (1981). Nesta classificação o perfil de solo residual é 

dividido em cinco zonas de intemperismo: 



 54

 
Figura 3.3. Perfil típico de solo residual de rocha granítica (Vargas, 1981). 
 

1) Zona 1: corresponde a camada superior. Em geral, constituída por solos 

argilosos, com coloração variando de vermelha, marrom a amarela e 

apresentando estrutura porosa. Esta zona pode ser um solo residual maduro ou 

coluvionar, muitas vezes difícil de se distinguir. Esta zona pode estar ausente, 

especialmente no litoral. 

2) Zona II: zona intermediária. Geralmente constituída por uma argila vermelha, 

marrom ou amarela, com consistência variando de rija a dura; ou areia argilosa 

variando de média à compacta. Eventualmente com concreções de limonita ou 

camadas duras, sugerindo precipitação de material coloidal da camada superior. 

3) Zona III: zona de decomposição parcial de rocha, também conhecida como 

saprolito. Predominam solos argilosos ou arenosos com estrutura reliquiar da 

rocha matriz. Eventualmente com presença de matacões de rocha alterada. 
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4) Zona IV: referida como zona de intemperismo fresco. É composta por blocos de 

rocha alterada ou camadas de rochas quase intactas interligadas com solos 

argilosos ou arenosos. 

5) Zona V: substrato de rocha sã, eventualmente fissurada até uma certa 

profundidade. 
 

Quanto a Formação Barreiras esta teve sua deposição associada aos eventos cenozóicos 

de natureza climática e/ou tectônica, que permitiram durante o final do Terciário 

(Plioceno) há cerca de 2 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, restringindo-se aos topos do relevo mais para o sul. Essa formação associada 

aos processos fluviais, mostra pelo menos três fácies distintas: leque aluvial proximal, 

leque distal/planície aluvial e canal fluvial (Alheiros, 1998), conforme ilustra a Figura 

3.4.  

 
 

 

 
Figura 3.4. Seções colunares para a Formação Barreiras (Alheiros, 1998). 
 



 56

Os sedimentos da fácies de leque proximal mostram granulação grossa e má seleção 

granulométrica, ocorrendo principalmente na parte central do município (Figura 3.5a). 

A fácies de canal fluvial é extensamente encontrada nos tabuleiros das zonas norte e 

centro. Essas duas fácies têm seu conteúdo de argila disseminado pelo sedimento em 

decorrência principalmente da argilização dos feldspatos que constituem na grande parte 

dos grãos de areia (Bandeira, 2003). A fácies de leque distal/planície aluvial mostra uma 

estratificação horizontal com intercalação de camadas arenosas e argilosas (Figura 

3.5b). Nesse caso o conteúdo de argila é bem mais significativo, é de origem 

deposicional e constitui as camadas decantadas durante os períodos de menor energia do 

fluxo fluvial, nas partes mais baixas do relevo da época. 

 

Os depósitos aluvionares são depósitos recentes constituídos pelos materiais carregados 

pelas correntes, ou seja, são solos transportados pela água que foram depositados nas 

planícies de inundação dos rios, apresentam cores claras e são constituídas de areias, 

siltes e argilas. 

 

(a) (b) 

 

Figura 3.5. Fácies da Formação Barreiras. (a) Detalhe de conglomerado que caracteriza 

a fácie de leque proximal (b) Fácie de leque aluvial distal / planície aluvial. 
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3.3. CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO 

 

3.3.1. Localização da encosta 

 

A área de estudo refere-se a uma encosta com problema de instabilidade e está situada 

no Município de Camaragibe, no Bairro de Jardim Primavera, na subida do Vale das 

Pedreiras. A Figura 3.6 mostra uma vista geral do local. 
 

 
Figura 3.6. Vista geral da encosta estudada. Subida do Vale das Pedreiras (Município de 

Camaragibe - PE). 
 
Segundo Bandeira (2003) ao desenvolver o mapa de risco de erosão e escorregamento 

das encostas com ocupações desordenadas no Município de Camaragibe, a encosta 

estudada foi classificada como sendo de grau de risco alto; com forma de ocupação 

variando entre conjuntos habitacionais e invasões, sendo estas últimas presentes no topo 

da encosta estudada. Observa-se que as invasões foram realizadas no topo da encosta 

pela população de baixa renda, de forma desordenada, desconhecendo os critérios 

técnicos que não são oferecidos aos ocupantes. 

 

Área do 
deslizamento 
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3.3.2. Características gerais do processo de instabilização ocorrido 

 

Devido ao desenvolvimento do mapeamento das áreas de risco (Mapa de Risco a 

Erosão/Escorregamento das encostas), o qual foi realizado no Município de 

Camaragibe, durante o período de 2001 a 2003, através do Convênio firmado entre a 

Prefeitura de Camaragibe e a UFPE, e referindo-se a dissertação de mestrado de 

Bandeira (2003); técnicos da prefeitura informaram sobre a ruptura ocorrida nessa 

encosta e solicitaram uma visita para avaliação do problema existente no local, a qual 

foi realizada no mês de fevereiro do ano de 2003.  

 

Segundo informações dos moradores do local e técnicos da prefeitura de Camaragibe, 

indícios da ocorrência de processos de instabilidade foram observados na encosta no 

ano de 2000, caracterizado por alguns fatores revelantes; tais como a declividade e as 

rachaduras verificadas nos pisos das casas situadas no topo do deslizamento (na direção 

a qual se deu o movimento de massa) e em rachaduras verticais nas paredes das casas, 

junto com o relato do som de “estalos” que os moradores ouviam freqüentemente. 

Outros fatores revelantes se apresentaram paralelamente, como o início de formação de 

um desnível junto com a presença uma fenda no meio da encosta.  

 

Segundo o relato dos moradores e documentos disponibilizados pela defesa civil do 

município, a declividade e rachaduras encontrados nas casas teriam se acentuado após o 

período de inverno do ano de 2002 (ano de intensa precipitação pluvimétrica – Figura 

3.2). Neste mesmo período, foi relatado pela defesa civil, a queda de alguns degraus da 

escada de acesso ao quintal de uma das casas. Paralelamente a este fato, verificou-se o 

aumento de desnível existente no meio da encosta. Os fatores revelantes citados acima 

caracterizaram a ocorrência de rupturas localizadas na encosta tendendo a ruptura geral 

que viria a ocorrer.  

 

O estágio de ruptura, que caracterizou o movimento de massa ocorrido na encosta, foi 

visualmente definido quando afetou significativamente as casas situadas no topo do 

deslizamento. No segundo semestre de 2002 (após período de precipitações intensas), a 

qual acarretou um considerável aumento no desnível existente no meio da encosta, com 

formação de alguns patamares ao longo da encosta, levando-se a crer que a chuva 
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pudesse ser considerada como o principal fator acionante do movimento de massa 

ocorrido. A Figura 3.7 ilustra uma vista geral da ruptura ocorrida com indicações de 

algumas características do movimento de massa ilustradas na Figura 3.8. 

 

 
Figura 3.7. Vista geral da ruptura ocorrida com indicação de algumas características do 

movimento de massa. 

 

A defesa civil verificou um desnível de aproximadamente 2 metros do piso das casas 

para o nível do terreno, conforme ilustra em detalhes a Figura 3.8a. Destaca-se que a 

tubulação exposta estava enterrada no terreno antes das movimentações na área. As 

Figura 3.8b e 3.8c ilustram, respectivamente, uma das fendas encontradas ao longo da 

encosta e a formação de um desnível de aproximadamente 1 a 1,5m de altura. 
 

Apenas na vistoria realizada no dia 07 de janeiro de 2003 foi registrado pela defesa civil 

do município, o risco que as casas estavam oferecendo aos seus moradores, onde os 

técnicos avaliaram a necessidade de desocupação dos imóveis. Os moradores 

permaneceram no local até o mês de junho de 2003. Depois da desocupação das casas 

comprometidas, a defesa civil de Camaragibe demoliu as mesmas, para que os 
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moradores não voltassem a construir no local, pondo em risco suas próprias vidas 

(Figura 3.8d).  

 

Indicam-se como fatores predisponentes à instabilidade do local, o antropismo e a 

geologia. No topo do trecho em que ocorreu o deslizamento, foram verificados cortes, 

aterros, presença de fossas nas bordas do talude e principalmente lançamento de águas 

servidas na encosta como um todo, aumentando assim a infiltração e a sobrecarga que 

contribuem para a instabilidade da encosta. Pode-se observar na Figura 3.7 que o relevo 

da área favorece a concentração do descarte de águas servidas no eixo do movimento de 

massa ocorrido. Desta forma, tanto as águas de chuva em conjunto com as águas 

servidas, contribuem com a elevação do nível d’água e aumento da umidade dos 

materiais presentes na encosta provocando a desestabilização do maciço. Com relação à 

geologia da encosta; essa possivelmente favorece a ruptura no contato entre as duas 

litologias presentes na encosta, o qual será avaliado no item 3.4.3. Aspectos referentes à 

quantificação e ao descarte de águas servidas na encosta serão abordados no Capítulo 5. 

 

De acordo com as observações realizadas na área, concluiu-se que o processo de 

instabilização ocorrido na encosta ocorreu ao longo do tempo, onde o aparecimento das 

rachaduras e declividades no piso das casas, situadas no topo do deslizamento, deu-se 

paralelamente com a formação e posterior aumento do desnível entre os patamares 

encontrados ao longo da encosta. As características apresentadas são um indício de que 

a ruptura se deu de forma progressiva no sentido do topo para a base da encosta. O 

comportamento tensão-deformação dos materiais envolvidos no movimento de massa 

ocorrido, a serem abordados no capítulo 7, caracterizou-se de forma essencialmente 

plástica, justificando o processo de ruptura ocorrido na área ser de forma lenta ao longo 

do tempo. A confirmação do mecanismo descrito será abordado nas análises de 

estabilidade a serem apresentadas no Capítulo 8. 
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(a)  

(b) 

 
(c) 

 
(d) 

 
(e) 

Figura 3.8. (a) Deslocamento da escadaria de acesso à porta dos fundos da casa (cerca 

de 2m); (b) Fenda na encosta; (c) Patamares formados; (d) Detalhe do deslizamento 

após demolição das casas; (e) Croqui do processo ocorrido na área.  
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Pode-se adiantar que o processo de instabilização na parte superior da encosta, 

caracterizando o estágio de ruptura, desencadeou as movimentações ocorridas no meio 

da encosta, com conseqüente formação de patamares conforme ilustra o croqui 

apresentado na Figura 3.8e. A partir do estágio de ruptura ocorrido e com base na 

instrumentação implantada na área a ser apresentada no Capítulo 4, foi definido o 

estágio de reativação do movimento de massa, tendo como fator acionante as 

precipitações ocorridas na área.      

 

O detalhamento dos fatores predisponentes, revelantes, acionantes e agravantes do 

movimento de massa estudado serão avaliado em detalhes no Capítulo 4, utilizando-se a 

proposta de Leroueil et al. (1996) de caracterização geotécnica de movimentos de 

massa.  
 

 

3.4. INVESTIGAÇÃO GEOTÉCNICA DE CAMPO  
 

3.4.1. Aspectos gerais 

 

A investigação geotécnica está relacionada ao reconhecimento de um atual ou provável 

movimento de massa, através da possibilidade de entendimento das causas e 

mecanismos envolvidos no processo de instabilização. Desta forma, os objetivos da 

realização da investigação geotécnica na encosta estudada são identificar os agentes, 

causas e condicionantes atuantes no processo de instabilização existente, bem como a 

avaliação dos parâmetros de resistência e a definição do mecanismo de ruptura ocorrido 

no local.  

 

Os profissionais que atuam na prevenção e no controle de movimentos de encostas, se 

defrontam, constantemente, com questões relativas ao tipo, ao número, à distribuição 

espacial e à profundidade das investigações a serem realizadas (Dunnicliff, 1982; 

Mikkelsen, 1996), bem como à utilização de outros métodos de caracterização 

geológico-geotécnico, como instrumentação e ensaios “in situ” e de laboratório. Essas 

questões requerem uma metodologia, que resulte na otimização dos trabalhos de 

investigação e caracterização geológico-geotécnico e, ao mesmo tempo, na obtenção de 
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dados com qualidade e quantidade compatíveis com a melhor medida de estabilização 

para o caso estudado (Augusto Filho & Virgili, 1998).  

 

Johnson & DeGraff (1988) (a partir de Turner & McGuffey, 1996) sugerem que uma 

campanha de investigação geotécnica deva incluir cinco itens: a formulação da 

investigação, a coleta de dados, a interpretação dos dados, aplicações de técnicas de 

análise e por fim a conclusão dos resultados obtidos. Em especial, na etapa de 

formulação da investigação deve ser bem definido o propósito da investigação; bem 

como, a definição de uma listagem do que será investigado (“checklist”), a delimitação 

da área e da profundidade de investigação. Dentre os itens do “checklist” proposto por 

Sowers & Royster (1978) (a partir de Turner & McGuffey, 1996), destacamos: a 

topografia, a geologia, o nível d´água subterrâneo, histórico de precipitações, ações 

antrópicas e evidências de movimentação na área a ser investigada.  

 

Em uma campanha de instrumentação, o trabalho de Kanji (1990) aborda questões sobre 

a importância de uma campanha de instrumentação bem planejada. Outro importante 

aspecto com relação a uma campanha de instrumentação diz respeito ao seu 

desempenho, onde se inclui a sua acurácia; a qual representa um aspecto fundamental 

para a utilização adequada dos resultados obtidos na análise do comportamento de uma 

dada obra (Coutinho & Ortigão, 1990).  

 

Uma campanha de investigação geotécnica consiste segundo Walker et al. (1987) de 

quatro etapas; sendo a primeira etapa, um estudo inicial do problema, seguido por 

investigações de campo, ensaios de laboratório e, por fim, a análise e apresentação dos 

resultados.  

 

Augusto Filho (1992), apresenta na Figura 3.9 uma proposta metodológica para o 

entendimento das investigações geológico-geotécnicas envolvendo oito etapas 

organizadas em uma estrutura de fluxo cíclica. Diante do exposto, foi adotada 

metodologia similar à proposta apresentada na Figura 3.9, referente ao programa de 

investigações geológico - geotécnico realizado na encosta estudada, com possíveis 

adaptações advindas da literatura.  
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Figura 3.9. Etapas de investigação geológico-geotécnica voltada a movimentos de 

massa (Modificada de Augusto Filho, 1992). 

 

Neste capítulo serão descritas as investigações geológico-geotécnicas de campo onde 

serão abordadas as seguintes etapas de investigação:  
 

• Investigação de superfície: através de levantamentos plani-altimétrico, os quais 

tiveram como objetivo o entendimento do relevo da área de estudo através da 

obtenção das curvas de níveis, da localização dos patamares, das fissuras 

formadas ao longo da encosta e da determinação de seções transversais e seções 

longitudinais. Esses levantamentos dizem respeito tanto à situação atual como 

também o resgate do relevo original do local, antes dos deslizamentos, sendo 

estas informações fundamentais para análise e retroanálise do deslizamento.  
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• Investigação de subsuperfície: através de sondagens de simples reconhecimento 

com realização de ensaio SPT (sondagens a percussão e rotativas, sondagens 

mistas) e caracterização geológica dos materiais. Este item teve como objetivo 

o conhecimento dos materiais envolvidos no deslizamento da encosta em 

questão, bem como avaliação de sua compacidade ou consistência. As 

sondagens são de fundamental importância para obtenção de perfis geológico-

geotécnicos. O estudo geológico tem como objetivo o entendimento das 

formações geológicas da área, a seqüência de formações, os perfis geológico-

geotécnicos e prováveis zonas de cisalhamento com relação ao deslizamento.  
 

• Ensaios “in situ”: ensaios para determinação de perfis de umidade e 

determinação da permeabilidade (ensaios “guelph”). Devido a importância da 

variação de umidade da massa do solo em encostas, foram realizados perfis de 

umidade em diversas estações climáticas. As áreas de investigação escolhidas 

serão as mesmas onde se realizarão os ensaios “guelph”, para determinação da 

permeabilidade “in situ” (Campos et al., 1992; Costa, 1996).  
 

• Amostragem dos materiais envolvidos no deslizamento: A confiabilidade dos 

resultados dos ensaios de laboratório está diretamente associada à obtenção de 

amostras representativas e de boa qualidade. Para tanto, foram coletadas 

amostras amolgadas (em saco) destinadas aos ensaios de caracterização e; 

indeformadas tipo bloco em pequenas profundidades onde serão destinadas aos 

ensaios de resistência, permeabilidade, compressibilidade e ensaios para 

determinação das curvas características dos materiais envolvidos no 

deslizamento. Amostras utilizando amostrador tipo Denisson, na profundidade 

próxima à superfície de ruptura, também foram obtidas para realização de 

ensaios “ring shear”, com o objetivo de obtenção de parâmetros de resistência 

residuais para avaliação da estabilidade da encosta no estágio atual de 

movimentação. 
 

A Tabela 3.2 ilustra uma síntese das atividades de campo realizadas na área de estudo. 

Vale ressaltar que nas atividades de campo também se incluem a campanha de 

instrumentação (instalação de pluviômetro, inclinômetros, medidores de nível d´água, 

piezômetros tipo Casagrande e tipo de Máxima) e o estudo da quantificação do descarte 
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de águas servidas, os quais serão abordados separadamente nos Capítulos 4 e 5 

respectivamente.  

 

Tabela 3.2 Campanha de investigação geotécnica de campo realizada. 

 

Campanha de Investigação de Campo 

Atividades Quantidade 

Levantamento planialtimétrico 02 

Sondagens de simples reconhecimento à percussão 10 

Sondagens rotativas 02 

Coleta de amostras indeformadas (blocos) 08 

Amostragem em profundidade utilizando amostrador Denisson 03 

Permeabilidade utilizando o permeâmetro “guelph” 29 

Perfis de umidade 54 

Levantamento do descarte de águas servidas 01 

  

Campanha de instrumentação  

Pluviômetro 01 

Piezômetros tipo Casagrande  25 

Piezômetros tipo de Máxima 18 

Medidores de nível d´água 06 

Inclinômetros 05 

 

 

3.4.2. Investigação de superfície – levantamentos topográficos 

 

O levantamento planialtimétrico da geometria atual da encosta teve duas etapas 

principais: levantamento topográfico utilizando estação total e levantamento dos pontos 

de apoio topográfico por GPS. Com os dados do levantamento (pontos do terreno) foi 

gerado o MDT (modelo digital do terreno) utilizando o programa Surfer 8, que gerou 

uma malha regular com os pontos do terreno.  
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O interpolador utilizado foi o Kriging e a quantidade de pontos adquiridos foram mais 

de 500. No levantamento topográfico foi utilizado uma estação total marca Trimble 

1155 st e um prisma. Os pontos de apoio topográficos foram materializados com 

piquetes. Foram utilizados dois pontos de apoio de onde foram irradiados todos os 

pontos. No levantamento por GPS foram colocados nos pontos de apoio materializados, 

dois aparelhos GTR-Abt de freqüência L1, que fizeram o rastreio dos pontos no modo 

Estático com tempo de 30 minutos. Os dados do rastreio foram processados no software 

Ezsurv com a RBMC - Recife. 

 

Para o levantamento topográfico da situação anterior a primeira ruptura foi utilizado 

material ortofotográfico do ano de 1974 disponibilizado pela FIDEM. A conversão do 

sistema de coordenadas para confrontar esta topografia com a atual (após o movimento 

de massa ocorrido) realizou-se através de conhecimento de pontos específicos fixos do 

terreno, o qual possibilitou através de programas computacionais topográficos o ajuste 

de ambas geometrias para coordenadas semelhantes. 

 

Conforme ilustra o mapa topográfico representado na Figura 3.10, o trecho da encosta 

em que ocorreu o deslizamento possui dimensões de 117,0m x 130,0m com cotas 

variando entre 27,75m e 51,50m. Com relação à topografia, antes do movimento de 

massa ocorrido à declividade era da ordem de 19º; após a ruptura, sua declividade 

reduziu para um valor da ordem de 11º, com uma rampa bastante comprida, 

apresentando também cobertura vegetal, constituída por cultivo de macaxeira. Observa-

se que a topografia no topo do movimento de massa ocorrido tende a convergir para o 

eixo do movimento, formando uma área “plana” no local onde as casas foram demolidas 

(Figura 3.7). As fissuras e os patamares formados por ocasião da ruptura, junto com a 

localização das sondagens, da coleta de amostras, da campanha de instrumentação e da 

realização de ensaios “guelph” e perfis de umidade são representados na Figura 3.10. A 

Figura 3.11 ilustra o modelo digital do terreno na condição atual (ano 2006).  
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Figura 3.10. Mapa topográfico atual da área de estudo e locação das investigações. 
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Figura 3.11. Modelo digital do terreno com base na topografia do ano de 2006.   

 

3.4.3. Investigação de subsuperfície – sondagens e levantamento geológico 

 

As investigações de subsuperfície compreenderam as sondagens de simples 

reconhecimento e a caracterização geológica da área de estudo, tendo como objetivo o 

conhecimento dos materiais e das formações geológicas presentes na área. Após a 

realização das sondagens foram instalados piezômetros tipo Casagrande e de Máxima 

nos furos de sondagem, conforme será visto no Capítulo 4.  

 

Foram realizados um total 12 furos de sondagens, sendo 10 furos à percussão e 2 furos 

com utilização de sondagem mista, com realização de ensaios SPT a cada 0,5m (ver 

localização das sondagens na Figura 3.10). A profundidade de realização de sondagens 

foi na ordem de 10 a 15m, com exceção dos Furos SM-01, SM-02 e SP-02 (Figuras 

3.13, 3.14 e 3.16), os quais atingiram profundidades da ordem de 20m. 

  

As sondagens foram realizadas em duas campanhas sendo a primeira realizada nos 

meses de novembro e dezembro do ano de 2003, compreendendo as sondagens mistas 

(furos SM-01 e SM-02) e sondagens a percussão (furos SP-01 ao furo SP-05). Com o 

objetivo de complementar a primeira campanha, foi realizada uma segunda campanha 

no mês de maio de 2006, onde foram realizados os Furos SP-06 a SP-10.  

Patamar SM-02

Patamar SP-01

Patamar SP-02 
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A Figura 3.12 mostra a realização da sondagem rotativa com extração de amostras de 

solo. As Figuras 3.13 a 3.24 ilustram as sondagens realizadas na área de estudo, com 

indicação da geologia e das frações granulométricas dos solos.  

 

Para a caracterização geológica, foram analisadas todas as amostras coletadas dos furos 

de sondagem a cada 0,5m por observação direta com auxílio de lupa, tendo sido 

realizado em conjunto com a Professora Margareth M. Alheiros do Departamento de 

Geologia da UFPE. Depois de realizadas as análises geológicas, as amostras eram 

destinadas à realização de ensaios de caracterização física para obtenção das frações 

granulométricas dos solos ao longo de um perfil de sondagem.  

 

Com relação à geologia, a área onde se situa a encosta estudada é constituída pela 

Formação Barreiras, sobreposta, em sua maioria, ao solo residual de granito, o qual 

constitui o embasamento local. Na amostragem realizada, quando da realização das 

sondagens, observou-se a presença de seixos, dando indícios da ocorrência de processos 

fluviais na área, responsáveis pela deposição do sedimento sobre o cristalino. Na área de 

estudo, a Formação Barreiras constitui-se de um sedimento fluvial, areno-argiloso, de 

coloração creme a avermelhada, dependendo da intensidade da oxidação do ferro. 

Embora o alto grau de intemperismo químico e a movimentação da encosta interfiram 

na observação de estruturas na Formação Barreiras, pode-se sugerir tratar-se da fácies 

de planície aluvial, pelo alto conteúdo de areia do sedimento (Alheiros, 2004). Em 

alguns locais da encosta, devido à influência do relevo na área, observa-se o 

afloramento do solo residual de granito (Figuras 3.16, 3.19, 3.21– Furos SP-02, SP-05 e 

SP-07 / localização na Figura 3.10). 

 

Seguindo a seção principal do escorregamento (secção 1 - localização na Figura 3.10), 

nos Furos SM-01 e SM-02 (Figuras 3.13 e 3.14), observa-se uma espessa camada de 

areia argilosa de 7,5 m de espessura em média, com valores de SPT variando de 2 a 17 

golpes, aproximadamente crescentes com a profundidade. Nas camadas de argila siltosa 

e areia siltosa, verifica-se uma mudança brusca nos valores do SPT, com valores 

variando de 65 golpes/20 cm a 15 golpes/1 cm até a profundidade de 11,0m no Furo 

SM-01, e de 33 golpes/18, na profundidade de 7m no Furo SM-02; coincidindo 

aproximadamente com o contato entre as duas formações geológicas presentes na área 
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(Formação Barreiras e solo residual de granito). Quando da execução do Furo SM-02, a 

aproximadamente 5,0m de profundidade, houve perda d´água total no furo, observada 

através do sondador na ocasião da lavagem do furo, indicando uma região altamente 

fraturada. 

 

A partir da profundidade de 11m e 7m nos furos SM-01 e SM-02 (Figuras 3.13 e 3.14), 

respectivamente, se fez necessária à utilização de sondagem rotativa em virtude da 

impossibilidade de realização de sondagens a percussão, por conta da elevada 

resistência dos solos nestas profundidades. As amostras extraídos dos furos SM-01 e 

SM-02 são ilustrados na Figura 3.12c,d. Como observado nas Figuras 3.13 e 3.14, a 

extração das amostras se deu até a profundidade de 20m com o intuito de se conseguir 

atingir a rocha sã, o que não foi possível. Na análise geológica das amostras, verificou-

se a existência de estruturas herdadas da rocha matriz, onde pode-se concluir que as 

amostras de solo obtidas através de sondagem rotativa tratavam-se de solos residuais 

jovem de granito.  

 

Vale ressaltar que o Furo SM-01 (ver Figura 3.10) foi realizado neste local tendo em 

vista não haver espaço disponível para manuseio do equipamento necessário para 

realização da sondagem rotativa em local apropriado para um perfeito alinhamento com 

os demais furos pertencentes à seção 1. 

 

Ainda na seção principal do escorregamento (secção 1), verifica-se na Figura 3.15 (Furo 

SP-01), valores de SPT praticamente constantes na faixa de 5 golpes até a profundidade 

de 4,5m na camada de areia argilosa. Em seguida, observa-se um ligeiro acréscimo nos 

valores atingindo até 18 golpes, decrescendo novamente para 5 golpes em torno de 6,5 

de profundidade, entre as camadas de areia argilosa e argila arenosa, aproximadamente 

no contato entre as formações geológicas presentes na área.  
 

Os valores de SPT encontrados ao longo do perfil do Furo SP-02 (Figura 3.16), variam 

de 5 a 12 golpes até a profundidade de 13 m, crescentes com a profundidade; seguindo-

se de considerável acréscimo nas camadas subseqüentes. No Furo SP-02, devido à 

influência do relevo na área, observa-se o afloramento do solo residual de granito. O 

Furo SP-03 (Figura 3.17) só mostra variação significativa nos valores de SPT na 

camada de silte argiloso a partir de 8,5m de profundidade. 
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(a) (b) 

  
(c) (d) 

 

Figura 3.12. Realização de sondagem mista na área de estudo – Furo SM-01.                 

(a) Sondagem rotativa; (b) Detalhe da extração da amostra; (c) Amostra 

extraída do Furo SM-01; (d) Amostra extraída do Furo SM-02.  
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Figura 3.13. Furo de sondagem SM-01, com geologia e indicação das frações 

granulométricas dos solos. 
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Figura 3.14. Furo de sondagem SM-02, com geologia e indicação das frações 

granulométricas dos solos. 
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Figura 3.15. Furo de sondagem SP-01, com geologia e indicação das frações 

granulométricas dos solos. 
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Figura 3.16. Furo de sondagem SP-02, com geologia e indicação das frações 

granulométricas dos solos. 
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Figura 3.17. Furo de sondagem SP-03, com geologia e indicação das frações 

granulométricas dos solos. 

 

 

Os Furos SP-04 e SP-05 (Figuras 3.18 e 3.19) foram realizados para uma melhor 

avaliação da continuidade dos materiais presentes no maciço. Pode-se observar os 

mesmos materiais, com a predominância de areias argilosas, variando apenas a 

coloração; de argilas arenosas e de siltes arenosos. Similarmente a formação geológica 

encontrada nos Furo SP-02, o Furo SP-05 (Figura 3.19) também representa um perfil de 

solo pertencente a um solo residual desde o nível do terreno. Segundo Alheiros (2004) a 

ausência de capeamento da Formação Barreiras nestes furos se deve a uma significativa 

dinâmica ocorrida no relevo presente na área. 
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Figura 3.18. Furo de sondagem SP-04, com geologia e indicação das frações 

granulométricas dos solos. 
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Figura 3.19. Furo de sondagem SP-05, com geologia e indicação das frações 

granulométricas dos solos. 
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As Figuras 3.20 a 3.24 ilustram os resultados obtidos na segunda campanha de 

sondagens realizadas na área de estudo. Como os estudos até então realizados se deram 

com base na secção transversal 1, representada pelos furos SM-01, SM-02, SP-01, SP-

02 e SP-03 (admitindo o Furo SM-01 alinhado com os demais); achou-se necessário a 

realização de pelo menos dois novos furos de sondagem; sendo um paralelo ao Furo 

SM-02 (Furo SP-06, Figura 3.20) e outro paralelo ao Furo SP-02 (Furo SP-07, Figura 

3.21), para uma confirmação dos materiais e das formações geológicas presentes na 

encosta referentes a seção principal do movimento de massa.  
 

Os resultados obtidos representados nas Figuras 3.20 (Furo SP-06) e 3.21 (Furo SP-07), 

com relação aos materiais presentes e a geologia são similares aos encontrados nos 

Furos SM-02 (Figura 3.14) e SP-02 (Figura 3.16). No Furo SP-06 observa-se também 

valores de SPT aproximadamente similares aos do Furo SM-02, com valores menores 

do que 10 golpes até a profundidade de 7m, seguido por acréscimo de 30 a 40 golpes 

entre 7,5 a 8,5m de profundidade. 
 

Os resultados mostram que o furo SP-07 apresenta a mesma formação geológica do 

Furo SP-02, tratando-se também de um perfil completo de solo residual de granito desde 

o nível do terreno. Características similares em relação aos valores de SPT variando de 

4 a 15 golpes até a profundidade de 12m e mesma descrição do material aos 

encontrados no Furo SP-02 foram observados. Os Furos de sondagem SP-08, SP-09 e 

SP-10 (Figuras 3.22 a 3.24), situados além dos limites do deslizamento, também 

mostram predominância de camadas arenosas com valores de SPT encontrados da 

ordem de 5 a 14 golpes até a profundidade de 12m.  
 

A partir dos resultados das sondagens e da caracterização geológica, foram obtidos os 

perfis geotécnicos representado nas Figuras 3.25 e 3.26. A localização das seções 

utilizadas pode ser verificada na Figura 3.10. Pode-se observar na Figura 3.25, 

correspondente a seção principal do escorregamento (seção 1), que as informações 

baseadas nos furos de sondagens enfatizam a variabilidade das camadas ao longo de 

uma vertical do terreno, onde se verifica uma alternância de camadas de solos arenosos 

argilosos e siltosos, de espessuras variáveis e descontínuas, com predominância de 

materiais arenosos.  
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Figura 3.20. Furo de sondagem SP-06, com geologia e indicação das frações 

granulométricas dos solos. 
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Figura 3.21. Furo de sondagem SP-07, com geologia e indicação das frações 

granulométricas dos solos. 



 79

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

0 5 10 15 20 25 30
Pr

of
un

di
da

de
 (m

)

Nº Golpes/ 30cm Descrição 
do Material

areia argilosa, 
amarela variegada, 

pouco compacta

areia argilosa, 
cinza variegada, 
pouco compacta

areia argilosa, 
cinza clara e 

vemelha escura,
med. compacta 

Descrição
 geológica

Formação
Barreiras

Solo residual
maduro de 

granito

0 20 40 60 80 100

Argila

Silte

Areia

Frações do solo (%)

 
Figura 3.22. Furo de sondagem SP-08, com geologia e indicação das frações 

granulométricas dos solos. 
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Figura 3.23. Furo de sondagem SP-09, com geologia e indicação das frações 

granulométricas dos solos. 
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Figura 3.24. Furo de sondagem SP-10, com geologia e indicação das frações 

granulométricas dos solos. 
 
As camadas argilosas se intercalam nas camadas arenosas em praticamente toda a 

encosta (Figura 3.25). Os siltes encontram-se nas camadas mais inferiores, sendo 

delimitados por uma camada de areia siltosa presente na base da encosta. Verifica-se 

também a variabilidade na coloração nos materiais presentes, variando de amarela 

escura, cinza variegado e cinza clara e vermelha escura, a depender do tipo de formação 

geológica e de processos de oxidação e lixiviação do ferro. O perfil geotécnico 

representado na Figura 3.26 (seção 2) é praticamente formado de uma camada de areia 

argilosa variando apenas a coloração de amarela escura a cinza clara. Observa-se apenas 

uma camada de argila arenosa na base do perfil. A linha vermelha representada na 

Figura 3.25 ilustra o contato da Formação Barreiras com o solo residual de granito. 

Observa-se que a mudança significativa nos valores do SPT coincide aproximadamente 

com o contato da Formação Barreiras com o solo residual de granito em todos os furos 

de sondagem, com exceção do Furo SP-02 onde há o afloramento do solo residual de 

granito. A princípio pode-se considerar que a superfície de ruptura possa estar próxima 

ao contato sedimento / residual. A linha vermelha representada na Figura 3.26 também 

ilustra o contato da Formação Barreiras com o solo residual de granito na seção 2, 

observa-se que o contato se dá na camada superior de areia argilosa. 
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Figura 3.25. Perfil geotécnico da encosta estudada - seção 1. 
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Figura 3.26. Perfil geotécnico da encosta estudada - seção 2. 
 

 

3.4.4. Ensaios “in situ” 

 

3.4.4.1. Perfis de umidade 

 

Os perfis de umidade foram obtidos em diversas estações do ano, permitindo a 

observação da variação da umidade para cada estação. Os mesmos foram determinados 

próximos aos furos de sondagens, onde foram coletadas 3 amostras de solo a cada 0,5m. 

As profundidades de realização dos perfis variaram conforme a localização do nível 

d’água no período de chuvas, ou até a profundidade máxima de 6,0m nos períodos 

secos. Os perfis de umidade obtidos ao longo da encosta (localização na Figura 3.10) 

estão representados na Figura 3.27. 
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Figura 3.27. Perfis de umidade ao longo da encosta estudada. (a) Furo SM-01; (b) Furo 

SM-02; (c) Furo SP-01; (d) Furo SP-02; (e) Furo SP-04; (F) Furo SP-05. 
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Observa-se na Figura 3.27 que, de um modo geral, as umidades ao longo dos perfis 

variaram na faixa de 9 a 36%, tendendo a crescer com a profundidade; com valores 

médios encontrados, em geral, na faixa de 20 a 30% entre 2,0 e 4,0m de profundidade. 

Ressalte-se que o furo SM-01 localiza-se além do topo da área do movimento de massa 

ocorrido (localização na Figura 3.10).  

 

As maiores umidades observadas referem-se aos meses de jul/05 e jun/06 e os menores 

valores nos meses de verão intenso (período de dezembro a março). Nos meses de jul/05 

e jun/06 (período de inverno), a amostragem conseguiu atingir profundidades máximas 

de até 2,5m devido ao elevado nível d´água do local, o qual impossibilitou a extração 

das amostras pelo trado para determinação das umidades. Em alguns furos (SP-01 e SP-

05) a amostragem foi realizada até 1,5m com bastante dificuldade de coleta. Em 

particular no Furo SM-02 (Figura 3.27b) o nível d´água bastante elevado mesmo nos 

períodos de verão, possibilitou amostragens de no máximo 4,0m de profundidade. 

Ressalte-se que a amostragem realizada em dez/03 se deu na ocasião das sondagens, 

onde os perfis aqui considerados referem-se até a profundidade onde não se utilizou 

lavagem do furo. 

 

Até a profundidade de 2,0m as umidades são bastante influenciadas pelas estações do 

ano, onde se observa uma umidade mínima de 9% (dez/04) e máxima de 36% (jul/06). 

Pode-se afirmar, de um modo geral, que ocorre pequena variação do teor de umidade 

médio a partir de 3,0m de profundidade, independente das estações do ano, 

possivelmente, é devida ao elevado nível d´água encontrado no local mesmo nos 

períodos secos.  
 

3.4.4.2. Ensaio de condutividade hidráulica – “guelph” 

 

Para determinação da condutividade hidráulica “in situ”, foi utilizado o permeâmetro 

Guelph (Soilmoisture,1991). O equipamento permite realizar ensaio pontual de carga 

constante, mantendo o equilíbrio da carga d’água constante aplicada durante o ensaio. 

Este ensaio fornece diretamente a permeabilidade (Kfs) e o potencial mátrico de fluxo 

(φm) do solo. A avaliação da condutividade hidráulica no ensaio só é possível em função 

do mesmo levar em consideração na sua interpretação a zona não saturada do solo. A 
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condutividade hidráulica pode ser obtida através do potencial mátrico de fluxo (φm) do 

solo utilizando a equação 3.1:  

 
Ψ=Ψ αeKK fs)(                                                     (Equação 3.1) 

 

Onde: Kfs = permeabilidade;  α = Kfs/φm é uma constante, a qual é dependente das 

propriedades do solo; φm = potencial mátrico de fluxo do solo obtido diretamente do 

ensaio e ψ é a sucção do solo em cm de coluna d´água. 

 

A condutividade hidráulica é uma propriedade do solo, que expressa sua habilidade de 

permitir a passagem da água; tendo sua importância relacionada ao estudo de 

fenômenos ligados ao movimento de água no solo, tais como infiltração, drenagem, 

lixiviação de nutrientes, etc. Na literatura podemos citar vários trabalhos com utilização 

deste equipamento, entre eles, Campos et al. (1992), Costa (1996); Coutinho et al. 

(2000a), Lafayette (2000), Aguiar (2001), Lima (2002), Hudson (2003), Gribb et al. 

(2004) e Souza Neto (2004) dentre outros. Detalhes dos conceitos teóricos relacionados 

ao equipamento, bem como dos procedimentos adotados na determinação dos perfis de 

condutividade hidráulica são apresentados no Apêndice A. 

 

A Figura 3.28 ilustra a realização do ensaio na encosta em estudo. As Figuras 3.29 a 

3.34 apresentam os resultados obtidos através dos ensaios “guelph”. Nestas figuras 

também se encontram os resultados com indicação da condutividade hidráulica através 

do potencial mátrico de fluxo do solo, as umidades de realização dos ensaios e a fração 

dos solos. Na Tabela 3.3 estão sumarizados todos os resultados obtidos. 

 

Os ensaios “guelph” foram realizados na encosta em estudo, próximos aos furos de 

sondagens SM-01, SM-02, SP-01, SP-04; onde os materiais presentes até a 

profundidade de realização do ensaio são pertencentes à Formação Barreiras (Figuras 

3.29, 3.30, 3.31, 3.33); e próximos aos Furos SP-02 e SP-05, os quais representam um 

perfil de solo residual (Figuras 3.32 e 3.34). Os ensaios foram realizados a cada 0,5m 

atingindo a profundidade de até 2,5 m (localização na Figura 3.10).  
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Figura 3.28. Realização do ensaio “guelph” na encosta estudada. 

 

Pelos resultados obtidos, observa-se que os valores de Kfs dos solos da Formação 

Barreiras (Figuras 3.29, 3.30, 3.31 e 3.33) variou de 1,5 a 7,3 x 10-6m/s. Os maiores 

valores de permeabilidade para a Formação Barreiras são visualizados ao longo do 

perfil do Furo SM-02 (Figura 3.30), estando de acordo com a granulometria encontrada, 

a qual apresenta maiores percentuais da fração areia.  

 

Os resultados obtidos no presente estudo para os solos da Formação Barreiras estão 

concordantes com a faixa de valores média encontrada para outros solos da Formação 

Barreiras de Pernambuco (Lafayette, 2006; Coutinho et al., 2006; Santana, 2006), os 

quais serão abordados com mais detalhes no Capítulo 6 (item 6.6) em conjunto com os 

resultados da permeabilidade obtida em laboratório. Na profundidade de 2,5m do Furo 

SP-01, foi encontrado valor de permeabilidade negativo, o que caracteriza a existência 

de uma descontinuidade hidráulica, ou ainda, que a permeabilidade nestas 

profundidades esteja fora dos limites de validade do equipamento (10-4 a 10-8 m/s) 

(Soilmoisture, 1991). Portanto, os valores negativos não são considerados no gráfico.  

 

Os valores de Kfs dos solos residuais de granito (Figuras 3.32 e 3.34) variaram de             

1,1 a 2,9 x 10-7m/s, apresentando em geral, pequena variação com a profundidade; 

verifica-se apenas nas camadas mais argilosas uma discreta diminuição da 

permeabilidade.  
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Figura 3.29. Resultados do ensaio “guelph” do Furo SM-01. Permeabilidade (Kfs), 

potencial mátrico de fluxo (φm), umidades e frações do solo. Perfil de 

solos da Formação Barreiras. 
 

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

0 2 4 6 8
Kfs (m/s) x 10-6

Pr
of

un
di

da
de

 (m
)

0 1 2 3 4 5 6 7
φm (m/s) x 10-4

0 10 20 30
Umidade (%)

0 20 40 60 80 100
Frações do solo (%)

argila

silte

areia

 
 
 
Figura 3.30. Resultados do ensaio “guelph” do Furo SM-02. Permeabilidade (Kfs), 

potencial mátrico de fluxo (φm), umidades e frações do solo. Perfil de 

solos da Formação Barreiras. 
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Figura 3.31. Resultados do ensaio “guelph” do Furo SP-01. Permeabilidade (Kfs), 

potencial mátrico de fluxo (φm), umidades e frações do solo. Perfil de 

solos da Formação Barreiras. 
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Figura 3.32. Resultados do ensaio “guelph” do Furo SP-02. Permeabilidade (Kfs), 

potencial mátrico de fluxo (φm), umidades e frações do solo. Perfil de 

solo residual de granito. 
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Figura 3.33. Resultados do ensaio “guelph” do Furo SP-04. Permeabilidade (Kfs), 

potencial mátrico de fluxo (φm), umidades e frações do solo. Perfil de 

solos da Formação Barreiras. 
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Figura 3.34. Resultados do ensaio “guelph” do Furo SP-05. Permeabilidade (Kfs), 

potencial mátrico de fluxo (φm), umidades e frações do solo. Perfil de 

solo residual de granito. 
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Tabela 3.3. Valores da permeabilidade (Kfs), potencial mátrico de fluxo do solo (φm), 

umidades e frações dos solos. 

 

Frações do solo (%) Profundidade  
(m) 

Kfs  
(10-6m/s) 

φm  
(10-4m/s) 

Umidade  
(%) argila silte areia 

FURO SM-01 (Formação Barreiras / FB) 
0,5 1,2 5,6 15,69 33 11,5 55,5 
1,0 3,2 4,1 24,30 31 11 58 
1,5 2,9 3,8 21,94 33 11,5 55,5 
2,0 1,8 2,2 28,66 34,5 16 49,5 
2,5 1,7 2,2 28,00 33,5 17 49,5 

FURO SM-02 (Formação Barreiras / FB) 
0,5 6,2 5,1 15,11 21 7,5 71,5 
1,0 5,8 4,5 17,20 22 8,5 69,5 
1,5 5,7 4,3 20,10 21 7,5 71,5 
2,0 5,5 4,1 21,00 21,5 8 70,5 
2,5 7,3 3,8 21,50 18 9 73 

FURO SP-01 (Formação Barreiras / FB) 
0,5 2,02 4,1 23,75 39 17 44 
1,0 3,21 3,9 29,15 38 18 44 
1,5 2,35 4,5 28,00 39,5 17 43,5 
2,0 5,99 3,8 30,06 34,5 11,5 52,5 
2,5 - 6,79 --- ---    

FURO SP-04 (Formação Barreiras / FB) 
0,5 1,9 3,8 24,07 32,5 20 47,5 
1,0 2,0 3,7 25,00 32,5 9,5 58 
1,5 2,3 3,5 27,74 32,5 10 57,5 
2,0 2,2 3,3 28,01 32 10,5 57,5 
2,5 1,5 3,0 31,36 43 16 41 

Frações do solo (%) Profundidade  
(m) 

Kfs  
(10-7m/s) 

φm  
(10-4m/s) 

Umidade 
(%) argila 

 
silte 

 
areia 

FURO SP-02 (Solo residual de granito / SR) 
0,5 2,2 4,3 26,67 31 15,5 53,5 
1,0 2,5 3,4 38,29 30 15 55 
1,5 2,7 3,8 35,39 31,5 15 53,5 
2,0 2,7 3,0 39,52 30 16 54 
2,5 1,1 2,8 39,78 49 23 28 

FURO SP-05 (Solo residual de granito / SR) 
0,5 2,5 4,1 21,45 33 14 53 
1,0 2,7 4,0 23,10 32 15 53 
1,5 2,9 3,5 28,01 33,5 14 52,5 
2,0 2,5 2,0 29,95 32 15,5 52,5 
2,5 1,8 1,8 33,12 44,5 15,5 40 
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As Figuras 3.35 e 3.36 ilustram a variação da permeabilidade (Kfs), potencial mátrico de 

fluxo do solo (φm), umidades e fração fina (argila e silte) de todos os perfis do solo da 

Formação Barreiras e do solo residual de granito ao longo da encosta, respectivamente.  

 

Observa-se na Figura 3.35 que a permeabilidade (Kfs) dos perfis de solo da Formação 

Barreiras apresentam duas faixas distintas a depender do percentual de finos (argila + 

silte) dos solos. Observa-se uma certa constância nos resultados entre os perfis SM-01, 

SP-01 e SP-04, apresentando Kfs médio de 2,5x10-6m/s para 50% de finos. Os maiores 

valores da permeabilidade (Kfs) da ordem de 6 x10-6m/s do furo SM-02 estão de acordo 

com um menor percentual da fração de finos deste perfil em relação aos demais (30%).  

 

Com relação aos perfis de solo residual de granito na encosta, observa-se na Figura 3.36 

uma boa concordância nos resultados da permeabilidade (Kfs), apresentando menores 

permeabilidades em camadas de solo mais argilosas.  
 
O potencial mátrico de fluxo do solo (φm) correspondendo a uma medida que mede a 

habilidade de um solo “puxar” água pela força da capilaridade relaciona-se diretamente 

com a umidade do solo. Os resultados obtidos indicam claramente a tendência de 

decréscimo dos valores do potencial de fluxo mátrico (φm) com o aumento das umidades 

em todos os perfis. 

 

A condutividade hidráulica relacionada com a sucção do solo foi determinada 

considerando-se os resultados do potencial mátrico de fluxo (φm) obtidos do ensaio 

“guelph” e aplicados na Equação 3.1, onde a Figura 3.37 ilustra os resultados obtidos. 

Foram considerados apenas os locais e as profundidades de onde foram coletados os 

blocos, tendo em vista a obtenção nestas profundidades das curvas características dos 

solos a serem apresentadas no Capítulo 6. Pode-se adiantar que os valores da sucção 

correspondente ao ponto de entrada de ar dos materiais está em torno de 1kPa. 
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Figura 3.35. Variação da permeabilidade (Kfs), potencial mátrico de fluxo do solo (φm), 

umidades e fração fina dos perfis de solos da Formação Barreiras.  
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Figura 3.36. Variação da permeabilidade (Kfs), potencial mátrico de fluxo do solo (φm), 

umidades e fração fina dos solos dos perfis de solo residual de granito. 
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Observa-se na Figura 3.37 que a condutividade hidráulica para sucções menores que 

1kPa (valor aproximado da sucção do ponto de entrada de ar) praticamente não varia. 

Este é um comportamento esperado, visto que nesta faixa de sucção (0,01 a 1kPa), o ar 

encontra-se de forma oclusa, exercendo, desta forma pouca influência no fluxo da água 

no solo. Com o aumento da sucção (a partir de 1kPa), o ar passa a ocupar a maior parte 

dos poros do solo, resultando numa acentuada redução da condutividade hidráulica do 

solo. Comportamento semelhante foi encontrado por Coutinho et al. (2006), também 

num solo da Formação Barreiras com pequena variação na condutividade hidráulica na 

faixa de 10-4 a 10-5 m/s para valores de sucção menores do que 1kPa, seguida por 

acentuado decréscimo com o aumento da sucção.  

 

K (SP-01 / 1,5m / FB) = 2E-06e-1,2686Ψ

K (SP-02 / 1,5m / SR) = 5E-07e-1,2142Ψ
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Figura 3.37. Condutividade hidráulica versus sucção do solo. 
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3.4.5. Amostragem dos materiais envolvidos no movimento de massa 
 
A amostragem realizada na área de estudo constou da coleta de amostras indeformadas 

tipo bloco, a profundidades de até 2,5m e na coleta de amostras utilizando amostrador 

Denisson, em profundidades próximas à superfície de ruptura. A localização da coleta 

de amostras está representada na Figura 3.10. As amostras foram retiradas nos 

patamares SM-02, SP-01 e SP-02, conforme ilustra a Tabela 3.4. 

 

Tabela 3.4. Relação de amostras retiradas da área de estudo. 

 

LOCAL Prof. (m) Tipo de 

amostra 

Quant. Formação Geológica 

1,5 -1,8 bloco 2 Formação Barreiras 

4,3-4,9 Denisson 1 Formação Barreiras 

Patamar 

SM-02 

4,9-5,5 Denisson  1 Formação Barreiras 

1,5 -1,8 bloco 2 Formação Barreiras 

5,7-6,3 Denisson 1 Formação Barreiras 

Patamar 

SP-01 

6,3-6,9 Denisson 1 Solo residual maduro de granito 

1,5 -1,8 bloco 2 Solo residual maduro de granito 

2,5 -2,8 bloco 2 Solo residual maduro de granito 

Patamar 

SP-02 

 6,0-6,6 Denisson 1 Solo residual maduro de granito 

 

Os procedimentos adotados para coleta das amostras indeformadas tipo bloco constaram 

de escavação manual até a cota desejada, obtendo-se um poço exploratório; em seguida, 

os blocos foram moldados com uma faca afiada até atingirem seções transversais de    

aproximadamente 30 x 30 x 30 cm. Os blocos depois de moldados eram envolvidos em 

papel alumínio, em um tecido de algodão, sendo em seguida parafinados até formar uma 

capa suficientemente rígida de 1cm de espessura. Posteriormente, a base dos blocos 

foram seccionadas com o auxílio de uma faca e os blocos acondicionados dentro de uma 

caixa de madeira contendo pó de serra, onde se realizava o fechamento das bases dos 

blocos. Foram colocadas etiquetas nos topos dos blocos, contendo informações como 

local, data da coleta, número do bloco e profundidade da coleta. Por fim, foram 

transportados de forma cuidadosa até a câmara úmida do Laboratório de Solos e 

Instrumentação da UFPE. 
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Para cada local de amostragem indeformada de bloco foram coletadas amostras em saco 

(amolgadas) de aproximadamente 10 kg, proveniente do material resultante do 

acabamento dos blocos. Essas amostras foram colocadas em sacos de boa resistência, 

etiquetados e transportados também para a câmara úmida do Laboratório de Solos e 

Instrumentação da UFPE. A Figura 3.38 mostra alguns detalhes da retirada das amostras 

em bloco.  

 

 

(a) (b) 

(c) (d) 

Figura 3.38. Detalhes da coleta de amostras indeformadas tipo bloco na área de estudo 

(a) Moldagem do bloco; (b,c) Preparação do bloco para parafinagem; (d) 

Acondicionamento do bloco. 
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Para a amostragem indeformada dos materiais em profundidade (próximos à superfície 

de ruptura) foi utilizado o amostrador Denisson. A determinação das profundidades de 

amostragem foi baseada nos deslocamentos horizontais obtidos através das verticais de 

inclinômetros instalados na área. A Figura 3.39 mostra alguns detalhes da retirada das 

amostras em profundidade utilizando o amostrador Denisson.  

 

 
(a) 

 
(b) 

 
(c) 

 
(d) 

 
(e) 

Figura 3.39. Detalhes da coleta de amostras indeformadas em profundidade na área de 

estudo utilizando amostrador denison. (a) Equipamento utilizado para 

extração das amostras; (b) Amostrador utilizado; (c) Detalhes da 

montagem do amostrador; (d) Detalhe da coroa de perfuração; (e) Amostra 

de solo extraída. 

1° camisa 2° camisa 

3° camisa

1° camisa 
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O método de perfuração utilizado para se atingir as profundidades desejadas foi o 

mesmo utilizado nas sondagens rotativas (Figura 3.39a), utilizando uma sonda rotativa 

com circulação de água. O amostrador Denisson utilizado de diâmetro de 2" (Figura 

3.39b) possui três camisas, sendo uma terceira camisa interna, destinada a receber e 

acondicionar a amostra de solo, cortada por uma coroa de wídia solidária ao tubo 

externo (Figura 3.39d).  

 

Mesmo este tipo de amostrador possuindo uma terceira camisa interna para 

acondicionamento das amostras, as amostras coletadas foram consideradas perturbadas 

devido ao pequeno diâmetro do amostrador de 2" utilizado. A justificativa para 

utilização deste diâmetro residiu na dificuldade, com relação a custos, para contratação 

de empresa com sede na região Sudeste, para realização dos serviços com utilização de 

amostrador Denisson de diâmetro de 4". Desse modo, optou-se por uma empresa local, 

mas, que só possuía amostrador com diâmetro de 2". 

 

Com relação à amostragem realizada na área de estudo, atingida a profundidade 

desejada, a amostra era extraída através de rotação do amostrador acionado pela sonda 

rotativa. Após a extração de cada amostra, o amostrador era retirado do furo e em 

seguida desmontado. Imediatamente após o desmonte do amostrador, a 3° camisa, a 

qual continha a amostra de solo, era selada nas suas extremidades com uma camada de 

parafina. As camisas então eram identificadas com local e profundidade de coleta e 

posteriormente levadas para a câmara úmida do Laboratório da UFPE.   
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CAPÍTULO 4 

 

CAMPANHA DE INSTRUMENTAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO 

GEOTÉCNICA DO MOVIMENTO DE MASSA OCORRIDO 

 
4.1. INTRODUÇÃO 
 

Este capítulo destina-se a apresentação da campanha de instrumentação instalada na 

encosta situada no Vale das Pedreiras em Camaragibe – PE, abordando aspectos no que 

diz respeito à metodologia aplicada na instalação dos equipamentos, bem como 

apresentação e análise dos resultados.  

 

Em conjunto com os resultados da investigação geológica - geotécnica desenvolvida na 

encosta, é apresentado, no final deste capítulo, a caracterização geotécnica do 

movimento ocorrido, com base na caracterização geotécnica de movimentos de massa 

proposta por Leroueil et al. (1996). Nesta caracterização, o movimento de massa é 

classificado quanto ao tipo de movimento, tipo de material, estágio do movimento de 

massa, parâmetros e lei de controle, fatores predisponentes, agravantes / acionantes, 

fatores revelantes e consequências do movimento. 

 

4.2. ASPECTOS GERAIS DA CAMPANHA DE INSTRUMENTAÇÃO  

 

Segundo Mikkelsen (1996), instrumentar um talude significa sistematizar as 

observações sobre o comportamento do mesmo com relação à magnitude, razão e 

distribuição do movimento. Para uma eficiente campanha de instrumentação faz-se 

necessária primeiramente uma definição precisa de quais informações são necessárias 

para o entendimento de um problema de instabilidade em questão, para então decidir 

com relação a escolha dos instrumentos a serem instalados numa dada área de 

investigação (Fukuoka, 1980).  

 

A campanha de instrumentação realizada na encosta estudada teve como objetivo geral 

o entendimento dos mecanismos de instabilidade atuantes na área de estudo. Como 

objetivos específicos temos a obtenção de dados quantitativos sobre a geometria e 

localização da superfície de ruptura, deslocamentos horizontais e comportamento do 
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fluxo d’água do maciço. As medidas de deslocamentos, variações do nível d´água, 

identificação do fluxo subterrâneo, obtidas com a instrumentação, traduzem 

indiretamente as condições de estabilidade, onde as mesmas serão analisadas e tratadas 

através de correlações e experiência anterior acumulada.  

 

Baseando-se na literatura a respeito de exemplos de instrumentações em encostas 

(Gusmão Filho et al, 1989; Schilling et al., 1992; Schilling, 1993; Riemer et al, 1996; 

Lacerda, 1997; Brugger et al., 1997; Coutinho et al, 2000a; Li et al., 2004; Fonseca, 

2005), a campanha de instrumentação na encosta do Vale das Pedreiras constou da 

instalação de piezômetros tipo Casagrande; piezômetros de máxima; medidores de nível 

d’água; pluviômetro e verticais de inclinômetros. A Tabela 4.1 apresenta a quantidade e 

a periodicidade de monitoramento para cada tipo de instrumento instalado. A 

localização da instrumentação implantada na área de estudo está apresentada na Figura 

4.1. As Figuras 4.2 e 4.3 ilustram a instrumentação implantada ao longo das seções 1 e 2 

(localização das seções na Figura 4.1).  

 

Tabela 4.1. Instrumentação implantada na área de estudo. 

 

Instrumento Quantidade Freqüência de monitoramento 

Piezômetros tipo Casagrande 25 semanal 

Piezômetros tipo Máxima 18 semanal 

Medidores de nível d´água 06 semanal 

Pluviômetro 01 diária 

Verticais de inclinômetros 05 quinzenal a mensal 
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Figura 4.1. Localização da instrumentação implantada na área de estudo. 
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Figura 4.2. Instrumentação implantada ao longo da seção 1 (seção principal do 

movimento de massa ocorrido). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.3. Instrumentação implantada ao longo da seção 2. 
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4.3. METODOLOGIA APLICADA A CAMPANHA DE INSTRUMENTAÇÃO 

4.3.1. Pluviometria 

 

Os registros de precipitação pluviométrica foram obtidos através de dois pluviômetros; 

sendo um situado no local de estudo e o outro pluviômetro localizado na Prefeitura de 

Camaragibe situado à 8km da área do deslizamento. Os dados pluviométricos referentes 

ao período de 2000 a 2004 foram obtidos pelo pluviômetro localizado na Prefeitura, já 

que a aquisição e instalação do pluviômetro no local do deslizamento só foi realizada 

em dezembro de 2004.A partir de janeiro de 2005, os dados pluviométricos utilizados 

foram os obtidos pelo pluviômetro instalado na área de estudo. O monitoramento da 

pluviometria foi realizado diariamente. Utilizou-se o pluviômetro modelo Ville de Paris 

fabricado pela APAGER, conforme ilustra a Figura 4.4. 

 

 

Figura 4.4. Pluviômetro Ville de Paris instalado na área de estudo. 

 

O pluviômetro Ville de Paris consiste de um tubo confeccionado com inox 304 nº 26, 

possuindo dimensões de 630mm de altura; 400cm2 de área de captação; 225,7mm de 

diâmetro da boca, peso de 3kg e com 200mm de capacidade de chuva. Para instalação 

do pluviômetro Ville de Paris são necessários uma haste de sustentação para fixação do 

pluviômetro, 2 braçadeiras, soldas e rebites. 
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Na instalação do pluviômetro na encosta estudada, seguiram-se às recomendações do 

Departamento de Hidrometeorologia – DEHI da Secretaria de Recursos Hídricos de 

Pernambuco – SRH, conforme Manual da Operacionalização da Pluviometria (2000). 

Desta forma, conforme recomendações da DEHI, foram tomados cuidados relativos à 

localização e à segurança do equipamento. O pluviômetro foi instalado na igreja 

localizada em frente da área de estudo, sendo considerado o local de maior segurança 

com relação à ação de vândalos. Foi também levada em consideração a sua posição em 

relação a obstáculos, tais como árvores, postes e construções, que pudessem impedir 

que parte da chuva não atingisse o pluviômetro, não fornecendo, portanto, a 

precipitação pluviométrica total da região de medição. Os resultados obtidos serão 

apresentados no tópico 4.4 no decorrer das análises dos níveis piezométricos, níveis 

d´água e deslocamentos horizontais ao longo da encosta.  

 

4.3.2. Piezômetros tipo Casagrande 

 

A instalação de piezômetros e medidores de nível d’água teve como objetivo a 

localização dos níveis piezométricos e níveis d´água subterrâneo, bem como a 

identificação do regime de fluxo da encosta onde foram correlacionadas com as 

variações obtidas com a pluviometria local fornecida pelos pluviômetros instalados na 

Prefeitura de Camaragibe e na área de estudo. 

 

Os piezômetros foram instalados nos furos em que foram realizadas as sondagens na 

área (já que não foi utilizado lama de bentonita na abertura dos furos). Sendo assim, 

procedeu-se de apenas uma lavagem do furo com água antes da instalação dos mesmos. 

Foram instalados dois piezômetros em cada furo de sondagem realizada. 

 

O piezômetro tipo Casagrande é composto de um tubo vertical ligado a uma ponta 

porosa por onde a água pode livremente entrar ou sair (Coutinho, 1986; GEORIO, 

2000). Na encosta em estudo foram instalados um total de 25 piezômetros tipo 

Casagrande, em duas campanhas de instrumentação, sendo a primeira em março de 

2004 e a segunda em maio de 2006, por ocasião da necessidade de novas sondagens, 

conforme abordado no Capítulo 3. A localização e as profundidades de instalação estão 

apresentadas na Figura 4.1 e na Tabela 4.2, respectivamente. 
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Os piezômetros tipo Casagrande instalados na encosta em estudo, referentes à primeira 

campanha de instrumentação consistem de tubos de PVC rosqueados com diâmetro de 

1/2″, vedados nas emendas com fita teflon, com as ponteiras também de PVC com 

diâmetro de 3/4″ perfuradas, envoltas em geotêxtil não tecido, tendo a função de filtro, 

permitindo apenas a passagem da água. Os piezômetros instalados na segunda 

campanha de instrumentação diferem apenas quanto ao diâmetro dos tubos de PVC e 

das ponteiras, onde estes foram confeccionados com diâmetro de 1″, com o objetivo de 

também serem utilizados como piezômetros de máxima, os quais serão descritos em 

detalhes no item 4.3.3. 

Tabela 4.2. Profundidade de instalação dos piezômetros tipo Casagrande na encosta. 
 

1º Campanha de instrumentação (março/2004) 
Furos Piezômetros Profundidade (m) 
SM-01  P1 

P2 
4,00 
7,20 

SM-02  P1 
P2 

3,00 
6,20 

SP-01  P1 
P2 

2,40 
8,20 

SP-02  P1 
P2 
P3 

2,10 
5,65 
11,00 

SP-03  P1 
P2 

1,80 
8,05 

SP-04  P1 
P2 

2,45 
5,60 

SP-05  P1 
P2 

4,60 
7,45 

2º Campanha de instrumentação (maio/2006) 
SP-06  P1 

P2 
3,00 
6,20 

SP-07  P1 
P2 

2,10 
5,65 

SP-08  P1 
P2 

2,85 
7,00 

SP-09  P1 
P2 

3,00 
5,00 

SP-10  P1 
P2 

2,90 
5,70 

 

As etapas de instalação dos piezômetros seguiram as recomendações da literatura 

(Coutinho, 1986; GEORIO, 2000). Como a profundidade de instalação dos piezômetros 

foi inferior a profundidade atingida nas sondagens realizadas, o furo era preenchido com 
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uma mistura de solo do local e bentonita até a cota de instalação do piezômetro. 

Atingida a cota de instalação, colocava-se 15cm de areia grossa no fundo do furo, em 

seguida, instalava-se o tubo de acesso vertical de PVC, colocava-se mais 55 cm de areia 

grossa, seguia-se com a colocação do selo de bentonita até atingir a cota de instalação 

do segundo piezômetro, onde se seguiu também a mesma metodologia, com o bulbo de 

areia seguido por um selo de bentonita e outro selo de bentonita misturado com solo até 

o nível do terreno, conforme ilustra a Figura 4.5. Em cada furo de sondagem foram 

instalados dois piezômetros tipo Casagrande.  
 

φ

φ

φ

 

Figura 4.5. Esquema de instalação dos piezômetros tipo Casagrande. 

As extremidades dos tubos ficaram com um comprimento de 10cm acima do nível do 

terreno. As Figuras 4.6a, b, c e d ilustram algumas etapas de instalação dos piezômetros 
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tipo Casagrande na área de estudo. Por fim, foram feitas caixas em concreto na 

superfície do terreno, de modo, a proteger os tubos contra a ação de vândalos, com          

30 x 30 x 15cm, conforme ilustra a Figura 4.6d. A leitura dos piezômetros na encosta 

em estudo foi realizada uma vez por semana.  

 
(a) 

 
(b) 

 
(c) 

 
(d) 

 
(e) 

Figura 4.6. (a) Detalhe da instalação do piezômetro tipo Casagrande; (b) Colocação do 

bulbo de areia; (c) Piezômetros tipo Casagrande instalados na área de 

estudo; (d) Detalhe da caixa de proteção, (e) Medição do nível d´água.  
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A poropressão é obtida através da altura de coluna d’água no tubo. A leitura é realizada 

com um instrumento indicador de nível d’água que consta de um torpedo contendo uma 

chave elétrica, um fio graduado e uma caixa de leitura, conforme ilustra a Figura 4.6e. 

Quando o torpedo atinge o nível d’água do tubo de acesso, fecha-se o circuito elétrico 

que aciona o transistor de lâmina vibrante existente na caixa de leitura. Com isso 

determina-se a profundidade do nível d’água no tubo.  

 

4.3.3. Piezômetros de Máxima 

 

A instalação de piezômetros de máxima teve como objetivo a localização dos níveis 

piezométricos máximos atingidos na área. Estes instrumentos descritos em detalhe por 

Brand (1985), Andrade (1990) (a partir de Soares, 1999) e Costa (1996), são providos 

de pequenos reservatórios– interconectados com um elemento vedante – que permitem 

o registro de máxima poropressão desenvolvida durante um determinado evento 

pluviométrico. Assim, as leituras de poropressão podem ser realizadas mesmo algum 

tempo após o término da precipitação, tendo em vista que água fica armazenada nos 

reservatórios. Os reservatórios foram instalados dentro dos piezômetros tipo 

Casagrande, sendo instalados dois em cada furo, de forma a obtenção do registro de 

máximo nível piezométrico.  

 

Na encosta em estudo foram instalados um total de 18 piezômetros de máxima, em duas 

campanhas de instrumentação, sendo a primeira em julho de 2005 e a segunda em maio 

de 2006. Com relação à primeira campanha, a princípio, os piezômetros de máximas 

seriam instalados dentro dos piezômetros tipo Casagrande já instalados na área. Como 

os diâmetros dos piezômetros instalados eram de 1/2", foram realizados furos paralelos 

aos Furos SM-01, SM-02, SP-01 e SP-02, de igual profundidade com diâmetro de 1" 

para instalação dos de máxima. Na segunda campanha, foi adotado direto o diâmetro de 

1" a fim de evitar o mesmo procedimento. A localização e a indicação das 

profundidades de instalação podem ser vistas na Figura 4.1 e na Tabela 4.3, 

respectivamente. Portanto, os piezômetros de máxima instalados na encosta em estudo, 

consistem de tubos de PVC rosqueados com diâmetro de 1″, vedados nas emendas com 

fita teflon, com as ponteiras também de PVC com diâmetro de 1″ perfuradas, envoltas 
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em geotêxtil não tecido, tendo a função de filtro, permitindo apenas a passagem da 

água.  

 

No interior do tubo de PVC, foi colocado um dispositivo para realização das leituras 

piezométricas, que consta de mangueiras de plástico de diâmetro de 3/8″, secionadas a 

cada 15cm e emendadas por tarugos de alumínio com 5cm comprimento (Figura 4.7). 

Em cada segmento da mangueira foram feitos 2 furos para permitir a entrada da água e 

saída do ar. 

 

Tabela 4.3. Profundidade de instalação dos piezômetros de máxima na encosta estudada. 

 
1º Campanha de instrumentação (julho/2005) 

Furos Piezômetros Profundidade (m) 
SM-01  P1 

P2 
4,00 
7,20 

SM-02  P1 
P2 

3,00 
6,20 

SP-01  P1 
P2 

2,40 
8,20 

SP-02  P1 
P2 

2,10 
5,65 

2º Campanha de instrumentação (maio/2006) 
SP-06  P1 

P2 
3,00 
6,20 

SP-07  P1 
P2 

2,10 
5,65 

SP-08  P1 
P2 

2,85 
7,00 

SP-09  P1 
P2 

3,00 
5,00 

SP-10  P1 
P2 

2,90 
5,70 

 

 

Figura 4.7. Dispositivo utilizado para obtenção das leituras nos piezômetros de máxima. 
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As etapas de instalação são similares a dos piezômetros tipo Casagrande descritas no 

item 4.3.2, representada na Figura 4.5. Os piezômetros de máxima da 1º campanha 

foram instalados em furos abertos por circulação de água e sem realização de 

sondagens. A Figura 4.8a ilustra um dos piezômetros de máxima instalados na área do 

estudo. A Figura 4.8b apresenta um inconveniente com relação aos piezômetros de 

máxima; onde, após algum tempo, as mangueiras de plástico perdem sua transparência, 

dificultando a visualização do nível d´água na ocasião das leituras. As leituras eram 

realizadas no mínimo uma vez por semana e ocasionalmente quando da ocorrência de 

elevadas precipitações. A poropressão correspondia à altura de coluna d’ água presente 

na mangueira. Depois de realizadas as leituras, as mangueiras eram retiradas, esvaziadas 

e recolocadas nos tubos.  
 

(a) (b) 

Figura 4.8. (a) Piezômetros de máxima instalados na área estudada (b) Detalhe do 

piezômetro de máxima. 

 

4.3.4. Medidores de nível d’ água 
 

Na encosta em estudo foram instalados um total de 06 medidores de nível d’ água, em 

duas campanhas de instrumentação, sendo a primeira em novembro de 2004 (por 

ocasião da instalação dos inclinômetros) e a segunda em maio de 2006. A localização e 

a indicação das profundidades de instalação podem ser vistas na Figura 4.1 e na Tabela 

4.4, respectivamente. 
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Tabela 4.4. Profundidade de instalação dos medidores de nível d’ água na encosta 

estudada. 

 
1º Campanha de instrumentação (novembro/ 2004) 

Furos Profundidade (m) 
SM-01 6,00 
SM-02 7,00 
SP-02 7,00 

2º Campanha de instrumentação (maio/ 2006) 
Furos Profundidade (m) 
M-1 6,00 
M-2 6,00 
M-3 6,00 

 

Os medidores de nível d’água consistiram de tubos de PVC, com diâmetro de 1/2″, 

perfurados em todo o seu comprimento e envolto em bidim (Figura 4.9). O medidor de 

nível d’ água apresenta um bulbo que fica situado na região de variação do nível d’ 

água. Mede-se a altura de coluna d’ água no tubo, com o mesmo equipamento utilizado 

para medida dos piezômetros tipo Casagrande descrito no item 4.3.2 (Figura 4.6e).  

 

Figura 4.9. Tubo do medidor de nível d´água instalado na área de estudo. 

 

As etapas de instalação dos medidores de nível d´água seguiram as recomendações da 

literatura (Coutinho, 1986; GEORIO, 2000). Primeiramente executou-se um furo de 

diâmetro de 75mm; em seguida, os medidores de nível d’água foram colocados nos 

furos, seguidos pela colocação de areia grossa em todo o comprimento do furo e 

finalizando com a colocação de selo de solo e bentonita de espessura de 60cm nas 

extremidades do furo conforme ilustra a Figura 4.10.  
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As extremidades dos tubos ficaram com um comprimento de 10cm acima do nível do 

terreno. Por fim, foram feitas caixas de concreto na superfície do terreno de modo a 

proteger os tubos contra a ação de vândalos. O monitoramento das leituras dos 

medidores de nível d’água na encosta em estudo foi realizado semanalmente. 

 

TUBO DE PVC RÍGIDO φ 1/2''

TUBO DE PVC RÍGIDO φ 100 mm
CAIXA DE PROTEÇÃO

 

Figura 4.10. Esquema de instalação dos medidores de nível d`água na encosta estudada. 
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4.3.5. Inclinômetros 

 
A instalação das verticais de inclinômetros teve como objetivo a determinação dos 

deslocamentos horizontais e a localização da superfície de ruptura, já que esses são 

dados imprescindíveis para análise e retroanálise de estabilidade da encosta (Schilling, 

1993; Lacerda, 1997 e 2004; Leroueil, 2004; Caputo et al., 2004). 

  

Na encosta em estudo foram instalados um total de 5 verticais de inclinômetros no mês 

de novembro de 2004 (localização das verticais na Figura 4.1). As profundidades de 

instalação podem ser vistas na Tabela 4.5. O monitoramento das leituras foi realizado, 

inicialmente, a cada 15 dias, sendo em seguida ajustado conforme a necessidade, tendo 

como referência os resultados obtidos. 

 

Tabela 4.5. Profundidade de instalação das verticais de inclinômetros na encosta. 

 

FUROS PROFUNDIDADE (m) 
SM-01 11,0 
SM-02 10,0 
SP-01 15,0 
SP-02 18,0 
SP-03 9,0 

 

O equipamento utilizado consiste num torpedo sensor o qual é introduzido num tubo-

guia vertical de observação, fornecendo dados que permitem medir perfis de 

deslocamentos horizontais de massas de solo. O inclinômetro mede o ângulo de 

inclinação do tubo-guia com a vertical, na posição em que o torpedo se encontra.   

 

O equipamento utilizado na pesquisa para medir os deslocamentos horizontais foi o 

inclinômetro DIGITILT, modelo 50304, fabricado nos Estados Unidos pela Sinco Slope 

Indicator. Segundo Coutinho & Ortigão (1990) a confiabilidade deste equipamento é 

considerada muito boa com repetibilidade de aproximadamente ± 2mm de deslocamento 

no topo de um tubo com 15m de comprimento. As Figuras 4.11a e 4.11b apresentam as 

partes que compõem o equipamento: um torpedo com sensor de inclinação, cabo de 

transmissão de dados com marcação de comprimento em pés, unidade de leitura digital 

portátil e os tubos-guia ranhurados.  
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O torpedo utilizado era do tipo deslizante, guiado por rodinhas auto-alinháveis as quais 

mantém o instrumento posicionado no centro do tubo. Os tubos-guia que compõem o 

inclinômetro constam de tubos de alumínio de 3m de comprimento, com ranhuras 

diametralmente opostas, que servem para guiar o torpedo durante as leituras espaçadas 

entre si de 90º. Os tubos possuem diâmetro interno de 76mm e espessura de 2,0mm. Os 

tubos de acesso foram unidos por luvas de alumínio que possuem 30cm de 

comprimento, 83mm de diâmetro interno possuindo a mesma disposição de ranhuras 

dos tubos. Foram utilizadas tampas de vedação de polipropileno nas extremidades dos 

tubos (topo e fundo) e rebites de alumínio para fixação das luvas.  

 

 
(a) 

 

 

 

 

(b) 

Figura 4.11. Inclinômetro: (a) torpedo, cabo de transmissão de dados, unidade de leitura 

digital (b) tubos-guia. 

 

Para a obtenção dos deslocamentos horizontais fez-se necessário à instalação dos tubos- 

guia, a qual seguiu as recomendações propostas por Coutinho (1986) e pela GEORIO 

(2000); seguido pela medição da inclinação dos tubos com a utilização do sistema de 

leitura digital e cálculo para determinar os deslocamentos horizontais através do 

programa MATHCAD. A Figura 4.12 apresenta o esquema de funcionamento do 

inclinômetro. 

 

Para a instalação dos tubos-guia, fez-se primeiramente um furo de 4″ com utilização de 

equipamento de sondagem com circulação de água, até atingir uma camada de solo 
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resistente e indeslocável. Ou seja, a extremidade inferior do tubo foi localizada em 

região do terreno que não devia se deslocar. Desta forma, a ancoragem dos tubos fez-se 

em geral com um comprimento de aproximadamente 3,0m estando situado em camadas 

de solos que apresentaram valores de SPT elevados.  

 

 
Figura 4.12.Esquema de funcionamento do inclinômetro (Lima, 2002). 

 

Depois da abertura e limpeza do furo, os tubos de acesso foram introduzidos, 

seqüencialmente, emendados por luvas de alumínio, até o limite da perfuração. 

Inicialmente os tubos de alumínio eram preparados formando conjuntos de 6m de 

comprimento, para facilitar a instalação, tendo sido antes verificado se existiam sinais 

de curvatura nos tubos. Cuidados também foram tomados no sentido de verificar o 

alinhamento das ranhuras dos tubos, à medida em que os mesmos eram emendados 

pelas luvas.  

 

A Figura 4.13a ilustra a instalação de um tubo-guia na encosta em estudo. Na união de 

duas seções de tubos de 3,0m evitava-se encostar, entre si, suas extremidades, entre dois 

tubos contíguos, onde foi deixado um comprimento livre de 20mm para ambos os lados. 

Segundo Coutinho (1986) e Cardia (1990), além de permitir maior deslocamento 
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horizontal, esse sistema poderia permitir deformações verticais do conjunto. A Figura 

4.13b ilustra o detalhe da colocação dos rebites para fixação das luvas nos tubos de 

acesso. Seguindo as recomendações de Cardia (1990), tomou-se o cuidado de vedar a 

tampa localizada na extremidade inferior do furo e a região em torno das extremidades 

das luvas, com fita adesiva plástica, para evitar a penetração de solo, de bentonita e da 

calda de cimento nos tubos-guia, principalmente nas ranhuras. A Figura 4.13c ilustra a 

colocação da fita adesiva plástica. 

 

(a) (b) 
 

(c) (d) 

Figura 4.13. Instalação das verticais de inclinômetro na encosta estudada. (a) Instalação 

do tubo de acesso; (b) Detalhe da instalação dos tubos de acesso - 

Colocação dos rebites para fixação das luvas; (c) Detalhe da colocação da 

fita adesiva plástica nas luvas; (d) Colocação de água nos tubos-guia para 

reduzir o empuxo hidrostático. 
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À medida que os tubos-guias eram preparados e introduzidos nos furos, os mesmos 

eram preenchidos com água limpa, de forma a reduzir o empuxo hidrostático que tendia 

a levantá-los, conforme ilustra a Figura 4.13d. As extremidades dos tubos ficaram com 

um comprimento de 10cm acima do nível do terreno.  

Após instalação dos tubos, introduzia-se no espaço anelar do furo, bentonita e calda de 

cimento para fixação do tubo ao longo de todo o perfil, à medida que o revestimento do 

furo era retirado. Tomava-se o cuidado durante essa operação de manter as ranhuras do 

tubo-guia com as direções principais de deslocamentos do terreno (paralelo e 

perpendicular à direção do deslizamento). Vale salientar que na base do furo foi 

colocada apenas a calda de cimento, com o objetivo de uma maior fixação nesta área. 

Por fim, foram feitas caixas de concreto na superfície do terreno de modo a proteger os 

tubos contra a ação de vândalos. 

 
Para obtenção dos deslocamentos horizontais na encosta, primeiramente, foram 

definidos que o eixo “A” seria o eixo correspondente ao sentido principal do movimento 

da encosta e o eixo “B” perpendicular ao eixo “A”. Definidos os eixos, introduzia-se o 

torpedo com sensor lentamente no interior do tubo-guia até a profundidade final do 

tubo. Com o torpedo posicionado no final do tubo, à medida que o torpedo era puxado 

de baixo para cima, até atingir a extremidade superior do tubo, media-se a inclinação do 

tubo em intervalos iguais ao comprimento do torpedo (0,6096m ou 2 pés), através da 

unidade de leitura digital portátil. A profundidade do torpedo era ajustada de forma a 

coincidir com um valor inteiro (em pés) da escala marcada no cabo.  

 

Em cada profundidade foram procedidas duas medições; sendo a primeira, com a roda 

superior do torpedo na direção do movimento (A+), fizeram-se as leituras (A+) e (B+); e 

a segunda, após o torpedo ser reintroduzido no tubo, com a roda superior na direção 

contrária ao movimento (A-), fizeram-se as leituras (A-) e (B-) obtendo-se desse modo, 

duas leituras em cada profundidade (Figura 4.14). As primeiras leituras foram realizadas 

após um período de 48 horas da instalação dos tubos-guia, onde foram realizadas uma 

série de três leituras para cada vertical. Estas leituras foram consideradas as leituras de 

referência, comparando-as com as leituras posteriores, para determinação dos 

deslocamentos horizontais ocorridos.  
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Figura 4.14. Orientação do torpedo no tubo de acesso (Lima, 2002). 

 

Os valores indicados no painel da unidade de leitura digital são proporcionais ao ângulo 

de inclinação θ  que o torpedo faz com a vertical; onde os valores indicados são iguais a 

2senθ.  Para cada eixo, foram obtidos duas leituras em cada profundidade, onde na 

planilha de cálculo foram utilizadas a média das duas, procurando-se assim, eliminar 

possíveis defeitos de confecção e instalação dos tubos de inclinômetro.  

 

Os cálculos para determinação dos ângulos de inclinação com a vertical do tubo-guia e 

dos deslocamentos horizontais foram realizados com o auxílio de uma planilha de 

cálculo feita no programa MATHCAD. As inclinações dos tubos-guia foram obtidas ao 

serem comparadas às leituras de referência (1º leitura - leitura inicial) com as leituras 

sucessivas realizadas posteriormente.  

 

Os cálculos foram realizados da seguinte forma: 

 

(1) determinava-se a diferença algébrica da leitura inicial:  

Din  = Leitura (A i -) – Leitura (Ai
+) e Din  = Leitura (B i -) – Leitura (Bi

+) 

 

(2) determinava-se a diferença algébrica da leitura nova:  

Di  = Leitura (A i -) – Leitura (Ai
+) e Di  = Leitura (B i -) – Leitura (Bi

+) 
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(3) determinava-se a variação da diferença entre as leituras para os dois eixos: 

Var  = Din - Di  

 

(4) determinava-se o ângulo de inclinação (θ) com a vertical do tubo-guia para os dois 

eixos (A e B): 

θ = arc sen (var x 10-4/4) * 

 

(5) determinava-se o cálculo do deslocamento horizontal para os dois eixos: 

δhZ = ΔL. Σ var x 10-4/4 

 

onde:  

δh = deslocamento horizontal na profundidade Z  (mm) 

ΔL= intervalo entre leituras referente ao comprimento do torpedo (610mm) 

* fator de calibração do equipamento utilizado. 

 

4.4. APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS 

4.4.1. Pluviometria, níveis piezométricos e níveis d´água 

 

As Figuras 4.15 a 4.25 apresentam a variação dos níveis piezométricos obtidos a partir 

dos piezômetros tipo Casagrande (25 piezômetros) e de máxima (18 piezômetros) 

instalados ao longo da encosta, com indicação das profundidades de instalação dos 

instrumentos, relacionados tanto com a precipitação pluviométrica diária quanto com a 

precipitação pluviométrica acumulada num período de 25 dias. O período do 

monitoramento da instrumentação foi do mês de março de 2004 ao mês de agosto de 

2007. O período de antecedência da chuva de 25 dias foi escolhido pela própria 

correspondência das curvas obtidas e, também, baseando-se em exemplos da literatura 

nacional, os quais apresentaram bons resultados (Schilling, 1993; Lacerda, 1997; 

Fonseca, 2006).  

  

Conforme abordado anteriormente, a pluviometria medida referente ao ano de 2004 foi 

obtida através do pluviômetro instalado na Prefeitura de Camaragibe, enquanto, a 

pluviometria referente aos anos de 2005, 2006 e 2007, através do pluviômetro instalado 
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no local de estudo. As Figuras 4.15, 4.16, 4.18 e 4.21 também apresentam a variação 

dos níveis d´água obtidos a partir do monitoramento dos medidores de nível d´água 

instalados próximos aos furos SM-01, SM-02, SP-02 e SP-06. A Figura 4.26 apresenta 

todos os níveis d´água obtidos ao longo da encosta.    
 

Observa-se, em geral, nas Figuras 4.15 a 4.25 que o período de maior elevação do nível 

piezométrico coincide com o período de precipitação pluviométrica elevada, entre os 

meses de março a agosto. A partir dos meses de setembro, os níveis piezométricos são 

reduzidos tendendo a permanecer constantes até os meses de março, coincidindo com o 

período seco. Mesmo comportamento pode ser observado com relação os níveis d´água 

encontrados (Figura 4.26).  
 

Observa-se, no geral, que os níveis piezométricos e níveis d´água encontrados são 

bastante elevados (faixa de 3,5 a 4,0m de profundidade a partir do nível do terreno) 

mesmo em períodos secos. Em períodos de maiores precipitações, pode-se encontrar 

níveis piezométricos e níveis d´água a profundidades variando entre 0,5 a 1,0m. 

Próximo ao furo SP-01, localizado aproximadamente no meio da encosta (localização 

na Figura 4.1) pode-se visualizar o nível d´água aflorando na encosta. No Furo SP-03 

(Figura 4.19) o nível d´água é bastante superficial, chegando a igualar-se ao nível do 

terreno, mesmo nos períodos secos, sendo mais um indicativo da grande elevação do 

lençol subterrâneo natural da encosta. Níveis piezométricos bem próximos à superfície 

do terreno também são visualizados no Furo SP-08 (Figura 4.23) durante períodos de 

inverno. Os níveis piezométricos mais baixos são encontrados nos Furos SM-01 e SP-10 

(Figuras 4.15 e 4.25), como esperado, já que os mesmos encontram-se instalados nas 

cotas mais elevadas ao longo da encosta.  

 

Nas Figuras 4.15 a 4.20, correspondentes aos furos de maior período de monitoramento, 

pode-se verificar que a elevação dos níveis piezométricos e dos níveis d´água do local 

estão relacionadas a precipitações acumuladas mínimas da ordem de aproximadamente 

100mm. Com os dados obtidos fica evidenciado que as precipitações contribuem para 

elevação dos níveis piezométricos e níveis d´água subterrâneos presentes, favorecendo 

os processos de instabilidades da encosta. Diante do exposto, pode-se concluir que 

mesmo em períodos secos, os materiais presentes na base da superfície de ruptura 

encontram-se sempre saturados. 
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Figura 4.15. Pluviometria, chuva acumulada de 25 dias, níveis piezométricos e níveis d´água referente ao Furo SM-01 (cota 51,5m).  

set 2006 - fev 2007     mar 2007 - ago 2007 
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Figura 4.16. Pluviometria, chuva acumulada de 25 dias, níveis piezométricos e níveis d´água referente ao Furo SM-02 (cota 45m).  

set 2006 - fev 2007     mar 2007 - ago 2007 



 
122

0

20

40

60

80

100

120

Pr
ec

ip
ita

çã
o 

D
iá

ri
a 

(m
m

0
100
200
300
400
500
600
700
800

C
hu

va
 a

cu
m

ul
ad

a 
- 2

5 
di

as
(m

m

mar 2004 - ago 2004 set 2004 - fev 2005 mar  2005 - ago 2005 set 2005 - fev 2006 mar  2006 - ago 2006 set  2006 - 

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0
0 180 360 540 720 900 1080 1260

Tempo (dias)

Pr
of

un
di

da
de

 d
o 

N
A

  (
m

)

SP-01 / P1 (2,40m) Casagrande SP-01 / P2 (8,20m) Casagrande SP-01 / P1(2,40m) Máxima SP-01 / P1(8,20m) Máxima

 
Figura 4.17. Pluviometria, chuva acumulada de 25 dias e níveis piezométricos referente ao Furo SP-01 (cota 39,75m).  

set 2006 - fev 2007    mar 2007 - ago 2007
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Figura 4.18. Pluviometria, chuva acumulada de 25 dias, níveis piezométricos e níveis d´água referente ao Furo SP-02 (cota 37,75m).  

set 2006 - fev 2007   mar 2007 - ago 2007 
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Figura 4.19. Pluviometria, chuva acumulada de 25 dias e níveis piezométricos e níveis d´água referente ao Furo SP-03 (cota 32m).  

set 2006 - fev 2007   mar 2007 - ago 2007 
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Figura 4.20. Pluviometria, chuva acumulada de 25 dias e níveis piezométricos referentes aos Furos SP-04 (cota 40,5m) e SP-05 (cota 40m).  

set 2006 - fev 2007    mar 2007 - ago 2007 



 
126

0

20

40

60

80

100

120
Pr

ec
ip

ita
çã

o 
D

iá
ri

a 
(m

m

0
100
200
300
400
500
600
700
800

C
hu

va
 a

cu
m

ul
ad

a 
- 2

5 
di

as
(m

m

mar 2004 - ago 2004 set 2004 - fev 2005 mar  2005 - ago 2005 set 2005 - fev 2006 mar  2006 - ago 2006 set  2006 - 

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0
0 180 360 540 720 900 1080 1260

Tempo (dias)

Pr
of

un
di

da
de

 d
o 

N
A

 (m
)

SP-06 / P1 (3,00m) Casagrande SP-06 / P2 (6,20m) Casagrande SP-06 / P1 (3,0m) Máxima SP-06 / P2 (6,20m) Máxima medidor de NA / M-1 (6,0m)

 
Figura 4.21. Pluviometria, chuva acumulada de 25 dias, níveis piezométricos e níveis d´água referente ao Furo SP-06 (cota 45m).  

set 2006 - fev 2007   mar 2007 - ago 2007 
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Figura 4.22. Pluviometria, chuva acumulada de 25 dias, níveis piezométricos e níveis d´água referente ao Furo SP-07 (cota 37,75m).  

set 2006 - fev 2007    mar 2007 - ago 2007 
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Figura 4.23. Pluviometria, chuva acumulada de 25 dias e níveis piezométricos referente ao Furo SP-08 (cota 38m).  

set 2006 - fev 2007   mar 2007 - ago 2007 
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Figura 4.24. Pluviometria, chuva acumulada de 25 dias e níveis piezométricos referente ao Furo SP-09 (cota 41m).  

set 2006 - fev 2007   mar 2007 - ago 2007 
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Figura 4.25. Pluviometria, chuva acumulada de 25 dias e níveis piezométricos referente ao Furo SP-10 (cota 45m).  

set 2006 - fev 2007        mar 2007 - ago 2007 
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Figura 4.26. Pluviometria, chuva acumulada de 25 dias e níveis d´água obtidos ao longo da encosta (ver localização na Figura 4.1).  

set 2006 - fev 2007    mar 2007 - ago 2007 
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Excelentes resultados foram obtidos com relação aos piezômetros de máxima, atingindo 

elevações superiores ou no mínimo iguais às obtidas nos piezômetros tipo Casagrande. 

Em geral, a diferença entre os níveis piezométricos obtidos dos piezômetros tipo 

Casagrande e tipo de Máxima variou de aproximadamente 0,2 a 0,5m. A exceção se deu 

no piezômetro de máxima instalado no Furo SP-01 (Figura 4.17) onde as leituras 

obtidas no piezômetro instalado na maior profundidade ficaram abaixo das leituras do 

tipo Casagrande até aproximadamente o mês de abril de 2006, onde, em seguida, 

verifica-se um aumento brusco dos valores medidos, podendo ser um indicativo de falha 

desse equipamento.  

  

Quase todos os piezômetros instalados a profundidades de até 3,0m (piezômetros P1) 

permaneceram vazios durante o período seco. A exceção é verificada nos piezômetros 

referentes aos Furos SM-02 e SP-06 (Figuras 4.16 e 4.21), os quais apresentam níveis 

piezométricos médios da ordem de 1,5m. Observa-se, também, que as medidas dos seus 

níveis d’água (Figuras 4.16 e 4.21) encontram-se sempre abaixo dos piezômetros 

instalados nas menores profundidades, indicando a captação de “águas” que não são 

detectadas pelos medidores de nível d´água. Este comportamento pode ser atribuído ao 

fato destes piezômetros estarem instalados em área de concentração de grande descarte 

de águas servidas; onde em conjunto com precipitações elevadas e com a topografia, 

permitem uma maior acumulação de águas nestes locais, ocasionando processos de 

infiltração mais intensos, gerando um nível d´água concentrado, em virtude desta 

descarga de “águas”. 

 

4.4.2. Identificação do regime de fluxo d´água subterrâneo na encosta 

 

As informações obtidas através dos piezômetros instalados na área de estudo associados 

ao perfil geológico, possibilitaram uma interpretação do comportamento do fluxo 

subterrâneo na encosta. As Figuras 4.27 (seção principal do movimento de massa – 

seção 1) e 4.28 (seção 2) apresentam a variação dos níveis piezométricos e níveis 

d´água máximos e mínimos encontrados na encosta, junto com a localização das 

profundidades de instalação dos instrumentos e a provável direção do fluxo subterrâneo 

ao longo da encosta.  
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Os níveis piezométricos denominados de máximos 1 e 2 encontrados, referem-se aos 

níveis piezométricos máximos obtidos dos piezômetros instalados nas menores (P1) e 

nas maiores profundidades (P2), respectivamente. O nível piezométrico mínimo 

encontrado na encosta, foi obtido através dos piezômetros instalados nas maiores 

profundidades (P2), denominado de nível piezométrico mínimo 2.  

 

Considerando-se a seção principal do movimento de massa (Figura 4.27), as leituras 

piezométricas referentes ao Furo SM-01 e SM-02 (Figura 4.15 e 4.16), indicam fluxo 

d´água subterrâneo descendente. No Furo SP-01, as leituras piezométricas (Figura 4.17) 

indicam um fluxo ascendente, onde, conforme abordado anteriormente, próximo a este 

local, o fluxo chega a aflorar em períodos de precipitações elevadas. Em seguida, no 

Furo SP-02 (Figura 4.18), o fluxo passa a ser novamente descendente chegando 

praticamente paralelo ao nível do terreno no Furo SP-03 (base da encosta).  

 

A provável mudança de direção do fluxo subterrâneo entre os pontos SP-01 e SP-02 dá-

se provavelmente em virtude da mudança de formação geológica associada à  

permeabilidade dos materiais próximos a estes dois pontos. No Furo SP-02 encontra-se 

um perfil de solo residual de granito desde o nível do terreno, onde os materiais 

apresentam permeabilidade da ordem de 10 vezes menor (Tabela 3.3, Capítulo 3) do 

que os materiais encontrados próximos ao Furo SP-01 (Formação Barreiras), podendo 

este fato justificar a mudança da direção do fluxo subterrâneo da encosta nesse local. 

Com relação à seção 2 (Figura 4.28), observa-se que o fluxo apresenta direção 

descendente partindo do Furo SP-10, tendendo a ficar praticamente paralelo na base da 

encosta. 

 

Os dados obtidos até o momento permitem verificar se os níveis piezométricos obtidos 

através dos piezômetros P2, são os níveis piezométricos permanentes presentes na 

encosta. O nível piezométrico máximo 1 encontrado pode ser relacionado a períodos de 

intensas precipitações, onde as águas de chuva em conjunto com as águas residuárias 

tendem a propiciar processos de infiltração e acumulação temporária de água nas 

camadas mais superficiais na encosta. Aspectos relacionados ao descarte de águas 

residuárias na área de estudo serão abordados no Capítulo 5. 
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Figura 4.27. Perfil geotécnico – seção 1 - com indicações dos níveis piezométricos e 

níveis d´água máximos e mínimos e provável direção do fluxo 

subterrâneo. 
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Figura 4.28. Perfil geotécnico – seção 2 - com indicações dos níveis piezométricos e 

níveis d´água máximos e mínimos e provável direção do fluxo 

subterrâneo. 

 

4.4.3. Deslocamentos horizontais 
 

Os resultados aqui analisados referem-se ao monitoramento realizado no período de 

novembro de 2004 a agosto de 2007, com leitura inicial realizada no dia 19/11/04. As 

verticais de inclinômetros foram instaladas no eixo do movimento de massa ocorrido, 

podendo ser visualizadas na Figura 4.1 (seção 1). Ressalta-se que o período de 

monitoramento de setembro de 2006 a janeiro de 2007 foi interrompido, por ocasião de 

quebra do equipamento inclinômetro pertencente a UFPE. Como este período coincide 

com o período de baixas precipitações no local, possivelmente não ocorreram 

deslocamentos significativos na área. As leituras realizadas entre os meses de fevereiro 

a agosto de 2007 foram realizadas com o equipamento inclinômetro cedido pela UFBA. 

Não foram realizadas leituras nas verticais SM-01 e SM-02 no mês de agosto de 2007, 

em virtude de danos causados nos tubos de inclinômetro por ação de vândalos.  
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As Figuras 4.29 a 4.33 apresentam graficamente, em função da profundidade, os 

ângulos de inclinação com a vertical no eixo principal de deformação (eixo "A" de 

orientação dos tubos de inclinômetro, Figura 4.14), os quais indicam a profundidade de 

ocorrência das maiores distorções das verticais de inclinômetros.  

 

Maiores distorções angulares foram verificadas nas verticais de inclinômetro localizadas 

no meio da encosta (Figuras 4.30 a 4.32) a profundidades entre 5 e 6m 

aproximadamente, indicando a ocorrência de maiores deslocamentos horizontais nesta 

área. A vertical SM-01 localizada no topo do movimento de massa e a vertical SP-03, 

localizada na base da encosta apresentaram distorções angulares praticamente nulas, 

indicando a ocorrência de deslocamentos horizontais bastante pequenos.    
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Figura 4.29. Ângulos verticais obtidos ao longo da vertical de inclinômetro SM-01. 
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Figura 4.30. Ângulos verticais obtidos ao longo da vertical de inclinômetro SM-02. 
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Figura 4.31. Ângulos verticais obtidos ao longo da vertical de inclinômetro SP-01. 
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Figura 4.32. Ângulos verticais obtidos ao longo da vertical de inclinômetro SP-02. 
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Figura 4.33. Ângulos verticais obtidos ao longo da vertical de inclinômetro SP-03. 
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As Figuras 4.34 a 4.38 apresentam os deslocamentos horizontais obtidos nas verticais de 

inclinômetro referentes aos eixos (A+) - (A-) e (B+) - (B-) (ver Figura 4.16). A 

localização da instrumentação pode ser observada na Figura 4.1. 

 

Na vertical referente ao furo SM-01 (Figura 4.34), localizado no topo do deslizamento, 

foram observados deslocamentos horizontais máximos da ordem de 2,5 a 4,8mm 

próximo à superfície do terreno. Observa-se pequena redução dos deslocamentos no 

intervalo entre algumas medições podendo ser justificado por imprecisões do 

equipamento. Apesar dessa vertical de inclinômetro não ter ficado bem engastada, 

verifica-se a presença de uma certa descontinuidade ao longo da vertical, em todas as 

leituras, na profundidade de aproximadamente 5,5m. Nas verticais referentes aos Furos 

SM-02, SP-01 e SP-02 (Figuras 4.35 a 4.37) localizados no meio da encosta, pode-se 

verificar deslocamentos horizontais máximos no eixo principal do movimento variando 

de 107,0 a 136,0mm. Deslocamentos da ordem de 1mm foram observados na vertical 

SP-03, localizada na base da encosta. Os deslocamentos obtidos na leitura da vertical 

SP-03 do dia 18/11/05 não são representativos, já que os deslocamentos seguintes não 

seguiram a tendência encontrada.     

 

Nas Figuras 4.36 e 4.37 referente aos Furos SP-01 e SP-02 é mostrado deslocamentos 

negativos no eixo A+- A-, podendo significar segundo Schilling (1993), o reflexo de um 

movimento localizado de rotação no inclinômetro. A intensidade dos movimentos da 

ordem de 15mm pode ser observada no eixo B+- B-, também representados nas Figuras 

4.34 a 4.38, ao longo dos anos de observação. A Tabela 4.6 apresenta os deslocamentos 

horizontais máximos das 5 verticais de inclinômetros nos eixos (A+) - (A-) e (B+) - (B-) 

junto sua localização e a profundidade da superfície de ruptura a ser abordada no 

próximo item. Na Figura 4.1, as setas em negrito ilustram o sentido do vetor 

deslocamento observado na encosta. 
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Figura 4.34. Deslocamentos horizontais referentes a vertical do furo SM-01. 

                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4.35. Deslocamentos horizontais referentes a vertical do furo SM-02. 
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Figura 4.36. Deslocamentos horizontais referentes a vertical do furo SP-01. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Figura 4.37. Deslocamentos horizontais referentes a vertical do furo SP-02. 
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Figura 4.38. Deslocamentos horizontais referentes a vertical do furo SP-03. 

 

Tabela 4.6. Deslocamentos horizontais máximos das verticais de inclinômetros. 
 

Verticais Deslocamentos  

máximos 

Eixo (A+) - (A-) 

 (mm) 

Deslocamentos 

máximos 

Eixo (B+) - (B-) 

(mm) 

Prof. dos  

deslocamentos 

máximos 

(m) 

Prof. da  

superfície de 

ruptura 

(m) 

SM-01 4,8 4,2 2,5 --- 

SM-02 107,93 6,3 3,0 5,0 

SP-01 136,30 9,0 4,8 6,0 

SP-02 128,9 6,9 4,2 5,5 

SP-03 1,8 2,2 4,2 --- 

 

Os resultados apresentados na Tabela 4.6 indicam que atualmente o movimento é mais 

significativo na parte central da encosta (vertical SP-01). A forma das curvas dos 

deslocamentos horizontais obtidos no eixo (A+) - (A-) mostram a tendência da forma do 

mecanismo de ruptura na situação atual. No Furo SM-02 (Figura 4.35), observa-se um 

discreto movimento de rotação nas camadas superiores, representado por uma certa 

curvatura. A forma das curvas obtidas nos Furos SP-01 e SP-02 (Figuras 4.36 e 4.37) 

indicam que a movimentação atual se dá em forma de blocos. 
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Visando verificar a influência das águas de chuva na aceleração dos movimentos 

horizontais observados na encosta, a Figura 4.39 apresenta a variação dos 

deslocamentos ao longo do tempo relacionados com a chuva acumulada de 25 dias. 

Verifica-se que durante o período de baixas precipitações pluviométricas (novembro de 

2004 a março de 2005) os deslocamentos observados são praticamente nulos. No final 

do mês de abril de 2005 coincidindo com chuvas acumuladas da ordem de 100mm foi 

observado a primeira reativação do movimento de massa ocorrido, coincidindo com o 

início das precipitações do período de chuva, onde foram verificados deslocamentos 

horizontais na faixa de 36 a 47mm. A movimentação se deu, neste período até o mês de 

julho, com deslocamentos horizontais atingindo de 80 a 100mm. De agosto de 2005 a 

março de 2006 não foram observadas movimentações ao longo da encosta. Uma 

segunda reativação do movimento de massa foi verificada em maio de 2006 com 

deslocamento observados variando de 100 a 120mm e em seguida, voltando 

praticamente a se estabilizar.  

 

Pode-se observar que a partir deste período, mesmo em períodos de intensas 

precipitações referentes ao ano de 2007, os deslocamentos foram mais reduzidos (onde 

os deslocamentos máximos estão expressos na Tabela 4.6). Aparentemente, esta pouca 

variação nos deslocamentos horizontais observadas no ano de 2007 pode ser atribuída a 

mudanças na geometria observadas na área, dando indícios de que as maiores 

movimentações na área já aconteceram, atingindo uma possível geometria mais estável 

para as condições atuais. 
 

Com relação a uma estimativa da velocidade média do movimento de massa estudado, 

pode-se verificar que as maiores velocidades médias diárias encontradas são de 

aproximadamente 0,7 mm/dia (8,01 x 10-6mm/s) refere-se ao período de intensas 

precipitações do ano de 2005. Wysokinski (1980), define velocidades máximas de 

movimentações da ordem de 10-6mm/s como limite admissível para áreas residenciais. 

A velocidade média mensal encontrada no inverno do ano de 2006 encontra-se na faixa 

de 0,3 mm/dia (3,47 x 10-6mm/s). Esta diminuição da velocidade está intimamente 

relacionada com a intensidade das chuvas, já que no ano de 2005 as precipitações 

acumuladas foram bem mais intensas do que no ano de 2006.  Com estas velocidades, o 

movimento atual pode ser classificado como muito lento a extremamente lento 

(WP/WLI, 1994). 
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Figura 4.39. Deslocamentos horizontais do movimento de massa relacionados com a chuva acumulada de 25 dias.
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4.4.4. Localização da superfície de ruptura ocorrida 
 

A tendência à formação de superfície de cisalhamento na massa de solo pode ser 

detectada através das observações de variação de leituras (variação das distorções 

angulares com a vertical dos tubos-guia) do inclinômetro. Um provável ponto de 

passagem dessa superfície ocorrerá na profundidade onde as leituras em um tubo-guia 

indicarem uma variação máxima que pode ser definida através dos gráficos dos ângulos 

verticais versus profundidade apresentados nas Figuras 4.29 a 4.33, os quais indicam a 

profundidade de ocorrência das maiores distorções das verticais de inclinômetros. 

 

As Figuras 4.30, 4.31 e 4.32 referentes as verticais localizadas nas verticais SM-02,    

SP-01 e SP-02 evidenciam as movimentações ocorridas durante o período de 

monitoramento observado, apresentando superfície de ruptura bem definida entre 

aproximadamente 5,0m e 6,0 m de profundidade; ficando nítido que as movimentações 

atuais são mais significativas no meio da encosta, principalmente na vertical SP-01 (Ver 

Tabela 4.6). Verifica-se nas verticais SM-02 e SP-01 (Figuras 4.35 e 4.36) que a 

movimentação também é evidenciada no eixo B a partir da leitura do dia 25/04/05, 

coincidindo com o início dos deslocamentos horizontais.  

 

Conforme descrito no Capítulo 3, quando da realização de ensaios SPT referente ao 

Furo SM-02, a aproximadamente 5,0m de profundidade, houve perda d´água total na 

ocasião da lavagem do furo, representando um indício de descontinuidade nesta 

profundidade. A vertical SP-03 localizada na base da encosta (Figura 4.38) não indica 

deslocamentos significativos, indicando que a ruptura não atingiu este ponto. A Tabela 

4.6 apresenta a profundidade da superfície de ruptura atual observada. Embora a vertical 

SM-01 tenha apresentado variações praticamente nulas nas distorções angulares, 

verificou-se uma certa descontinuidade nos deslocamentos horizontais a 

aproximadamente 5,5 de profundidade (Figura 4.34), podendo ser um indicativo de 

possível ampliação do movimento de massa atual.  

 

A Figura 4.40 ilustra a provável localização da superfície de ruptura da encosta 

representada no perfil geotécnico. A superfície de ruptura nas verticais SM-02 e SP-01 

localiza-se próxima ao contato entre as duas formações geológicas do local (Formação 

Barreiras e solo residual de granito). Entre o Furo SP-01 e SP-02 a superfície de ruptura 



146 

encontra-se aproximadamente no contato entre as camadas de areia argilosa e argila 

arenosa.  

 

 

 
 

Figura 4.40. Perfil geotécnico (seção 1). Localização da superfície de ruptura atual. 
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4.5. CARACTERIZAÇÃO GEOTÉCNICA DO MOVIMENTO DE MASSA 

ESTUDADO 
 

De acordo com a investigação geológica - geotécnica desenvolvida na encosta estudada 

é apresentado neste tópico a caracterização geotécnica do movimento de massa ocorrido 

tendo como base a proposta de caracterização geotécnica de movimentos de massa 

proposta por Leroueil et al. (1996), apresentada no Capítulo 2, item 2.2.2. 

 

Segundo Leroueil (2001) uma caracterização geotécnica constitui uma importante 

ferramenta para análise de movimentos de massa e sua importância se deve ao 

conhecimento de movimentos de massa sob diferentes contextos geotécnicos, 

geomorfológicos, geológicos e climáticos. Podemos citar também aspectos no que diz 

respeito ao conhecimento do comportamento de vários tipos de materiais envolvidos em 

deslizamentos. Leroueil (2001) cita como exemplos as argilas com estrutura complexa, 

argilas rijas fissuradas bem estudadas na Itália, as argilas moles, e por fim a experiência 

brasileira no estudo de solos residuais no contexto de movimentos de massa. Uma 

caracterização geotécnica também tem sua importância quando da descrição geral de 

uma encosta; onde o engenheiro deve definir os diferentes fatores que influenciam ou 

podem influenciar os movimentos e as conseqüências desses movimentos, ajudando, 

desta forma no entendimento da situação / mecanismos e, conseqüentemente, na seleção 

de soluções apropriadas, envolvendo análise da suscetibilidade e do risco (Leroueil, et 

al; 1996; Popescu, 1996). 

 

Para o caso de instabilidade estudado, foram considerados dois estágios do movimento 

de massa, sendo o primeiro referente ao estágio de ruptura, e o segundo referente ao 

estágio de reativação. O estágio de pré-ruptura, devido ao fato do não conhecimento de 

informações pertinentes à época, não será aqui caracterizado. Já o estágio de pós-ruptura 

não será abordado tendo em vista a complexidade do estudo evolvendo este nível de 

estágio; onde dados que possibilitassem a definição de parâmetros e índices necessários 

ao estudo do estágio, tais como a energia potencial (energia de desagregação, cinética e 

de fricção) associada à geometria da encosta, não são de fácil determinação. Nos itens 

seguintes serão apresentados para cada estágio do movimento de massa aqui estudado, a 

caracterização geotécnica do movimento baseado na proposta de Leroueil et al. (1996).  
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4.5.1. Estágio de ruptura 

 

A matriz proposta por Leroueil et al. (1996) para caracterização geotécnica de 

movimentos de massa reapresentada na Figura 4.41 foi utilizada para a caracterização 

do movimento de massa aqui estudado. Quanto ao tipo do movimento, pode-se 

classificá-lo como um escorregamento rotacional. Quanto ao tipo de material, temos 

uma areia argilosa, pertencente geologicamente a Formação Barreiras e uma areia 

argilosa referente a um solo residual de granito. 
 

 
 

Figura 4.41. Caracterização geotécnica dos movimentos de massa (Leroueil et al., 

1996). 

 

Segundo Cruden & Varnes (1996), para uma completa classificação de um movimento 

de massa pode-se caracterizá-lo quanto a sua atividade (incluindo estado, distribuição e 

estilo), conforme apresentado no item 2.2.1(Tabela 2.2): 
 

• Quanto ao estilo da atividade, que indica à maneira com que diferentes 

movimentos contribuem para um deslizamento, podemos classificá-lo como 

sendo um escorregamento rotacional múltiplo, tendo em vista apresentar 

movimentos repetidos do mesmo tipo, freqüentemente seguidos de ampliação 

da superfície de ruptura; onde a nova massa de solo desprendida está em contato 

Controle de leis e parâmetros 
Fatores predisponentes 
Fatores acionantes / agravantes 
Conseqüências 
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com a massa desprendida previamente e freqüentemente compartilham da 

mesma superfície de ruptura. 

• Quanto à distribuição da atividade, a qual descreve como o movimento de 

massa está ocorrendo, podemos classificá-lo como “avançada”, onde a 

superfície de ruptura se estende na direção do movimento. 

• Quanto ao estado de atividade, relacionado ao estágio do movimento, podemos 

classificar o movimento de massa estudado, durante o estágio de ruptura, como 

um escorregamento ativo, já que o mesmo estava em movimento.  

 

Para cada elemento da matriz de caracterização (Figura 4.41) serão definidos para o 

caso estudado; os parâmetros e leis de controle, os fatores predisponentes, os fatores 

acionantes e/ou agravantes, os fatores revelantes, e as possíveis conseqüências do 

movimento. O Quadro 1 apresenta uma síntese das informações para o estágio de 

ruptura do movimento de massa estudado; baseado na proposta de Leroueil et al. 

(1996). 
 

Quadro 1. Caracterização geotécnica para o estágio de ruptura da encosta estudada. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Movimento: escorregamento rotacional múltiplo Estágio: ruptura 

Material: solo residual de granito e sedimentos da Formação Barreiras 

Parâmetros e leis de controle: critério de ruptura de Mohr – Coulomb: τ  =  c′ + σn tg φ ′
(resistência de pico / pós-pico). 

Fatores predisponentes: geologia da área (contato entre as duas litologias) e a ação 
antrópica (realização de cortes, aterros, construção de fossas nas bordas do talude e despejo 
de águas servidas).

Fatores acionantes ou agravantes: precipitações pluviométricas intensas gerando 
aumento de poro pressões. 

Fatores revelantes: rachaduras no piso das casas situadas no topo do movimento de massa 
em conjunto com formação de desnível e presença de fissuras ao longo da encosta. 

Conseqüências do movimento: desocupação e demolição de algumas casas atingidas no 
deslizamento e aumento do grau de risco de ocorrência de movimentações na área. 
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Os parâmetros e as leis de controle que regeram o estágio de ruptura do movimento de 

massa estudado foi o critério de ruptura de Mohr-Coulomb: τ  =  c′ + σn tg φ ′, 

considerando parâmetros de pico / pós-pico. Conforme será visto em detalhes no 

Capítulo 7, a ruptura na condição inundada se fez de forma essencialmente plástica, 

apresentando tensões cisalhantes sempre crescentes, sem apresentar comportamento de 

pico, o que significa que os parâmetros de resistência de pico e pós-pico, neste caso, são 

praticamente semelhantes. Os fatores predisponentes relacionados à ruptura dizem 

respeito à geologia da área, onde a ruptura se deu próxima ao contato entre as formações 

geológicas presentes na área; à ação antrópica, com a realização de cortes e despejo de 

águas servidas na encosta como um todo e ao elevado nível d´água encontrado mesmo 

em períodos secos (item 4.4.1).  
 

Pode-se afirmar que o fator acionante / agravante foi à água de chuva. Alguns indícios 

do início da ruptura ocorreu no ano de 2000, coincidindo com um período de intensa 

precipitação. Os níveis piezométricos e os níveis d´água relacionados aos 

deslocamentos horizontais obtidos, mostram que a água exerce grande influência no 

processo de instabilidade atual da encosta. Os fatores revelantes foram relacionados ao 

desnível e as rachaduras observadas no piso das casas situadas no topo do movimento 

de massa em conjunto com o surgimento de desnível no meio da encosta. Como 

conseqüências do movimento, houve a desocupação e demolição de algumas casas 

atingidas no deslizamento, com o intuito de não haver novas ocupações em face do 

aumento do grau de risco de outras movimentações que pudessem ocorrer na área.   

 

4.5.2. Estágio de reativação 

 

Da mesma forma que a caracterização do movimento de massa foi realizada para o 

estágio de ruptura será aqui realizada para o estágio de reativação. Quanto ao tipo do 

movimento, baseando-se na forma das curvas dos deslocamentos horizontais (item 

4.4.3, Figuras 4.36 e 4.37), verifica-se no estágio atual que o movimento se dá em forma 

de “blocos rígidos”. Quanto ao tipo de material pode-se considerar os mesmos 

relacionados para o estágio de ruptura, destacando a condição de colúvio, devido às 

movimentações existentes na área.  
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O Quadro 2 apresenta uma síntese das informações aqui discutidas para o estágio de 

reativação do movimento de massa estudado, baseado na proposta de Leroueil et al. 

(1996).   

 

Quadro 2. Caracterização geotécnica para o estágio de reativação da encosta estudada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os parâmetros e as leis de controle que regem o estágio de reativação do movimento de 

massa estudado é o critério de ruptura de Mohr-Coulomb: τ  = σn tg φ ′, considerando os 

parâmetros de resistência residual, tendo em vista a reativação do movimento. Os 

fatores predisponentes relacionados à reativação dizem respeito a superfície de ruptura 

pré-existente, associada as condições geológicas da área e a ação antrópica. 
 

O fator acionante / agravante, o qual provocou a reativação do movimento, foram às 

precipitações pluviométricas. Pelos resultados obtidos na campanha de instrumentação, 

observou-se que o estágio de reativação do movimento iniciou-se a partir do mês de 

abril de 2005, coincidindo com o início do período de precipitações mais elevadas 

(úmido), podendo-se concluir que as águas de chuva exercem grande influência na 

aceleração dos deslocamentos observados na área. Como fatores revelantes, podemos 

Estágio: reativação 

Material: solo residual de granito e sedimentos da Formação Barreiras (colúvio) 

Parâmetros e leis de controle: parâmetros de resistência residuais:  
                                                                   τr  =  σn tg φ r ′ 

Fatores predisponentes: superfície de ruptura pré-existente, geologia da área (contato 
entre as duas litologias) e a ação antrópica (realização de cortes e despejo de águas 
servidas).

Fatores acionantes ou agravantes: precipitações pluviométricas intensas gerando 
aumento de poro pressões. 

Fatores revelantes: deslocamentos horizontais da massa de solo e mudança na geometria 
da massa. 

Conseqüências do movimento: nenhuma direta até o momento; mas com potencial de 
ampliação da área de movimentação da encosta. 

Movimento: escorregamento “em bloco rígido” 
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relacionar os deslocamentos horizontais da massa de solo observados através das 

verticais de inclinômetros (item 4.4.3) e mudança na geometria da massa.  

 

Pelos resultados observados dos deslocamentos horizontais ao longo dos anos de 

monitoramento, o movimento estudado alterna períodos em que encontra-se no estado 

de atividade ativo (período de intensas precipitações) e períodos em que se encontra no 

estado de atividade suspenso (período seco), onde houve movimentação nos últimos 12 

meses, mas não está ativo no momento (Cruden & Varnes, 1996).   

 

Como conseqüências do movimento, não há nenhuma até o momento, mas os 

deslocamentos da vertical de inclinômetro SM-01 (Figura 4.34), podem estar indicando 

um potencial de ampliação da área de movimentação da encosta, o que pode representar 

sérios problemas devido à ocupação da área.  
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CAPÍTULO 5 
 

AVALIAÇÃO DO DESCARTE DE ÁGUAS RESIDUÁRIAS NA                     

ÁREA DE ESTUDO 

 
5.1. INTRODUÇÃO 
 
De um modo geral, a maioria da população de baixa renda do Município de Camaragibe 

ao ocupar as encostas, o faz de forma desordenada, desconhecendo critérios técnicos de 

construção. A população carente ao construir casas, na maioria das vezes, em relevos 

íngremes, associado à realização de cortes, aterros e construção de fossas nas bordas do 

talude, propiciam a ocorrência de movimentos de massa nestas áreas. Outro agravante 

diz respeito à ausência de serviços de esgotamento sanitário e drenagem, o que leva a 

população assente nestas áreas a seguirem práticas rudimentares e inadequadas para 

destino dos seus efluentes domésticos. É comum aos que moram nessas localidades 

lançarem as águas servidas diretamente sobre o solo, contribuindo com a poluição do 

lençol freático e para o agravamento das condições de estabilidade da área.     

 

No caso em especial da encosta em estudo, foi observado um considerável volume de 

águas residuárias descartadas diretamente na encosta, decorrente da falta de um sistema 

de drenagem de condução destas águas. Como este descarte pode ter sua parcela de 

contribuição no desencadeamento do movimento de massa ocorrido, tentou-se 

quantificar estas “águas” com base na metodologia proposta por Assunção (2005), a 

qual desenvolveu uma dissertação de mestrado abordando o padrão quali-quantitativo 

do descarte de águas residuárias em áreas carentes de Salvador.  
 

Desta forma, este capítulo tem como objetivo o estudo do descarte das águas residuárias 

na área de estudo, visando avaliar sua possível influência no processo de deslizamento 

em questão, englobando os seguintes aspectos: 
 

• Quantificação do descarte de águas residuárias; 

• Cálculo das vazões descartadas em pontos concentrados na encosta; 

• Conhecimento dos caminhos preferenciais da água proveniente do descarte das 

águas residuárias que retornam ao ambiente, as quais fluem 

indisciplinadamente pelas vias, para as partes mais baixas do relevo.  
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5.2. MODELO DO PADRÃO DE DESCARTE DE ÁGUAS RESIDUÁRIAS 

PROPOSTO POR ASSUNÇÃO (2005) 

 

A água é um dos recursos naturais mais importantes e está presente na maior parte das 

alterações dos processos ambientais, nos seus diversos segmentos: meio físico, biótico e 

antrópico. As águas de chuva ocorrem de forma descontínua, sazonal e de complexa 

previsibilidade. As águas residuárias, compostas por excretos humanos e águas 

resultantes do asseio pessoal, lavagem de roupas, utensílio e preparação de alimentos e 

perdas, por sua vez, são perenes, sistemáticas e previsíveis quanto ao seu volume no 

retorno ao ambiente. Seu volume é função da densidade de ocupação do solo, do valor 

do coeficiente de consumo per capita de água e dos hábitos da população.   

 

O modelo construído por Assunção (2005) para conceituar o descarte de águas 

residuárias, ilustrado na Figura 5.1, procura representar graficamente a realidade dos 

descartes em uma ocupação em área de encosta, desprovida de infra-estrutura de 

esgotamento sanitário e de drenagem em rede que garanta qualidade sanitária e proteção 

às habitações. As vias não são pavimentadas e a comunidade cria dispositivos precários 

de afastamento das águas de chuvas e residuárias, conduzindo-as para pontos 

concentrados de descartes na encosta. Os dejetos sanitários são descartados, muitas 

vezes em fossas rudimentares e, em alguns casos, nas proximidades da encosta mais 

íngreme. Este modelo também pode ser visto em Santos & Assunção (2005). 

 

Segundo o modelo proposto, o uso que se faz da água e a maneira como se descarta essa 

água no ambiente, pode ocasionar a evaporação, infiltração e escoamento, apresentando 

um comportamento pontual, distribuído ou de forma linear em sulcos (Figura 5.1). 

Esses efeitos são variáveis em função da forma de consumo de água, hábitos de descarte 

da água pela população, das características do solo, densidade de ocupação da área, 

cobertura vegetal e relevo, do clima da região, do balanço hídrico da área, entre outros 

fatores. 
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Figura 5.1. Modelo conceitual de distribuição da precipitação antrópica (Assunção, 

2005).  

 

Segundo o modelo proposto por Assunção (2005), as lâminas infiltradas e evaporadas 

são classificadas e caracterizadas em: 

 

• Lâmina infiltrada pontualmente (IP,PA): resulta da infiltração da água destinada à 

bacia sanitária em fossas rudimentares. A lâmina evaporada pontualmente não é 

caracterizada, em razão da sua rara ocorrência, com valor relativamente 

irrisório. 

• Lâmina infiltrada / evaporada linearmente em sulcos (IL,PA / EL,PA): ocorre nas 

valas a céu aberto como conseqüência do descarte de águas residuárias 

provenientes de banhos, lavagem de pisos e perdas. É uma parcela de complexa 

e difícil determinação porque valas e sulcos surgem nos caminhos preferenciais 

do relevo e suas dimensões variam em função do volume descartado, da 
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declividade dos terrenos, do tipo de solo, da existência de cobertura vegetal. 

Trata-se de uma parcela de valor considerado inexpressivo em termos relativos 

tendo em vista as reduzidas dimensões das valas e sulcos.  

• Lâmina infiltrada / evaporada de modo distribuído (ID,PA/ EL,PA): gerada pela 

infiltração e/ou evaporação das águas descartadas na lavagem de roupas e 

utensílios nos quintais, a céu aberto. De todas as parcelas, esta lâmina é a mais 

significativa em termos de volume.  

 

Representa-se como LW,PA a lâmina conseqüente da precipitação antrópica e suas 

possibilidades de desdobramentos encontram-se representadas esquemática e 

conceitualmente na Figura 5.1. Esta denominação de “precipitação antrópica” foi 

adotada por Assunção (2005) para efeitos de um raciocínio análogo ao da “precipitação 

pluviométrica”. A lâmina resultante da precipitação antrópica (LW,PA), representa o 

volume descartado (VW,PA) de forma uniforme na área ocupada (AOC). Seu valor 

expresso em milímetros será tanto maior quanto maior seja a densidade de ocupação do 

solo e o consumo de água per capita. Sendo VW,PA medido em litros e AOC em m2, a 

lâmina descartada em um dia é representada pela seguinte expressão: 

 

LW,PA = VW,PA / AOC                                                                                                             (Equação 5.1) 

 

Com relação às lâminas escoadas, sendo a precipitação antrópica contínua, o seu 

escoamento estará condicionado ao estado de umedecimento prévio do solo, às 

condições climáticas expressas no balanço hídrico e às declividades dos terrenos 

associadas às características do solo e sua ocupação. A vazão conseqüente do descarte 

das águas residuárias (QW,PA), ilustrada na Figura 5.1, escoa pelas vias ou pelo sistema 

natural de caminhos de drenagem até os pontos de concentração dos descartes nas 

cristas dos taludes. Um dado realista é que a população improvisa dispositivos para 

afastamentos de parte das águas residuárias descartadas, que no processo de escoamento 

pelas linhas preferenciais do relevo terminam por concentrar-se nas cristas dos taludes, 

podendo propiciar frentes mecânicas de instabilização. 
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5.3. METODOLOGIA ADOTADA 

 

O procedimento metodológico adotado para o desenvolvimento dos estudos baseou-se 

no proposto por Assunção (2005), envolvendo três etapas: obtenção de dados básicos, 

obtenção de parâmetros para estimativa das lâminas e processamento dos dados básicos; 

e cálculo e análise das lâminas e vazões obtidas. 

 

5.3.1. Obtenção de dados  

 

Para realização do estudo do descarte antrópico foram utilizadas bases cartográficas do 

local, fotos aéreas e dados pluviométricos da área de estudo, os quais foram 

apresentados no Capítulo 3. Pesquisa de campo, referentes a questionários respondidos 

pelos moradores do local, também foi realizada, com objetivo de obter informações que 

viessem a subsidiar as etapas seguintes de cálculo e discussão dos resultados. Através 

das fotos aéreas, foi possível a visualização de toda a área de estudo, com localização 

precisa de todas as habitações existentes, bem como uma visão ampla de todo o 

deslizamento ocorrido.  

 

A base cartográfica utilizada na pesquisa foi a UNIBASE do Município de Camaragibe 

do ano de 1997, com escala de 1:1000. A princípio esta carta foi utilizada visando a 

obtenção da área total contribuinte para o estudo. Mas, ao comparar esta carta com as 

fotos aéreas, foi verificado que no período de 1997 a 2006 apenas sete casas haviam 

sido construídas na área de interesse do estudo, o que permitiu através da base 

cartográfica a obtenção da área verde, área ocupada pelas unidades habitacionais, área 

ocupada pelo sistema viário e área não ocupada, onde estas áreas seriam medidas 

através de levantamentos topográficos atuais. A Figuras 5.2 e 5.3 ilustram a área de 

influência de descarte antrópico e correspondente base cartográfica do local, 

respectivamente. A Figura 5.4 ilustra um exemplo do descarte antrópico na área de 

estudo. Os dados pluviométricos utilizados no estudo dizem respeito ao posto 

pluviométrico da Prefeitura de Camaragibe, os quais fornecerem dados do período de 

1997 a 2004 e ao posto instalado na área de estudo que forneceu os dados do ano de 

2005, conforme abordado no Capítulo 3 (item 3.2.1).  
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Figura 5.2. Foto aérea do local com indicação da área de influência do descarte 

antrópico. Ano 2006.    
 

 
Figura 5.3. Base Cartográfica - UNIBASE. Escala 1:1000. Ano - 1997. 
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Figura 5.4. Exemplo do descarte antrópico na área de estudo. 
 

Com relação à pesquisa de campo, esta consistiu da aplicação de questionário junto à 

população, abordando aspectos tais como o número de habitantes, abastecimento de 

água, presença de esgotamento sanitário, localização das fossas, freqüência e local de 

lavagem de roupas e utensílios e destino das águas de um modo geral. As questões 

formuladas foram elaboradas de tal forma que permitissem uma avaliação correta das 

variáveis intervenientes nos cálculos propostos não só pela informação da população 

como também pela observação direta do pesquisador. O questionário aplicado encontra-

se no Apêndice B. Vale ressaltar que toda a pesquisa foi acompanhada por um técnico 

da Defesa Civil do Município e que não houve resistência alguma por parte dos 

moradores em responder os questionamentos, mostrando-se sempre dispostos a ajudar 

no que fosse necessário. 
 

5.3.2. Obtenção de parâmetros para estimativa das lâminas e processamento dos 

dados  
 

Através do levantamento de campo realizado em conjunto com a população, pode-se 

verificar que todas as 80 casas localizadas no universo de estudo foram construídas em 

alvenaria, possuem banheiros e fossas sem sumidouros. Mesmo com algumas casas 

apresentando encanamento, todo o descarte de águas decorrentes de banhos e lavagens 

de roupas e utensílios tem como destino o topo da encosta. O abastecimento da água é 

feito através da COMPESA – Companhia Pernambucana de Saneamento S.A., a qual 

opera a rede de distribuição de água do local. O total de pessoas residentes na área foi 

de 359 pessoas. 
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Para a escolha do coeficiente de consumo per capita a ser adotado na presente pesquisa 

alguns aspectos foram considerados. Apesar de todas as pessoas afirmarem que o 

abastecimento de água nas suas residências era feito pela COMPESA, só em algumas 

casas nos foi apresentado contas desta concessionária. Observou-se também que apenas 

algumas contas apresentam discriminação do volume mensal de água. Em algumas 

residências foi observado também que apesar de possuírem hidrômetro, não eram 

realizadas leituras.  
 

Reconhecendo que a pesquisa de campo não forneceu uma informação exata do 

consumo de água da população local, o coeficiente de consumo per capita adotado foi 

de 90 l/hab.dia, sendo este valor proposto no projeto BRA/85/001 (Brasil, 1987) e 

também adotado por Assunção (2005) na sua pesquisa. O coeficiente de retorno da água 

ao ambiente adotado na presente pesquisa foi o mesmo adotado por Assunção (2005) 

tendo como base à análise de retorno das frações consumidas representadas na Tabela 

5.1. De acordo com essa tabela o coeficiente de retorno total foi calculado a partir da 

caracterização do comportamento das frações de água residuárias, sendo considerado o 

valor total de 0,94.  
 

Tabela 5.1. Análise do retorno das frações consumidas (Assunção, 2005). 
 

Retorno Fração 
em litros 

% do 
total 

Caracterização da fração 
Forma de 
retorno ao 
ambiente 

Coef. de 
retorno 

(%) 
10 11,11% Parcela: limpeza bacia sanitária 

Comportamento: infiltração em fossas 
absorventes 

Retorno integral 11,11% 

6 6,67% Parcela: preparo de alimentos 
Comportamento: infiltração e/ou evaporação 

Considerar 50% 
evaporada 

3,33% 

2 2,22% Parcela: bebida 
Comportamento: perda ou retorno para a fossa 

Considerar 
absorção pelo 
organismo ou 
perda 

0,00% 

24 26,67% Parcela: lavagem de roupa 15 litros e lavagem 
de utensílios 9 litros 
Comportamento: parte da água evapora e/ ou 
infiltra de modo distribuído; parte da água 
infiltra e/ou evapora em sulcos 

Retorno integral 26,67% 

48 53,33% Parcela: banho 30 litros, perdas 13 litros e 
abluções 5 litros 
Comportamento: parte da água evapora e/ ou 
infiltra de modo distribuído; a fração que escoa  
infiltra e/ou evapora em sulcos 

Retorno integral 53,33% 

Total: 90 100 %   94,44% 
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5.3.3. Cálculo das lâminas antrópicas (PA) e lâminas pluviométricas (PP) obtidas 

para a área de estudo 

 

Segundo Assunção (2005), a lâmina resultante do descarte de águas residuárias, é obtida 

através da seguinte equação: 

 

LW,PA = PC x 365 dias x R x NHD x ND / AOC                                                                            (Equação 5.2) 

 

Onde: 

LW,PA = lâmina resultante da precipitação antrópica (PA) expressa em mm/ano ou 

l/m2.ano 

PC        = Coeficiente de consumo per capita 

R      = Coeficiente de retorno 

NHD   = número de  habitantes por domicílio 

ND      = número de domicílios 

AOC   = área ocupada 

 

Esse valor está correlacionado com a densidade de ocupação da área e dos domicílios, 

com o coeficiente de consumo per capita e o coeficiente de retorno, apresentando-se 

como uma vazão em l/m2.dia na unidade de tempo que é equivalente à lâmina 

precipitada em mm/dia. Através dos parâmetros ilustrados na Tabela 5.2 e da Equação 

5.2, obteve-se a lâmina antrópica LW,PA  (PA) de 721,08 mm/ano para a área de estudo. 

Este valor corresponde a uma lâmina mensal de 60,09 mm e a uma lâmina diária de 2,00 

mm/dia. 
 

Tabela 5.2. Resumo dos parâmetros utilizados para cálculo da lâmina antrópica LW,PA  

(PA) para a área de estudo. 
 

Coeficiente de consumo per capita - PC (l/hab.dia) 90 

Coeficiente de retorno - R (adimensional) 0,94 

Número de habitantes  359 

Número de domicílios - ND  80 

Número de habitantes por domicílio - NHD  4,50 

Área ocupada - AOC  (m2) 15.382 
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As lâminas resultantes da precipitação pluviométrica (PP) a serem comparadas com a 

lâmina antrópica (PA), foram registradas com base no pluviômetro instalado na encosta 

em estudo para o ano de 2005 e nos dados fornecidos pelo pluviômetro instalado na 

Prefeitura de Camaragibe para o período de 1997 a 2004. 

   

5.3.4. Cálculo das vazões decorrentes do descarte antrópico 

 

De acordo com a metodologia proposta por Assunção (2005), as vazões que escoam 

decorrentes do descarte antrópico podem ser calculadas a partir da seguinte equação: 

 

QW,PA = NHD x PC x ND x K / 86400                                                              (Equação 5.3) 

 

Onde: 

QW,PA = vazão a escoar resultante da precipitação antrópica (PA) expressa em l/s  

NHD   = número de  habitantes por domicílio 

PC        = Coeficiente de consumo per capita 

ND      = número de domicílios 

K      = fator de redução do volume de água correspondente a parcela da água que escoa. 

 

Assunção (2005) estabeleceu o valor de K baseado no comportamento e no tipo de 

lâmina antrópica gerada conforme ilustra a Tabela 5.3. Esse coeficiente foi estruturado 

com base nos mesmos pressupostos que orientaram o cálculo do coeficiente de retorno, 

ilustrado na Tabela 5.1.  

 

Considerando-se o retorno suposto, Assunção (2005) estabeleceu os percentuais que 

infiltra, escoa e evapora da lâmina antrópica de acordo com o tipo de lâmina gerada. 

Desta maneira, 40% da lâmina antrópica infiltra, 27% escoa e 33% evapora. Infiltração 

e/ou evaporação de forma linear em sulcos foi considerada desprezível. Em função dos 

valores acima calculados, Assunção (2005) deduziu que o valor do coeficiente de 

redução a ser aplicado ao cálculo da vazão que escoa conseqüente da precipitação 

antrópica é K=0,27. 
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Tabela 5.3. Caracterização das frações da lâmina antrópica (Assunção, 2005). 

 

Fração 
em 

litros 

Caracterização 
da fração 

Comportamento Tipo de lâmina gerada Retorno 
suposto 

(%) 
 

10 Limpeza bacia 
sanitária 

Infiltração em fossas  Infiltração pontual 11,11 

6 Preparo de 
alimentos 

Infiltração  
Evaporação 

Infiltrada em sulcos 
Evaporada pontual 

desprezível 
6,67 

2 Bebida 
 

Retorno para a fossa 
Perda  

Infiltração pontual 
Não gera lâmina 

2,22 
0,00 

24 Lavagem de 
roupa e utensílios 
 

Evaporação 
Escoamento 
Infiltração 

Evaporada de modo distribuído 
 
Infiltrada de modo distribuído 

8,89 
8,89 
8,89 

35 Banho e abluções 
 

Evaporação 
Escoamento 
Infiltração 

Evaporada de modo distribuído 
 
Infiltrada de modo distribuído 

12,96 
12,96 
12,96 

13 
 

Total:90 

Perdas Evaporação 
Escoamento 
Infiltração 

Evaporada de modo distribuído 
 
Infiltrada de modo distribuído 

4,81 
4,81 
4,81 

 

Tendo em vista a simplificação adotada por Assunção (2005) em estimar em valores 

iguais as frações de água que infiltram, evaporam e escoam, referentes à lavagem de 

roupas e utensílios, banhos, abluções e perdas; resolveu-se na presente pesquisa obter a 

medida da vazão antrópica “in situ” e, conseqüentemente, obter o coeficiente de redução 

K. A medida da vazão “in situ” foi realizada através de um vertedor de dimensões        

30 x 13 x 0,1cm. A Figura 5.5 ilustra o vertedor utilizado. 

 

 
Figura 5.5. Vertedor para cálculo das vazões referentes ao descarte antrópico “in situ”. 

H
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Alguns cuidados foram levados em consideração quando na realização da medição da 

vazão: primeiramente, definiu-se o local de descarte máximo para instalação do 

vertedor. Este local situa-se no topo do trecho da encosta onde ocorreu o deslizamento. 

Durante a cravação do vertedor tentou-se manter sua verticalidade. Com o intuito da 

água não escoar pelas laterais do vertedor foi colocado um certo volume de solo do 

próprio local e um tijolo de modo a permitir a passagem da água apenas pelo vertedor. 

Esperou-se por um período de aproximadamente 15 minutos até estabilização do fluxo 

de água para início do ensaio. Com o fluxo estabilizado marcou-se no vertedor, com a 

ajuda de um lápis, a altura máxima que a água atingia no vertedor. A Figura 5.6 ilustra a 

instalação do vertedor in situ e o detalhe da medição. 

 

 
(a) (b) 

Figura 5.6. Medição da vazão das precipitações antrópicas in situ (a) Instalação do 

vertedor. (b) Detalhe da medição. 

 

A vazão de 0,125 l/s foi obtida através da seguinte expressão, para vertedores 

triangulares de parede fina, com ângulo de abertura de 90° e medição de vazões de até 

30 l/s (Porto, 2000): 

 

Q = 0,014 x H 5/2                                                                                           (Equação 5.4) 

 

Onde: 

Q = vazão (l/s) 

H = altura da água no vertedor = 2,4cm (ilustrada na Figura 5.5) 
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A vazão de 0,125 l/s proveniente do descarte antrópico equivale a 10.800 l/dia. 

Dividindo-se a vazão obtida em l/dia pela área ocupada em m2, obtém-se o valor de 

0,7mm/dia (l/m2.dia) equivalente a lâmina diária descarregada na área de estudo. 

 

De posse da vazão que escoa medida in situ e através da equação 5.3, obteve-se o valor 

do coeficiente de redução (K) para a encosta em estudo de 0,33; significando que 33% 

da lâmina antrópica da encosta em estudo escoa. Assunção (2005) alerta que este 

coeficiente pode vir a variar a depender das características dos solos, condições 

climáticas, entre outros fatores. 

 

Uma estimativa para determinação do percentual que infiltra da lâmina antrópica 

referente a encosta em estudo também foi realizado in situ. Inicialmente, determinou-se 

a velocidade da água que escoa referente ao descarte antrópico, através da seguinte 

equação:   

 

 V = Q / A                                                                                                      (Equação 5.5) 

Onde: 

V = velocidade da água (m/s) 

Q = vazão antrópica medida in situ (0,125 l/s) 

A = área aproximada da seção da vala onde foi realizada a medição in situ da vazão 

antrópica (0,0345m2).   

 

Determinou-se a velocidade 0,0365 m/s da água que escoa. Considerando-se a extensão 

do talvegue de 75,69m (este talvegue refere-se ao da ocupação antrópica), obteve-se um 

tempo de 35 minutos correspondente ao tempo que a água levou para escoar do início 

ao final do talvegue. Vale ressaltar que as águas antrópicas escoam diretamente no solo. 

 

Baseado nos resultados de permeabilidade in situ (ensaio “guelph”) realizados a 

profundidade de 0,5m próximo à área de estimativa das vazões (Kfs = 1,2x10-6m/s), do 

comprimento do talvegue (75,69m) e da largura da vala (0,2m), estimou-se uma “taxa 

de infiltração” - TI de 0,0181 l/s para a área de estudo através da seguinte expressão: 

TI = 1,2x10-6m/s x 75,69m x 0,2m = 1,81 x 10-5 m3/s = 0,0181 l/s 
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Multiplicando-se o valor de TI pelo tempo de 35 minutos (equivalente a 2.100s) 

determinado anteriormente, obteve-se o valor aproximado de 38,01 litros referente à 

quantidade da água que infiltra devido ao descarte antrópico. Esse volume em litros 

representa aproximadamente 42% da lâmina antrópica que infiltra na encosta, isto 

tomando-se por base a fração total em litros apresentada na Tabela 5.3. 

 

Pode-se concluir por aproximação que 33% da lâmina antrópica da encosta em estudo 

escoa, 42% infiltra e 25% evapora. Esta modificação na metodologia de Assunção 

(2005) para cálculo das vazões decorrentes do descarte antrópico, gera resultados mais 

realistas, já que as medidas foram realizadas “in situ” na área de estudo. Outra 

observação diz respeito à simplificação assumida por Assunção (2005) com relação aos 

percentuais que infiltram, evaporam e escoam referentes a lavagens de roupas e 

utensílios, banho e abluções e perdas em partes iguais; o que na prática não condiz com 

a realidade.  

 

5.3.5. Cálculo das vazões decorrentes das precipitações pluviométricas 

 

A vazão de escoamento referente a precipitações pluviométricas foi calculada no 

presente trabalho com o objetivo de comparação com a vazão obtida referente ao 

descarte antrópico (item 5.3.4). A vazão a escoar foi calculada pelo Método Racional, 

que oferece estimativa satisfatória para bacias urbanas com áreas inferiores a 5 km2, 

através da seguinte expressão: 

 

Q = C x I x A                                                                                                 (Equação 5.6) 

 

Onde: 

Q = vazão, expressa em l/seg; 

C = coeficiente de escoamento – adimensional associado a natureza da superfície; 

I = intensidade média da precipitação na área, expressa em l/s.ha (0,36mm/h); 

A = área contribuinte expressa em hectares. 

 

Utilizando a equação IDF (intensidade, duração e freqüência) para o Recife (Equação 

5.7), elaborada pelo Plano Diretor de Macro-drenagem da Região Metropolitana do 
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Recife em 1979, representada pela Equação 5.7, foi obtido a intensidade média de 

precipitação na área I, utilizando um tempo de recorrência (tr) de 5 anos e duração (T) 

de 24 horas.  

 

74826,0

173,0

)1(
)75,1(153,72

+
−

=
T

tI r                                                                              (Equação 5.7) 

 

A intensidade média de precipitação I obtida foi de 22,1l/s.ha correspondendo a 

7,956mm/h. O coeficiente de escoamento adotado foi de 0,30 (Goldenfum & Tucci, 

1996) (a partir de Pruski et al., 2006). 

 

A vazão decorrente do descarte das precipitações, calculado através da equação 5.6, 

para a área de estudo foi de 10,20 l/s ou 88128,0 l/dia. Esta vazão medida equivale a 

uma lâmina diária de 5,73 mm/dia descarregada na área de estudo.  

 

 

5.4. APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS DA LÂMINA 

ANTRÓPICA DESCARREGADA NA ÁREA DE ESTUDO 

 

Conforme abordardo anteriormente no item 5.3.1, o número de domicílios praticamente 

não foi alterado no período de 1997 à 2005. Sendo assim, com o objetivo de ampliação 

das análises considerou-se que o número de habitantes também não se modificou ao 

longo dos anos. Com estas hipóteses formuladas, admite-se que a lâmina antrópica 

referente ao período de 1998 à 2004 é a mesma de 2005 – ano de referência do estudo. 

A Tabela 5.4 ilustra os resultados obtidos.  

 

Os resultados apresentados nas Figuras 5.7 e 5.8 referem-se as descargas antrópicas e 

pluviométricas relativas ao ano de 2005 (correspondente ao ano em que foi realizado o 

estudo do descarte antrópico na área de estudo). 
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Tabela 5.4. Resumo dos dados obtidos para a área de estudo referente ao período de 

1998 - 2006.  

 

Ano LW,PA 

(mm) 

diária 

LW,PP 

(mm) 

anual 

LW,PA 

(mm) 

anual 

PP = 0 

dias 

PA > PP 

dias 

% do 

ano 

(dias) 

PA > PP 

meses 

% do 

ano 

(meses) 

1998 2,00 1.146,5 721,08 194 250 68,49 5 41,67 

1999 2,00 1.370,7 721,08 186 244 66,85 3 25,00 

2000 2,00 3.273,3 721,08 142 195 53,42 2 16,66 

2001 2,00 1.779,5 721,08 157 206 56,44 3 25,00 

2002 2,00 2.251,9 721,08 155 204 55,89 3 25,00 

2003 2,00 2.147,7 721,08 154 223 61,10 2 16,66 

2004 2,00 2.546,8 721,08 173 202 55,34 3 25,00 

2005 2,00 2.029,4 721,08 164 249 68,22 5 41,67 

2006 2,00 1.839,3 721,08 173 248 67,95 3 25,00 

Legenda: LW,PA = Lâmina antrópica considerada a mesma para o período estudado; LW,PP = Lâmina 

pluviométrica; PP = Precipitação pluviométrica; PA = Precipitação antrópica. 

 

Os gráficos apresentados nas Figuras 5.7 e 5.8 ilustram a comparação entre as lâminas 

totais descarregadas nos períodos anuais e mensais, referentes ao ano de 2005, visando a 

obtenção da magnitude da lâmina antrópica em relação à pluviométrica. Observando-se 

a Figura 5.7 verifica-se que a precipitação antrópica, representa 35,5% da precipitação 

pluviométrica anual. A Figura 5.8 ilustra a comparação entre as lâminas pluviométricas 

(PP) e antrópicas (PA) mensais referentes ao ano de 2005, mostra que a precipitação 

antrópica, no geral, é superior a pluviométrica nos meses de janeiro, setembro, outubro 

e novembro e praticamente igual no mês de fevereiro e de março.  

 

A comparação entre precipitações antrópicas e pluviométricas diárias (Tabela 5.4) 

também mostra que a precipiação antrópica é, na maioria dos dias do ano, superior a 

pluviométrica, mesmo em anos de elevada pluviosidade. Em 2005 aconteceram 164 dias 

em que a percipitação pluviométrica foi zero e 249 dias em que a precipitação antrópica 

diária foi superior à precipitação pluviométrica. 
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Figura 5.7. Lâmina antrópica comparada à lâmina pluviométrica em seus totais anuais 

(ano 2005). 
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Figura 5.8. Lâmina antrópica comparada à lâmina pluviométrica em seus totais mensais  

(ano 2005). 

 

Apesar da lâmina antrópica (LW,PA) ser superior a lâmina pluviométrica (LW,PP) em 

68,22% dos dias do ano (Tabela 5.4), são as descargas abruptas que fazem com que no 

valor anual, a lâmina pluviométrica (LW,PP) seja superior ao valor da lâmina antrópica 

(LW,PA) no ano de 2005. 

 

A lâmina antrópica 
corresponde a 35,5% da 
lâmina pluviométrica 
anual. 
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Levando-se em consideração a estimativa realizada no item 5.3.4 para a encosta 

estudada; 42% da lâmina antrópica anual, ou seja, 302,8mm/ano estarão eventualmente 

infiltrando, 33% ou 237,9mm/ano escoando e 25% ou 180,3mm/ano estarão 

evaporando, para o caso específico de 2005. Vale ressaltar que estes valores dependem 

dos fatores climáticos e poderão variar ao longo do tempo.  

 

Com o intuito de comparação a Tabela 5.5 apresenta a vazão pluviométrica e residuária, 

das águas que escoam da área de estudo com relação ao ano de 2005 obtidas nos itens 

5.3.4 e 5.3.5. 

 

Tabela 5.5. Vazões pluviométricas e residuárias da área de estudo para o ano de 2005. 

 

Vazões Q (l/s) Q (mm/dia) 

Vazão pluviométrica 10,20 5,73 

Vazão residuária 0,125 0,70 

 

Observa-se na Tabela 5.5 que a vazão concentrada resultante da pluviometria é muito 

superior à vazão resultante do descarte de águas residuárias, porém as vazões 

conseqüentes das chuvas só ocorrem em épocas específicas do ano e a vazão resultante 

do descarte de águas residuárias é constante durante todo o ano, mesmo quando a 

precipitação pluviométrica é zero. Apenas em dias de elevada pluviosidade o valor da 

vazão residuária torna-se irrisório. Pode-se afirmar que a maioria dos dias do ano quem 

descarrega mais água é a população, porém em relação ao total anual, quem descarrega 

mais água é a chuva, principalmente quando se consideram as precipitações de grande 

intensidade ocorridas em curto espaço de tempo. É importante lembrar que uma 

elevação no consumo per capita e/ou a ocorrência de um maior adensamento 

populacional pode conduzir a lâmina antrópica a um aumento significativo.  

 

5.5. ANÁLISE QUÍMICA DAS ÁGUAS REFERENTES AO DESCARTE 

ANTRÓPICO NA ÁREA DE ESTUDO 

 

Tendo em vista o estudo desenvolvido com relação ao descarte de águas residuárias na 

área de estudo, foram coletadas amostras das águas presentes nos piezômetros 
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localizados no topo (SM-02), meio (SP-02) e base da encosta (SP-03) para realização de 

análises químicas. Foram coletadas também amostras de água localizadas na vala onde 

foi medida a vazão proveniente do descarte antrópico “in situ” e na base da encosta 

(surgência). Estas análises tiveram como objetivo a verificação da composição das 

águas presentes na área do movimento de massa ocorrido. 
 

As análises químicas foram realizadas no Departamento de Engenharia Química da 

UFPE. A Tabela 5.6 ilustra os resultados obtidos. A metodologia aplicada nos ensaios 

foi a “Standard methods for the examination of water and waste water (1995)”.   
 

Tabela 5.6. Resultados das análises químicas realizadas nas águas presentes na área de 

estudo.  

Parâmetros analisados 
 

RESULTADOS 

Análise físico-química Vala 
(topo da 
encosta) 

SM-02 
PZ 

SP-02 
PZ 

SP-03 
PZ 

Surgência 
(base da 
encosta) 

Cor aparente (expressa em UH) 460,0 >1000 150,0 75,00 40,0 
Turbidez (expressa em UT) 57,30 134,70 32,90 9,80 5,30 
pH (potenciométrico) 7,40 6,68 6,25 7,37 6,54 
Sólidos dissolvidos totais (mg/L) 447,00 330,00 122,00 335,00 238,00 
Condutividade elétrica a 20°C (μS/cm)  893,00 663,00 245,00 670,00 476,00 
Alcalinidade (mg/L em CaCO3) 56,00 138,0 58,0 208,0 96,0 
Cálcio (mg/L em Ca) 35,27 35,27 8,02 34,47 24,05 
Magnésio (mg/L em Mg) 7,78 7,78 7,78 24,81 5,84 
Sódio (mg/L em Na) 115,71 79,55 21,92 45,20 49,94 
Potássio (mg/L em K) 20,00 14,00 7,20 24,60 10,60 
Cloretos (mg/L em Cl) 144,00 64,00 34,00 67,00 76,00 
Sulfatos (mg/L em SO4) 33,33 50,00 7,55 9,09 15,55 
Nitrito (mg/L em NO2) 0,180 0,170 0,075 0,028 0,110 
Nitrato (mg/L em NO3) 157,35 211,60 107,10 129,55 143,80 
Ferro total (mg/L em Fe) 11,57 141,36 104,91 0,33 3,61 
Cobre (mg/L em Cu) 0,11 0,15 0,12 0,06 0,01 
Zinco (mg/L em Zn) 0,39 0,65 0,43 0,20 0,01 
Cádmio (mg/L em Cd) 0,06 0,07 0,07 0,06 0,01 
Cobalto (mg/L em Co) 0,22 0,29 0,24 0,28 0,03 
Manganês (mg/L em Mn) 0,07 0,56 0,29 Nd 0,16 
Chumbo (mg/L em Pb) Nd 0,47 0,41 Nd Nd 
Níquel (mg/L em Ni) Nd 0,13 0,05 0,04 0,01 
Cromo (mg/L em Cr) 0,18 0,52 0,46 0,34 0,2 

Análise bacteriológica  

Número de coliformes totais em 100ml 1,6x108 9,2x102 0,8 x101 3,1x101 1,6 x103 
Número de coliformes fecais em 100ml 1,1x107 1,4x102 <0,2x101 2,3x101 5,4 x102 
Legenda: PZ – piezômetro; Nd – não detectável.  
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Segundo Sperling (1995), os valores obtidos para os parâmetros físicos da água, 

expressos pela cor aparente e turbidez, indicam que as águas são praticamente opacas. 

Estes resultados relacionam-se aos sólidos dissolvidos presentes. De um modo geral, os 

valores do pH próximos da neutralidade tendem a propiciar a criação de 

microorganismos associados à impureza das águas. De um modo geral, os elevados 

valores dos sólidos dissolvidos totais e da condutividade elétrica indicam a presença de 

águas residuárias provenientes de esgotos. Os valores de alcalinidade indicam que o 

ambiente é favorável à reprodução de microorganismos.  

 

O cloreto, nitrato e nitrito são indicadores de poluentes. Os elevados valores de nitrato 

em relação aos de nitrito, possivelmente indicam um estágio de poluição variando de 

intermediário a remoto na área em questão (Sperling, 1995). Possivelmente os teores 

encontrados em todas as amostras estão relacionados com o descarte de águas 

antrópicas na área de estudo, especificamente com relação ao descarte de dejetos 

humanos (presença de fossas). 

 

Embora a determinação dos metais pesados indique a boa qualidade destas águas, os 

resultados das análises bacteriológicas indicam que além destas águas serem impróprias 

para consumo, fica novamente constatada a presença das águas residuárias na área de 

estudo. Observa-se na Tabela 5.6 que os indicadores de poluentes (sólidos dissolvidos 

totais, condutividade elétrica, cloreto, nitrato e nitrito, número de coliformes totais e 

fecais) apresentam maiores concentrações no topo da encosta (vala), tendendo a 

decréscimo nos valores, possivelmente devido a uma filtragem destas “águas”, 

entretanto, sem indicar uma tendência decrescente no sentido do topo para a base da 

encosta.  

 

Diante dos resultados obtidos pode-se concluir que lençol d´água subterrâneo presente 

na área de estudo recebe contribuição de águas residuárias, influenciando, desta forma, 

os níveis d´água encontrados ao longo da encosta.  
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5.6. CONHECIMENTO DOS CAMINHOS PREFERENCIAIS DA ÁGUA 

PROVENIENTE DO DESCARTE DAS ÁGUAS RESIDUÁRIAS NA ÁREA 

DE ESTUDO 

 

As águas servidas em conjunto com as precipitações também podem estar exercendo 

influência no processo de instabilidade da encosta em estudo; onde na área do 

deslizamento é observada uma grande descarga ocorrendo de forma periódica e 

constante. A princípio pode-se verificar que as águas servidas são despejadas no topo do 

deslizamento, propiciando processos de infiltração e escoamento ao longo de caminhos 

preferenciais ao longo da encosta. O escoamento destas águas é verificado durante todo 

o ano na base da encosta mesmo durante o período de estiagem.  

 

Durante a pesquisa de campo, procurou-se junto aos moradores informações a respeito 

do direcionamento do descarte das águas residuárias. De posse destas informações foi 

possível à identificação dos caminhos preferenciais e os pontos de concentração dos 

descartes de águas residuárias. A Figura 5.9 ilustra os resultados obtidos. De um modo 

geral todo o descarte de águas residuárias é direcionado para o eixo principal do 

movimento de massa ocorrido. A área de influência referente ao descarte de águas 

antrópicas na encosta estudada também está representada na Figura 5.9. 

 

A descarga antrópica tem início na Rua Topázio localizada no topo da encosta (Figura 

5.9a), onde verificou-se que o sistema de drenagem de águas residuárias da referida rua 

é direcionada para a encosta estudada (Figura 5.9b). O local exato de início de descarte 

das águas na encosta provenientes da Rua Topázio é representada na Figura 5.9c, a qual 

ilustra parte da tubulação destinada ao descarte das águas antrópicas no topo da área de 

estudo. Esta tubulação se estende a poucos metros ao longo da encosta onde, no 

decorrer de sua extensão, está praticamente destruída, ocasionando o descarte das águas 

diretamente na encosta. Pode-se afirmar que não existe um sistema de drenagem na área 

de estudo, as águas antrópicas encontram sua trajetória através de caminhos 

preferenciais ocasionalmente auxiliados pelo relevo do local ou pela ação dos próprios 

moradores. 
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(a) 

 
(b) 

 
(c) 

 
(d) 

 
(e) 

Figura 5.9. (a) Vista do local de estudo (b) Sistema de drenagem da Rua Topázio (c) 

Origem da descarga antrópica - tubulação destruída (d) Local de 

concentração do descarte antrópico no topo do movimento de massa 

ocorrido (e) Destino final do descarte antrópico situado na base da encosta.  

. 
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Fig. (b) 

Fig. (c) 

vala 

Área de influência do 
descarte antrópico 

1

2

3

3 Fig. (d)

As setas indicam a 
direção do fluxo das 
águas residuárias.  

Fig. (e) 

Direção do fluxo 
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antrópico. 

Tubulação 
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As setas pontilhadas representadas na Figura 5.9a ilustram a direção do fluxo de águas 

antrópicas descarregadas na encosta. Observou-se que as águas ao escoarem ao longo da 

área de estudo (setas 1 e 2) tendem a se encontrar numa vala construída pelos próprios 

moradores, com o intuito de não terem suas casas invadidas pela água. Vale salientar 

que essa vala permanece cheia de água contida durante todo o ano, ocasionando a 

infiltração na encosta, sendo esta situação agravada durante o período de precipitações 

intensas. Destaca-se que o ensaio para determinação da vazão antrópica foi realizado 

nessa vala. Verificou-se, também, que as casas situadas no topo do local, onde ocorreu o 

movimento de massa, descartam suas águas diretamente na encosta (seta n° 3). 

 

O círculo vazado representado na Figura 5.9a ilustra a área de concentração de 

escoamento das águas antrópicas. A Figura 5.9d apresenta o local onde as águas 

residuárias convergem em direção ao topo do movimento de massa ocorrido. As setas 

cheias sintetizam a direção principal do fluxo. Pode-se observar que todo o fluxo 

converge para o local do movimento de massa ocorrido. Esta convergência é favorecida 

pela topografia, onde especificamente neste local, o revelo tende a um ligeiro 

decréscimo, formando uma área “plana”. Durante o período de intensas precipitações 

verifica-se um acúmulo de “água” bastante intenso neste local. Observou-se também 

que toda água que escoa tem como destino final à base da encosta. Este fato explica a 

razão com que durante todo o ano observe-se à presença de água na base da encosta 

(Figura 5.9e).  

 

A literatura técnico-científica tem contemplado largamente estudos a respeito de 

precipitações pluviométricas; porém, em áreas ocupadas de forma desordenada, a 

infiltração de águas servidas pode ser considerada um possível fator agravante ou 

acionante. Embora, em geral, seja apenas a chuva freqüentemente associada a 

movimentos de massa; em áreas de encostas ocupadas desprovidas de infra-estrutura de 

esgotamento sanitário e drenagem, as águas servidas (precipitação antrópica) podem, 

em conjunto com as precipitações pluviométricas, agravar ou deflagrar, ou no mínimo, 

predispor o ambiente a processos erosivos e de instabilizações.  

 

Diante do estudo realizado, pode-se concluir que as águas servidas têm sua parcela de 

contribuição nos processos de instabilidade da área estudada. Sabendo-se das inúmeras 
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variantes ao tentar se quantificar águas residuárias torna-se bastante difícil estabelecer 

sua real influência no processo de instabilidade em questão. Desse modo, a investigação 

aqui realizada teve como principal objetivo chamar a atenção para a existência dessas 

“águas” em área ocupadas desprovidas de rede de drenagem. 
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CAPÍTULO 6 
 

APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS REFERENTES À 

CARACTERIZAÇÃO GEOTÉCNICA DE LABORATÓRIO 

 
6.1. INTRODUÇÃO   
 
Para que uma análise de estabilidade seja confiável é necessária à realização de uma 

ampla campanha de ensaios de campo e de laboratório representativa dos materiais que 

compõem a encosta. No caso em estudo os materiais dizem respeito a solos da 

Formação Barreiras e solos residuais maduro de granito. Neste capítulo, serão 

apresentadas as metodologias adotadas nos ensaios realizados em laboratório seguida 

pela apresentação e análise dos resultados, com exceção dos ensaios de resistência ao 

cisalhamento os quais serão apresentados no Capítulo 7. Como descrito no Capítulo 3 

(item 3.4.5), foram coletadas amostras indeformadas (bloco) e amolgadas (saco) até a 

profundidade de 2,8m e amostras em profundidades maiores, próxima à superfície de 

ruptura, utilizando o amostrador Denisson de diâmetro de 2". Estas últimas coletadas 

são consideradas amostras amolgadas, tendo em vista o diâmetro de 2" do amostrador 

utilizado. Os locais, o tipo e a profundidade de amostragem estão representados na 

Figura 3.10 e na Tabela 3.4. 

 

Nas amostras indeformadas (tipo bloco) foram realizados ensaios de adensamento, 

ensaios de cisalhamento direto convencional e com reversões múltiplas, ensaios de 

cisalhamento direto com controle da sucção, ensaios para determinação da 

permeabilidade (Tri-flex), ensaios de sucção para determinação da curva característica e 

análise da estrutura do solo através de microscopia eletrônica de varredura (MEV). As 

amostras amolgadas, acondicionadas em saco, destinaram-se aos ensaios de 

caracterização física (granulometria, Limites de Atterberg e densidade real dos grãos), 

química e mineralógica, ensaios edométricos e ensaios de cisalhamento direto em solo 

remoldado.  

 

Nas amostras coletadas através de amostrador Denisson foram realizados ensaios de 

caracterização física e mineralógica e ensaios “ring shear”. A análise da estrutura do 

solo através de microscopia eletrônica de varredura (MEV) também foi realizada. A 
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Tabela 6.1 apresenta a campanha de ensaios de laboratório realizada na presente 

pesquisa junto com a descrição dos principais objetivos. 
 

Tabela 6.1. Ensaios realizados na presente pesquisa.   
 

ENSAIOS AMOSTRAS EM BLOCO 

-Física: realizada segundo as normas da ABNT. Ensaios granulométricos 

realizados com e sem utilização de defloculante (verificação de agregação 

dos solos); identificação e classificação dos solos. 

-Química: determinação do complexo sortivo e óxidos (avaliação da 

mineralogia e grau de intemperização dos solos). 

 

 

 

Ensaios de 

Caracterização 

-Mineralógica: 

• fração areia - estudo morfoscópico e composicional de grãos 
(através de lupa binocular); 

• fração silte e argila - determinação da mineralogia dos solos 
(através de difração de raio-x). 

Microestrutura - através de microscópio eletrônico de varredura (MEV). 

Ensaios de 

Permeabilidade 

-Utilização do equipamento Tri-flex com simulação das tensões de campo. 

Ensaios de sucção 

(Determinação da Curva 

Característica) 

- Método do papel filtro: determinação de faixa de sucções do solo de 5kPa 
a 29MPa; 

- Funil de Haines: determinação de faixa de sucções do solo de 0,1 a 
10kPa; 

- Câmara de Pressão de Richards: sucções aplicadas de 34 e 1549kPa. 

 

 

Ensaios Edométricos 

- Duplos (condições: inundada e umidade natural): determinação e 
avaliação dos parâmetros de compressibilidade e avaliação do colapso; 
- Simples:  

• avaliação do colapso em amostras indeformadas; 

• avaliação do efeito de estrutura em amostras remoldadas na 
umidade natural e no limite de liquidez. 

 

 

 

Ensaios de Cisalhamento 

Direto 

- Convencionais (condições: inundada e umidade natural): obtenção dos 
parâmetros de resistência de pico e pós-pico; 
- Reversões múltiplas (condição inundada): obtenção dos parâmetros de 
resistência residual; 
- Amostra remoldada com 20% acima do limite de liquidez: avaliação do 
efeito da estrutura dos solos e obtenção de parâmetros de resistência 
residual para comparação com parâmetros de resistência obtidos nos 
ensaios com reversões múltiplas; 
- Sucção Controlada: obtenção dos parâmetros de resistência ao 
cisalhamento não saturado dos solos estudados. 

 AMOSTRAS DENISSON  

Ensaios de 

Caracterização 

Idem ao descrito para as amostras em bloco, com exceção das análises 

químicas, as quais não foram realizadas por falta de material suficiente para 

realização de todos os ensaios. 

Ensaios de Cisalhamento  “Ring shear”: obtenção dos parâmetros de resistência residual nos solos 

presentes na superfície de ruptura da encosta. 
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6.2. ENSAIOS DE CARACTERIZAÇÃO FÍSICA    
 
6.2.1 Metodologia adotada nos ensaios 
 
Os ensaios de granulometria foram realizados através de dois procedimentos. No 

primeiro, procedeu-se o peneiramento associado à sedimentação, conforme 

recomendação da NBR 7181/84 (com o uso do defloculante e com agitação mecânica) e 

no segundo, sem a utilização de defloculante no procedimento de sedimentação de 

acordo com a NBR 13602/96. Na preparação das amostras foi utilizado o procedimento 

com secagem prévia ao ar, conforme recomendação da NBR 6457/84.  

 

O procedimento da NBR 6459 foi utilizado para determinação do Limite de Liquidez e 

o procedimento da NBR 7180 para determinação do Limite de Plasticidade, com o uso 

de amostra preparada com secagem prévia ao ar. Para a obtenção da densidade real dos 

grãos, foram utilizados os procedimentos descritos na NBR 6508/84. 
 

6.2.2. Apresentação e análise dos resultados 
 

Nos parágrafos subseqüentes serão apresentados e discutidos os resultados dos ensaios 

destinados à identificação e classificação dos solos do local de estudo segundo os 

critérios convencionais. Os ensaios granulométricos apresentados neste capítulo dizem 

respeito as amostras de solo coletadas em saco no momento da amostragem dos blocos 

de solo e da amostragem utilizando o amostrador Denisson (amostras próximas a 

superfície de ruptura). Os solos aqui estudados representam os principais materiais 

envolvidos no movimento de massa ocorrido, onde foram realizados nos mesmos uma 

ampla campanha de ensaios de laboratório a ser apresentada nos tópicos seguintes e no 

Capítulo 7. 

 

Sendo assim, inicialmente serão apresentados os resultados dos ensaios de 

caracterização física seguido pela classificação dos solos estudados segundo o Sistema 

Unificado de Classificação dos Solos (USCS) e segundo a proposta de Classificação de 

Vargas (1988 e 1992). Por fim, é realizada uma análise comparativa dos resultados 

obtidos na presente pesquisa com outros materiais similares encontrados na literatura. 
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As Figuras 6.1 e 6.2 apresentam as curvas granulométricas referentes aos ensaios 

realizados com e sem o uso de defloculante, dos materiais pertencentes à Formação 

Barreiras e os solos residuais maduros de granito. As Tabelas 6.2 e 6.3 apresentam um 

resumo dos resultados dos ensaios de caracterização, com e sem o uso de defloculante, 

respectivamente, com as frações dos solos enquadrados segundo a escala da ABNT, 

peso específico dos grãos, atividade e limites de Atterberg. Também é apresentado na 

Tabela 6.1 a classificação dos solos no Sistema Unificado, considerando os ensaios com 

defloculante.  

 

De acordo com os ensaios com o uso do defloculante, os materiais pertencentes à 

Formação Barreiras referentes aos patamares SM-02 e SP-01 apresentam granulometia 

predominantemente grossa, com menos de 50% (faixa de 34% a 49%) passando na 

peneira # 200 (0,075mm). De um modo geral, a fração predominante é a fração areia, 

com percentuais totais chegando a 68%. Observa-se um maior percentual de areia média 

no patamar SM-02 a 1,5-1,8m de profundidade (31,5%), apresentando também 

percentual de areia grossa (4%) e pedregulho (8%). A fração argila dos solos 

pertencentes à Formação Barreiras variou de 20% a 28%. A fração silte variou de 8% a 

12%.  

 

De acordo com os ensaios com o uso do defloculante, os solos residuais maduros de 

granito encontrados nos patamares SP-01 e SP-02 apresentam granulometria fina (faixa 

de 54% a 78% passando na peneira # 200), com exceção do patamar SP-02 de 1,5-1,8m 

de profundidade, o qual apresenta granulometria grossa, com menos de 50% (43,75%) 

passando na peneira #200. Observa-se que a fração predominante nestes solos é a fração 

argila seguida pela fração areia.   
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(b) 

Figura 6.1. Curvas granulométricas. (a) Ensaio com defloculante; (b) Ensaio sem 

defloculante – Formação Barreiras. 
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(b) 

Figura 6.2. Curvas granulométricas. (a) Ensaio com defloculante; (b) Ensaio sem 

defloculante – Solo residual maduro de granito. 
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Tabela 6.2. Resumo dos resultados dos ensaios de caracterização física – ensaios com defloculante. 
 
 
 

Composição 

granulométrica (%) - ABNT 

Limites de 

Atterberg (%) 

Areia 

Local 

 

Prof. (m) / 

Formação 

Geológica Argila Silte 

Fina Média

 

Grossa

 

Pedreg

GS % que 

passa 

na 

peneira 

nº200 

LL LP IP 

Ia= IP/ 

(%≤2μ)

Class. 

Unificada 

(USCS) 

1,5-1,8 / FB  27 8 21,5 31,5 4 8 2,69 34,39 40 28 12 0,57 SC 

4,3-4,9 / FB 23,5 9 60 7,5 0 0 2,51 38,46 32 20 12 0,63 SC 

Patamar

SM-02 

4,9-5,5 / FB 20 12 59 9 0 0 2,64 49,44 42 28 14 0,63 SC 

1,5-1,8 / FB 26 11,5 52,5 10 0 0 2,69 42,95 42 28 14 0,70 SC 

5,7-6,3 / FB 28 9 58 5 0 0 2,59 45,77 36 22 14 0,59 SC 

Patamar 

SP-01 

6,3-6,9 / SR 40 12,5 25 21,5 1 0 2,65 54,50 42 23 19 0,51 CL 

1,5-1,8 / SR 33 11 36 19 1 0 2,69 43,75 42 27 15 0,58 SC 

2,5-2,8 / SR 49 23 25 3 0 0 2,71 77,75 54 32 22 0,56 CL 

Patamar 

SP-02 

6,0-6,6 / SR 40 16 36 7 1 0 2,63 62,13 43 23 20 0,57 CL 

 
FB – Solo da Formação Barreiras; SR – Solo residual maduro de granito. 
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Tabela 6.3. Resumo dos resultados dos ensaios de caracterização física – ensaios sem defloculante. 
 
 
 

Composição 

granulométrica (%) - ABNT 
Areia 

Local 

 

Prof. (m) / 

Formação 
Geológica Argila Silte 

Fina Média 

 

Grossa 

 

Pedreg 

 
GS 

% que 
passa na 
peneira 
nº200 

Relação 

(Arg. SD /  

Arg. CD) 

(%) 

1,5-1,8 / FB 9 13,5 38,5 39 0 0 2,69 33,73 33,3 

4,3-4,9 / FB 7,5 17,5 68 7 0 0 2,51 38,69 31,9 

Patamar 

SM-02 

4,9-5,5 / FB 6 18 69 7 0 0 2,64 49,90 30,0 

1,5-1,8 / FB 1 17 73 9 0 0 2,69 46,43 3,8 

5,7-6,3 / FB 5 18,5 72,5 4 0 0 2,59 45,45 17,8 

Patamar 

SP-01 

6,3-6,9 / SR 15 20 44 21 0 0 2,65 52,49 37,5 

1,5-1,8 / SR 5 21 56 18 0 0 2,69 43,82 15,1 

2,5-2,8 / SR 11 45 40,5 3,5 0 0 2,71 78,37 22,4 

Patamar 

SP-02 

6,0-6,7 / SR 14 28,5 50 7,5 0 0 2,63 61,87 35,0 

 
FB – Solo da Formação Barreiras; SR – Solo residual maduro de granito; Arg. SD – percentual de argila sem defloculante; Arg. CD – percentual de argila 
com defloculante. 
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As amostras utilizadas sem defloculante tiveram o objetivo de se avaliar a granulometria 

do solo no estado natural, nas condições de campo. Observa-se que ocorre uma 

diminuição nos percentuais das frações argila e aumento nos percentuais de silte e areia 

fina, indicando que a argila tende a apresentar-se agregada no seu estado natural, tanto 

para os solos da Formação Barreiras como para os solos residuais maduros de granito. 

Apenas os percentuais de areia média permanecem praticamente constantes. A razão 

entre os percentuais de argila do ensaio sem defloculante para o ensaio com 

defloculante (PD), expresso em termos percentuais variou de 30 a 33,3% para os solos 

da Formação Barreiras e de 15,1 a 37,5% para os solos residuais maduros de granito 

(Tabela 6.3), indicando tratar-se em sua maioria de solos moderadamente dispersivos 

(20 < PD < 50%), conforme a NBR 13602/96. Valor de PD de 3,8% foi obtido para o 

solo da Formação Barreiras do patamar SP-01 situado a 1,5m e de 15,1 e 17,8 para 

alguns solos residuais maduros de granito indicando serem solos não dispersivos (PD < 

20%).  

 

Os índices de plasticidade encontrados variaram de acordo com a natureza mais arenosa 

ou argilosa dos materiais, onde os solos da Formação Barreiras apresentam-se segundo 

a classificação de Jenkins citado por Caputo (1973), como solos medianamente plásticos 

(7 < IP < 15). Os solos residuais maduros de granito classificam-se como solos 

altamente plásticos (IP > 15) devido à natureza mais argilosa destes materiais. Os 

valores de GS (2,5 a 2,7) encontrados sugerem na fração areia, uma mineralogia 

composta predominantemente do mineral quartzo para ambas formações geológicas. A 

atividade encontrada em todas as amostras foi inferior a 0,75 classificando os solos 

como inativos, sendo um indício da ausência de minerais argílicos do tipo expansivos 

para ambas formações geológicas. 

 

Segundo a Classificação Unificada (USCS) os solos da Formação Barreiras foram 

classificados no grupo SC como uma areia argilosa. Embora, na Carta de Plasticidade a 

fração fina destes solos localizem-se bem próximo do limite abaixo da Linha A, os 

mesmos apresentam IP > 7 (Badillo & Rodríguez, 1973), o que se fez mais prudente 

classificá-los no Grupo SC. Gusmão Filho et al. (1986), Coutinho et al. (1999) e 

Lafayette (2000) ao estudarem solos da Formação Barreiras na Região Metropolitana do 

Recife, também classificaram os solos em sua maioria no grupo SC.  
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Com relação aos solos residuais maduros de granito apenas o solo a 1,5-1,8m de 

profundidade (Tabela 6.2) se classifica no grupo SC como uma areia argilosa, o restante 

dos solos classificam-se no Grupo CL (argilas arenosas). A amostra de solo residual 

maduro de granito situada a 2,5-2,8m de profundidade enquadrou-se na Carta de 

Plasticidade, abaixo da Linha A, no grupo OH – MH. Apesar desta amostra apresentar 

LL > 50% é mais conveniente classificar este solo no grupo CL, representando uma 

argila arenosa.  

 

Sabe-se que a Classificação Unificada (USCS) é melhor aplicada a solos sedimentares 

localizados em regiões de clima temperado, onde há boas correlações entre as 

propriedades índices (limites de Atterberg) destes solos e os critérios de identificação 

adotados. Embora esta classificação possua a grande vantagem de seus grupos poderem 

ser identificados através de ensaios táctil-visual, quando aplicadas a solos tropicais 

pode-se mostrar inadequada.  

 

A heterogeneidade, anisotropia e outras particularidades dificultam a elaboração de um 

modelo conceitual que generalize o comportamento de solos tropicais. A resposta do 

solo frente às solicitações está fortemente ligada à sua estrutura, cimentação e 

características herdadas da rocha matriz, onde todas estas propriedades dependem do 

grau de alteração do material. Índices que representem a plasticidade e a granulometria 

podem não ser suficientes para caracterizar o comportamento de solos tropicais, onde a 

estrutura do solo e a mineralogia influenciam nos resultados de caracterização e podem 

definir o comportamento do solo, e não são consideradas na Classificação Unificada.  

 

Vargas (1988 e 1992) defendeu uma adaptação da classificação USCS 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 micácea ou caulinítica. A carta de 

plasticidade e a respectiva classificação proposta por Vargas (1988, 1992) estão 

apresentadas na Figura 6.3 e Tabela 6.4. Os dados do presente estudo estão inseridos na 

Figura 6.3. 
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Figura 6.3. Carta de Plasticidade associada à Carta de Atividade (Vargas, 1988, 1992). 

 
Tabela 6.4. Proposta de classificação de solos de granulometria fina de modo a incluir 

solos tropicais (Vargas, 1988 e 1992). 

 
Maior Divisão Grupo do Solo Sub-grupos 

propostos 
Símbolos
Grupos 

Areias e fragmentos de 
rochas 

ML Silte e areias muito finas. 
Areias finas argilosas. 
Argilas siltosas. Solos micáceos MLm 

Solos não cauliníticos CL Argilas de baixa plastic. 
Argilas arenosas. 
Argilas siltosas. 

Tipo caulinítico KL 

Solos siltosos ferrosos KLf 

Baixa 
Compressibilidade 

 
LL < 50 

Solos siltosos orgânicos OL 
Diatomáceas. Solos 
elásticos 

MH Areia fina ou solos siltosos 

Solos micáceos MHm 
Tipo não caulinítico CH Argilas de alta plasticidade, 

argilas arenosas ou siltosas Tipo caulinítico KH 
Solos argilosos ferrosos KHf So
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Solos argilosos orgânicos OH 
 

Classificando os solos da Formação Barreiras do presente estudo na Classificação de 

Vargas (1988 e 1992) (Figura 6.3); observa-se que, os solos situam-se abaixo da Linha 

A sendo classificados no grupo KL (argilas arenosas), caracterizando os solos como 
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solos cauliníticos. Mesma classificação é dada na Carta de Atividade onde os solos 

localizam-se abaixo da linha E, caracterizando os solos como solos de baixa atividade, 

típico de solos que apresentam na sua estrutura predominância de caulinita.  

 

Classificando os solos residuais maduros de granito do presente estudo na proposta de 

Vargas (Figura 6.3), verifica-se que alguns solos localizam-se próximo ao limite e 

acima da linha A, no grupo CL (argilas arenosas ou siltosas), caraterizando os solos 

como não caulíticos; apesar de na Carta de Atividade os solos serem classificados 

abaixo da linha E no grupo KL (tipo caulinítico). Esta classificação dada na Carta de 

Plasticidade não está coerente com as informações geológicas dos materiais, pois 

conforme será abordado nos próximos itens a caulinita é o argilo-mineral predominante. 

Verifica-se que a Classificação de Vargas (1988 e 1992) mostrou-se satisfatória para 

uma amostra de solo residual maduro de granito do presente estudo, classificada no 

grupo KH (argila de alta plasticidade tipo caulinítica).  

 

Solos residuais de gnaisse estudados por Souza Neto (1998), apresentaram boa 

concordância na Classificação de Vargas (1988 e 1992) com as características 

geotécnicas (granulometria e plasticidade) e mineralógicas (mica e mineral argílico) das 

amostras. A contribuição da Classificação de Vargas se dá quando são levados em 

consideração à mineralogia dos solos inserindo os mesmos na Carta de Atividade.  

 

6.2.3. Comparação dos resultados obtidos com outros encontrados na literatura 
 

Como o presente estudo engloba o estudo da caracterização geotécnica dos materiais 

envolvidos no movimento de massa ocorrido, os resultados obtidos serão comparados 

com outros resultados da literatura, sendo abordados nos parágrafos seguintes.  

 

Sabendo-se que a Formação Barreiras, associada aos processos fluviais, mostra pelo 

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

fluvial (Alheiros, 1988), tentou-se avaliar algumas características relacionadas à 

caracterização física destas três fácies. Como características gerais das fácies temos:  

• Fácies de leque proximal: mostram granulação grossa e má distribuição 

granulométrica, com presença de seixos; 
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• Fácies de canal fluvial: são sedimentos predominantemente arenosos, onde seu 

conteúdo de argila é disseminado pelo sedimento em decorrência 

principalmente da argilização dos feldspatos que constituem na grande parte dos 

grãos de areia.  

• Fácies de leque distal/planície aluvial: apresenta-se também como material 

arenoso, mas com teor de argila bem mais significativo do que os encontrados 

na fácie de canal. Os solos da Formação Barreiras do presente estudo referem-se 

a esta fácie. 

 

Maiores detalhes a respeito da descrição das fácies pode ser vista no Capítulo 3 (item 

3.2.2). A Tabela 6.5 apresenta alguns solos da Formação Barreiras do estado de 

Pernambuco, apresentando sua granulometria, índice de plasticidade, limite de liquidez 

e atividade relacionado à identificação da fácie quando possível. Os dados do presente 

estudo também foram inseridos nesta Tabela. Os dados referentes as fácies identificadas 

de solos da Formação Barreiras da Tabela 6.5 foram inseridos na Figura 6.4 a qual 

representa a Carta de Plasticidade associada à Carta de Atividade dos solos.  

 

Os solos da Formação Barreiras são classificados em sua maioria como solos grossos 

pertencentes aos Grupos SC (areia argilosa) e SM (areias siltosas); quando classificados 

como solos finos, encontram-se no Grupo CL (argilas arenosas) (Gusmão Filho et 

al.,1986; Coutinho et al., 1999; Lafayette, 2000; Lima, 2002; Bandeira, 2003; Coutinho 

e Silva, 2005; Lafayette, 2006).  

 

De um modo geral, observa-se na Tabela 6.5 que os solos da Formação Barreiras 

classificam-se na Carta de Atividade como inativos (Ia < 0,75) e normais                   

(0,75 < Ia < 1,25). Os solos da Formação pertencente à Fácies de canal fluvial (Bandeira, 

2003; Lafayette, 2006) apresentam os menores valores de atividade na faixa de 0,3 a 

0,5. A faixa de valores de Ia intermediária de 0,5 a 0,7 dizem respeito aos solos 

pertencente à Fácies de leque aluvial (presente estudo). Os maiores valores (faixa de 0,7 

a 1,1) correspondem a Fácies de Leque proximal (Bandeira, 2003). De um modo geral, 

os valores de atividade encontrados indicam a ausência de minerais argílicos do tipo 

expansivos. As variações da atividade dos solos encontradas entre as três fácies da 

Formação Barreiras podem possivelmente estar associadas a uma maior ou menor 
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presença de minerais tais como mica e caulinita na fração fina dos solos, onde as 

atividades encontradas refletem estes resultados.  
 

Observa-se também na Carta de Plasticidade representada na Figura 6.4 faixa de valores 

bem definidas com relação aos limites de liquidez e índice de plasticidade dos solos 

pertencentes as três fácies da Formação Barreiras. Verifica-se que os solos da Fácies de 

canal fluvial apresenta os menores valores do índice de plasticidade (IP) e limite de 

liquidez (LL), associado as características mais arenosas dos solos pertencentes a esta 

fácies. A Tabela 6.5 apresenta a faixa de valores dos IP e LL encontrados para os solos 

das três fácies, junto com os valores de atividade encontrados.  
 

Pode-se observar na Tabela 6.5 que uma maior atividade está relacionada com maiores 

valores de IP e LL (Leque aluvial proximal), caracterizando solos com características 

mais plásticas da fração fina do que os solos das demais fácies. Esta maior plasticidade 

nos solos da fácies de Leque aluvial proximal pode estar possivelmente associada à 

presença de um maior percentual do mineral caulinita existente na fração fina destes 

solos, e devido aos menores teores de argila (≤2μ), apresentam valores mais elevados do 

índice de atividade Ia. 

 

Os dados referentes aos solos residuais maduros de granito, incluindo os da presente 

pesquisa, apresentados na Tabela 6.5 foram inseridos na Figura 6.5 a qual representa a 

Carta de Plasticidade associada à Carta de Atividade dos solos. Com relação à atividade 

dos solos residuais maduros de granito observa-se uma certa dispersão dos resultados, 

com valores de atividade variando de 0,4 (Lafayette, 2006) a 6,0 (Bandeira, 2003). Os 

solos do presente estudo encontram-se na faixa de 0,51 a 0,58 caracterizando, conforme 

abordado anteriormente solos inativos. Os elevados valores da atividade encontrados 

nos solos estudados por Bandeira (2003) podem estar relacionados com os baixos 

valores da fração argila (≤2μ) encontrada nos ensaios destes solos; onde se verificou 

certa descontinuidade, nas curvas granulométricas, na transição entre o peneiramento 

fino e a sedimentação; provavelmente, segundo Souza Neto (1998), ocasionada por 

quebra de grãos devido ao esforço mecânico causado pelo auxílio da mão do operador 

durante a lavagem do material resultante da sedimentação.  
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Tabela 6.5. Caracterização de solos da Formação Barreiras e solos residuais maduros de granito de Pernambuco. 

 
Granulometria Limites de 

Atterberg 
Local Ref. Prof. 

(m) 
Descrição do solo Formação geológica / 

Fácies / 
Gênese Arg. silte areia pedr. LL 

(%) 
IP 

(%) 

Atividade 

Camaragibe Presente 
estudo 

1,5 – 6,3 Areia argilosa FB / Planície Aluvial  20-28 8-12 57-68 0 e 8 32-42 12-14 0,5-0,7 

Recife Coutinho et 
al. (2006)  

0-5,0 Areia argilosa e 
siltosa 

FB / A ser identificada 8-30 3-15 55-87 0-2 29-34 11-15 --- 

Recife Lima 
(2002) 

1,3 Argila arenosa FB / A ser identificada 58 3 39 0 42 16 0,3 

0,5 – 5,0 Areia argilosa FB / Aluvial Proximal 20-48 8-31 40-57 0-8 45-49 14-19 0,7-1,1 Camaragibe Bandeira 
(2003) 0,5 – 4,0 Areias argilosas e 

siltosa 
FB / Canal Fluvial 10-35 4-24 58-85 0 20-31 6-11 0,3-0,5 

Cabo Lafayette 
(2006) 

0,5 – 6,0 Areias argilosas e 
siltosas 

FB / Canal Fluvial 5-39 1-7 66-94 0,5-2 20-32 4-13 0,3-0,5 

Recife Santana 
(2006)  

0,0-3,3 Areia argilosa FB/ A ser identificada 17-20 4-13 65-67 2-6 24-29 7-12 0,5 - 0.6 

1,5 – 6,9 Areia argilosa 33 11 55 0 42 15 0,58 Camaragibe Presente 
estudo 

2,5 – 6,9 Argila arenosa 

SR / Granito - maduro 

40-49 12-23 28-46 0 42-54 19-22 0,5-0,6 

Camaragibe Bandeira 
(2003) 

0,5 – 5,0 Argila arenosa SR / Granito -maduro 8-41 4-66 27-59 0-2 27-47 10-23 0,5-6,0 

5,0-5,5 Areia argilosa 18-20 3-5 73-76 1-4 22-30 6-13 0,4-0,7 Cabo Lafayette 
(2006) 12 Argila arenosa 

SR / Granito - maduro 
46 8 44 2 44 21 0,45 

 
FB – Formação Barreiras; SR – solo residual maduro de granito.   
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6.4. Carta de Plasticidade associada à Carta de Atividade dos solos – Formação Barreiras. 
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6.5. Carta de Plasticidade associada à Carta de Atividade dos solos – Solos residuais maduros de granito de Pernambuco. 
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6.3. ENSAIOS QUÍMICOS 
6.3.1. Introdução e metodologia adotada nos ensaios 
 
Neste item serão apresentados os resultados e as análises dos ensaios químicos 

referentes aos principais materiais envolvidos no movimento de massa em questão. 

Inicialmente serão analisados os atributos químicos dos materiais, correlacionando os 

resultados obtidos com a mineralogia presente. Os ensaios químicos foram realizados 

em amostras de solo provenientes da amostragem em bloco dos três patamares (SM-02, 

SP-01 e SP-02). Apenas no patamar SP-02 foram realizados ensaios químicos até a 

profundidade de 23m (material proveniente da sondagem) com o objetivo de se avaliar a 

caracterização química ao longo de um perfil completo de solo residual maduro de 

granito.  
 

As análises para determinação da percentagem de saturação, do extrato de saturação, do 

pH em água, do complexo sortivo, do carbono orgânico, do nitrogênio e da matéria 

orgânica foram feitas no Laboratório da Agrolab - Análises Ambientais Ltda./ PE, e os 

métodos utilizados estão de acordo com o Manual de Métodos de Análise de Solo - 

Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária – EMBRAPA (1997).  
 

A determinação dos elementos: SiO2 , Al2O3, Fe2O3, MgO, CaO, K2O, TiO2, P2O5 e 

MnO (óxidos), foram realizadas no Laboratório NEG-LABISE do Departamento de 

Geologia da UFPE (Universidade Federal de Pernambuco), sob orientação da geóloga 

Valderez P. Ferreira. A metodologia empregada para análise constou à princípio de 

secagem de uma porção das amostra em estufa a 110°C para eliminação da água de 

adsorção e então levadas a uma mufla a 1000°C por duas horas para determinação de 

perda ao fogo (PF). Uma porção da amostra sob a forma de pó e seca foi prensada com 

25 toneladas de pressão formando um disco de 30mm de diâmetro. As pastilhas assim 

formadas foram analisadas qualitativamente para elementos pesados e alguns leves, e 

então semi-quantitativamente para os elementos detectados na varredura qualitativa. Os 

resultados foram recalculados para 100% para incorporar o valor da perda ao fogo. 

Todos os elementos da tabela periódica podem ser detectados, com exceção dos 

elementos leves (H, He, Li, Be, B, C, N e O). Para a análise química (varredura dos 

elementos presentes nas amostras de solo) foi utilizado um espectrômetro de 

fluorescência de raios X Rigaku, Modelo RIX-3000 equipado com tubo de Rh. A 
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análise quantitativa foi realizada utilizando-se o método de curva de calibração com 

materiais de referências internacionais. As amostras foram fundidas usando tetraborato 

de lítio e fluoreto de lítio, nas proporções: 2,25 (amostra): 6,31 (TBL): 0,34 (FL).         
 

6.3.2. Apresentação e análise dos resultados 

 

Os resultados obtidos nos ensaios químicos realizados no laboratório da AGROLAB 

para determinação da percentagem de saturação, do extrato de saturação, do pH em 

água, do complexo sortivo, do carbono orgânico, do nitrogênio e da matéria orgânica, 

são apresentados na Tabela 6.6.  
 

Tabela 6.6. Resultados das análises químicas (Patamares - amostragem bloco). 
 

LOCAL PATAMAR 
SM-02 

PATAMAR 
SP-01 

PATAMAR 
SP-02  

PATAMAR 
SP-02  

Profundidade (m) 1,5 - 1,8 1,5 - 1,8 1,5 - 1,8 2,5 - 2,8 
Formação Geológica FB FB SR SR 

Cátions Trocáveis (cmolc/kg)  
Ca++ 7,55 0,70 1,39 2,97 
Mg++ 3,18 3,57 5,76 5,96 

K+ 0,06 0,21 0,18 0,21 
Na+ 0,16 0,27 0,27 0,27 
H+ 1,05 2,38 2,95 2,82 

Al+++ 0,27 11,70 7,5 9,80 
S (cmolc/kg) 10,95 4,75 7,60 9,41 

T-CTC (cmolc/kg) 12,27 18,83 18,05 22,03 
V (%) 89,24 25,22 42,10 42,71 

Saturação por Alumínio (%) 2,41 71,12 49,67 51,01 
Saturação por Sódio (%) 1,30 1,43 1,50 1,22 

pH em H2O 5,4 4,7 4,8 4,4 
pH em KCl 1M 4,7 3,6 3,8 3,4 

ΔpH (pHKCl – pHH2o) -0,7 -1,1 -1,0 -1,0 
Percentagem de Saturação (%) 34 42 38 58 
C.E. extr. de saturação (dS/m) 0,21 0,12 0,12 0,24 

C (g/kg) 1,80 2,5 4,5 1,20 
N (g/kg) 0,20 0,3 0,4 0,20 
MO (%) 3,10 4,31 7,76 2,07 

FB –Formação Barreiras; SR – Solo residual maduro de granito. 

• S (Soma de cátions trocáveis) = (Ca++ +  Mg++ + K+  +  Na+)  • C = Carbono orgânico 

• T- CTC (Capacidade de Troca de Cátions) = S + (H+ + Al+++) • MO = Matéria orgânica (C x 

1,724) 

• V ( Percentagem de Saturação de Bases) = 100 S/T • N = Nitrogênio total 

• Saturação por alumínio = 100 Al+++ 

                                                (S + Al+++) 

•    Saturação por sódio = 100 Na+  

                                             T 
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Para todas as amostras, observa-se na Tabela 6.6 a predominância dos cátions de Ca++ e 

Mg++. Os valores das somas de cátions trocáveis, S (Ca++ + Mg++ + K+ + Na+), são 

inferiores a 18cmolc/kg, indicando baixos teores de bases trocáveis. Polivanov (1998) 

conclui que o valor de soma de bases trocáveis se mostra um bom índice para avaliar a 

evolução intempérica ao longo de um perfil, podendo ser um indício que os solos em 

estudo são bastante intemperizados. 

 

A capacidade de troca catiônica (CTC), representando a atividade do solo, apresenta 

CTC inferiores a 24cmolc/kg (faixa de 12 a 22cmolc/kg) caracterizando desta forma 

atividades baixas, sendo típico de solos cauliníticos. Segundo Mitchell (1992) os 

argilominerais tem valores típicos de CTC, haja vista o conhecimento da estrutura 

cristalina. Com base nos valores obtidos confirma-se que os solos têm possivelmente na 

sua composição predominância do argilomineral caulinita. Segundo Camapum de 

Carvalho (2004), quimicamente pode-se dizer que a capacidade de troca catiônica é 

baixa nos solos tropicais profundamente intemperizados (solos lateríticos).  

 

A saturação de base, V (S/CTC), indica o complexo absorvente do solo. Verifica-se na 

Tabela 6.6 que a amostra referente ao patamar SM-02 (FB) apresenta percentagem de 

saturação de bases (V) superior a 50%, classificando-se segundo Prado (1995) como um 

solo eutrófico (solo fértil). As amostras referentes aos patamares SP-01 (FB) e SP-02 a 

1,5m de profundidade (SR) e do patamar SP-02 a 2,5m de profundidade (SR), 

apresentando saturação por alumínio superior a 50% classificam-se como solos álicos 

(solos tóxicos para plantas). A condutividade elétrica do extrato de saturação (< 4 

dS/m/25º) e a saturação com sódio, indica que estes solos apresentam um baixo grau de 

salinidade, com teor salino na faixa de 0,70 a 1,5. 

 

Um maior teor de matéria orgânica num solo possibilita geralmente a formação de um 

maior teor de agregados na estrutura dos solos. Segundo Greeland et al. (1975) solos 

com menos de 3,5% de matéria orgânica possuem agregados instáveis, porém De Ploey 

& Poesen (1985) são mais conservativos e propõem um limite de 2%. Desta forma, os 

teores de matéria orgânica obtidos a partir do carbono orgânico dos solos estudados na 

faixa de 2 à 7,8 g/Kg, caracterizam, no geral, os solos como sendo estáveis.  
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O pH foi determinado em água e em solução normal de KCl, apresentando-se ácido (3,4 

- 5,4) para todos os solos estudados (Tabela 6.6). Segundo Ferreira (1985), pH ácido 

corresponde à presença predominante do mineral caulinita na composição dos solos. 

Quanto à importância do pH, há de se destacar que o fato de que a diferença entre o pH 

determinado em KCl e em água constitui um forte indicativo do grau de alteração do 

solo. Valores de ΔpH (pHKCl – pHH2o) positivos indicam a predominância dos oxi-

hidróxidos de ferro e alumínio, enquanto valores negativos são indicativos de argilas 

silicatadas (Camapum de Carvalho, 2004). A determinação do ΔpH, indica se o 

alumínio está com sua maior parte na forma trocável ou não trocável. O aumento dos 

cátions H+ + Al+++ trocáveis, corresponde a uma diminuição do pH do solo, pois H+ + 

Al+++ são responsáveis pela acidez do solo.  

 

Os valores do ΔpH dos solos aqui estudados encontram-se na Tabela 6.6, onde observa-

se que os valores do pH foi determinado em água são maiores do que os valores do pH 

determinado em solução de KCl, ocasionando ΔpH negativos. A indicação do ΔpH 

negativo constata a presença de alumínios trocáveis e predominância de minerais argila 

em processo de intemperização. Outro aspecto verificado é a tendência à floculação dos 

sistemas dominados por íons de H+ e Al+++, como é o caso dos solos aqui estudados.   

 

Ainda com relação ao pH dos solos, coloca-se em evidência o fato de que, na interação 

entre partículas de argila os fenômenos de agregação e dispersão ocorrem em função da 

maior ou menor importância das forças de repulsão em relação às de atração (Vidalie, 

1977; a partir de Camapum de Carvalho, 2004). Sendo que a floculação geralmente só 

ocorre quando as forças repulsivas entre as partículas são fracas. As forças de atração 

compreendem as forças de Van der Waals, ligações de hidrogênio, e outras forças 

eletrostáticas e de tensão superficial. As forças de repulsão aumentam com o aumento 

do pH e diminuem com sua redução. No caso dos solos em estudo os valores de pH 

indicam as forças de atração são mais atuantes do que as de repulsão, tendendo a 

formação de sistemas floculados, dando indícios de ocorrência de processos de 

imtemperismo avançados nos solos estudados. 

 
As análises químicas para determinação dos óxidos realizados no Neg-Labise, 

considerando a fração de solo total, referentes às amostras coletadas em bloco são 
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apresentadas na Tabela 6.7, junto com os resultados de algumas relações moleculares 

(Ki, Kr, Sf, ba, Pi).  

 

Tabela 6.7. Óxidos e relações moleculares (Patamares - amostragem bloco). 
 

LOCAIS / FORMAÇÃO GEOLÓGICA / PROFUNDIDADE  
PRINCIPAIS 

ÓXIDOS 
(%) 

SM-02 / FB 
(1,5-1,8m) 

 

SP-01 / FB 
(1,5-1,8m) 

SP-02 / SR 
(1,5-1,8m) 

SP-02 / SR 
(2,5-2,8m) 

SiO2 53,25 54,89 54,78 46,75 
Al2O3 20,70 20,22 19,77 17,88 
Fe2O3 12,61 10,65 12,77 17,73 
CaO 1,34 2,06 0,61 0,41 
MgO 0,21 0,94 0,86 0,84 
K2O 2,23 0,46 9,04 7,05 
TiO2 1,88 0,06 1,95 2,08 
MnO 0,03 0,07 0,08 0,12 
P2O5 1,22 0,93 1,00 1,16 

Perda ao fogo 5,91 4,87 5,39 8,16 
Total 99,38 88,15 99,25 99,18 

Ki 2,57 2,71 2,77 2,61 
Kr 1,59 1,77 1,68 1,31 
Sf 4,22 5,15 4,29 2,63 
ba 0,07 0,14 0,07 0,06 
Pi 60,21 63,95 61,36 55,36 

* FB –Formação Barreiras; SR – Solo residual maduro de granito 

 

Os valores de Ki e Kr representam índices de intemperismo e são calculados pelas 

relações moleculares de sílica/alumina (Ki) e sílica/sesquióxidos (Kr) através das 

seguintes expressões: 

 

32

2

OAl
SiOKi =                                                                                                    (Equação 6.1) 

3232

2

OFeOAl
SiO

Kr
+

=                                                                                    (Equação 6.2) 

 

Além dos índices Ki e Kr, os índices químicos Sf, ba e Pi, também baseados em 

relações moleculares obtidas na fração total do solo, tentam avaliar a lixiviação do 

silício e do feldspato através das seguintes expressões (Brito, 1981; a partir de Futai, 

2002): 
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32
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OFe
SiO

Sf =                                                                                                   (Equação 6.3) 

 

32OAl
MgOCaOba +

=                                                                                          (Equação 6.4) 

 

323222

2100
OAlOFeTiOSiO

SiO
Pi

+++
=                                                              (Equação 6.5) 

 

A presença dos óxidos indica a provável composição mineralógica dos solos. Os teores 

de SiO2, Al2O3 e Fe2O3 são predominantes tanto nos solos da Formação Barreiras como 

nos solos residuais maduros de granito (Tabela 6.7), pois fazem parte da estrutura 

cristalina da maioria dos minerais presentes nestes solos. Os valores de SiO2 confirmam 

a presença do mineral quartzo conforme foi detectado nas análises mineralógicas (a ser 

abordado no próximo item). A concentração do óxido Al2O3 pode estar relacionada 

tanto com a presença do argilomineral caulinita como a ilita ou mica. A presença de ilita 

ou mica também é sugerida pelos teores de potássio. A ausência de teores do óxido 

Na2O indica a baixa dispersividade destes solos.  
 

Com relação aos teores de óxido de ferro, a oscilação do nível freático na área de 

estudo, oxidando e reduzindo o ferro dentro da faixa de variação da água, promove a 

fixação do ferro sob a forma de óxido ou hidróxido, sob a forma de laterita e outros 

minerais. A análise mineralógica (fração areia) e microestrutural dos solos a serem 

apresentadas nos itens seguintes vêm a confirmar este fato; onde a presença de óxido de 

ferro também foi verificada.  

 

A perda ao fogo (PF) representa a diferença em porcentagem do peso do material 

aquecido a 1000ºC e a 110ºC. Esta diferença é causada pela perda de água estrutural das 

argilas. Verifica-se, em geral que os solos mais argilosos (patamar SP-02 / 2,5 – 2,8m), 

apresentaram maiores perdas.  
 

Os materiais com maior concentração de sílica contribuem para os valores mais 

elevados do Sf e do Pi, sendo estes materiais mais susceptíveis a uma maior lixiviação 

do silício. Os valores de Kr obtidos (faixa de 1,3-1,7) caracterizam solos em processos 
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de laterização, caracterizando os solos com um maior grau de intemperização (Ferreira, 

1985). Fonseca (2006) obteve valores de Kr na faixa de 1,4 -2,0 para solos de 

Bananal/SP também em processos de laterização. Pode-se afirmar segundo Prado 

(1995) que valores próximos a 2 corresponde a sílica combinada com alumina na 

estrutura da caulinita. Estes resultados confirmam a baixa atividade dos solos registrada 

pela capacidade de troca catiônica. Outra característica de solos em processos de 

laterização é a predominância de SiO2, Al2O3 e Fe2O3 na sua composição (Schellmann, 

1979, a partir de Ferreira, 1985); o que também é observado nos solos aqui estudados 

(Tabela 6.7). Os resultados das análises químicas mostram que os solos da Formação 

Barreiras e solos residuais de granito aqui estudados encontram-se em graus elevados de 

processos de intemperismo, podendo ser considerados como solos lateríticos.   
 

Com o objetivo de se tentar avaliar o grau de intemperismo num perfil de solo residual 

maduro de granito na área de estudo, foram realizadas análises químicas do solo no 

Patamar SP-02 utilizando amostras coletadas ao longo da sondagem. Os resultados são 

apresentados na Tabela 6.8 A variação dos principais óxidos (SiO2, Al2O3, Fe2O3, K2O) e 

das relações moleculares (Ki, Kr, Sf, ba, Pi) ao longo do perfil podem ser visualizados 

nas Figuras 6.6 e 6.7, respectivamente.  
 

Os teores de SiO2, Al2O3, Fe2O3, K2O também são predominantes em todas as amostras 

ao longo do perfil. Observa-se a predominância da sílica (SiO2) em toda a profundidade, 

apresentando percentuais da ordem de 47 a 65%. Lafayette (2006) também encontrou 

predominância deste óxido em solo residual de granito do Cabo de Santo Agostinho. 

Como esperado, os maiores percentuais de SiO2 são encontrados nas camadas mais 

arenosas do perfil, com destaque para as camadas entre 4,90 e 6,0m e entre 20,0 e 

22,0m, as quais apresentam os maiores percentuais de fração areia, da ordem de 70%.  
 

Os percentuais de Al2O3 (Figura 6.6) encontrados no perfil de solo residual maduro de 

granito foram da ordem de 10 a 20%, onde os maiores percentuais tendem a pertencer às 

camadas mais superficiais do perfil (aproximadamente 5,0m), relacionando-se com um 

maior grau de alteração dos argilominerais (caulinita, ilita e mica) presentes na 

composição destes solos.  
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A fixação do ferro (Fe2O3) é mais evidenciada nas camadas mais argilosas do perfil; por 

ser a fixação mais eficiente nas argilas, devido à superfície específica maior das mesmas 

(quanto menores as partículas maior a superfície total dos grãos num mesmo volume). 

Assim, é comum a argilas vermelhas, oxidadas, onde o ferro está presente aderido à 

superfície dos grãos. Por outro lado, nas camadas arenosas, a permeabilidade maior 

permite mais liberdade de migração do ferro solúvel entre os grãos de quartzo ou 

feldspatos e o efeito de fixação superficial nos grãos é menos evidente do que nas 

argilas, mas há uma maior quantidade de ferro (que pode se tornar insolúvel pela 

percolação e oscilação das águas das chuvas) obstruindo os poros do solo, juntamente 

com algum silte ou argila presente como matriz de preenchimento. Com isso pode-se 

formar na estrutura do solo blocos endurecidos ferruginosos (avermelhados) cimentados 

por óxido de ferro (Alheiros, 2004).  

 

A estrutura do argilomineral ilita é bastante similar ao do mineral muscovita (mica); e 

como as ligações das camadas intermediárias da ilita e da muscovita são feitas por íons 

de potássio, os percentuais de K2O estão relacionados à presença destes argilominerais. 

Algumas ilitas podem conter magnésio e ferro na sua estrutura (Marshall, 1964) (a partir 

de Mitchell, 1993), podendo haver também correlação com as concentrações 

encontradas dos óxidos Fe2O3 e MgO nas amostras. 

 

Alguns dos índices de intemperismo químico estão apresentados na Figura 6.7. 

Observa-se que o índice Sf, o qual indica a presença do silício, apresenta-se com uma 

certa constância ao longo do perfil. Apenas as camadas de solo com maior concentração 

do mineral quartzo contribuem para elevar este índice. O índice ba relacionado à 

presença do feldspato indica que houve pouca lixiviação. O índice Pi relaciona-se com a 

variação do silício onde os maiores valores relacionam-se com as camadas mais 

arenosas do perfil. De um modo geral, não houve resposta muito significativa devido ao 

possível grau de alteração ao longo do perfil e a profundidade analisada. Certamente 

estes índices teriam tendência mais bem definida mais próxima à rocha sã. Observa-se 

que os menores valores de Ki, Kr encontram-se nas camadas superficiais 

(aproximadamente 5m) indicando um maior grau de intemperização sofrido nestes 

solos. .
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Tabela 6.8. Resultados das análises químicas - Óxidos (Perfil Patamar SP-02) - Solo residual maduro de granito. 
 
 
 
 

PRINCIPAIS ÓXIDOS (%) Prof. 

(m) SiO2 Al2O3 Fe2O3 CaO MgO K2O TiO2 MnO P2O5 PF Total 

0,0 – 2,0 55,65 18,78 10,19 0,45 0,94 9,22 1,51 0,06 1,06 7,42 99,28 

2,0 – 4,9 46,75 19,88 12,72 0,41 0,39 12,7 2,08 0,12 1,16 8,16 99,38 

4,9 – 6,0 65,29 19,02 5,01 0,95 0,46 11,36 1,33 0,04 1,06 3,66 99,18 

6,0 – 10,45 55,36 15,32 11,00 1,64 0,66 10,05 1,83 0,07 0,95 5,18 99,06 

10,45 – 11,45 57,73 11,66 12,78 0,5 0,57 10,34 1,40 0,05 0,86 4,00 99,89 

11,45 – 14,0 51,93 14,60 12,66 1,40 0,66 7,18 2,15 0,08 0,99 7,6 99,25 

14,0 – 20,18 56,66 15,01 9,35 1,20 0,56 6,97 2,20 0,05 0,97 6,18 99,15 

20,18 – 22,0 62,98 10,56 2,76 1,75 0,56 14,11 1,37 0,03 0,96 3,96 99,04 

22,0 – 23,0 50,17 12,73 11,06 3,38 1,14 9,94 1,98 1,14 1,33 7,11 99,98 
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Figura 6.6. Resultados da análise química total ao longo do perfil do solo residual maduro de granito (Patamar SP-02). 
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Figura 6.7. Resultados das relações moleculares ao longo do perfil do solo residual maduro de granito (Patamar SP-02). 
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6.4. ENSAIOS MINERALÓGICOS  

 

Uma análise mineralógica permite além da composição mineral, a determinação dos 

tamanhos, formas e características das partículas num solo. A mineralogia também tem 

papel fundamental em interações químicas que ocorrem entre as partículas do solo. 

Juntos, estes fatores determinam a plasticidade, expansão, compressão, força e 

comportamento de condutividade dos fluidos nos solos. Embora a mineralogia permita 

um maior entendimento das características geotécnicas dos solos, a mesma não é 

empregada com freqüência nas investigações geotécnicas (Mitchell, 1992).  

 

Pode-se afirmar também que a mineralogia tem importância fundamental na resistência 

ao cisalhamento dos solos, principalmente na resistência residual, já que esta se 

apresenta como um dos fatores de maior influência nos valores de resistência. A 

natureza e composição dos minerais dos solos são os fatores mais importantes que 

governam o mecanismo de cisalhamento residual (Lupini et al., 1981; Skempton, 1985). 

A magnitude da resistência residual é controlada pelo tipo do mineral argílico e pelo 

teor da fração argila (Stark & Eid, 1994).  

 

Tendo em vista o exposto, o objetivo principal das análises aqui realizadas é a 

possibilidade de um melhor conhecimento geotécnico do solo e em conseqüência 

melhor compreensão na interpretação dos resultados de ensaios de laboratório e campo. 

 

Nos itens subsequentes, serão apresentadas as análises mineralógicas dos materiais em 

estudo tendo como base as análises realizadas por lupa binocular referente a fração areia 

e as análises através de difração de Raio X referentes a fração silte e argila. Os 

resultados serão apresentados em forma de fotos (fração areia) e de difratogramas 

(fração argila e silte). 

  

6.4.1. Fração areia 

 

A análise mineralógica da fração areia foi realizada no LAGESE – Laboratório de 

Geologia Sedimentar através de lupa binocular pertencente ao Departamento de 

Geologia da UFPE, com o apoio da Professora Lúcia Valença. 
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A metodologia para esta análise constou inicialmente de coleta de porções 

representativas das amostras; onde em seguida as mesmas foram lavadas nas peneiras 

#10 (2mm) e # 200 (0,075mm), sob água corrente com o objetivo de remover a fração 

fina dos solos. O material retido nestas peneiras (no caso, reteu-se material apenas na 

peneira de abertura 0,075mm) foi colocado na estufa a 100º C; sendo em seguida 

armazenados em sacos plásticos, etiquetados e levados ao Departamento de Geologia.  

 

As Figuras 6.8 e 6.9 ilustram os grãos da fração total de areia dos solos pertencentes à 

Formação Barreiras (FB) e dos solos residuais maduros de granito (SR) envolvidos no 

movimento de massa estudado.  

 

Segundo Valença (2005), o estudo morfoscópico e composicional de grãos de solos da 

Formação Barreiras dos patamares SM-02 e SP-01 (Figura 6.8) (a exceção da amostra 

do patamar SP-01 a 6,3-6,9m) mostra, de um modo geral, que as amostras apresentam 

grãos de areia mal selecionados com a presença do mineral quartzo em sua composição, 

confirmando os elevados teores de SiO2 encontrados nas análises químicas. Quanto à 

cor, ocorre a predominância dos hialinos, apresentando também grãos leitosos e 

raríssimos grãos opacos. Quanto ao arredondamento é observada a predominância de 

grãos sub-angulosos a angulosos e alguns grãos sub-arredondados (grãos maiores). O 

arrendondamento dos grãos reflete a característica de possíveis sedimentos depositados 

sob condições de alta energia. Embora estas análises tenham sido realizadas em algumas 

profundidades, não se observou variação significativa quanto à cor e ao arredondamento 

dos grãos.  

 

Mesmo com o processo de lavagem na preparação das amostras tenha removido a maior 

parte dos óxidos, ainda verificam-se alguns grãos de quartzo revestidos por películas de 

óxido de ferro, resultando na tonalidade avermelhada e em algumas amostras a presença 

de fragmentos de concreções ferruginosas. Este fato vem a confirmar os teores de óxido 

de ferro encontrados nas análises químicas dos solos aqui estudados e a possibilidade 

destes solos estarem em processos de laterização. Segundo Milititsy (1985) solos em 

processos de laterização apresentam predominantemente na fração areia, o mineral 

quartzo na sua composição. 
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Patamar SM-02 (1,5 - 1,8m) – FB 
 

 
 

Patamar SP-01 (1,5 - 1,8m) – FB 
 

 
 

Patamar SM-02 (4,3 - 4,9m) – FB 
 

 
 

Patamar SP-01 (5,7 - 6,3m) – FB 
 

 
 

Patamar SM-02 (4,9 - 5,5m) – FB 
 

 
 

Patamar SP-01 (6,3 - 6,9m) – SR 
 

Figura 6.8. Análise mineralógica da fração areia total realizada com lupa binocular.      

Mineral quartzo (0,075 < φgrão mm < 2). 
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O estudo morfoscópico e composicional de grãos de solos residuais maduros de granito 

(Figura 6.9) também mostra, de um modo geral, as mesmas características apresentadas 

para os solos da Formação Barreiras. Verifica-se que as amostras apresentam grãos de 

areia mal selecionados com a presença do mineral quartzo em sua composição, 

confirmando os elevados teores de SiO2 encontrados nas análises químicas. Não foi 

observado nas amostras de solo residual de granito, o mineral feldspato, sendo mais um 

indício destes materiais estarem em graus elevados de processos de intemperismo.  

 

Quanto à cor, semelhante aos solos da Formação Barreiras, ocorre a predominância dos 

hialinos, apresentando também grãos leitosos e raríssimos grãos opacos. Quanto ao 

arredondamento é observada a predominância de grãos sub-angulosos a angulosos e 

alguns grãos sub-arredondados. Pode-se verificar também alguns grãos de quartzo 

revestidos por películas de óxido de ferro, confirmando a possibilidade destes solos 

estarem em processos de laterização. 

 

Em particular a amostra do patamar SP-02 a 2,5m (solo residual maduro de granito) 

observa-se uma areia com tamanho de grãos bem menores em relação às outras 

amostras, sendo justificado pela alta percentagem de finos deste material.  

 

Características mineralógicas semelhantes da fração areia de solos da Formação 

Barreiras e solo residual maduro de granito também são descritas por Lafayette (2006).  
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Patamar SP-02 (1,5 - 1,8m) – SR 
 

 
 

Patamar SP-02 (2,5 - 2,8m) – SR 
 

 
 

Patamar SP-02 (6,0 - 6,6m) – SR 
 

 

Figura 6.9. Análise mineralógica da fração areia total realizada com lupa binocular. 

Mineral quartzo (0,075 < φgrão mm < 2). 
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6.4.2. Fração silte e argila 
 

A análise mineralógica da fração silte e argila do material coletado em blocos foi 

realizada através de difração de Raio-X; onde utilizou-se um difratômetro da marca 

Rigaku – RINT200 X-Ray Difratometer, com radiação K-alfa do cobre, velocidade do 

goniômetro de 4º/min e velocidade da carta de 40mm/min. As lâminas de argila e silte 

utilizadas foram submetidas aos seguintes tratamentos: a) saturadas com magnésio e 

glicerol; b) saturadas com potássio e secas a 25ºC; e c) saturadas com potássio e 

aquecidas a 550ºC por duas horas. A confecção das lâminas e o posterior tratamento 

foram realizados no Laboratório de Ciências do Solo pertencente a UFRPE 

(Universidade Federal Rural de Pernambuco) sob os cuidados do técnico Camilo Sidrak. 

A difração do Raio-X foi realizada no ITEP– Instituto Tecnológico de Pernambuco, no 

setor de Metrologia. A análise dos difratogramas das frações argila e silte foram 

realizadas com o apoio da Geóloga Lúcia Valença, do Departamento de Geologia da 

UFPE.   
 

A análise mineralógica das frações silte e argila dos materiais provenientes da 

amostragem Denisson foi realizada no Departamento de Engenharia de Minas sob 

orientação da Professora Lucila Borges. Em virtude de quebra do equipamento 

pertencente a UFRPE, o qual possibilitava a separação das frações argila e silte; não foi 

possível a confecção e posterior tratamento das lâminas de solo referentes a estas 

frações. Sendo assim, a metodologia aplicada nestas amostras difere da aplicada às 

amostras coletada dos blocos, por não haver separação entre a fração silte e argila dos 

solos e de não receberem nenhum tratamento específico quando da preparação das 

lâminas. Dessa forma, a as análises foram realizadas através de difração de Raio – X na 

fração total de finos do solo (argila e silte). 
  
Os difratogramas de Raios X referentes à fração argila dos materiais provenientes dos 

blocos estão apresentados nas Figuras 6.10 a 6.13 e os da fração silte nas Figuras 6.14 a 

6.17. Os difratogramas referentes às amostras coletadas em profundidade (amostragem 

Denisson) são apresentados nas Figuras 6.18 a 6.22. A identificação dos minerais 

presentes nos solos se deu considerando-se preferencialmente os picos de 1º ordem. Os 

resultados obtidos são registros gráficos, compreendendo picos específicos através dos 

quais pode-se determinar o tipo de mineral presente na amostra, por comparação com os 

presentes em tabelas encontradas na literatura.  
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As frações argila (com tratamentos) referentes tanto às amostras dos solos da Formação 

Barreiras como os solos residuais maduros de granito (Figuras 6.10 a 6.13) indicam, em 

geral, a presença dos minerais caulinita, mica e quartzo. O mineral quartzo presente nos 

resultados refere-se possivelmente a uma pequena proporção de grãos < 2μm. Apenas a 

amostra do patamar SP-02 a 1,5-1,8m não apresentou o mineral mica na sua 

composição, indicando um maior grau de intemperismo nesta amostra. Nas lâminas com 

tratamento de K-550ºC e Mg-Glicerol confirma-se a presença do mineral mica; já que o 

mesmo não se altera com os tratamentos dado as lâminas. Verifica-se também a 

confirmação da presença da caulinita, já que este mineral ao ser aquecido a 550°C  

desaparece. Apesar dos processos de intemperismo sofrido nos solos; a presença da 

mica é explicada, tendo em vista que ela é o mineral (dos primários usuais) mais 

resistente na fração argila. Resultados semelhantes foram encontrados por Lafayette 

(2006) tanto para solos da Formação Barreiras como solos residuais maduros de granito. 

Gusmão Filho et al. (1986) também encontraram os minerais caulinita, mica e quartzo 

em solos da Formação Barreiras.  
 

Os difratrogramas referentes à fração silte (com tratamentos) dos solos da Formação 

Barreiras e dos solos residuais maduros de granito (Figuras 6.14 a 6.17) indicam a 

presença predominante do mineral quartzo nesta fração dos solos. Embora com picos de 

menor intensidade, verifica-se mesmo na fração silte a presença dos argilominerais 

caulinita e mica. A ausência do mineral feldspato, na fração silte, indicada pelo ensaio 

de difração de raio-X, pode ser um indício de um grau elevado de alteração dos solos.  
 

Os difratrogramas referentes a fração argila e silte (sem tratamentos) dos solos da 

Formação Barreiras e dos solos residuais maduros de granito (Figuras 6.18 a 6.22) 

coletados em profundidade (amostragem Denisson) indicam a predominância do 

mineral quartzo. Os minerais mica e caulinita também são encontrados, porém com 

picos de menor intensidade. Destaca-se que a ausência de tratamento (K-25ºC; K-550ºC 

e MG-Glicerol) e a não separação da fração silte da fração argila destas amostras, 

conforme explicado anteriormente, limita um pouco as análises mineralógicas; já que a 

reflexão do mineral quartzo tem a tendência de predominar sobre os demais minerais, 

não sendo possível, desta forma identificar de forma precisa a intensidade real dos 

outros minerais presentes na composição destes solos.     
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Figura 6.10. Difratogramas de Raio – X da fração argila – Patamar SM-02 (1,5-1,8m) / 

Formação Barreiras.  
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Figura 6.11. Difratogramas de Raio – X da fração argila – Patamar SP-01 (1,5-1,8m) / 

Formação Barreiras. 
 

 

K – 550˚ C 

Mg - Glicerol 

 

K – 25˚ C

(Qz) (M) 

(Qz) 

(K
) 

(K
) (M

) 

(Q
z)

 
 

 

2θ

(M
) 

(K) - caulinita; 
(Qz) - quartzo; 
(M) - mica. 



 214

9,
99

45
4

5,
02

34
5

4,
48

00
5

3,
34

32
5

2,
56

85
8

2,
00

09
6

 

8,
98

09
7

7,
16

65
3

5,
98

04
1

4,
48

00
5

3,
57

56
2

2,
98

96
5

 
 

0 10 20 30 40
0

0

0

0

0

0

0

12
,4

04
63

7,
17

81
2

5,
88

55
1

4,
48

00
5

3,
57

56
2

3,
14

86
3

2,
57

86
1

2,
38

15
6

2,
22

54

1,
99

92
9

 
 

 

Figura 6.12. Difratogramas de Raio – X da fração argila – Patamar SP-02 (1,5-1,8m) / 

Solo residual maduro de granito. 
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Figura 6.13. Difratogramas de Raio – X da fração argila – Patamar SP-02 (2,5-2,8m) / 

Solo residual maduro de granito. 
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Figura 6.14. Difratogramas de Raio – X da fração silte – Patamar SM-02 (1,5-1,8m) / 

Solo da Formação Barreiras. 
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Figura 6.15. Difratogramas de Raio – X da fração silte – Patamar SP-01 (1,5-1,8m) / 

Solo da Formação Barreiras. 
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Figura 6.16. Difratogramas de Raio – X da fração silte – Patamar SP-02 (1,5-1,8m) / 

Solo residual maduro de granito. 
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Figura 6.17. Difratogramas de Raio – X da fração silte – Patamar SP-02 (2,5-2,8m) / 

Solo residual maduro de granito. 
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Figura 6.18. Difratogramas de Raio – X da fração silte e argila – Patamar SM-02 (4,3-

4,9m) / Formação Barreiras. 

 

 

 

 
 

Figura 6.19. Difratogramas de Raio – X da fração silte e argila – Patamar SM-02 (4,9-

5,5m) / Formação Barreiras. 

 

(Qz) – quartzo; 
(M) – mica; 
(K) - caulinita. 
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Figura 6.20. Difratogramas de Raio – X da fração silte e argila – Patamar SP-01 (5,7-

6,3m) / Formação Barreiras. 

 

 

 
 

Figura 6.21. Difratogramas de Raio – X da fração silte e argila – Patamar SP-01 (6,3-

6,9m) / Solo residual maduro de granito. 

(Qz) – quartzo; 
(M) – mica; 
(K) - caulinita. 
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Figura 6.22. Difratogramas de Raio – X da fração silte e argila – Patamar SP-02 (6,0-

6,6m) / Solo residual maduro de granito. 
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(M) – mica; 
(K) - caulinita. 
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6.5. ANÁLISE MICROESTRUTURAL DO SOLO 

6.5.1. Introdução e metodologia adotada  
 

A composição química e mineralógica é importante para entender o comportamento do 

solo, mas é preciso também conhecer a estrutura do solo. Segundo Leroueil & Vaughan 

(1990) a estrutura do solo pode ser definida como a combinação do efeito do arranjo das 

partículas. A descrição da estrutura do solo natural é extremamente complexa, pois 

depende de vários fatores. A influência da estrutura geológica, tais como 

descontinuidades reliquiares, falhas, fraturas e a própria heterogeneidade da mineralogia 

da rocha matriz, reflete diretamente no solo que será formado por este material.  
 

Segundo Mitchell (1992) os valores de resistência, permeabilidade e compressibilidade 

dos solos são determinados diretamente pelo tamanho e forma das partículas, a 

mineralogia, seus arranjos e as forças entre eles. As propriedades geotécnicas dos solos 

são governadas pela estrutura e podem ser modificadas pela remoldagem.   
 

A microestrutura do solo pode auxiliar num melhor entendimento do comportamento 

mecânico observado no laboratório. A forma mais direta de visualizar a microestrutura 

do solo é através da microscopia eletrônica de varredura (MEV), na qual o solo pode ser 

fotografado com ampliação de centenas a milhares de vezes. Este procedimento permite 

observar o arranjo das partículas, cimentações e até mesmo identificar alguns minerais.  
 

Na presente pesquisa o equipamento utilizado para a análise da microestrutura do solo 

foi o microscópio da marca Jeol JSM – 5600 LV (Scanning Electron Microscope) do 

setor de Microscopia Eletrônica do Laboratório de Imuno Patologia Keizo Asami 

(LIKA) pertencente à UFPE. A análise das amostras foi realizada com a ajuda do 

técnico Rafael Padilha pertencente ao LIKA. A preparação das amostras constou de 

coleta de pequenos torrões de solo (indeformados) de seção aproximada de 10mm, os 

quais foram colocados em cápsulas e mantidos em estufa por 24 horas para completa 

secagem. Após a secagem, as amostras foram conduzidas em cápsulas para o LIKA, 

com o intuito de não haver perturbações na estrutura original dos solos. Para obtenção 

da superfície de observação, as amostras foram fixadas em um suporte metálico 

cilíndrico por meio de uma cola especial. Em seguida os suportes com as amostras 

fixadas foram colocados em uma campânula de vácuo, para então serem submetidas à 

metalização com feixes de ouro. Após este processo procedeu-se a realização da 
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varredura das amostras. As análises dos resultados foram realizadas com a ajuda do 

Professor Silvio Romero do Departamento de Engenharia Civil da UFPE.  
 

6.5.2. Apresentação e análise dos resultados  
 

As Figuras 6.23 e 6.24 apresentam os resultados dos solos da Formação Barreiras e os 

solos residuais maduros de granito coletados em blocos a profundidades de 1,5-1,8m e 

2,5-2,8m. A Figura 6.25 apresenta os resultados da estrutura dos solos coletados 

próximos à superfície de ruptura “in situ” através de amostragem Denisson.   
 

Nos solos da Formação Barreiras localizados a 1,5-1,8m (Figura 6.23-a1, -b1, -b2) 

observa-se de um modo geral, uma estrutura agregada, constituída principalmente por 

grãos de quartzo revestidos por finos que possivelmente são compostos de argila 

(caulinita) e óxidos de ferro; onde estes últimos formam os agregados ou as concreções 

lateríticas. Os ensaios granulométricos, com e sem utilização de defloculante, indicaram 

que nos solos estudados as partículas de argila tende a apresentar-se agregada no seu 

estado natural. 
  

O indício da presença de concreções são baseados nos valores dos índices de 

intemperismo (Kr) obtidos, tanto para os solos da Formação Barreiras com para os solos 

residuais maduros de granito (Tabela 6.7), típica de solos em processos de laterização. 

As possíveis concreções em conjunto com a caulinita podem ser visualizadas nas 

Figuras 6.23-a2, -a3. Segundo Botelho da Costa (1973) (a partir de Camapum de 

Carvalho, 2004), a agregação em solos em processos de laterização ocorre devido à 

ação floculante dos óxidos de ferro e alumínio. De acordo com a caracterização química 

realizada, os teores destes óxidos (Tabela 6.7) predominam nos solos aqui estudados. 
 

Visualiza-se também, de um modo geral, a presença de alguns grãos de quartzo 

fisicamente livres. A presença de micro e macroporos também é visualizada, 

distribuindo-se entre as concreções e no interior delas. A ligação entre os grãos de 

quartzo se dá diretamente e pela presença da caulinita em conjunto com as concreções 

de óxidos de ferro. A presença de placas de caulinita empilhadas circundadas por 

concreções pode ser visualizada na Figura 6.23-b3.  
 

Com relação à estrutura dos solos residuais maduro de granito (Figura 6.24) verifica-se 

também a presença de grãos de quartzo revestidos por película de finos (argila e óxidos 

de ferro) (Figura 6.24-a1, -b1). Embora seja observada a possível presença de 
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concreções de óxidos de ferro, esta pode ser considerada em menor escala comparando-

se as encontradas nos solos da Formação Barreiras; onde observa-se grãos de quartzo 

com pouco revestimento (Figura 6.24-a1). As ligações entre os grãos se dão por contato 

direto (Figura 6.24-a1) ou por pontes formadas pelas agregações de caulinita e óxidos 

de ferro (Figura 6.24-b2). Os ensaios granulométricos, com e sem utilização de 

defloculante, indicaram que nos solos residuais maduros de granito estudados as 

partículas de argila tende a apresentar-se agregada no seu estado natural. 

Empacotamentos simples e a presença de micro e macro poros também são visualizados 

nessas amostras. Placas de caulinita em processos de intemperização podem ser 

observadas nas Figuras 6.24-a2 e em detalhes na Figura 6.24-a3. Na Figura 6.24-b3 

pode-se visualizar também a presença de fragmentos de placas de caulinita em conjunto 

com as concreções revestindo os grãos de quartzo. De um modo geral, devido ao nível 

de intemperismo sofrido tanto pelos solos da Formação Barreiras como pelos solos 

residuais maduros de granito aqui estudados, pode-se considerar que as estruturas destes 

solos são praticamente semelhantes.   
 

A Figura 6.25 mostra a estrutura dos solos da Formação Barreiras e do solo residual 

maduro de granito situado próximos à superfície de ruptura “in situ”. Verifica-se que a 

estrutura dos solos se modifica bastante da estrutura relatada nos parágrafos anteriores. 

Um sutil desenvolvimento de estrias e ondulações na direção do cisalhamento pode ser 

visualizada na Figura 6.25-a1, referente ao solo da Formação Barreiras, devido a seu 

caráter mais arenoso. Segundo Lupini et al. (1981) essas ondulações ocorrem 

geralmente em solos com percentual de argila menor que 50%. 
 

Observa-se nitidamente na Figura 6.25 que os grumos de solo foram destruídos, dando 

vez a uma estrutura com tendência de alinhamento das partículas de solo. Esse 

alinhamento é devido predominantemente ao argilomineral caulinita presente na 

composição destes solos, que tendem a se alinhar quando o solo é submetido a grandes 

deformações. No caso em estudo, onde o movimento de massa encontra-se 

possivelmente no estágio de reativação, a resistência ao cisalhamento atual na superfície 

de ruptura é controlada pela resistência residual atingida após as grandes deformações 

ocorridas. Nesse caso, a mineralogia e a fração argila dos solos tem importância 

significativa nos valores de resistência (Lupini et al., 1981; Skempton, 1985; Stark & 

Eid, 1994).  
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(a.1) aumento 300x – 50μm (b.1) aumento 300x – 50μm 

(a.2) aumento 800x – 20μm (b.2) aumento 800x – 20μm 

(a.3) aumento 1700x – 10μm (b.3) aumento 1600x – 10μm 

 
 
Figura 6.23. Eletromicrografia. Solos da Formação Barreiras da área de estudo. (a) 

amostra Patamar SM-02 (1,5-1,8m); (b) amostra Patamar SP-01(1,5-1,8m).  
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(a.1) aumento 200x – 100μm (b.1) aumento 200x – 50μm 

(a.2) aumento 500x – 50μm (b.2) aumento 500x – 20μm 

(a.3) aumento 1500x – 10μm (b.3) aumento 1000x – 10μm 

 
 

Figura 6.24. Eletromicrografia. Solo residual maduro de granito da área de estudo.(a) 

amostra Patamar SP-02 (1,5-1,8m); (b) amostra Patamar SP-02 (2,5-2,8m).  
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(a.1) aumento 100x – 100μm (b.1) aumento 100x – 100μm 

(a.2) aumento 500x – 50μm (b.2) aumento 300x – 50μm 

(a.3) aumento 1000x – 10μm (b.3) aumento 700x – 20μm 

 

Figura 6.25. Eletromicrografia. Solos situados próximos à superfície de ruptura “in 

situ”. (a) Solo da Formação Barreiras - Patamar SM-02 (4,3-4,9m); (b) 

Solo residual maduro de granito - Patamar SP-02 (6,0-6,6m).  
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6.6. PERMEABILIDADE 
 
 
O equipamento utilizado para se determinar a permeabilidade em laboratório foi o Tri 

Flex-2. Este equipamento permite realizar até 3 ensaios simultaneamente em amostras 

indeformadas, conforme ilustra a Figura 6.26a. A principal característica deste 

equipamento é a sua capacidade de simular o ensaio de permeabilidade sob diferentes 

pressões (confinante, base e topo).  
 

  

(a)  (b) 

 
Figura 6.26. (a) Equipamento Tri Flex – 2. (b) Detalhe do corpo de prova na célula de 

vidro.  

 

Para realização do ensaio utilizaram-se corpos de prova indeformados com dimensões 

de 10 cm de altura e 10 cm de diâmetro. Os corpos de prova foram inseridos na célula 

de acrílico (Figura 6.26b) onde se colocou no topo e na base dos mesmos, um conjunto 

composto de pedra porosa, papel filtro e top cap, onde o papel filtro foi sempre posto 

em contato com o solo. Encamisam-se os corpos de prova, com uma membrana fixada 

com ligas de borracha, evitando seu contato lateral com a água. Após a montagem da 

célula foi verificado se não existiam bolhas de ar na superfície, aplicando-se uma 

pressão lateral para a remoção de ar nas pedras porosas e das linhas de tubulação. 

Maiores detalhes da operacionalização do ensaio podem ser vistos em Silva (2003).  

 

Os ensaios foram realizados tentando simular, aproximadamente, as tensões de campo, 

onde a tensão confinante, na base e no topo utilizadas foram de 60, 50 e 45 kPa, 

respectivamente. A cada 24 horas era verificado se a amostra estava saturada através do 

critério de percolação d’água no corpo de prova, onde o volume d’água que entrava pela 
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base da amostra tinha que ser o mesmo que saia pelo topo, imprimindo-se à amostra um 

gradiente de fluxo ascendente de 5kPa. A saturação dos corpos de prova se deu em 

média por um período de 3 dias. Após verificar a saturação do corpo de prova pelo 

processo acima descrito, era realizado o ensaio de permeabilidade. Inicialmente 

fechavam-se as válvulas de inserção de pressão da base e do topo da célula onde se 

encontrava o corpo de prova saturado no Tri flex-2. Em seguida, imprimia-se um 

gradiente de fluxo ascendente de 5kPa, para se fazer percolar um volume de água 

destilada de 5cm3 na amostra. Finalmente, abriam-se as válvulas de topo e de base da 

célula e, iniciava-se a cronometragem do tempo que a água levava para percolar na 

amostra.  
 

Repete-se este procedimento até a constância de pelo menos três leituras do tempo com 

variação de até ± 5%. Utilizando-se desse resultado, calcula-se o coeficiente de 

permeabilidade (k) por meio da seguinte expressão: 

 
                        K =   V. L                    (cm/seg)                                          (Equação 6.6) 

                                  A.T.P 
 

Onde: V= Volume percolado (5 cm3); 

           L= Altura da amostra (10 cm); 

           A= Área do corpo de prova (78,54 cm2); 

           T= Tempo médio p/ percolação de 5 cm3 (s); 

           P= Gradiente psi x 70.37 cm/psi (cm- H2O). 
 

A Tabela 6.9 apresenta os resultados obtidos dos ensaios de permeabilidade realizados 

utilizando o equipamento Tri flex – 2. 
 

Tabela 6.9. Resultados dos ensaios de permeabilidade utilizando o equipamento Tri 

flex. 
 

Local / Profundidade 
(m) 

Permeabilidade 
(m/s) 

Descrição do solo / Formação 
Geológica 

Fração de finos
(argila e silte) 

(%) 
Patamar SM-02 / 1,5-1,8m 4,84 x 10-6 Areia argilosa / Formação Barreiras 35 
Patamar SP-01 / 1,5-1,8m 1,22 x 10-6 Areia argilosa / Formação Barreiras 37,5 
Patamar SP-02 / 1,5-1,8m 5,05 x 10-7 Areia argilosa / Solo residual maduro de 

granito 
44 

Patamar SP-02 / 2,5-2,8m 8,76 x10-7 Argila arenosa / Solo residual maduro de 
granito 

72 
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A permeabilidade encontrada da ordem de 10–6 m/s para os solos da Formação Barreiras 

e de 10–7 m/s para o solos residuais maduros de granito são concordantes com os valores 

obtidos “in situ” nesse estudo através do ensaio “guelph” (Capítulo 3, item 3.4.4.2) para 

ambas formações geológicas. Segundo Head (1994) pode-se classificar os solos da 

Formação Barreiras e solos residuais maduros de granito com permeabilidade baixa e 

muito baixa, respectivamente.  
 

Os resultados também são concordantes com a granulometria dos solos estudados, onde 

o caráter mais argiloso encontrado nos solos residuais maduros de granito (ver tabela 

6.2) coincide com permeabilidade mais baixas. Os resultados obtidos no presente estudo 

também estão dentro da faixa de permeabilidade encontrada em outros solos da 

Formação Barreiras e solos residuais maduros de granito do Estado de Pernambuco 

apresentados sumariamente na Tabela 6.10. 

 

Tabela 6.10. Permeabilidade de solos da Formação Barreiras e solos residuais de granito 

do Estado de Pernambuco. 

 
Permeabilidade (m/s) Solo Referência Local  
“in situ” 
(Guelph) 

Laboratório
(Tri flex) 

Presente estudo Camaragibe, PE 1,1 a 
2,7x10-7 

5,05 e 
8,76x10-7 

 
Residual maduro 

de granito Lafayette (2005) Cabo, PE --- 2,82  a  
4,83x10-7 

Presente estudo Camaragibe, PE 1,25 a 
7,3x10-6 

1,22 e 
4,84x10-6 

Coutinho et al. (1999) Recife, PE 4,78x10-5 --- 
Lafayette (2000) Recife, PE 2,5x10-5  7,6x10-5 
Lima (2002) Recife, PE 1,79 a  

9,07x10-7 
1,24x10-5 a 
6,43x10-7 

Lafayette (2006) Cabo, PE 0,72 a 
8,94x10-6 

2,78 a 
5,23x10-6 

 
 
 

Formação 
Barreiras 

Santana (2006) 
 

Recife, PE 1,89 a  
3,15x10-5 

1,89 a  
2,12 x10-5 
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A Figura 6.27 apresenta faixa de valores típicos de permeabilidade de alguns solos 

residuais relacionadas com sua granulometria (Coutinho e Silva, 2005; modificado de 

Schnaid et al., 2004). As faixas de valores de permeabilidade apresentada na Tabela 

6.10 referentes a solos residuais maduros de granito e solos da Formação Barreiras de 

Pernambuco, incluindo os do presente estudo também foram inseridas na Figura 6.27.  

 

 

 
 

Figura 6.27. Permeabilidade de solos residuais e solos da Formação Barreiras (Coutinho 

e Silva, 2005; modificado de Schnaid et al., 2004). 

 

Pode ser observado que os solos residuais apresentam uma ampla faixa de valores de 

permeabilidade (10-4 a 10-10 m/s) a depender do tipo de rocha matriz, destacando a 

grande faixa dos solos residuais de basalto. Verifica-se que os resultados dos solos 

residuais maduros de granito de Pernambuco encontram-se na faixa de                         

1,1 a 8,7 x 10-7m/s (Tabela 6.10) estão de acordo com a proposta. Os solos da Formação 

Barreiras compreendem uma maior faixa de valores da ordem de 10-5 a 10-7 m/s, onde a 

variação dos resultados depende dos teores mais argilosos ou arenosos dos materiais 

estudados. 
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6.7. ENSAIOS DE SUCÇÃO PARA DETERMINAÇÃO DAS CURVAS 

CARACTERÍSTICAS 

6.7.1. Introdução e metodologia adotada nos ensaios 

 

A relação constitutiva entre o teor de umidade ou o grau de saturação e a sucção é 

definida como curva característica. Sua forma, assim como os valores de sucção estão 

intimamente relacionados com a textura, composição mineralógica e estrutura do solo. 

Sendo assim, o objetivo principal destes ensaios consiste na obtenção de uma 

caracterização geotécnica de laboratório mais abrangente a respeito de solos da 

Formação Barreiras e solos residuais maduros de granito, envolvendo as características 

que englobam os solos não saturados. 

 

Nesta pesquisa, as curvas características foram obtidas pelo método do papel filtro, pela 

Câmera de Pressão de Richards e pelo Funil de Haines. O método do papel filtro baseia-

se no princípio de que um solo, quando é posto em contato com um papel filtro, em um 

ambiente hermeticamente fechado, faz com que este último absorva uma certa 

quantidade de água do solo até que o sistema entre em equilíbrio de pressão. Nesta 

condição, o papel e o solo possuirão a mesma sucção, porém com umidades 

gravimétricas diferentes. Conhecida a curva de calibração do papel (relação sucção-

umidade) e a umidade gravimétrica do mesmo determina-se a sucção do solo. Na atual 

pesquisa foram obtidas tanto a curva de secagem como a de umedecimento.  

 

Para início dos ensaios, foram moldados dois corpos de prova de cada um dos quatro 

blocos obtidos (um total de oito corpos de prova), por cravação estática, de anéis 

confeccionados em aço inoxidável com dimensões e peso bem definidos (diâmetro de 

7,2cm e altura 3,0cm). A cravação do anel ocorreu sempre no sentido vertical, partindo 

do topo do bloco, acompanhada do desbaste do solo circundante ao anel utilizando uma 

faca afiada de lâmina reta. Em seguida, era cortado em torno de 10 mm abaixo da face 

inferior do corpo de prova, separando-o do bloco. Em cada corpo de prova, a superfície 

era devidamente nivelada utilizando uma régua metálica. Os corpos de prova eram 

pesados e do material remanescente do acabamento eram coletadas três amostras de solo 

para determinação do teor de umidade inicial do ensaio. 
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Os ensaios tiveram início com a saturação dos corpos de prova, objetivando 

primeiramente a determinação da curva de secagem (o início dos ensaios referem-se aos 

pontos de umidade máxima). Desta forma, os corpos de prova foram colocados sobre 

pedras porosas em contato com água destilada, onde o nível d’água situava-se 

aproximadamente na metade da espessura das pedras porosas. A fim de evitar o contato 

dos corpos de prova com as pedras porosas foi colocado um papel filtro entre os 

mesmos. A saturação dos corpos de prova deu-se por capilaridade, por um período de 

aproximadamente 15 dias. Após este período os corpos de prova foram colocados em 

um dessecador contendo água destilada para melhor estabilização de ambos os lados dos 

corpos de prova por um período de 24 horas.  

 

Em seguida, dois papéis filtros (um em cada lado do corpo de prova) foram colocados 

em contato com o solo. O manuseio do papel filtro durante todo o ensaio foi realizado 

com o auxílio de uma pinça metálica, para evitar qualquer alteração nas características 

originais do papel. O conjunto (papel mais corpo de prova) foi envolvido com várias 

camadas de filme de PVC para evitar a transferência (perda ou ganho de umidade) de 

água com o meio, seguido por papel alumínio e armazenado em uma caixa térmica 

(caixa de isopor). O tempo de estabilização adotado foi de 7 dias. Esses procedimentos 

foram adotados para obtenção de todos os pontos das curvas características. Após este 

período os papéis eram removidos das amostras e pesados em uma balança digital com 

capacidade de 200gr e sensibilidade de 0,0001gr, determinando-se, desta forma, o peso 

úmido. Em seguida, os papéis eram colocados em cápsulas numeradas e conduzidos a 

uma estufa com temperatura de 105oC durante 24h, para posterior determinação do peso 

seco.  

 

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

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

seco, alguns cuidados foram tomados, a fim de evitar ganho de umidade do papel até o 

momento da pesagem. As cápsulas contendo os papéis filtro eram removidas da estufa 

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). Estes procedimentos foram realizados até a obtenção final 

das curvas características, tanto a curva de secagem como a de umedecimento. Uma vez 
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que haviam dois corpos de prova por amostra, dois pontos da curva eram obtidos em 

cada pesagem.  

 

Para obtenção da curva de secagem, os corpos de prova permaneciam expostos às 

condições ambientes a fim de atingir uma umidade inferior à umidade anterior obtida. 

Com o término da curva de secagem iniciou-se a obtenção da curva de umedecimento, 

onde o umedecimento das amostras foi realizado através de um pulverizador manual, 

com o objetivo inverso ao da curva de secagem (ganho de umidade). Alguns cuidados 

foram tomados para umedecimento dos corpos de prova, onde foi adotada uma distância 

razoável entre o pulverizador e os corpos de prova, a fim de evitar um fluxo de água de 

modo a desagregar partículas de solo dos corpos de prova. Atingida a umidade desejada, 

os corpos de prova eram colocados em dessecadores contendo água destilada durante 

um período de 24 horas para estabilização da umidade. No processo de umedecimento 

procurou-se obter umidades máximas o mais próximas possível da saturação. O controle 

de perda e ganho de umidade (trajetórias de secagem e umedecimento) foi possível por 

serem conhecidas as condições iniciais dos corpos de prova (umidade e peso seco), onde 

a partir daí calculava-se o peso necessário para o mesmo atingir uma determinada 

umidade variando-se em média ±3%.  

 

Na atual pesquisa, o papel filtro utilizado foi o Whatman 42, o qual, no estado seco ao 

ar, apresenta umidade da ordem de 6%, permitindo medir sucções na faixa de 0 a 

29MPa (Marinho, 1994). A sucção foi determinada a partir da curva de calibração de 

Chandler et al. (1992) citado por Marinho (1994), resumida nas Equações 6.2 e 6.3. 

 

Para umidade do papel (w) > 47% 
( ) wlog 2,48-6,0510(kPa) Sucção =                                                (Equação 6.7).

 

Para umidade do papel (w) ≤ 47%     

( ) w0,0622-4,8410(kPa) Sucção =                                                                          (Equação 6.8).    

 

Para obtenção de alguns pontos da curva característica foi utilizado o equipamento 

conhecido como extrator de umidade de placa cerâmica ou câmera de pressão de 
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Richards, pertencente ao Laboratório de Física dos Solos da Universidade Federal Rural 

de Pernambuco (UFRPE). A Figura 6.28 ilustra a realização do ensaio. 

 

O extrator de umidade de placa cerâmica é do modelo Cat.1500 fabricado pela 

Soilmoisture Equipment Corporations. Esse equipamento pode ser utilizado tanto com 

amostras amolgadas quanto indeformadas, permitindo a extração de umidade dos solos 

pelo processo de secagem até 1500 kPa. É constituído por uma câmara para suportar 

altas pressões com uma placa cerâmica porosa em seu interior. A placa cerâmica tem 

sua face inferior coberta por um diafragma de borracha selado em sua borda. Entre a 

placa e o diafragma existe uma tela de nylon, que permite o fluxo de solução durante a 

aplicação de uma pressão que faz com que a solução se movimente do solo para o 

pequeno reservatório sob a placa, gotejando no tubo de saída. O equilíbrio hidrostático é 

atingido quando não mais houver gotejamento pelo tubo, o que ocorre normalmente 

após 10 dias do início do ensaio. Nestas condições a amostra é retirada da câmara para 

determinação de sua umidade. 

 
 

 

 

 

Figura 6.28. Ensaio na Câmara de pressão de Richards (Franchi, 2000). 
 

 

Os procedimentos realizados durante o ensaio na presente pesquisa constaram de 

inicialmente colocar a célula de placa cerâmica imersa em uma bandeja com água 
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destilada por 24 horas para que as amostras fossem completamente saturadas. Estando a 

placa cerâmica saturada, a mesma era colocada dentro da câmara de pressão de Richards 

e conectada ao tubo de escoamento. Em seguida, as amostras eram colocadas sobre a 

placa cerâmica, onde aspergia-se a água sobre a placa, deixando com excesso de água 

até a saturação das amostras por capilaridade. Colocou-se a tampa do extrator de placa 

cerâmica, garantindo um perfeito fechamento.  

 

Para determinação dos pontos das curvas características na presente pesquisa foram 

moldadas 2 amostras indeformadas em anéis de PVC, para cada bloco, com diâmetro de 

5 cm e altura de 1 cm, onde as sucções aplicadas foram de 34 kPa  e 1549 kPa. A 

quantidade de água expelida, até que o equilíbrio fosse atingido, foi acompanhada com 

o auxílio de uma bureta, conectada ao tubo de escoamento. No ponto de equilíbrio, 

desligou-se a pressão aplicada e foi pesado cada anel. Em seguida eram colocados 

outros corpos de prova na câmara para aplicação da outra pressão utilizada. Por fim, as 

amostras foram levadas à estufa para determinação de sua umidade. 

 

O Funil de Haines é um equipamento utilizado para determinação da sucção do solo, 

apenas para pontos de baixa tensão da curva característica. Este equipamento utiliza 

placas porosas de cerâmica sendo habilitado para realização de ensaios utilizando 

colunas d´água de até 1m. A Figura 6.29 ilustra o equipamento utilizado. 

 

As amostras foram moldadas em anéis de PVC com diâmetro de 5,2cm e altura de 

2,5cm e colocadas nas placas porosas dos funis. Em seguida foi adicionada água até a 

saturação em torno de 24 h. Após esta fase o excesso de água foi removido e a pipeta foi 

ajustada, nivelando o menisco com o nível de tensão de 0 cm marcado no suporte. 

Foram aplicadas sucções de 0,1 kPa; 0,3 kPa; 0,5 kPa;1,0 kPa; 1,5 kPa; 2,0 kPa; 3,0 

kPa; 5,0 kPa; 7,5 kPa e 10 kPa. A parte superior do funil foi coberta com plástico, para 

evitar a perda de umidade por evaporação.  
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Figura 6.29. Equipamento ilustrativo do Funil de Haines – ensaio de dessorção. 

 

6.7.2. Apresentação e análise dos resultados 

 

As curvas características dos solos obtida através dos métodos do papel filtro, Funil de 

Haines e Câmara de Richards estão apresentadas nas Figuras 6.30 a 6.33. A Tabela 6.11 

apresenta as condições iniciais dos copos de prova e as umidades gravimétricas (WS) e 

volumétricas (θs) na saturação. 

 

Tabela 6.11. Índices físicos das amostras para determinação das curvas características. 
 

Saturação Local / Formação W0 
(%) 

γs 
(g/cm3) 

e0 S0 
(%) WS 

(%) 
θs  

(%) 
8,50 1,66 0,67 30,79 24,90 40,12 Patamar SM-02 (1,5-1,8m) / FB 
7,20 1,67 0,68 30,66 25,27 40,47 

13,62 1,44 0,94 40,93 34,94 48,45 Patamar SP-01 (1,5-1,8m) / FB 
13,45 1,45 0,93 41,22 34,57 48,18 
8,73 1,63 0,67 36,40 24,90 40,11 Patamar SP-02 (1,5-1,8m) / SR 
8,74 1,65 0,68 37,32 25,27 40,47 

29,43 1,28 1,11 71,41 40,95 52,60 Patamar SP-02 (2,5-2,8m) / SR 
30,44 1,28 1,12 73,83 41,32 52,83 

 

Para os solos da Formação Barreiras (Figuras 6.30 e 6.31), observa-se que a forma das 

curvas características é típica de solo arenoso apresentando consonância com a 
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granulometria, que mostra que os solos nesta profundidade (1,5-1,8m), apresentam uma 

textura areno-argilosa. Há um trecho inicial em que ocorre grande variação na umidade 

com pequena variação na sucção, seguido por outro trecho, onde se observa uma 

pequena variação de umidade para um grande aumento de sucção. Observa-se nas 

curvas que a umidade correspondente à sucção residual atinge valores da ordem de 

1,5%. Essas curvas apresentam o valor da sucção do ponto de entrada de ar em torno de 

1,0 kPa, onde inicia a dessaturação da macroestrutura do solo (Silva & Coutinho, 2007). 

Essa dessaturação inicial ocorre para sucções baixas de até mais ou menos 10 kPa, 

estando de acordo com valores encontrados por Lafayette (2006) e Coutinho et 

al.(2006) também para solos da Formação Barreiras. Os métodos do Funil de Haines e 

da Câmara de Richards para determinação da curva característica foram considerados 

adequados principalmente para baixos valores de sucção, indicando que estas técnicas 

devem ser usadas simultaneamente e com mais freqüência nas investigações 

geotécnicas. Os pontos das curvas, para os solos da Formação Barreiras, durante o 

processo de umedecimento e secagem se apresentaram muito próximos, ficando difícil 

de identificar algum efeito da histerese. 
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Figura 6.30. Curvas características de secagem e de umedecimento obtidas através do 

método do papel filtro, Funil de Haines e da Câmara de Richards e de 

ajustes segundo equação de Fredlund & Xing (1994) e Van Genutchen 

(1980). Amostra Patamar SM-02 a 1,5-1,8m (Formação Barreiras). 
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Figura 6.31. Curvas características de secagem e de umedecimento obtidas através do 

método do papel filtro, Funil de Haines e da Câmara de Richards e de 

ajustes segundo equação de Fredlund & Xing (1994) e Van Genutchen 

(1980). Amostra Patamar SP-01 a 1,5-1,8m (Formação Barreiras). 
 

Foram realizados ajustes estatísticos para representar a forma das curvas características 

dos solos da Formação Barreiras estudados utilizando as equações propostas por 

Fredlund & Xing (1994) e Van Genutchen (1980). A Tabela 6.12 apresenta os 

parâmetros dos modelos utilizados. Os ajustes foram realizados utilizando-se o 

programa Statistic 6.0. Observa-se que ambos modelos apresentaram um bom ajuste 

com R2 variando de 0,992 a 0,998.  

 

Tabela 6.12. Parâmetros dos Modelos de Van Genutchen (1980) e Fredlund & Xing 

(1994) para as curvas características dos solos da Formação Barreiras. 
 
 

Van Genutchen 
(1980) 

Fredlund & Xing 
(1994) 

 
Parâmetros 

SM-02 SP-01 SM-02 SP-01 
θs (%) 24,99 35,11 24,99 35,11 
θr (%) 2,28 1,7 2,04 1,9 

α 0,50 0,45 0,35 1,76 
n 6,0 2,25 8,0 3,22 
m 0,2 0,20 0,10 0,10 
R2 0,992 0,998 0,996 0,997 
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Para os solos residuais maduros de granito (Figuras 6.32 e 6.33) os formatos das curvas 

mostram um aspecto de “sela”, podendo ser dividido em três trechos distintos. As 

curvas indicam um valor de entrada de ar de 1kPa, onde se tem o início da dessaturação. 

Depois se observa um patamar aproximadamente horizontal, onde a sucção varia de 80 

a 500kPa para o solo da Figura 6.32 e de 20 a 200kPa para o solo da Figura 6.33. No 

último trecho ocorre o segundo valor de entrada de ar, onde o teor de umidade volta a 

diminuir com o acréscimo da sucção, devido à remoção de água na microestrutura do 

solo. Os pontos das curvas, para os solos residuais de granito aqui estudados, durante o 

processo de umedecimento e secagem se apresentaram muito próximos, ficando difícil 

de identificar algum efeito da histerese. 
 

Segundo Camapum de Carvalho & Leroueil (2000, 2004) e Feuerharmel, et al. (2007) 

este formato de “sela” em curvas características é típico de solos que apresentam 

distribuição de poros bi-modal (não homogênea). Esta distribuição deve-se aos 

processos de intemperismo, que é responsável pela formação de agregações de 

partículas de solo, apresentando uma microestrutura bem definida. A comparação entre 

os resultados de ensaios granulométricos, com e sem utilização de defloculante, 

indicaram que nos solos estudados, as partículas de argila tende a apresentar-se 

agregada no seu estado natural. A análise da microestrutura (item 6.5) também mostrou 

a agregação dos solos estudados no seu estado natural, apresentando micro e macro 

poros na sua estrutura. Futai (2002) afirma que se os solos têm distribuição de poros 

bimodal, ocorrem concentrações de macroporos entre 20 μm e 100μm. Estas 

características justificam o formato de “sela” verificados nos solos residuais maduros de 

granito. Comportamento semelhante de curvas características com formato de “sela” 

também foram encontradas por Lafayette (2006) para solo residual maduro de granito 

no Cabo em Pernambuco e por Bastos (1999) para um solo da região de Alvorada no 

Rio Grande do Sul.  

 

Embora tenham se realizado ajustes estatísticos utilizando-se as equações de Fredlund 

& Xing (1994) e Van Genutchen (1980) nas curvas dos solos residuais maduros de 

granito do presente estudo; em virtude do formato de “sela” observado, os ajustes não 

foram satisfatórios, pois não representam bem a divisão das curvas em três trechos 

distintos.  
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Figura 6.32. Curvas características de secagem e de umedecimento obtidas através do 

método do papel filtro, Funil de Haines e da Câmara de Richards. Amostra 

Patamar SP-02 a 1,5-1,8m (Solo residual maduro de granito). 
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Figura 6.33. Curvas características de secagem e de umedecimento obtidas através do 

método do papel filtro, Funil de Haines e da Câmara de Richards. Amostra 

Patamar SP-02 a 2,5-2,8m (Solo residual maduro de granito). 
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6.8. ENSAIOS EDOMÉTRICOS 

6.8.1. Introdução 

 

Neste tópico serão apresentados as metodologias adotadas e os resultados obtidos nos 

ensaios edométricos, seguindo-se de análise e comparação com outros materiais 

semelhantes encontrados na literatura. Foram realizados ensaios edométricos duplos 

(nas condições inundada e na umidade natural), com o objetivo de determinação e 

avaliação dos parâmetros de compressibilidade (coeficiente de adensamento vertical - 

Cv, índice de compressão - Cc, e expansão – Cs, coeficiente de compressão volumétrica - 

mv, módulo edométrico - E’oed); estimativa do coeficiente de permeabilidade - k, 

determinação da tensão de escoamento e avaliação do colapso dos materiais.  

 

Foram realizados ensaios edométricos para avaliação das deformações de colapso em 

amostras indeformadas dos solos sob diferentes tensões de inundação (ensaios 

edométricos simples); e ensaios em amostras desestruturadas (remoldadas na umidade 

natural e próximas ao limite de liquidez) para avaliação da influência da estrutura na 

compressibilidade dos solos. 

 

6.8.2. Metodologia adotada nos ensaios 

 
Para a realização dos ensaios edométricos foram utilizadas prensas de adensamento 

fabricadas pela Ronald Top S.A, 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 fabricados pela 

Mitutoyo e com sensibilidade de 0,01 mm.  

 

Foram utilizados anéis de adensamento com diâmetro de 60 cm2 e 2 cm de altura, tanto 

para as amostras na condição indeformada como para as amostras desestruturadas. No 

início e no final de cada ensaio eram medidas as umidades iniciais e finais dos corpos de 

prova. Os procedimentos para moldagem dos corpos de prova na condição indeformada 

foram os mesmos apresentados para a determinação das curvas características descritos 

no item 6.7. 
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Os corpos de prova utilizados nas amostras desestruturadas remoldadas na umidade 

natural foram moldados nas mesmas condições iniciais (umidade, densidade e índice de 

vazios) de um outro corpo de prova moldado com amostra indeformada. Para moldagem 

destas amostras eram coletadas porções de solo proveniente dos blocos, seguida de 

determinação do teor de umidade. Caso a umidade não estivesse compatível com a do 

bloco, a mesma era corrigida por adição de água ou secagem parcial ao ar. Para 

correção do teor de umidade foi utilizada sempre água destilada. Os corpos de prova 

foram moldados por compactação estática diretamente no anel de adensamento. Com o 

anel apoiado na base da célula edométrica era depositado o solo até preencher todo o 

vazio. Com o auxílio de um disco de aço a compactação era realizada manualmente. A 

compactação era encerrada quando o peso do corpo de prova estivesse compatível com 

o peso do corpo correspondente a amostra indeformada. Em alguns ensaios, foi elevado 

o teor de umidade das amostras desestruturadas em torno de 1,2LL conforme sugestão 

de Burland (1990). Neste caso, não foi necessária a realização de compactação estática. 

A moldagem se deu apenas com o cuidado de preencher todo o anel de adensamento. Os 

ensaios utilizando amostras remoldadas em 1,2LL tiveram o intuito de se ter um estado 

de referência da estrutura dos solos. 

 

Em todos os ensaios realizados na umidade natural, as pedras porosas eram previamente 

secas ao ar, e sobre elas eram colocados papéis filtro, para em seguida serem montadas 

as células edométricas. Para os ensaios inundados as pedras porosas eram saturadas em 

água destilada. A inundação dos corpos de prova era realizada pela parte inferior da 

célula edométrica com água destilada, após serem estabilizadas as deformações com a 

amostra submetida a uma tensão de 1kPa.  

 

Para minimizar a perda de umidade em ensaios com amostras na umidade natural, o 

topo da célula de adensamento era envolvido por uma capa plástica envolvida por ligas 

de borracha. Esse procedimento foi adotado inicialmente por Jennings & Knigth (1957) 

e tem sido utilizado até os dias de hoje por outros autores (ex. Ferreira, 1995; Futai, 

1997; Souza Neto, 1998 e 2004; Lafayette, 2006). 

 

Para os ensaios edométricos duplos foi utilizado o intervalo de tensões de 10, 20, 40, 80, 

160, 320, 640 e 1280kPa no carregamento e de 640, 160, 40 e 10kPa no 
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descarregamento. Para os ensaios edométricos simples, as amostras eram carregadas até 

a tensão vertical determinada, onde após estabilização das deformações (período de 24 

horas), era efetuada a inundação do solo. As deformações decorrentes da inundação 

eram acompanhadas por um período de 24horas. 
 

As leituras de deformação foram realizadas à 6, 15 e 30 segundos e a 1, 2, 4, 8, 15, 30, 

60, 120, 240, 480 e 1440 minutos. O critério para determinação do tempo de duração de 

cada estágio de tensão foi definido quando as deformações entre dois intervalos de 

tempo consecutivos, numa razão (Δt/t)=1, fosse inferior a 5% da deformação total 

ocorrida até o tempo anterior, conforme Ferreira (1995). Sendo assim, os ensaios foram 

realizados com tempo de duração para cada estágio de tensão de 24 horas. 

 

6.8.3. Apresentação e análise dos resultados dos ensaios edométricos duplos – 

tensões de escoamento e parâmetros de compressibilidade 
 

Neste item serão apresentados os resultados obtidos nos ensaios edométricos duplos 

(condições: umidade natural e inundada) através da avaliação dos parâmetros de 

compressibilidade e das tensões de escoamento dos materiais estudados.  

 

A Tabela 6.13 ilustra as condições iniciais e finais dos corpos de prova utilizados nos 

ensaios edométricos duplos. O elevado grau de saturação de 76%, da amostra do 

patamar SP-02 a 2,5-2,8m de profundidade, mesmo na condição natural, indica que o 

comportamento desse solo comparando-se a condição inundada e na umidade natural 

pode sofrer pouca variação. Diferenças significativas são verificadas nos índices de 

vazios dos solos residuais de granito a 1,5-1,8m e 2,5-2,8m, variando de 0,7 a 1,1. As 

Figuras 6.34 e 6.35 apresentam os resultados dos ensaios edométricos duplos, através 

das curvas que relacionam o índice de vazios (e) e a deformação volumétrica específica 

(ε) em escala linear e tensão vertical de consolidação em escala logarítmica (logσv) do 

solo da Formação Barreiras.  

 

Observa-se que para as amostras do patamar SM-02 (Figura 6.34) é necessário elevado 

nível de tensões para uma melhor definição da curva de compressão, podendo estar 

associado a alguma perturbação sofrida por esta amostra durante a moldagem dos 

corpos de prova. Nas curvas referentes às amostras do patamar SP-01 (Figura 6.35), 
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observa-se nítida mudança do comportamento rígido para o comportamento plástico, 

com o trecho virgem bem definido tanto para os ensaios na umidade natural como nos 

ensaios inundados. Maiores deformações volumétricas são observadas nestas amostras, 

o que é previsível, uma vez que maiores índices de vazios iniciais são encontrados em 

relação às amostras do patamar SM-02. 
 

Tabela 6.13. Condições iniciais e finais dos corpos de prova utilizados nos ensaios 

edométricos duplos. 
 

CONDIÇÕES INICIAIS DOS 
CORPOS DE PROVA 

CONDIÇÕES FINAIS 
DOS CORPOS DE 

PROVA 

Local / 
Formação 

Ensaio 
tipo 

W0 

(%) 

γs 

(g/cm3) 

e0 S0 

(%) 

Wf 

(%) 

ef Sf 

(%) 
EDN 7,00 1,52 0,68 27,66 8,90 0,49 48,49 Patamar SM-02 

(1,5-1,8m) / FB EDI 7,02 1,51 0,68 27,74 14,56 0,37 100,0 
EDN 13,73 1,61 0,83 44,25 13,07 0,56 63,03 Patamar SP-01 

(1,5-1,8m) / FB EDI 13,90 1,52 0,77 48,30 21,44 0,36 99,80 
EDN 8,90 1,58 0,72 33,33 9,06 0,51 47,42 Patamar SP-02 

(1,5-1,8m) / SR EDI 8,64 1,57 0,72 32,44 23,07 0,39 98,9 
EDN 32,42 1,32 1,15 76,35 33,09 0,74 99,9 Patamar SP-02 

(2,5-2,8m) / SR EDI 32,26 1,25 1,18 74,38 38,53 0,79 99,8 
EDN: Ensaio edométrico na umidade natural; EDI: Ensaio edométrico inundado. FB: Formação 
Barreiras; SR: Solo residual maduro de granito. 
 

As Figuras 6.36 e 6.37 apresentam os resultados dos ensaios edométricos duplos, 

através das curvas que relacionam o índice de vazios (e) e a deformação volumétrica 

específica (ε) em escala linear e tensão vertical de consolidação em escala logarítmica 

(logσv) dos solos residuais maduros de granito. 

  

Os solos residuais maduros de granito (Figuras 6.36 e 6.37), em geral, apresentam 

trecho virgem bem definido, a exceção do ensaio referente à amostra na condição de 

umidade natural a 1,5m (Figura 6.36). Observa-se que as curvas referentes às amostras a 

2,5m são praticamente iguais, tanto nos ensaios na umidade natural como no ensaio 

inundado (Tabela 6.13). Este fato provavelmente relaciona-se ao elevado teor de 

umidade destas amostras no estado natural, apresentando-se próxima da condição de 

saturação, fazendo com que não haja diferenças de comportamento em relação ao ensaio 

inundado. Sendo assim, maiores diferenças entre as deformações volumétricas dos 

ensaios na condição inundada e na umidade natural são observadas apenas nas amostras 

a 1,5m.  
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                                    (a)                                                                   (b) 

Figura 6.34. Ensaios edométricos duplos – Amostra patamar SM-02 (1,5-1,8m). (a) 

Variação do índice de vazios com a tensão vertical de consolidação. (b) 

Variação da deformação volumétrica com a tensão vertical de 

consolidação. Formação Barreiras. 
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                                     (a)                                                                (b) 

Figura 6.35. Ensaios edométricos duplos – Amostra patamar SP-01 (1,5-1,8m). (a) 

Variação do índice de vazios com a tensão vertical de consolidação. (b) 

Variação da deformação volumétrica com a tensão vertical de 

consolidação. Formação Barreiras. 
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                                    (a)                                                                     (b) 

Figura 6.36. Ensaios edométricos duplos – Amostra patamar SP-02 (1,5-1,8m). (a) 

Variação do índice de vazios com a tensão vertical de consolidação. (b) 

Variação da deformação volumétrica com a tensão vertical de 

consolidação. Solo residual maduro de granito. 
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                                         (a)                                                                     (b) 

Figura 6.37. Ensaios edométricos duplos – Amostra patamar SP-02 (2,5-2,8m). (a) 

Variação do índice de vazios com a tensão vertical de consolidação. (b) 

Variação da deformação volumétrica com a tensão vertical de 

consolidação. Solo residual maduro de granito. 
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As diferenças de comportamento entre os ensaios inundados e na umidade natural, para 

ambas formações geológicas podem ser atribuídas ao efeito da sucção, que provoca um 

enrijecimento dos solos através do aumento da resistência dos aglutinados de partículas 

e das ligações cimentantes. Em decorrência disso, há um aumento na tensão de 

escoamento para as amostras na umidade natural. Nos ensaios inundados, estas ligações 

encontram-se fragilizadas pela redução da sucção. Como conseqüência, as deformações 

serão maiores no estado inundado em relação ao mesmo solo na umidade natural.     

 

Com relação a tensão de escoamento, sabe-se que a mesma é caracterizada por um valor 

tal que, a partir deste, percebe-se uma notável deformabilidade do material, onde nem 

sempre apresenta-se com clareza nas curvas e versus logσv. No presente estudo, as 

tensões de escoamento foram determinadas pelo método gráfico de Pacheco Silva. Este 

método possui a vantagem em relação ao método de Casagrande, uma vez que não se 

faz necessária à determinação de um raio mínimo na curva do ensaio, muitas vezes 

difícil de ser identificada e, portanto, sujeito a erros na sua determinação.  

 

A Tabela 6.14 apresenta as tensões de escoamento obtidas dos ensaios edométricos 

duplos tanto na condição de umidade natural como na condição inundada. As tensões de 

escoamento são maiores nas amostras na condição natural tendo em vista uma maior 

rigidez das amostras nesta condição de umidade. Menores diferenças entre as tensões de 

escoamento na condição de umidade natural e inundadas são verificadas nas amostras 

do solo residual maduro de granito a 2,5m de profundidade, tendo em vista o grau de 

saturação das amostras ser praticamente semelhante nas condições de umidade natural e 

inundada, conforme abordado anteriormente.  

 

Os índices de compressão e de expansão foram obtidos com base nas curvas e versus 

log σv. Ο índice de compressão (Cc) foi calculado para a reta aproximada definida entre 

320kPa < σ v < 1280kPa e o índice de expansão (Cs) para o trecho entre 10kPa < σV < 

1280kPa, na curva de descarregamento. Os resultados são apresentados na Tabela 6.14. 

Os índices de compressão e de expansão obtidos a partir dos ensaios na umidade natural 

(EDN) foram, em geral, inferiores aos obtidos a partir dos ensaios inundados (EDI). Os 

maiores valores de (Cc) obtidos dizem respeito ao solo mais argiloso estudado (solo 



 250

residual de granito a 2,5m), confirmando o caráter mais compressivo deste solo em 

relação aos demais.  

 

Tabela 6.14. Tensão de escoamento e parâmetros de compressibilidade obtidos dos 

ensaios edométricos duplos. 
 
 

PARÂMETROS Local / 
Formação 

Ensaio
tipo 

Tensão de 
escoamento 

(kPa) 
CC CS 

EDN 180 0,166 0,014 Patamar SM-02 
(1,5-1,8m) / FB EDI 35 0,200 0,033 

EDN 170 0,315 0,042 Patamar SP-01 
(1,5-1,8m) / FB EDI 70 0,332 0,033 

EDN 300 0,199 0,018 Patamar SP-02 
(1,5-1,8m) / SR EDI 70 0,315 0,052 

EDN 125 0,465 0,038 Patamar SP-02 
(2,5-2,8m) / SR EDI 110 0,431 0,076 

EDN: Ensaio edométrico na umidade natural; EDI: Ensaio edométrico inundado. FB: Formação 
Barreiras; SR: Solo residual maduro de granito. 

 

Considerando-se os ensaios edométricos na condição inundada, apresenta-se na Figura 

6.38 a variação do coeficiente de compressão volumétrica com o logaritmo da tensão 

vertical de consolidação aplicada, onde se observa redução dos valores com o aumento 

das tensões tanto para os solos da Formação Barreiras como para os solos residuais de 

granito. Observa-se maiores valores de mv para o solo da Formação Barreiras (Figura 

6.38a), na faixa de 0,67 a 19,44 x 10-4m2/kN, verificando-se um comportamento mais 

compressível deste material, para tensões verticais de até 80kPa, comportamento esse 

mais evidenciado na amostra SM-02.  

 

Os solos residuais de granito (Figura 6.38b) apresentam valores de mv na faixa de 1,12 a 

10,91 x 10-4m2/kN; onde o solo a 2,5m apresenta os maiores valores para tensões de até 

20kPa. Entretanto, observa-se que os valores de mv tendem a atingir valores bastante 

próximos com o aumento das tensões verticais aplicadas, apresentando valores 

praticamente iguais para tensões superiores a 160kPa.  
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(a)                                                                         (b) 

Figura 6.38. Variação do coeficiente de compressão volumétrica - mv com a tensão 

vertical de consolidação (amostras na condição inundada). (a) Formação 

Barreiras (b) Solo residual maduro de granito. 
 

Os módulos edométricos (E’oed) estão a presentados na Figura 6.39 tanto para os solos 

da Formação Barreiras como para os solos residuais de granito. A faixa de valores de 5 

a 149 x102kN/m2 foi encontrada para o solo da Formação Barreiras e a faixa de               

9 a 89 x102kN/m2 para os solos residuais maduros de granito. Observa-se na Figura 6.39 

a presença de um pico em torno da tensão de 100kPa, relacionado às tensões de 

escoamento, seguido de aumento aproximadamente linear a partir da tensão de 160kPa. 

Comportamento semelhante foi apresentado por Pinto et al. (1993) e Souza Neto (1998) 

para solos residuais. 
 

Sabendo-se que a velocidade de recalque de um solo é função da compressibilidade e 

permeabilidade, podendo ser expressa através do coeficiente de adensamento (Cv) para 

os diversos estágios de tensão. Para isso, se faz necessário inicialmente a determinação 

dos tempos relacionados as porcentagens de 90% de recalque, isto é t90. Esta 

determinação é geralmente realizada a partir do método gráfico de Taylor.  
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(a)                                                                         (b) 

Figura 6.39. Variação do módulo edométrico – E’oed com a tensão vertical de 

consolidação (amostras na condição inundada). (a) Formação Barreiras 

(b) Solo residual maduro de granito. 
 

Os valores de t90 para os solos da Formação Barreiras estiverem compreendidos na faixa 

de 0,04 a 4,43 minutos e de 0,70 a 5,44 para os solos residuais maduros de granito. Os 

maiores valores de t90 encontrados para os solos residuais de granito se devem ao caráter 

mais argiloso desses materiais. Desta forma, considerando os valores de t90 obtidos, 

foram calculados os coeficientes de adensamento Cv para cada estágio de tensão vertical 

de consolidação.  
 

A Figura 6.40 apresenta as curvas do coeficiente de adensamento vertical (Cv) em escala 

linear e a tensão vertical de consolidação em escala logarítmica para os solos estudados. 

Verifica-se tendência de diminuição do Cv com o aumento da tensão vertical de 

consolidação em ambos materiais.  

 

Pode-se verificar que a variação do coeficiente de adensamento (Cv ) se deu na faixa de 

0,07 a 15,17 x 10–5 m2/s para os solos da Formação Barreiras e de 0,63 a 8,03 x 10–6m2/s 

para os solos residuais de granito. Para os solos da Formação Barreiras os valores de Cv 

praticamente coincidem; enquanto que para os solos residuais maduros de granito os 

valores de Cv tornam-se semelhantes a partir da tensão vertical de 640kPa; onde os 

maiores valores de Cv correspondem ao solo a 1,5m devido a sua natureza mais arenosa 

com relação ao solo a 2,5m.   
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(a) (b) 

Figura 6.40. Variação do coeficiente de adensamento vertical (Cv) com a tensão vertical 

de consolidação (amostras na condição inundada). (a) Formação Barreiras 

(b) Solo residual maduro de granito. 
 

Os resultados obtidos dos solos residuais de granito apresentam semelhança com os 

encontrados por Clementino e Lacerda (1992) e Silveira (1993) variando de                   

2 a 8 x10–6m2/s. Independente da tensão de consolidação, os valores de Cv obtidos tanto 

para os solos da Formação Barreiras como para os solos residuais de granito são 

elevados, indicando que a compressão primária destes solos tenha ocorrido em um 

período de tempo relativamente curto, com rápida dissipação de poro-pressões e que as 

deformações cisalhantes nestes solos devem ocorrer de forma essencialmente drenada. 

A Tabela 6.15 apresenta uma síntese dos parâmetros de compressibilidade obtidos nos 

ensaios realizados. 
 

A Figura 6.41 apresenta as curvas que relacionam a variação da permeabilidade (k) em 

função da tensão vertical de consolidação aplicada nos solos estudados. Verifica-se 

redução de k com o aumento das tensões verticais para ambos solos. A faixa de valores 

de k obtida para os solos da Formação Barreiras varia de 2,11 x10–6 a 1 x 10-9m/s e de 

4,43 a 7x10–9m/s para os solos residuais maduros de granito, diminuindo com o 

aumento das tensões verticais aplicadas. Em função do caráter mais arenoso do solo 

residual de granito a 1,5m maiores valores de k são observados nesse solo com relação 

ao solo a 2,5m, o qual apresenta caráter argiloso.  
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Tabela 6.15. Parâmetros de compressibilidade obtidos a partir dos resultados dos 

ensaios edométricos duplos (ensaios inundados). 
 

Estágio de Tensão (kPa) Parâmetro 
Índice 

Formação 
geológica Local 

10 20 40 80 160 320 640 1280 
SM-02 

1,5-1,8m 
14,44 19,94 14,83 6,24 4,33 2,48 1,25 0,67 

Formação 
Barreiras SP-01 

1,5-1,8m 
14,08 11,91 4,92 6,40 6,49 4,49 2,24 1,10 

SP-02 
1,5 -1,8m 

5,61 4,14 6,93 5,74 5,74 3,81 2,09 1,12 
mv x (10-4) 
(m2/kN)   

Solo residual 
de granito SP-02 

2,5-2,8m 
10,91 8,35 5,35 4,18 4,49 3,76 2,16 1,15 

SM-02 
1,5-1,8m 

5,14 5,02 6,74 16,03 23,07 40,38 79,97 149,60
Formação 
Barreiras SP-01 

1,5-1,8m 
7,10 8,40 20,32 15,64 15,42 22,25 44,58 91,24 

SP-02 
1,5 -1,8m 

17,83 24,13 14,43 17,42 17,42 26,25 47,74 89,68 

E’oed (x102) 
(kN/m2) 

 Solo residual 
de granito SP-02 

2,5-2,8m 
9,16 11,97 18,68 23,95 22,29 26,59 46,38 86,78 

SM-02 
1,5-1,8m 

0,05 0,09 0,13 0,26 0,38 0,76 1,92 2,37 
Formação 
Barreiras SP-01 

1,5-1,8m 
0,04 0,09 0,17 0,26 0,62 1,34 2,84 4,43 

SP-02 
1,5 -1,8m 

0,70 1,20 1,60 1,87 2,49 2,84 4,00 5,36 
t90 

(min) 
Solo residual 

de granito SP-02 
2,5-2,8m 

1,80 2,42 3,57 3,78 4,69 4,94 5,19 5,44 

SM-02 
1,5-1,8m 

10,90 5,88 3,88 1,84 1,18 0,55 0,20 0,15 
Cv 

(10-5m2/s) 
Formação 
Barreiras SP-01 

1,5-1,8m 
15,17 5,79 3,22 1,99 0,78 0,32 0,13 0,07 

SP-02 
1,5 -1,8m 

8,03 4,66 3,45 2,82 1,98 1,56 0,97 0,63 Cv 
(10-6m2/s) Solo residual 

de granito SP-02 
2,5-2,8m 

3,11 2,27 1,51 1,39 1,06 0,92 0,76 0,63 

SM-02 
1,5-1,8m 

2,09 1,16 0,57 0,11 0,05 0,01 0,003 0,001 
k 

(10-6 m/s) 
Formação 
Barreiras SP-01 

1,5-1,8m 
2,11 0,17 0,16 0,13 0,05 0,01 0,003 0,001 

SP-02 
1,5 -1,8m 

4,43 3,50 2,36 1,60 1,14 0,60 0,21 0,07 k 
(10-7 m/s) Solo residual 

de granito SP-02 
2,5-2,8m 

3,34 1,86 0,80 0,57 0,47 0,35 0,17 0,07 

 

Ao correlacionar a permeabilidade versus índice de vazios, observa-se na Figura 6.42 

que a permeabilidade tende a diminuir com o decréscimo do índice de vazios para 

ambos os solos. Verifica-se que a permeabilidade obtida para os solos da Formação 

Barreiras tende a coincidir com o decréscimo do índice de vazios. As maiores diferenças 

encontradas para os solos residuais maduros de granito se devem principalmente aos 

índices de vazios “in situ” destas amostras. 
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 (a)                                                                         (b) 

Figura 6.41. Variação da permeabilidade com a tensão vertical de consolidação 

(amostras na condição inundada). (a) Formação Barreiras (b) Solo residual 

maduro de granito. 
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(a)                                                                         (b) 

Figura 6.42. Variação da permeabilidade com o índice de vazios. (amostras na condição 

inundada). (a) Formação Barreiras (b) Solo residual maduro de granito. 
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6.8.4. Avaliação da colapsibilidade dos solos através dos ensaios edométricos 

duplos e ensaios edométricos simples 

 

Nos parágrafos seguintes será avaliado a colapsibilidade dos solos estudados através dos 

ensaios edométricos duplos, utilizando o critério de classificação de Reginatto & 

Ferrero (1973) e dos edométricos simples utilizando o critério de classificação de 

Vargas (1978). 

 

O critério de Reginatto & Ferrero (1973) para avaliação da colapsibilidade dos solos 

utiliza a seguinte expressão: 
 

0

0

vvpn

vvpsC
σσ
σσ

−

−
=                                                                                                 (Equação 6.9) 

 

Onde: σvpn : tensão de escoamento do solo na umidade natural; 

           σvps : tensão de escoamento do solo inundado; 

           σv0 : tensão vertical devido ao peso próprio do solo “in situ”. 

 

A tabela 6.16 apresenta as tensões de escoamento obtidas nos ensaios edométricos 

duplos junto com a classificação de Reginatto & Ferrero (1973). Os solos da Formação 

Barreiras e solos residuais maduros de granito foram classificados como condicionantes 

ao colapso (σvps > σv0 e 0 < C < 1), significando que neste caso a ocorrência do colapso 

é função do nível de tensões a que o solo está submetido. Chama-se a atenção para o 

elevado valor de C para o solo residual de granito a 2,5m (0,81). Segundo Reginatto e 

Ferrero (1973) a condição para que o solo seja considerado não colapsível será C = 1; 

entretanto, estes autores no mesmo trabalho afirmam que solos que apresentam valores 

de C compreendidos entre 0,21< C < 0,87 foram considerados estáveis; podendo-se 

considerar o solo residual de granito a 2,5m como estável fato este confirmado através 

dos ensaios edométricos simples a serem apresentados mais adiante.  
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Tabela 6.16. Tensões de pré-consolidação e classificação de Reginatto & Ferrero (1973) 

obtidos dos ensaios edométricos duplos. 
 

Local / 
Formação 

σv0 

(kPa) 

σvpn 

(kPa) 
σvps 

(kPa) 
Coeficiente de 
colapsibilidade 

(C) 

Classificação de 
Reginatto e Ferrero 

(1973) 
Patamar SM-02 
(1,5-1,8m) / FB 

27 180 35 0,05 Condicionado ao 
colapso 

Patamar SP-01 
(1,5-1,8m) / FB 

29 170 70 0,29 Condicionado ao 
colapso 

Patamar SP-02 
(1,5-1,8m) / SR 

28 300 70 0,15 Condicionado ao 
colapso 

Patamar SP-02 
(2,5-2,8m) / SR 

44 125 110 0,81 Condicionado ao 
colapso 

 

Utilizando-se ensaios edométricos simples, Vargas (1978) propõe um critério de 

identificação da colapsibilidade dos solos em função das deformações decorrentes da 

inundação, onde a instabilidade estrutural dos solos é avaliada em função do coeficiente 

de colapso estrutural (i), sendo definido pela relação: 
 

ie
ei

+
Δ

=
1

(%)                                                                                                (Equação 6.10) 

onde: Δe: variação do índice de vazios pela inundação; 

           ei: índice de vazios antes da inundação. 

 

Baseado neste índice, os solos são considerados colapsíveis quando i (%) > 2. Este 

critério possui a vantagem de não estar relacionado a uma tensão específica. Em função 

disso este critério foi adotado neste trabalho por permitir a análise da colapsibilidade em 

diferentes estados de tensões. 

 

Nos ensaios edométricos simples realizados foram utilizadas tensões de inundação 

correspondente aproximadamente ao peso das terras (σv0) e nas  tensões de escoamento 

correspondente aos ensaios inundados (σvps) e na umidade natural (σvpn). As tensões de 

escoamento foram estimadas a partir dos ensaios edométricos duplos (Tabela 6.16). A 

Tabela 6.17 apresenta as condições iniciais e finais das amostras utilizadas nos ensaios 

edométricos simples junto com os valores do coeficiente de colapso estrutural (i) e do 

potencial de colapso PC (ΔH/Hi), onde ΔH é a variação da altura do corpo de prova 

provocado pela inundação e Hi é a altura inicial do corpo de prova antes da inundação. 
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As Figuras 6.43 e 6.44 apresentam os resultados dos ensaios edométricos simples, 

através das curvas que relacionam o índice de vazios (e) e a deformação volumétrica 

específica (ε) em escala linear e tensão vertical de consolidação em escala logarítmica 

(logσv) para o solo da Formação Barreiras e o solo residual maduro de granito a 1,5m.  
 

Tabela 6.17. Condições iniciais e finais dos corpos de prova utilizados nos ensaios 

edométricos simples. 
 

CONDIÇÕES INICIAIS 
DOS CORPOS DE PROVA 

CONDIÇÕES 
FINAIS DOS 
CORPOS DE 

PROVA 

 
Local / 

Formação 

 
Tensão  

de 
Inundação 

(kPa) W0 
(%) 

γs 
(g/cm3)

e0 S0 
(%) 

Wf 
(%) 

ef Sf 
(%) 

 
i 

(%) 

 
PC 
(%) 

27 7,23 1,53 0,68 28,57 14,60 0,59 97,6 1,85 2,17 
35 7,93 1,48 0,68 31,34 13,67 0,60 95,8 2,43 2,86 

Patamar SM-02 
(1,5-1,8m) / FB 

180 8,33 1,48 0,67 33,61 13,62 0,48 96,9 4,51 4,47 
28 8,20 1,48 0,74 29,84 20,08 0,60 99,9 1,84 1,33 
70 7,89 1,53 0,76 28,10 23,01 0,60 98,7 1,84 1,82 

Patamar SP-02 
(1,5-1,8m) / SR 

300 8,12 1,54 0,75 29,31 22,90 0,54 99,6 4,34 4,38 
44 30,21 1,27 1,13 72,60 37,90 1,09 97,8 0,48* 0,46*Patamar SP-02 

(2,5-2,8m) / SR 125 31,50 1,19 1,13 75,70 38,46 0,66 98,2 0,17* 0,19*
PC: Potencial de colapso. * expansão. 

 

Considerando-se os valores do coeficiente de colapso estrutural (i) obtidos verifica-se 

que para tensões de inundação próxima as tensões devido ao peso das terras (σv0) os 

solos apresentaram valores de i inferiores a 2%, sendo classificados como estáveis para 

estes níveis de tensões, segundo o critério proposto por Vargas (1978).  

 

Para valores de tensões de inundação aproximadamente iguais as tensões de escoamento 

na umidade natural (σvpn) e na condição inundada (σvps), as amostras foram classificadas 

como colapsíveis ( i % > 2), a exceção da amostra do solo residual maduro de granito a 

1,5m submetida a tensão de inundação de 70kPa. Este comportamento está de acordo 

com o previsto pelo critério de Reginatto & Ferrero (1973), onde espera-se que os solos 

condicionalmente colapsíveis sejam estáveis apenas para tensões abaixo deste valor. As 

amostras do solo residual de granito a 2,5m apresentou pequena expansão, 

caracterizando este solo como não colapsível, justificando o elevado valor do 

coeficiente de colapsibilidade C (0,81) obtido neste solo. 
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                                     (a)                                                                        (b) 

Figura 6.43. Ensaios edométricos simples – Amostra patamar SM-02 (1,5-1,8m).        

(a) Variação do índice de vazios com a tensão vertical de consolidação.     

(b) Variação da deformação volumétrica com a tensão vertical de 

consolidação. Formação Barreiras. 
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                                            (a)                                                               (b) 

Figura 6.44. Ensaios edométricos simples – Amostra patamar SP-02 (1,5-1,8m).          

(a) Variação do índice de vazios com a tensão vertical de consolidação.  

(b) Variação da deformação volumétrica com a tensão vertical de 

consolidação. Solo residual maduro de granito. 
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Para as tensões de inundação equivalente ao peso das terras, a análise conjunta dos 

ensaios edométricos duplos e simples indica que os solos são estáveis (não colapsíveis). 

Estes resultados sugerem que o colapso da estrutura dos solos não tem influência nas 

movimentações ocorridas na área de estudo, desde que as pressões devidas ao peso das 

terras domine o estado de tensão na área. 

 

Utilizando os valores do potencial de colapso (PC) obtidos dos solos da Formação 

Barreiras do presente estudo e de outros da literatura, apresenta-se na Figura 6.45 a 

variação do potencial de colapso (PC) com a tensão vertical de consolidação 

correspondente à tensão de inundação.  
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Figura 6.45. Variação do potencial de colapso com a tensão vertical de inundação de 

solos da Formação Barreiras. 

 

Observa-se de um modo geral, que o potencial de colapso é crescente com o aumento 

das tensões verticais de inundação. A exceção se deu nos resultados obtidos por Lima 

(2002) onde os potenciais de colapso aumentam até a tensão de 80kPa ficando 

praticamente constantes até a tensão de 1280kPa. Verifica-se que quanto maiores os 

índices de vazios iniciais médios da amostras maiores os potenciais de colapso obtidos; 

onde diferenças mais significativas são observadas para tensões verticais de inundação 

superiores a 40kPa. 
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6.8.5. Correlações entre o índice de compressão Cc e índice de vazios inicial 

 

Em se tratando de solos residuais e dentre as correlações propostas na literatura, a 

correlação entre o índice de compressão Cc e índice de vazios inicial tem sido bastante 

utilizada por vários pesquisadores (Sowers, 1963; Vargas, 1981, Lacerda et al., 1985, 

Leroueil e Vaughan, 1990; Mitchel & Coutinho, 1991; Leroueil & Hight, 2003; 

Coutinho et al., 2004) em detrimento de correlações que envolvem propriedades índices. 

São comuns amostras com mesmas propriedades índices apresentarem grandes 

variações nos índices de vazios, refletindo-se isso na compressibilidade. A correlação 

envolvendo o índice de vazios é mais apropriada pelo fato de se tentar levar em 

consideração a estrutura dos solos residuais relacionados a aspectos estruturais 

(cimentação) e mineralógicos.  
 

 
Tendo visto o exposto, os índices de compressão do solo residual do presente estudo e 

os de Lafayette (2006) referentes a solos residuais de granito do estado de Pernambuco 

foram correlacionados com o índice de vazios inicial. A Figura 6.46 ilustra a correlação 

proposta. Para efeito de comparação os dados de Silveira (1993) e Clementino (1993) 

referentes a solos residuais de granito do Rio de Janeiro também foram utilizados. 

Apesar de uma certa dispersão dos dados, verifica-se uma tendência de aumento do 

índice de compressão com o índice de vazios inicial. Esta dispersão pode estar 

relacionada a diferentes graus de intemperização sofrido nestes solos. 
 

Ao se comparar esses resultados com faixas de valores definidas por outros autores 

(Figura 6.47) observa-se que a maioria dos dados enquadra-se dentro da faixa 

estabelecida por Sowers (1963) (a partir de Coutinho et al., 2004) para solos saprolíticos 

de gnaisse dos Estados Unidos.  

 

Apesar dos dados referentes apresentarem-se bem ajustados à faixa proposta por 

Sowers, o uso de uma relação geral definida com base nestes limites, resultará em uma 

estimativa apenas aproximada do índice de compressão, devido à amplitude da faixa. 

Segundo Lacerda & Almeida (1995), a aparente amplitude da faixa encontrada para os 

solos residuais de granito pode estar relacionada com o grau de perturbação das 

amostras. 
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Figura 6.46. Correlação entre Cc e índice de vazios inicial (Solos residuais de granito). 
 
 

 
 

Figura 6.47. Correlação entre Cc e índice de vazios inicial para solos residuais 

(Modificado de Coutinho et al., 2004). 
 
Devido a quantidade significativa de parâmetros da Formação Barreiras, tentou-se 

também correlacionar o Cc com o índice de vazios inicial destes solos (Figura 6.48). 

Observa-se mesma tendência observada para os solos residuais de granito de aumento 
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do Cc com aumento do índice de vazios inicial, apresentando neste caso melhor ajuste                  

(R2 = 0,8457) do que o obtido para os solos residuais (R2 =0,7563). Estes resultados 

indicam que a correlação entre Cc e o índice de vazios inicial se aplica a vários tipos de 

solo (Leroueil & Higth, 2003).  
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Figura 6.48. Correlação entre Cc e índice de vazios inicial (Solos da Formação 

Barreiras). 

 

6.8.6. Influência da estrutura na compressibilidade dos solos 

 

Conforme abordado nas análises químicas (item 6.3) e microestruturais (item 6.5), a 

provável presença de agregações e cimentações relacionadas ao grau de intemperismo 

dos solos estudados, pode causar um aumento na rigidez dos solos não relacionado à 

densidade ou história de tensões e sim a ligações cimentantes. Desta forma, tendo em 

vista a avaliação da influência da estrutura no comportamento dos solos do presente 

estudo foram realizados ensaios edométricos utilizando amostras intactas (na umidade 

natural e inundado) e amostras remoldadas (na umidade natural e em 1,2LL). A Tabela 

6.18 ilustra as condições iniciais e finais das amostras remoldadas utilizadas nestes 

ensaios. As amostras utilizadas na condição intacta são as mesmas utilizadas nos 

ensaios edométricos duplos (Tabela 6.13). 
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Tabela 6.18. Condições iniciais e finais dos corpos de prova utilizados nos ensaios 

edométricos de amostras remoldadas. 
 

CONDIÇÕES INICIAIS DOS 
CORPOS DE PROVA 

CONDIÇÕES FINAIS 
DOS CORPOS DE 

PROVA 

Local / 
Formação 

Ensaio 
tipo 

W0 
(%) 

γs 
(g/cm3) 

e0 S0 
(%) 

Wf 
(%) 

ef Sf 
(%) 

EDR 7,67 1,58 0,70 29,55 8,90 0,13 45,15 Patamar SM-02 
(1,5-1,8m) / FB EDR -LL 50,7 1,43 0,88 100 48,1 0,36 98,75 

EDR 14,0 1,40 0,92 41,09 13,84 0,49 76,22 Patamar SP-01 
(1,5-1,8m) / FB EDR -LL 56,95 1,37 0,96 100 54,0 0,48 96,87 

EDR 8,67 1,56 0,72 32,41 8,90 0,20 48,12 Patamar SP-02 
(1,5-1,8m) / SR EDR -LL 52,4 1,33 1,11 100 50,21 0,52 99,87 

EDR 31,57 1,26 1,15 74,14 30,50 0,62 97,51 Patamar SP-02 
(2,5-2,8m) / SR EDR -LL 66,36 1,00 1,72 100 65,4 0,83 99,91 

EDR: Ensaio edométrico utilizando amostras remoldadas na umidade natural; EDR - LL: Ensaio 
edométrico utilizando amostras remoldadas em ~1,2 do limite de liquidez. 
 

As condições iniciais das amostras remoldadas na umidade natural são 

aproximadamente semelhantes às amostras na umidade natural no estado indeformado, 

para efeito de comparação dos resultados. As condições iniciais das amostras no estado 

indeformado podem ser vistas na Tabela 6.13. Os resultados ilustrados nas Figuras 6.49 

a 6.52 mostram as diferenças no comportamento dos solos da Formação Barreiras e 

solos residuais maduros de granito na condição intacta em relação à condição 

remoldada.  

 

Observa-se que o solo intacto na umidade natural, tanto dos solos da Formação 

Barreiras como nos solos residuais de granito, apresentam maior rigidez. As curvas de 

compressão dos solos na condição intacta – umidade natural das amostras ultrapassam a 

curva de compressão do solo remoldado na umidade natural para ambos os solos. Tal 

comportamento pode ser atribuído a ligações estruturais provenientes de agentes 

cimentantes (óxidos de ferro). Isto significa que a um dado índice de vazios, esses solos 

podem sustentar tensões maiores do que o mesmo material quando desestruturado. Ou 

seja, a tensão de escoamento dos solos é maior no seu estado intacto em relação à 

amostra remodada; indicando uma provável estruturação desses solos (Leroueil & 

Hight, 2003). Uma vez que as amostras são desestruturadas as ligações são destruídas, 

ocasionando uma diminuição na rigidez dos solos.  
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                                         (a)                                                                                   (b) 

Figura 6.49. Curvas de compressão referentes a amostras intactas e remoldadas.          

(a) Variação do índice de vazios com a tensão vertical de consolidação.     

(b) Variação da deformação volumétrica com a tensão vertical de 

consolidação. Formação Barreiras (SM-02 / 1,5-1,8m). 
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                                               (a)                                                                           (b) 

Figura 6.50. Curvas de compressão referentes a amostrasintactas e remoldadas.           

(a) Variação do índice de vazios com a tensão vertical de consolidação.     

(b) Variação da deformação volumétrica com a tensão vertical de 

consolidação. Formação Barreiras (SP-01 / 1,5-1,8m). 
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                                               (a)                                                                    (b) 

Figura 6.51. Curvas de compressão referentes a amostras intactas e remoldadas.          

(a) Variação do índice de vazios com a tensão vertical de consolidação.  

(b) Variação da deformação volumétrica com a tensão vertical de 

consolidação. Solo residual maduro de granito (SP-02 / 1,5-1,8m). 
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                                             (a)                                                                    (b) 

Figura 6.52. Curvas de compressão referentes a amostras intactas e remoldadas.          

(a) Variação do índice de vazios com a tensão vertical de consolidação.  

(b) Variação da deformação volumétrica com a tensão vertical de 

consolidação. Solo residual maduro de granito (SP-02 / 2,5-2,8m). 
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As curvas de compressão referentes às amostras remoldadas a 1,2LL posicionaram-se 

sempre acima das curvas das amostras na condição intacta-inundada, possivelmente 

devido ao levado índice de vazios inicial das amostras nesta condição; ocasionando 

dificuldades na interpretação dos resultados. As curvas que expressam a deformação 

volumétrica minimizam os efeitos dos diferentes índices de vazios iniciais para cada 

amostra. Apenas nessas curvas observa-se que as curvas dos solos na condição intacta-

inundada ultrapassam as curvas dos solos remoldados a 1,2LL indicando que os solos 

apresentam-se estruturados na sua condição natural. 

 

Pode-se concluir que as deformações dos solos, tanto para os solos da Formação 

Barreiras como para os solos residuais de granito, para um mesmo nível de tensões são 

maiores nos solos remoldados em relação aos solos no estado intacto, sendo menores 

ainda nos solos intactos na umidade natural. 
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CAPÍTULO 7 

RESISTÊNCIA AO CISALHAMENTO 

 
7.1. INTRODUÇÃO 

 

Os ensaios para avaliação da resistência ao cisalhamento têm importância fundamental 

em uma análise de estabilidade ao contribuir, junto com outros aspectos, para um 

melhor entendimento dos processos envolvidos no movimento de massa ocorrido e 

permitir a quantificação do fator de segurança. Os parâmetros de resistência obtidos 

neste estudo foram utilizados nas análises de estabilidade a serem apresentadas no 

Capítulo 8. 

 

Neste capítulo serão apresentadas as metodologias adotadas e os resultados obtidos nos 

ensaios para avaliação da resistência ao cisalhamento dos principais materiais 

envolvidos no movimento de massa em questão (Solos da Formação Barreiras e solos 

residuais maduros de granito). Foram realizados ensaios de cisalhamento direto 

convencionais (condição inundada e na umidade natural), para determinação da 

resistência de pico e de pós-pico; ensaios de cisalhamento direto com reversões 

múltiplas (condição inundada) e ensaios de cisalhamento direto utilizando amostras 

remoldadas, para determinação da resistência residual e avaliação do efeito de estrutura, 

respectivamente. Estes ensaios foram realizados nas amostras coletadas em bloco.  

 

Ensaios de cisalhamento por torção (“ring shear”) foram realizados apenas nas amostras 

coletadas em profundidade (através de amostragem Denisson) próximas à superfície de 

ruptura, com o objetivo de se avaliar a resistência ao cisalhamento residual, tendo em 

vista o estágio de reativação do movimento de massa. A Tabela 7.1 mostra os ensaios de 

resistência realizados junto com a formação geológica, profundidade e tipo de amostras. 

 

Mesmo não tendo sido necessária nas análises de estabilidade a consideração de 

parâmetros de resistência não saturados, foram realizados ensaios de cisalhamento 

direto com controle da sucção. O objetivo principal destes ensaios consiste na 

oportunidade de obtenção de uma caracterização geotécnica de laboratório mais 

abrangente a respeito de solos da Formação Barreiras e solos residuais de granito, tendo 
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em vista que, no geral, não é prática corriqueira nos laboratórios a obtenção de 

parâmetros de resistência não saturados. 

  

Tabela 7.1. Ensaios de resistência ao cisalhamento realizados na presente pesquisa. 
 

Local Prof. (m) / 

Formação 

Geológica 

Tipo de 

amostra 

Ensaios realizados 

1,5-1,8 / FB Bloco  - Cisalhamento direto convencional; 

- Cisalhamento com reversões múltiplas; 

- Cisalhamento com amostras remoldadas.  

4,3-4,9 / FB Denisson  - “ring shear” 

 

Patamar 

SM-02 

4,9-5,5 / FB Denisson - “ring shear” 

1,5-1,8 / FB Bloco  - Cisalhamento direto convencional; 

- Cisalhamento com amostras remoldadas; 

- Cisalhamento com sucção controlada. 

5,7-6,3 / FB Denisson  - “ring shear” 

 

Patamar 

SP-01 

6,3-6,9 / SR Denisson - “ring shear” 

1,5-1,8 / SR Bloco  - Cisalhamento direto convencional; 

- Cisalhamento com amostras remoldadas. 

2,5-2,8 / SR Bloco - Cisalhamento direto convencional; 

- Cisalhamento com reversões múltiplas; 

- Cisalhamento com amostras remoldadas; 

- Cisalhamento com sucção controlada. 

 

 

Patamar 

SP-02 

6,0-6,6 / SR Denisson - “ring shear” 

  FB – Solo da Formação Barreiras; SR – Solo residual maduro de granito. 
 
 
Os ensaios de resistência ao cisalhamento tiveram os seguintes objetivos: 

• Ensaios de cisalhamento direto convencionais (condições: inundada e umidade 

natural): obtenção dos parâmetros de resistência de pico e pós-pico; 

• Ensaios de cisalhamento direto com reversões múltiplas (condição inundada): 

obtenção dos parâmetros de resistência residuais; 
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• Ensaios “ring shear”: obtenção dos parâmetros de resistência residuais nos solos 

presentes na superfície de ruptura da encosta. 

• Ensaios de cisalhamento direto utilizando amostra remoldada com umidade de 

20% acima do limite de liquidez: avaliação de efeito da estrutura dos solos e 

obtenção de parâmetros de resistência residuais para comparação com 

parâmetros de resistência obtidos nos ensaios com reversões múltiplas; 

• Ensaios de cisalhamento direto com sucção controlada: obtenção dos 

parâmetros de resistência ao cisalhamento não saturados dos solos estudados.  

 
Nos tópicos seguintes, serão apresentadas as metodologias adotadas nos ensaios, 

seguida da apresentação e discussão dos resultados. Finalmente, os resultados obtidos 

são comparados com outros materiais semelhantes e inseridos em algumas correlações 

propostas na literatura. No final do capítulo serão abordados aspectos relacionados aos 

parâmetros de resistência a serem utilizados nas análises de estabilidade. 

 

7.2. MEDOTOLOGIAS ADOTADA NOS ENSAIOS DE RESISTÊNCIA  

 

7.2.1. Ensaios de cisalhamento direto convencional 

 

O mesmo equipamento foi utilizado nos ensaios de cisalhamento direto convencional, 

nos ensaios com reversões múltiplas e nos ensaios em amostras remoldadas. As prensas 

de cisalhamento são de fabricação da Ronald Top S/A, com sistema de cargas através de 

peso em pendural. Nas leituras das deformações verticais e deslocamento horizontal 

utilizou-se extensômetros da marca Mitutoyo 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. Os ensaios foram realizados na condição inundada e na umidade 

natural. Quanto aos procedimentos gerais, seguiram-se às recomendações de acordo 

com Head (1994). Para os ensaios na condição inundada, os corpos de prova foram 

embebidos com água destilada por um período de 24 horas antes de serem iniciados os 

ensaios.  
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Todos os corpos de prova foram adensados por um período de 24 horas, até atingir sua 

estabilização. As leituras de deformação foram realizadas a 6, 15 e 30 segundos e a 1, 2, 

4, 8, 15, 30, 60, 120, 240, 480, 1440 minutos, através de extensômetros fabricados pela 

Mitutoyo com sensibilidade de 0,01 mm. O critério utilizado para verificação da 

estabilização dos recalques foi o mesmo utilizado nos ensaios edométricos (Capítulo 6-

item 6.8). Após a estabilização das deformações iniciava-se o cisalhamento.  

 

A velocidade de deformação adotada nos ensaios foi de 0,025mm/min, calculada 

segundo orientação de Head (1994). Os deslocamentos horizontais máximos variaram 

de 13 a 15mm. O intervalo das tensões normais utilizadas variou de 10kPa a 200kPa. 

No início e no final de cada ensaio eram coletadas amostras para determinação das 

umidades iniciais e finais dos corpos de prova. O critério de ruptura adotado nos ensaios 

foi o valor de pico da tensão cisalhante ou o valor máximo quando a curva tensão-

deformação não indicava valor de pico bem definido.  

 

7.2.2. Ensaios de cisalhamento direto com reversões múltiplas 

 

Este ensaio tem como objetivo obter o valor da resistência residual dos solos através do 

equipamento de cisalhamento direto adaptado para a realização das reversões da caixa 

de cisalhamento. Neste ensaio é possível atingir grandes deslocamentos devido à 

inversão da direção do cisalhamento até o estabelecimento da condição residual. A 

metodologia adotada com relação às dimensões dos corpos de prova, moldagem, 

adensamento, velocidade de deformação e deslocamentos horizontais máximos 

permitidos foram os mesmos adotados nos ensaios convencionais. Os ensaios foram 

realizados apenas na condição inundada. As tensões normais utilizadas foram de 25, 100 

e 200kPa. No início e no final de cada ensaio eram coletadas amostras para 

determinação das umidades iniciais e finais dos corpos de prova.  

 

Os procedimentos específicos para a realização dos ensaios com reversões a serem 

descritos estão de acordo com os propostos por Head (1994). Sendo assim, 

primeiramente era realizado o ensaio de cisalhamento direto convencional para 

determinação da resistência de pico, sob velocidade de deformação constante. Em 

seguida, ao final do trajeto de aproximadamente 12 a 15 mm, retirava-se a água 
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destilada e a carga vertical aplicada na amostra, para então a máquina ser revertida para 

sua posição inicial. Segundo Skempton (1985) o retorno da caixa de cisalhamento sem a 

carga vertical aplicada na amostra, mantêm o máximo possível o alinhamento das 

partículas de solo na direção do cisalhamento, ajudando a atingir mais rapidamente a 

resistência residual.  

 

Desta forma, a caixa de cisalhamento era retornada para sua posição original, através de 

movimentos manuais de rotação da manivela. Em seguida, retirava-se a caixa de 

cisalhamento, a amostra então era dividida em duas partes com o auxílio de um fio de 

arame introduzido entre as partes inferior e superior da caixa de cisalhamento, onde o 

fio era passado sempre na direção do cisalhamento. O procedimento de passar um fio de 

arame entre as metades da caixa de cisalhamento facilita a obtenção da resistência 

residual de forma mais rápida. 

 

Logo após esta operação, a caixa de cisalhamento era retornada para a o equipamento de 

cisalhamento direto, onde a água destilada e o carregamento vertical eram reaplicados. 

Em seguida, era feito um novo adensamento na amostra por um período de 12 horas e, 

por fim, após este período realizava-se um novo ciclo de cisalhamento.  

 

As reversões foram realizadas até que se atingisse valores constantes de resistência, que 

deveriam corresponder, em princípio, nesta situação, aos mínimos valores de tensão 

cisalhante e, portanto à resistência residual. Maiores detalhes de operacionalização deste 

ensaio também podem ser vistos em Silva (2003). 

 

Segundo Silva (2003) e Fonseca (2006) a variação da área de contato no plano de 

cisalhamento, a perda de material durante os ciclos e a necessidade da reorientação das 

partículas a cada ciclo são algumas das limitações deste ensaio.  

 

7.2.3. Ensaios de cisalhamento direto em amostras remoldadas 

 

Os ensaios de cisalhamento direto em amostras remoldadas tiveram como objetivo a 

avaliação do efeito de estruturação nos solos estudados e a tentativa de obtenção de 
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parâmetros de resistência residual. Para tanto foram utilizadas amostras de solo 

moldadas com umidades 20% acima do limite de liquidez.  

 

A moldagem dos corpos de prova foi feita com o auxílio de uma espátula, tendo o 

cuidado de evitar a formação de vazios nos corpos de prova. As tensões normais 

utilizadas foram de 25, 50, 100, 150 e 200kPa. As dimensões dos corpos de prova, os 

procedimentos gerais de montagem, de adensamento, velocidade de deformação, 

deslocamentos horizontais máximos permitidos e o critério de ruptura adotado foram os 

mesmos adotados nos ensaios convencionais.  

 

7.2.4. Ensaios de cisalhamento direto por torção – “ring shear” 
 

Os ensaios de cisalhamento por torção – Ring Shear, foram realizados na UFRJ 

(Universidade Federal do Rio de Janeiro) no Laboratório de Solos da COPPE, 

pertencente à Área de Geotecnia, pela Engenheira Ana Paula Fonseca sob orientação do 

Professor Willy Alvarenga Lacerda. 
 

O equipamento utilizado no presente trabalho refere-se ao desenvolvido por Bromhead 

(1979) (a partir de Head, 1994) fabricado pela Wykeham Farrance Engineering Limited 

– WF 25850 (1987). Segundo Head (1994), este equipamento ensaia amostras com 

de=100 mm , di = 70 mm e hi = 5 mm confinadas radialmente entre anéis concêntricos. É 

assumido que a tensão normal e a tensão de cisalhamento na superfície de ruptura sejam 

ambas uniformemente distribuídas no plano de rotação quando a condição residual é 

alcançada. 
 

As amostras são carregadas verticalmente entre anéis porosos de bronze sinterizado, por 

meio de um sistema de alavanca com um braço com relação 1:10. Um motor de 1HP e 

um sistema de engrenagens impõe uma velocidade constante de rotação à parte inferior 

da célula de cisalhamento, na qual se situa a amostra. Na parte superior da célula, 

assente sobre a amostra, se localiza o braço de torque. Inicialmente o solo se adere ao 

anel poroso superior. A rotação causa o cisalhamento da amostra, formando uma 

superfície de cisalhamento próximo ao anel poroso superior. O torque transmitido 

através da amostra é medido por um par de anéis dinanométricos. 
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Na preparação das amostras, o solo era seco ao ar, destorroado, passado na peneira 40 

(0,42 mm) e homogeneizado com água destilada em umidade entre o limite de liquidez 

e o limite de plasticidade (aproximadamente 0,8 do limite de liquidez). A umidade ideal 

para moldagem é aquela em que o solo consegue preencher por completo a célula sem 

que ocorra extravasamento considerável de solo quando é aplicada a tensão normal.  

 

A metodologia dos ensaios “ring shear” realizados obedeceu às recomendações de 

Vasconcelos (1992), baseadas no manual do equipamento. Foram utilizadas as tensões 

verticais de 25, 50, 100 e 200 kPa. O deslocamento requerido para se atingir a condição 

residual variou de 200 a 500mm com duração em média de 3 a 4 dias para cada tensão 

normal aplicada.  A velocidade adotada para os ensaios de cisalhamento por torção foi 

de 0,096°/min ao longo da circunferência média do corpo de prova, que corresponde a 

0,0712 mm/min.  

 

Após a moldagem e preparação do equipamento, as amostras foram conduzidas ao 

cisalhamento. O critério de paralisação dos ensaios adotado para a medida da resistência 

residual, foi à constância dos valores de tensão cisalhante com o deslocamento 

horizontal. O critério de parada do ensaio foi o de leituras constantes durante 30 

minutos. Bromhead (1986) em Vasconcelos (1992) considerou que leituras constantes 

durante 20 minutos é um critério satisfatório para encerrar o ensaio. No início e no fim 

dos ensaios, foram coletadas cápsulas para determinação das umidades inicial e final 

das amostras. Maiores detalhes de operacionalização do equipamento podem ser vistos 

em Silva (2003) e Fonseca (2006). 
 

7.2.5. Ensaios de cisalhamento direto com sucção controlada 
 

O equipamento utilizado nos ensaios de cisalhamento direto com sucção controlada 

consiste de uma prensa convencional adaptada para utilizar uma célula que permite a 

imposição e controle da sucção através do princípio de translação de eixos. A célula 

utilizada nesta pesquisa é idêntica àquela descrita em Escário & Saéz (1986). A sucção 

é imposta ao solo pela diferença entre a pressão de ar fornecida pelo nitrogênio, 

aplicada através de uma válvula de ar, e a coluna de água mantida no reservatório fixado 

no topo da prensa de cisalhamento. O ar no interior da célula é mantido por uma camada 

de graxa, a base de dissulfeto dimolibideno, no topo da célula envolvendo o pistão e 
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uma membrana de celulose semipermeável (permeável à água e impermeável ao ar), a 

qual substitui a pedra porosa de alta resistência à passagem do ar. Esta membrana possui 

duas vantagens em relação à pedra porosa: permite a realização de ensaios submetidos a 

elevados valores de sucção e pode alcançar a saturação em 5 minutos.  
 

As tensões são aplicadas através de um sistema de pesos em pendural, idêntico ao da 

prensa de cisalhamento convencional. Nas leituras dos deslocamentos verticais e 

horizontais foram utilizados extensômetros da marca Mitutoyo com sensibilidade de 

0,01mm. A força horizontal foi determinada através de um anel de carga.  
 

Foram utilizados corpos de prova quadrados com dimensões de 50mm de lado e altura 

de 22mm. A pressão do ar era aplicada apenas sob o peso da placa de transferência de 

carga e mantida em média durante 10 dias, a depender do grau de saturação de cada 

amostra. As sucções adotadas foram 25, 100, 300 e 500 kPa. Após este período eram 

aplicadas tensões normais específicas e acompanhadas as deformações até a 

estabilização. As tensões normais adotadas foram 50, 100, 150 e 200kPa, as quais eram 

mantidas por no mínimo 24 horas. Após a estabilização das deformações os corpos de 

prova eram cisalhados sob uma velocidade de 0,025mm/min. O deslocamento máximo 

alcançado em cada ensaio foi 7mm e o tempo de duração em torno de 5 horas. Após o 

cisalhamento, desmontava-se o ensaio e coletavam-se três amostras de solo para 

determinação do teor de umidade. O critério de ruptura adotado nos ensaios foi o valor 

de pico da tensão cisalhante ou o valor máximo quando a curva tensão-deformação não 

indicava valor de pico bem definido.  

  

7.3. APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS DOS ENSAIOS DE 

RESISTÊNCIA  
 

7.3.1. Ensaios de cisalhamento direto convencionais 
 

As Figuras 7.1 a 7.4 apresentam as curvas τ vs. dh (tensão cisalhante vs. deslocamento 

horizontal) e dv vs. dh (deslocamento vertical vs. deslocamento horizontal) nas 

condições natural e inundada referentes as amostras coletadas em bloco a 1,5-1,8m de 

profundidade e a 2,5-2,8m de profundidade dos solos da Formação Barreiras e solos 

residuais maduros de granito. A Tabela 7.2 apresenta as condições iniciais dos corpos 

de prova utilizados nos ensaios de cisalhamento direto convencionais.  
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Tabela 7.2. Condições iniciais dos corpos de prova referentes aos ensaios de 

cisalhamento direto convencionais. 
 

CONDIÇÃO INICIAL DOS CP – ENSAIOS CONVENCIONAIS Local / 

Formação / 

textura 

Ensaio 

Tipo σn 

(kPa) 

W0 

(%) 

γNat. 

(g/cm3) 

γs 

(g/cm3) 

e0 S0 

(%) 

10 7,20 1,79 1,66 0,61 31,65 
25 7,34 1,76 1,63 0,64 30,66 
50 7,22 1,72 1,66 0,68 28,76 
75 7,43 1,75 1,63 0,65 30,73 

100 6,89 1,70 1,58 0,69 36,77 
150 7,84 1,72 1,59 0,69 30,79 

 

 

CDN 

200 6,98 1,80 1,68 0,60 31,17 
25 7,39 1,75 1,63 0,65 30,60 
50 8,47 1,79 1,65 0,63 36,31 

100 7,00 1,71 1,60 0,69 27,43 
150 7,54 1,72 1,60 0,68 29,92 

 

 

Patamar 

SM-02 

(1,5-1,8m) / 

FB / 

Areia argilosa 

 

CDI 

200 8,51 1,75 1,61 0,67 34,40 
25 14,66 1,60 1,39 0,93 42,35 
50 14,78 1,66 1,44 0,86 46,28 

100 14,63 1,65 1,44 0,87 45,49 
150 14,70 1,60 1,40 0,92 42,83 

 

 

CDN 
200 14,73 1,62 1,41 0,91 43,77 
25 13,34 1,64 1,44 0,86 41,64 
50 14,19 1,62 1,42 0,89 42,83 

100 14,27 1,63 1,42 0,89 43,33 
150 13,65 1,66 1,46 0,84 43,69 

 

Patamar SP-01 

(1,5-1,8m) / 

FB / 

Areia argilosa 
 

 

CDI 
200 13,54 1,62 1,42 0,89 41,10 
25 8,73 1,78 1,63 0,65 36,40 
50 8,74 1,79 1,65 0,63 37,32 

100 8,70 1,67 1,53 0,75 31,16 
150 8,69 1,68 1,55 0,74 31,69 

 

CDN 

200 8,84 1,75 1,60 0,67 35,30 
25 8,84 1,68 1,54 0,74 32,19 
50 8,89 1,73 1,58 0,70 34,72 

100 8,66 1,79 1,64 0,63 31,86 
150 8,60 1,68 1,54 0,74 31,28 

 

Patamar 

SP-02 

(1,5-1,8m) / 

SR / 

Areia argilosa 

 

CDI 

200 9,08 1,77 1,62 0,66 37,10 
25 29,27 1,64 1,27 1,13 70,02 
50 29,77 1,64 1,26 1,14 70,61 

100 30,44 1,67 1,28 1,12 73,83 
150 32,85 1,66 1,24 1,15 76,62 

CDN 

200 29,43 1,66 1,28 1,12 71,41 
25 32,35 1,64 1,24 1,18 74,09 
50 31,00 1,65 1,25 1,16 72,74 

100 30,49 1,66 1,27 1,13 72,97 
150 32,87 1,67 1,25 1,16 76,67 

 

Patamar 

SP-02 

(2,5-2,8m) / 

SR / 

Argila arenosa 

CDI 

200 31,65 1,64 1,24 1,18 72,81 
FB –Formação Barreiras; SR – Solo residual maduro de granito / CDN: Ensaio de cis. direto na condição 
de umidade natural / CDI: Ensaio de cis. direto na condição inundada.  
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Os índices de vazios referentes aos solos da Formação Barreiras apresentam-se na faixa 

de 0,6 a 0,8 sendo maiores nas amostras do Patamar SP-01. Maiores também são os 

teores de umidade encontradas no Patamar SP-01 da ordem de 14 % em relação às 

encontradas nos solos do Patamar SM-02 da ordem de 7%. Com relação aos solos 

residuais maduros de granito, observa-se que o solo a 1,5-1,8m apresenta índice de 

vazios da ordem de 0,6 a 0,7 enquanto que o índice de vazios do solo a 2,5-2,8 

encontra-se na faixa de 1,12 a 1,18. O grau de saturação da ordem de 70 a 76% na 

camada de argila arenosa (2,5-2,8m) indica que o solo encontra-se próximo à saturação.    

 

Com relação aos solos da Formação Barreiras, as curvas  τ vs. dh, referentes as amostras 

do patamar SM-02  na condição natural (Figura 7.1a), apresentaram picos bem definidos 

para os níveis de tensões normais adotados (10 a 200kPa). Este comportamento era 

esperado, visto que a tensão de escoamento deste solo encontra-se a 180kPa quando na 

condição de umidade natural. Observa-se em geral um decréscimo da resistência para 

todas as tensões normais aplicadas depois de alcançado o pico, atingindo posteriormente 

patamares constantes. O decréscimo na resistência depois de atingido o pico é mais 

pronunciado para o intervalo de tensões de 25kPa a 75kPa, onde possivelmente a 

estrutura exerce maior influência no comportamento do solo. Este comportamento é 

acompanhado nas curvas dv vs. dh (Figura 7.1a), onde as amostras apresentam 

comportamento inicial de compressão, seguido de dilatação ao atingir a tensão 

cisalhante máxima, para todas as tensões normais utilizadas. Verifica-se que o 

comportamento de dilatação é mais pronunciado para valor de tensão normal inferior à 

100kPa. Para tensões normais superiores a 75kPa apenas a tensão de 200kPa, apresenta 

significativa redução na resistência depois de atingido o pico (Figura 7.1a). Este 

comportamento observado na tensão de 200kPa pode estar associado à presença de 

concreções de óxido de ferro (laterita) visualmente visíveis nas amostras. 

 

De um modo geral, as tensões cisalhantes apresentadas nas curvas  τ vs. dh das amostras 

do patamar SP-01 (Formação Barreiras) na condição natural (Figura 7.2a), apresentam-

se, em geral, crescentes com os deslocamentos horizontais, tendendo a atingir valores 

constantes com o aumento dos deslocamentos. Observa-se que estas amostras (Figura 

7.2) encontram-se num estado menos estruturado do que as amostras do patamar SM-

02. Este fato pode ser possivelmente justificado pelos maiores índices de vazios iniciais 
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destas amostras com relação às amostras do patamar SM-02. Comportamento de pico 

pode ser observado, na condição natural, apenas para a tensão normal de 25kPa. As 

curvas dv vs. dh das amostras do patamar SP-01 (Figura 7.2a), mostram comportamento 

de compressão seguido de significativa expansão para as menores tensões normais (25 e 

50 kPa). As demais tensões normais mostram comportamento de compressão.   

 

Nos resultados dos ensaios inundados para os solos da Formação Barreiras (Figuras 7.1 

e 7.2), verifica-se que as curvas  τ vs. dh, apresentaram, em geral, rupturas plásticas, 

com mobilização crescente das tensões cisalhantes com os deslocamentos; tendendo a 

atingir valores constantes após certo nível de deslocamento. Segundo Lacerda (2004) 

solos que apresentam esse tipo de comportamento tendem a apresentar rupturas 

geralmente lentas em movimentos de massa. Verifica-se que as amostras submetidas a 

tensão normal de 200kPa, apresentam nas curvas τ vs. dh valores das tensões 

cisalhantes sempre crescentes com os deslocamentos, nem sempre evidenciando o valor 

máximo alcançado com clareza. Os resultados mostram que na condição inundada os 

solos estudados apresentam comportamento semelhante a um solo normalmente 

consolidado. Comportamento semelhante foi encontrado por Lima (2002) e Lafayette 

(2006) para solos da Formação Barreiras do Recife. Em todas curvas dv vs. dh 

referentes aos ensaios inundados dos solos da Formação Barreiras (Figuras 7.1 e 7.2), 

observa-se comportamento de compressão para todas as amostras.  

 

Para os solos residuais de granito a 1,5-1,8m as curvas  τ vs. dh na condição natural 

(Figuras 7.3a), apresentaram picos bem pronunciados para tensões normais de até 

100kPa, apresentando decréscimo na resistência depois de atingido o pico mais 

significativo do que nas demais tensões. Comportamento inicial de compressão, seguido 

de dilatação ao atingir a tensão cisalhante máxima é observado nas curvas dv vs. dh para 

todas as tensões normais utilizadas, sendo mais pronunciado para as menores tensões 

normais. 

 

Para os solos residuais de granito a 2,5-2,8m as curvas  τ vs. dh na condição natural a 

representadas na Figura 7.4a, mostram valores da tensão cisalhante crescentes com os 

deslocamentos horizontais tendendo a atingir valores constantes. Leve tendência de 
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comportamento de pico é observado nas tensões de 25 e 50kPa na condição natural, 

apresentando nas curvas dv vs. dh, comportamento de expansão (Figura 7.4a).  

 

Nos resultados dos ensaios inundados para os solos residuais maduros de granito 

(Figuras 7.3 e 7.4), verifica-se que as curvas  τ vs. dh, apresentaram, em geral, rupturas 

plásticas, com mobilização crescente das tensões cisalhantes com os deslocamentos; 

tendendo a atingir valores constantes após certo nível de deslocamento; a exceção da 

amostra submetida a tensão normal de 200kPa do solo residual maduro de granito a 1,5-

1,8m a qual apresenta na curvas τ vs. dh valores das tensões cisalhantes sempre 

crescentes com os deslocamentos, nem sempre evidenciando o valor máximo alcançado 

com clareza. Comportamento semelhante foi verificado por Lafayette (2006) para um 

solo residual de granito do Cabo de Santo Agostinho. 

 

Em todas curvas dv vs. dh referentes aos ensaios inundados dos solos residuais maduros 

de granito (Figuras 7.3 e 7.4), observa-se comportamento de compressão para todas as 

amostras. Nota-se que os deslocamentos verticais na condição inundada são maiores do 

que os deslocamentos na condição de umidade natural; tendo em vista que a menor 

rigidez nos solos inundados resulta em maiores compressões. 

 

Comparando-se as tensões cisalhantes dos solos residuais de granito a 2,5-2,8m de 

profundidade representadas na Figura 7.4, nas condições de umidade natural e inundada, 

observa-se que são bastante próximas. Os resultados obtidos sugerem que durante a 

realização dos ensaios, os corpos de prova estavam nas mesmas condições de umidade, 

mesmo considerando-se o período de inundação de 24 horas adotado antes do início dos 

ensaios na condição inundada. Chama-se a atenção também para o elevado grau de 

saturação inicial dos corpos de prova mesmo na condição natural (Tabela 7.2). Os 

resultados obtidos sugerem que durante a realização dos ensaios, os corpos de prova 

estavam nas mesmas condições de umidade, mesmo considerando-se o período de 

inundação de 24 horas adotado antes do início dos ensaios na condição inundada.  

 

A Tabela 7.3 apresenta as condições na ruptura dos corpos de prova utilizados nos 

ensaios de cisalhamento direto convencional. 
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                                  (a) Umidade natural                                            (b) Inundado 

 

 

Figura 7.1. Curvas tensão-deformação - Amostras do patamar SM-02 a 1,5 - 1,8m 

(Formação Barreiras).  

 

 

 

 

 

 



 281

0

50

100

150

200

250

300

T
en

sã
o 

C
isa

lh
an

te
 (k

Pa
)

25 kPa 50 kPa 100 kPa

150 kPa 200 kPa

-2,4

-1,6

-0,8

0,0

0,8

1,6

2,4

3,2

0 5 10 15
Deslocamento horizontal (mm)

D
es

lo
ca

m
en

to
 v

er
tic

al
 (m

m
)

0

50

100

150

200

250

300

T
en

sã
o 

C
isa

lh
an

te
 (k

Pa
)

25 kPa 50 kPa 100 kPa

150 kPa 200 kPa

-2,4

-1,6

-0,8

0,0

0,8

1,6

2,4

3,2

0 5 10 15
Deslocamento horizontal (mm)

D
es

lo
ca

m
en

to
 v

er
tic

al
 (m

m
)

 
    

                        

                              (a) Umidade natural                                            (b) Inundado 

  

 

Figura 7.2. Curvas tensão-deformação - Amostras do patamar SP-01 a 1,5 - 1,8m 

(Formação Barreiras).  
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                                    (a) Umidade natural                                            (b) Inundado 

 

 

Figura 7.3. Curvas tensão-deformação - Amostras do patamar SP-02 a 1,5 - 1,8m (Solo 

residual maduro de granito).  
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                                 (a) Umidade natural                                            (b) Inundado 

 

 
Figura 7.4. Curvas tensão-deformação - Amostras do patamar SP-02 a 2,5 - 2,8m (Solo 

residual maduro de granito).  
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Tabela 7.3. Condições dos corpos de prova na ruptura referentes aos ensaios 

convencionais. 

CONDIÇÃO DE RUPTURA 
Valores de Pico / Máximo 

Local / 

Formação / 

textura 

Ensaio 

Tipo 
σr(kpa) ιr (kPa) dh(mm) dv(mm) 

10,37 63,32 3,606 0,800 
25,77 72,23 3,048 0,249 
51,18 105,50 2,335 0,075 
77,88 119,75 3,756 0,283 

108,76 138,06 8,181 0,152 
159,18 187,84 5,855 -0,105 

 

 

CDN 

208,94 267,83 4,346 -0,037 
29,29 19,07 14,895 -0,627 
58,52 38,37 14,789 -1,261 

118,08 81,44 15,555 -1,055 
172,64 120,95 13,322 -1,362 

 

Patamar  

SM-02 

(1,5-1,8m) / 

FB 

 

Areia argilosa 
 

 

CDI 
234,94 161,33 15,114 -1,218 
25,91 69,08 3,570 0,064 
54,05 64,34 7,616 0,430 

113,79 121,17 12,313 -0,395 
163,03 148,25 8,120 -0,177 

 

 

CDN 

226,72 180,45 11,973 -0,885 
25,86 21,00 3,369 -0,545 
57,86 35,51 13,802 -1,285 

114,14 73,07 12,587 -1,415 
170,80 110,84 12,372 -1,680 

 

Patamar 

SP-01 

(1,5-1,8m) 

FB  

 

Areia argilosa 

 

 

CDI 

229,89 140,75 13,210 -1,738 
25,95 46,65 3,710 -0,635 
50,96 93,20 1,910 0,161 

104,27 135,12 4,164 0,138 
160,99 177,50 6,933 -0,255 

 

 

CDN 
228,77 216,83 12,777 0,135 
29,30 13,99 14,923 -1,002 
57,93 17,78 13,901 -0,809 

116,89 57,44 14,683 -1,278 
172,94 93,11 13,479 -1,668 

 

Patamar 

SP-02 

(1,5-1,8m) 

SR 

 

Areia argilosa 

 

 

CDI 

232,52 142,72 14,208 -1,318 
25,47 21,95 1,861 0,140 
51,15 33,14 2,291 0,242 

110,50 59,77 9,651 -1,580 
172,95 92,23 9,600 -0,880 

 

 

CDN 

229,86 137,90 13,200 -0,910 
25,59 25,07 2,342 -0,324 
58,53 36,29 14,800 -1,378 

115,48 67,48 13,623 -1,762 
172,95 92,22 13,484 -1,183 

 

Patamar 

SP-02 

(2,5-2,8m) 

SR 

Argila arenosa 

 

 

CDI 
232,74 127,53 14,293 -1,367 
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Tendo em vista os resultados obtidos, verifica-se que comportamento de pós-pico é 

evidenciado apenas na condição natural referente às amostras do solo da Formação 

Barreiras e solo residual maduro de granito a 1,5-1,8m de profundidade (Figuras 7.1a e 

Figura 7.3a), indicando possivelmente um estado mais estruturado destas amostras. A 

Tabela 7.4 apresenta as condições dos corpos de prova no pós-pico utilizados nos 

ensaios de cisalhamento direto convencionais. 

 

Chama-se a atenção que comportamento de pós-pico não é verificado nos ensaios 

inundados tanto para os solos da Formação Barreiras como os solos residuais de granito.   

Conforme abordado anteriormente, nos resultados dos ensaios inundados verifica-se que 

as curvas  τ vs. dh, apresentaram, em geral, rupturas plásticas, com mobilização 

crescente das tensões cisalhantes com os deslocamentos; tendendo a atingir valores 

constantes após certo nível de deslocamento. Com a ausência de comportamento de 

pico, praticamente não ocorre redução da resistência com o aumento dos deslocamentos. 

Este comportamento indica porque a ruptura ocorrida na encosta estudada se deu de 

forma lenta ao longo do tempo. 

 

Tabela 7.4. Condições dos corpos de prova no pós-pico referentes aos ensaios de 

cisalhamento direto convencionais na umidade natural. 
 

CONDIÇÃO DE PÓS-PICO 
Valores de Pós - Pico 

Local / 

Formação / 

Textura  

Ensaio

Tipo 
σpp (kpa) ιpp (kPa) dh(mm) dv(mm) 

11,70 40,81 14,775 2,560 
57,08 69,72 12,606 1,702 
86,41 104,47 13,415 1,831 

115,05 127,14 13,287 0,572 
174,14 165,19 14,082 0,601 

Patamar  

SM-02 

(1,5-1,8m) 

FB 

Areia argilosa 

 

 

CDN 

226,34 207,98 13,841 0,530 
28,92 41,78 13,767 0,680 
57,72 73,36 15,590 1,786 

115,17 110,50 13,381 0,483 
172,04 175,28 13,014 -0,349 

Patamar 

SP-02 

(1,5-1,8m) 

SR 

Areia argilosa 

 

 

CDN 

228,77 216,83 12,777 0,135 

 FB –Formação Barreiras; SR – Solo residual maduro de granito / CDN: cis. dir na umidade natural.  
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7.3.2. Ensaios de cisalhamento direto com reversões múltiplas 
 

As Figuras 7.5 e 7.6 apresentam as curvas τ vs. dh (tensão cisalhante vs. deslocamento 

horizontal) na condição inundada referentes as amostras coletadas em bloco no patamar 

SM-02 a 1,5-1,8m de profundidade (Formação Barreiras) e no patamar SP-02 a 2,5-

2,8m de profundidade (Solo residual de granito). As Tabelas 7.5 e 7.6 apresentam a 

condição inicial e residual dos corpos de prova utilizados nos ensaios de cisalhamento 

direto com reversões múltiplas. 
 

Tabela 7.5. Condições iniciais dos corpos de prova referentes aos ensaios de 

cisalhamento direto com reversões múltiplas. 
 

CONDIÇÃO INICIAL DOS CP  Local / 
Formação/ 

Textura  

Ensaio 
Tipo σn 

(kPa) 
W0 
(%) 

γNat. 
(g/cm3) 

γs 
(g/cm3) 

e0 S0 
(%) 

25 
 

7,43 1,73 1,61 0,67 29,92 

100 
 

7,87 1,70 1,57 0,70 30,06 

Patamar 
SM-02 

(1,5-1,8m) 
FB 

Areia argilosa 

 
 

CDI 

200 
 

8,09 1,73 1,60 0,68 31,92 

25 
 

29,54 1,66 1,28 1,12 71,52 

100 
 

29,65 1,68 1,29 1,13 73,33 

Patamar 
SP-02 

(2,5-2,8m) 
SR 

Argila arenosa 

 
CDI 

200 
 

30,03 
 

1,65 
 

1,26 
 

1,14 
 

71,69 
 

FB – Formação Barreiras; SR – Solo residual maduro de granito / CDI: Ensaio de cis. direto na condição 
inundada.  
 
 
De um modo geral, as curvas τ vs. dh (Figuras 7.5 e 7.6) mostram que as tensões 

cisalhantes tendem a crescer com os deslocamentos horizontais, apresentando 

comportamento relativamente plástico. Verifica-se que na tensão normal de 25kPa as 

tensões cisalhantes tendem a atingir mais rapidamente valores praticamente constantes 

com o aumento dos deslocamentos.  

 

Para as tensões normais superiores a 25kPa o acréscimo da resistência com os 

deslocamentos tornam-se mais evidentes. Ensaios realizados por Vasconcelos (1992), 

Silva (2003) e Fonseca (2006), também apresentaram esse comportamento para tensões 

normais superiores. Segundo Skempton (1985), este tipo de comportamento é típico de 

ensaios com reversão múltipla, tornando o ensaio de cisalhamento direto limitado para 
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determinação da resistência residual, estando esse fato atribuído à configuração do 

ensaio, e não ao comportamento do solo. Esses resultados sugerem que a resistência 

residual é mais facilmente alcançada, em ensaios de cisalhamento com reversões com 

tensões normais relativamente baixas.   

 

Efeitos de atrito da caixa de cisalhamento, ocasionados pelo escape de material no 

decorrer das sucessivas reversões, principalmente nas tensões normais mais elevadas, 

podem explicar este comportamento observado de aumento das tensões cisalhantes com 

os deslocamentos horizontais no decorrer das reversões. Vale a pena destacar que os 

ensaios da presente pesquisa foram realizados com a caixa de cisalhamento de 4”x 4”, 

conforme sugestão de Hawkins & Privett (1985) com o intuito de minimizar os efeitos 

de atrito durante os ciclos de reversão.  

 

Verifica-se de um modo geral, que nas curvas τ vs. dh do solo residual de granito 

(Figura 7.6), as tensões cisalhantes apresentam maior tendência a atingir, com mais 

facilidade, patamares de resistência aproximadamente constantes com o decorrer dos 

deslocamentos em relação ao solo da Formação Barreiras (Figura 7.5). Este 

comportamento possivelmente está relacionado com a mineralogia dos solos estudados, 

tendo em vista que a mineralogia tem importância fundamental na resistência residual 

dos solos (Kenney, 1967; Lupini et al., 1981; Skempton, 1985; Mesri & Cepeda-Diaz, 

1986). Embora a mineralogia de ambos os solos tenha praticamente a mesma 

composição (caulinita, mica e quartzo), o solo residual de granito (argila arenosa) 

apresentando um maior teor de argila (49%), possui provavelmente um maior percentual 

dos minerais caulinita e mica em relação ao solo da Formação Barreiras (areia argilosa).  

 

Esse fato tende a possibilitar um maior alinhamento das partículas de argila atingindo 

mais rapidamente a condição residual. A forma laminar dos minerais caulinita e mica, 

predominantes na composição do solo residual de granito, possibilitam um maior 

alinhamento das partículas na superfície de cisalhamento em relação ao solo da 

Formação Barreiras que tem na sua composição predominância do mineral quartzo, o 

qual tem forma não laminar. Skempton (1985) observou que solos com cerca de no 

mínimo 50% de fração argila a resistência residual é controlada quase inteiramente pelo 

atrito de deslizamento dos minerais argílicos. 
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Figura 7.5. Curvas tensão-deformação dos ensaios de cisalhamento direto com reversões 

múltiplas - Amostras do patamar SM-02 a 1,5 - 1,8m (Formação Barreiras).  

Condição inundada.  
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Figura 7.6. Curvas tensão-deformação dos ensaios de cisalhamento direto com reversões 

múltiplas - Amostras do patamar SP-02 a 2,5 - 2,8m (Solo residual maduro 

de granito). Condição inundada. 
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Tabela 7.6. Condições dos corpos de prova na residual referentes aos ensaios de 

cisalhamento direto com reversões múltiplas. 

 

CONDIÇÃO RESIDUAL 
Valores Mínimos 

Local / 
Formação / 

textura 

Ensaio 
Tipo 

σr (kpa) ιr (kPa) dh(mm) 
28,64 15,63 67,512 

115,43 74,97 67,889 
Patamar  
SM-02 

(1,5-1,8m) 
FB 

Areia argilosa 

 
 

CDI 
230,04 130,68 65,988 

28,97 15,27 69,470 
115,55 59,28 68,187 

Patamar 
SP-02 

(2,5-2,8m) 
SR 

Argila arenosa 

 
 

CDI 
230,28 114,22 66,415 

                          FB – Formação Barreiras; SR – Solo residual maduro de granito. 
                         CDI: Ensaio de cis. direto na condição inundada.  
 
 
 
7.3.3. Ensaios de cisalhamento direto em amostras remoldadas 

 

Os ensaios de cisalhamento direto em amostras remoldadas tiveram como objetivo a 

avaliação do efeito de estrutura dos solos e a uma estimativa da resistência residual dos 

solos estudados. Por este motivo os solos foram remoldados com umidades próximas ao 

limite de liquidez (aproximadamente 1,2LL), segundo recomendações de Burland 

(1990), semelhante aos ensaios edométricos. Fonseca (2006) realizou este tipo de ensaio 

em solos saprolíticos e em processo de laterização obtendo resultados de resistência 

residual próximos aos obtidos em ensaios “ring shear”.   

 

As Figuras 7.7 e 7.8 apresentam as curvas τ vs. dh (tensão cisalhante vs. deslocamento 

horizontal) e dv vs. dh (deslocamento vertical vs. deslocamento horizontal) referentes 

aos ensaios de cisalhamento direto em amostras remoldadas. A Tabela 7.7 apresenta as 

condições na ruptura dos corpos de prova utilizados nos ensaios.  

 

Verifica-se que as tensões cisalhantes são sempre crescentes com os deslocamentos 

horizontais para os solos da Formação Barreiras, onde esse comportamento torna-se 

mais evidente para tensões superiores a 50kPa (Figura 7.7).  
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As tensões cisalhantes dos solos residuais de granito tendem a se tornar praticamente 

constantes com o aumento dos deslocamentos independente do nível de tensões 

submetido (Figura 7.8). Esse comportamento observado nos solos residuais de granito 

pode-se atribuir possivelmente a um maior alinhamento das partículas no cisalhamento 

tendo em vista o maior percentual de finos destes solos. As curvas dv vs. dh mostram 

comportamento de compressão para todas as amostras. Esse comportamento era 

esperado visto que a remoldagem quebra toda a estrutura dos solos. 

 

Tabela 7.7.Condições dos corpos de prova na ruptura referentes aos ensaios remoldados. 

CONDIÇÃO DE RUPTURA
Valores de Pico / Máximo 

Local / 

Formação 
σr(kpa) ιr (kPa) dh(mm) dv(mm) 
29,30 15,08 14,917 -0,967 
58,52 38,46 14,788 -0,819 

116,77 74,39 14,589 -0,997 
174,51 131,64 14,270 -0,732 

Patamar  

SM-02 

(1,5-1,8m) 

FB  

areia argilosa 

232,14 168,21 14,065 -0,864 

28,96 19,21 13,893 -1,279 
57,88 29,61 13,617 -1,418 

115,49 67,13 13,625 -1,484 
173,06 82,26 13,327 -1,433 

Patamar 

SP-01 

(1,5-1,8m) 

FB 

areia argilosa 

230,27 115,11 13,555 -1,387 

28,97 15,98 13,692 -1,342 
57,88 29,25 13,837 -1,580 

115,65 44,82 13,750 -1,302 
175,26 64,29 14,645 -1,112 

Patamar 

SP-02 

(1,5-1,8m) 

SR 

areia argilosa 

230,54 96,48 13,460 -1,178 

28,97 12,57 13,930 -1,090 
58,55 28,86 14,841 -1,213 

115,52 63,20 13,647 -1,133 
158,56 84,54 5,484 -0,785 

Patamar 

SP-02 

(2,5-2,8m) 

SR 

argila arenosa 
233,16 99,74 14,448 -0,969 

                                    FB – Formação Barreiras; SR – Solo residual maduro de granito. 
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                                        (a)                                                                (b) 

 

 

Figura 7.7. Curvas tensão-deformação - Amostras remoldadas com umidade de 1,2LL - 

(a) Patamar SM-02 a 1,5 - 1,8m (b) Patamar SP-01 a 1,5 - 1,8m (Formação 

Barreiras).  
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                                              (a)                                                                       (b) 
 
 

Figura 7.8. Curvas tensão-deformação - Amostras remoldadas com umidade de 1,2LL - 

(a) Patamar SP-02 a 1,5 - 1,8m (b) Patamar SP-02 a 2,5 - 2,8m (Solo 

residual maduro de granito). 
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7.3.4. Ensaios “ring shear” 

 

As Figuras 7.9 a 7.13 apresentam as curvas τ vs. dh (tensão cisalhante vs. deslocamento 

horizontal) obtidas dos ensaios “ring shear” referentes as amostras coletadas próximas a 

superfície de ruptura da encosta (amostrador Denisson). A Tabela 7.8 apresenta as 

condições iniciais dos corpos de prova utilizados nos ensaios. 

 

Tabela 7.8. Condições iniciais dos corpos de prova referentes aos ensaios “ring shear”. 

 

CONDIÇÃO INICIAL DOS CP  Local / 
Formação / 

Textura  
σn 

(kPa)
W0 
(%) 

γs 
(g/cm3) 

e0 

25 32,15 1,53 0,63 
50 29,80 1,73 0,45 

100 29,61 1,77 0,41 

Patamar SM-02 
(4,3-4,9m) 

FB 
Areia argilosa 200 30,51 1,77 0,41 

25 43,53 1,45 0,72 
50 39,59 1,52 0,64 

100 39,34 1,55 0,64 

Patamar SM-02 
(4,9-5,5m) 

FB 
Areia argilosa 200 34,81 1,70 0,47 

25 32,14 1,70 0,46 
50 31,77 1,68 0,49 

100 32,43 1,66 0,50 

Patamar SP-01 
(5,7-6,3m) 

FB 
Areia argilosa 200 30,57 1,71 0,46 

25 34,35 1,70 0,47 
50 32,40 1,71 0,46 

100 30,39 1,76 0,42 

Patamar SP-01 
(6,3-6,9m) 

SR 
Argila arenosa 200 34,72 1,55 0,61 

25 33,65 1,71 0,46 
50 36,78 1,60 0,56 

100 35,44 1,67 0,49 

Patamar SP-02 
(6,0-6,6m) 

SR 
Argila arenosa 200 33,38 1,71 0,46 

                     FB – Formação Barreiras; SR – Solo residual maduro de granito. 
 
 

Foram observados picos iniciais mais significativos apenas nas tensões de 200kPa em 

todos ensaios realizados, conforme ilustram as curvas τ vs. dh. Pode-se verificar que, 

com exceção das amostras submetidas a 200kPa, depois de atingido o pico, houve pouca 

variação da resistência com o aumento dos deslocamentos.  

 
Os espaços sem leitura observados nos gráficos τ vs. dh representam o período da noite, 

quanto não foram realizadas leituras por não haver automação de dados no 
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equipamento. Algumas discrepâncias, com pontos de aumento de resistência foram 

observados na amostra submetida à tensão normal de 25kPa referente à amostra do 

patamar SM-02 a 4,3-4,9m (Figura 7.9). Este fato deve-se provavelmente aos grãos do 

solo que podem preencher, por algum tempo, o vazio entre a placa de topo e a célula. 

Esses pontos foram desconsiderados para análise da resistência residual 

 

Mesmo com estes valores de resistência constantes, a resistência residual em cada 

ensaio foi determinada através da verificação de leituras constantes feitas por um 

período de 12 horas. Os ensaios tiveram duração média de 3 a 4 dias. As condições 

residuais dos corpos de prova utilizados nos ensaios “ring shear”, são apresentadas na 

Tabela 7.9. 
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Figura 7.9. Curva tensão-deformação. Amostra SM-02 (4,3-4,9m).Formação Barreiras. 
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Figura 7.10. Curva tensão-deformação. Amostra SM-02 (4,9-5,5m). Formação Barreiras. 
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Figura 7.11. Curva tensão-deformação. Amostra SP-01 (5,7-6,3m). Formação Barreiras. 
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Figura 7.12. Curva tensão-deformação. Amostra SP-01 (6,3-6,9m). Solo residual maduro 

de granito. 
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Figura 7.13. Curva tensão-deformação. Amostra SP-02 (6,0-6,6m). Solo residual maduro 

de granito. 
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A mineralogia tem influência direta no comportamento dos solos estudados, conforme 

expressa os resultados obtidos. A pouca variação, de um modo geral, nos valores de 

resistência com os deslocamentos, indica que as partículas do solo presentes nesse 

material sofreram pouca orientação ao se atingir a condição residual. Isto é explicado 

pelo fato dos solos da Formação Barreiras apresentarem teores de fração areia na faixa 

de 63% a 68% e os solos residuais maduros de granito da ordem de 43%, possuindo 

predominância do mineral quartzo em sua composição. Alguma orientação ocorrida é 

devida à presença dos argilominerais caulinita e mica, também presentes na composição 

desses solos. 

 

Tabela 7.9. Condições residuais dos corpos de prova referentes aos ensaios “ring shear”. 

 

Residual Local /  
Formação Geológica / 

Textura  

σn 
(kPa) ιr  

(kPa) 
 

dh 
(mm) 

25 24,35 71,66 
50 43,15 411,39 

100 87,38 181,43 

Patamar SM-02  
(4,3-4,9m)  

FB 
Areia argilosa 200 165,16 294,17 

25 18,69 312,01 
50 33,75 291,81 

100 67,51 494,02 

Patamar SM-02 
(4,9-5,5m) 

FB 
Areia argilosa 200 125,84 218,20 

25 25,74 286,78 
50 48,28 305,74 

100 96,14 294,71 

Patamar SP-01 
(5,7-6,3m) 

FB 
Areia argilosa 200 175,09 504,57 

25 21,58 217,85 
50 36,53 122,99 

100 71,14 218,42 

Patamar SP-01 
(6,3-6,93m) 

SR 
Argila arenosa 200 143,36 110,88 

25 14,95 307,50 
50 30,34 288,33 

100 55,97 312,27 

Patamar SP-02 
(6,0-6,7m) 

SR 
Argila arenosa 200 107,47 226,23 

                                   FB – Formação Barreiras; SR – Solo residual maduro de granito. 
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7.4. ENVOLTÓRIAS DE RESISTÊNCIA AO CISALHAMENTO   

 

As envoltórias de resistência ao cisalhamento obtidas nos ensaios de cisalhamento 

direto convencionais, com reversões múltiplas e utilizando amostras remoldadas 20% 

acima do limite de liquidez encontram-se apresentadas nas Figuras 7.14 a 7.17. As 

envoltórias obtidas dos ensaios “ring shear” encontram-se representadas na Figura 7.18. 

Os parâmetros de resistência encontram-se resumidos nas Tabelas 7.10 e 7.11. Foram 

utilizados ajustes lineares para obtenção dos parâmetros de resistência.  

 

Nas envoltórias de resistência de pico dos ensaios na umidade natural, referentes aos 

solos da Formação Barreiras (Figuras 7.14 e 7.15), observa-se pouca variação nos 

valores obtidos dos interceptos de coesão (45 e 47kPa) o mesmo não ocorrendo para os 

ângulos de atrito os quais apresentaram uma maior variação (31,3º e 44,2º). Para os 

solos residuais de granito (Figuras 7.16 e 7.17), observa-se significativa diferença entre 

os parâmetros de resistência no estado natural (c - 9,8kPa e 42,3kPa; φ – 29,2° e 43,7°); 

onde os maiores valores são da camada de areia argilosa. 

 

A condição de pós-ruptura só foi bem definida na condição natural para as amostras da 

Formação Barreiras e solo residual de granito referentes aos patamares SM-02 (Figura 

7.14) e SP-02 (Figura 7.16) a 1,5-1,8m de profundidade, tendo em vista que 

comportamento de pico bastante evidenciado pôde ser observado nas curvas τ vs. dh 

(tensão cisalhante vs. deslocamento horizontal) (Figuras 7.1a e 7.3a). Após atingido o 

pico a resistência decresce até atingir primeiramente uma resistência aproximadamente 

equivalente ao “estado crítico”; onde não ocorrem mudanças de volume ou teor de 

umidade com as deformações (Roscoe et al.,1958; a partir de Leroueil & Hight, 2003). 

Segundo Skempton (1970) quanto mais pronunciado o pico de resistência maiores serão 

os decréscimos nos parâmetros do solo de pico para pós-pico. Nas Figuras 7.14 e 7.16 

observam-se reduções mais significativas nos interceptos de coesão para ambos os 

solos, onde o intercepto de coesão reduziu de 47kPa (pico) para 31,8kPa (pós-pico) no 

solo da Formação Barreiras e de 42,3kPa (pico) para 17,7kPa (pós-pico) para o solo 

residual de granito.  
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Figura 7.14. Envoltórias de resistência obtidas dos ensaios de cisalhamento direto – 

Patamar SM-02 / 1,5-1,8m (areia argilosa / Formação Barreiras). 
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Figura 7.15. Envoltórias de resistência obtidas dos ensaios de cisalhamento direto – 

Patamar SP-01/ 1,5-1,8m (areia argilosa / Formação Barreiras). 
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Figura 7.16. Envoltórias de resistência obtidas dos ensaios de cisalhamento direto – 

Patamar SP-02/1,5-1,8m (areia argilosa / Solo residual maduro de granito). 
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Figura 7.17. Envoltórias de resistência obtidas dos ensaios de cisalhamento direto – 

Patamar SP-02/2,5-2,8m (argila arenosa / Solo residual maduro de 

granito). 
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Figura 7.18. Envoltórias de resistência residual obtidas dos ensaios “ring shear” 

referentes às amostras coletadas próximas a superfície de ruptura.  
 

Os solos estudados quando na condição inundada apresentam redução dos parâmetros 

de resistência de pico onde os ângulos de atrito obtidos nos solos da Formação Barreiras 

foram de 31,2° e 34,6° (Figuras 7.14 e 7.15) e nos solos residuais maduros de granito 

foram de 26,3° e 29,4° (Figuras 7.16 e 7.17); estando dentro da faixa de ângulos de 

atrito encontrada por Mitchell & Coutinho (1991) de 23° a 33° para solos em processos 

de laterização encontrados no Brasil. Ângulos de atrito na condição inundada para solos 

residuais de granito da ordem 28° a 29° também foram encontrados por Bevilaqua et al. 

(2004) na região Sul do Brasil. Em geral, os parâmetros de resistência na condição 

inundada são inferiores aos encontrados nos ensaios na condição natural. A exceção 

ocorreu na amostra SP-01 (Figura 7.15), onde o ângulo de atrito na umidade natural 

(31,3º) foi praticamente igual ao valor obtido a partir dos ensaios inundados (31,2º), 

diferindo significativamente apenas nos valores do intercepto de coesão.  
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As envoltórias de resistência considerando-se a condição inundada e de umidade natural 

referentes ao solo residual de granito a 2,5-2,8m (Figura 7.17), apresentam interceptos 

de coesão praticamente iguais e com pequena variação nos valores dos ângulos de atrito, 

podendo estes resultados serem atribuídos ao fato de que os corpos de prova estivessem 

praticamente nas mesmas condições ao serem ensaiados, já que o grau de saturação 

inicial na condição natural é da ordem de 70 a 76% (Tabela 7.2). Esses resultados 

reforçam os dados obtidos com a instrumentação de campo, onde os níveis d´água são 

bastante elevados no local de estudo. 

 

Tabela 7.10. Parâmetros de resistência obtidos nos ensaios de cisalhamento direto.  
 

ENSAIOS 
Cis. Direto  

(Pico)  
(natural) 

Cis. Direto  
(Pós-pico) 
(natural) 

Cis. Direto  
(“a grandes 

deformações”) 
(inundado) 

Cis. Direto  
(Remoldado)  

(LL) 

Reversão 
(Residual) 
(inundado) 

PARÂMETROS DE RESISTÊNCIA 

 
Local / 

Formação / 
Textura  

c 
(kPa) 

φP 
(°) 

c 
(kPa)

φPP 
(°) 

c 
(kPa) 

φP 
 (°) 

c 
(kPa)

φ 
(°) 

c 
(kPa) 

φR 
(°) 

47 44,2 31,8 38 0 34,6 0 35,6 0 30,3 SM-02 (1,5-
1,8m)  

Formação 
Barreiras 

Areia argilosa 

R2  = 0,9720 R2  = 0,9943 R2  = 0,9999 R2  = 0,9889 R2  = 0,9933 

45,7 31,3 --- 3,7 31,2 0 26,8 --- SP-01 (1,5-1,8m)  
Formação 
Barreiras 

Areia argilosa 
R2  = 0,9682 --- R2  = 0,9969 R2  = 0,9794 --- 

42,3 43,7 17,7 41,2 3,8 29,4 0 21,9 --- SP-02 (1,5-1,8m)  
Solo residual de 

granito 
Areia argilosa 

R2  = 0,9683 R2  = 0,9932 R2  = 0,9613 R2  = 0,9724 --- 

9,8 29,2 --- 9,7 26,3 0 25,3 0 26,5 SP-02 (2,5-2,8m)  
Solo residual de 

granito 
Argila arenosa 

R2  = 0,9970 --- R2  = 0,9957 R2  = 0,9486 R2  = 0,9957 
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Tabela 7.11. Parâmetros de resistência residual obtidos nos ensaios “ring shear”. 
 

Parâmetros  Local / 
Formação / 

Textura  
c 

(kPa) 
φR 
(°) 

R2 

Patamar SM-02 
(4,3-4,9m) 

FB / areia argilosa

 
4,4 

 
38,9 

 
0,9989 

Patamar SM-02 
(4,9-5,5m) 

FB / areia argilosa

 
3,8 

 
31,5 

 
0,9993 

Patamar SP-01 
(5,7-6,3m) 

FB / areia argilosa

 
6,3 

 
40,4 

 
0,9979 

Patamar SP-01 
(6,3-6,9m) 

SR / argila arenosa

 
2,2 

 
35,0 

 
0,9994 

Patamar SP-02 
(6,0-6,6m) 

SR / argila arenosa

 
3,0 

 
27,6 

 
0,9994 

 

A Tabela 7.12 apresenta parâmetros de resistência ao cisalhamento de solos da 

Formação Barreiras, associado a alguma fácies determinada, e solos residuais de granito 

do estado de Pernambuco, junto com a descrição / classificação dos solos.  

 

Observa-se que os parâmetros de resistência para os solos da Formação Barreiras de 

Pernambuco, na condição inundada, variam de 0 a 30 kPa (intercepto de coesão) e 16º a 

35º (φ) e, na condição natural, varia de 13 a 84kPa (intercepto de coesão) e 31º a 36º (φ). 

Deve-se considerar que os parâmetros de resistência obtidos nos ensaios de 

cisalhamento direto na condição natural sofrem influência de efeitos de sucção, podendo 

justificar o intercepto de coesão de 84kPa obtido por Lima (2002). Os solos residuais de 

granito apresentam na condição inundada interceptos de coesão na faixa de 7,6 a 9,4kPa 

e ângulos de atrito de 26° a 37°. Os resultados obtidos no presente estudo se enquadram 

na faixa de parâmetros obtidos. 
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Tabela 7.12. Parâmetros de resistência de pico de solos da Formação Barreiras e solos 

residuais de granito de Pernambuco. 

 

Referência / 
Local 

Solo – 
Fácies / 
Gênese 

Descrição / 

Classificação

Condição 
de ensaio 

c 
(kPa) 

φ (º) 

Natural 45 - 47 31 - 44 Presente estudo / 
Camaragibe 

FB / 
Planície 
Aluvial 

Areia 
argilosa  

SC 
 

Inundado 0 - 3,7 31 - 34 

Bandeira (2003)/ 
Camaragibe  

FB / 
Leque 
Proximal 

Silte arenoso 
ML 

Inundado 12 29 

Natural 33 - 56 33- 36 Lafayette (2006)/  
Cabo de S. 
Agostinho 

FB / 
Leque 
fluvial 

Areia 
argilosa  

SC 
 

Inundado 1,5-1,8 34- 35 

Natural 13 41 Coutinho et al. 
(1999; 2006); 
Santos (2001) / 
Horto de Dois 
Irmãos-Recife 

FB  
 

Areia 
argilosa  

SC Inundado 7,7 35,7 

Natural  28 - 84 31 - 34 Lafayette (2000)/ 
Alto do 
Reservatório- 
Recife 

FB  
 

Areia 
argilosa  

SC  
 

Inundado 1-15 16-32 

Natural 28 - 84 31-34 Lima (2002) / 
Alto do 
Reservatório- 
Recife 
 

FB  
 

Argila 
arenosa 

SC 
 

Inundado 1 - 10 16 - 32 

Natural 42,3 43,7 Areia 
argilosa SC 

 
Inundado 3,8 29,4 

Natural 9,8 29,2 

Presente estudo/ 
Camaragibe 

SR 
Granito 

Argila 
arenosa CL Inundado 9,7 26,3 

Bandeira (2003)/ 
Camaragibe 

SR 
Granito  

Argila 
arenosa CL 

Inundado  1,5-9,4 36,8-37 

Natural 43 - 45 41 Lafayette (2006)/  
Cabo de S. 
Agostinho 

SR 
Granito 

Argila 
arenosa CL Inundado 7,6 -

8,2 
30 -31 

            FB- Formação Barreiras; SR- Solo residual maduro de granito. 

 

 

As envoltórias de resistência dos ensaios utilizando amostras remoldadas posicionaram-

se, a exceção da amostra do patamar SM-02 (Figura 7.14), abaixo das demais 

envoltórias. Diferenças mais significativas são observadas nas envoltórias dos solos 
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representadas nas Figuras 7.15 e 7.16. Segundo Hight et al. (1997) (a partir de Leroueil 

& Hight, 2003) este comportamento indica possivelmente um maior grau de 

estruturação destes solos em relação aos demais. Os parâmetros de resistência obtidos 

das amostras remoldadas e inundadas dos patamares SM-02 e SP-02 a 2,5-2,8m são 

bastante próximos.  

 

Os interceptos de coesão obtidos nos ensaios de cisalhamento com reversões múltiplas 

foi nulo para o solo da Formação Barreiras (Figura 7.14), apresentando ângulo de atrito 

de 30,3°. É interessante notar a pouca variação entre os ângulos de atrito de pico e 

residuais do solo da Formação Barreiras. Para o solo residual maduro de granito (Figura 

7.17), o intercepto de coesão também foi nulo com ângulo de atrito de 26,5°. O menor 

ângulo de atrito residual encontrado correspondente ao solo residual de granito já era 

esperado, tendo em vista o caráter mais argiloso deste solo. Praticamente não houve 

variação nos ângulos de atrito de pico e residual obtidos no solo residual de granito 

(Figura 7.17), variando apenas o intercepto de coesão, reduzindo de 9,7 para 0kPa.  

 

Segundo Lupini et al. (1981), em geral, quanto maior o percentual de argila num solo, 

menores são os ângulos de atrito residual encontrados. Exceções são encontradas em 

solos que contenham argilominerais de forma não lamelar como, por exemplo, o alofana 

e a haloisita, resultando em elevados ângulos de atrito residual mesmo para elevados 

teores de argila, pelo fato destes minerais não permitirem alinhamento das partículas 

durante ao cisalhamento (Boyce, 1985). Esses argilominerais comportam-se como 

partículas granulares, ou seja, não se orientam na direção do cisalhamento, fazendo com 

que a queda da resistência de pico para a residual seja pequena. Mesmo comportamento 

pode ser atribuído a solos arenosos, os quais apresentam na sua composição 

predominância de minerais de forma não lamelar. O quartzo como o mineral 

predominante na composição dos solos da Formação Barreiras, tende a inibir a 

orientação das partículas de argila resultando desta forma em ângulos de atrito residual 

elevados (Wu, 1996; Leroueil & Hight, 2003).    

 

Apesar do solo residual de granito (SP-02 a 2,5-2,8m / Figura 7.17) possuir percentual 

de argila de 49%, a não variação entre os ângulos de pico e residual sugerem que este 

solo apresente comportamento de resistência semelhante a um solo grosso. A estrutura 
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dos solos visualizada na microscopia eletrônica confirma a presença da agregação entre 

os grãos dos solos estudados, caracterizando a formação de grumos, confirmando o 

comportamento de resistência acima descrito. A presença de óxidos de ferro e/ou outro 

material cimentante pode levar a formação de aglomerados de grão que induz um solo 

fino a comportar-se como um solo grosso. Estas observações são confirmadas também 

nos ensaios de granulometria sem utilização do defloculante, os quais apresentaram a 

elevação do teor de areia e silte, indicando que a argila encontra-se agregada no seu 

estado natural.  

 

Os parâmetros de resistência residual obtidos nos ensaios “ring shear” para os solos da 

Formação Barreiras (Figura 7.18) variaram de 3,8 a 6,3kPa para os interceptos de 

coesão e de 31,5° a 40,4° para os ângulos de atrito. Os valores elevados dos ângulos de 

atrito podem estar relacionados tanto a mineralogia presente como aos elevados teores 

da fração areia da ordem de 65% para os solos da Formação Barreiras. Para os solos 

residuais de granito obteve-se interceptos de coesão de 2,2 e 3 kPa e ângulos de atrito de 

35° e 27,6°.  

 

Embora as envoltórias residuais obtidas através dos ensaios de cisalhamento por 

reversões apresentadas nas Figuras 7.14 e 7.17 e dos ensaios “ring shear” representadas 

na Figura 7.18 não mostrem com clareza nenhum trecho curvo, Bishop et al. (1971) 

sugere que ocorre uma certa não lineariedade nas envoltórias. Na maioria dos solos, o 

ângulo de atrito residual apresenta tendência de decréscimo do φ′R com o aumento das 

tensões normais, tendendo a ficar constante após uma determinada tensão.  

 

Verificando a variação do ângulo de atrito residual com a tensão normal considerando 

interceptos de coesão nulos para os ensaios de cisalhamento direto com reversões 

múltiplas (Figura 7.19a), observa-se que a faixa de variação dos ângulos de atrito 

residual foram de 29,6º a 28,6º para os solos da Formação Barreiras e de 27,8,3º a 26,3º 

para os solos residuais de granito. Nos ensaios “ring shear” a faixa de variação dos solos 

da Formação Barreiras foi de 32° a 45° e de 30° a 40° para os solos residuais de granito.  
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                                 (a)                                                                         (b) 

Figura 7.19. Variação do ângulo de atrito residual com a tensão normal considerando 

interceptos de coesão nulos. (a) Ensaios de cisalhamento com reversões 

múltiplas (b) Ensaios “ring shear”.     

 

O decréscimo em φR
′ com o aumento das tensões normais para os solos estudados é 

associado com o aumento do grau de orientação das partículas de argila sob tensões 

normais mais elevadas. Verifica-se que não houve estabilização do valor de φr para o 

intervalo de tensões normais utilizado para ambos os solos. Vários autores relatam que 

este valor situa-se em torno de 150 a 200kPa (Bishop et al., 1971; Townsend & Gilbert, 

1973).  
 

Comparando-se os resultados obtidos nos ensaios utilizando amostras remoldadas com 

umidade 20% acima do limite de liquidez com os ensaios de reversão múltipla, observa-

se que os solos estudados atingiram a condição próxima à residual quando remoldados. 

Resultados mais satisfatórios foram obtidos para o solo residual de granito (Figura 

7.17), apresentando valores bastante próximos entre os parâmetros de resistência. 

Maiores diferenças entre os ângulos de atrito foram verificadas para o solo da Formação 

Barreiras (Figura 7.14). Fonseca (2006) também obteve resultados satisfatórios 

comparando-se os parâmetros residuais fornecidos nestes ensaios. Os resultados 

indicam que a utilização de amostras remoldadas com umidade acima do limite de 

liquidez pode ser bastante eficiente para estimativa de parâmetros de resistência 

residual. 
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7.5. CORRELAÇÕES ENVOLVENDO PARÂMETROS DE RESISTÊNCIA DOS 

SOLOS 
 

A exemplo das correlações obtidas entre à compressibilidade de solos da Formação 

Barreiras e solos residuais de granito com relação a índices físicos apresentadas no 

Capítulo 6; serão apresentadas neste item correlações envolvendo parâmetros de 

resistência.  
 

7.5.1. Correlações envolvendo parâmetros de resistência de pico 
 

Com base nos resultados da presente pesquisa e em resultados obtidos da literatura em 

solos da Formação Barreiras e solos residuais de granito, tentou-se correlacionar os 

ângulos de atrito de pico destes solos com os interceptos de coesão  e com os índices de 

vazios “in situ”. Correlação entre a fração areia e o índice de vazios também serão 

apresentadas. Esses resultados são apresentados e discutidos nos parágrafos seguintes. 
 

A Figura 7.20 apresenta a correlação entre o ângulo de atrito de pico e o intercepto de 

coesão de solos da Formação Barreiras e solos residuais de granito do estado de 

Pernambuco. Os parâmetros de resistência utilizados nas correlações foram obtidos de 

ensaios de cisalhamento direto convencionais na condição inundada. De um modo geral, 

em ambos os solos, observa-se que os ângulos de atrito tendem a decrescer com o 

aumento do intercepto de coesão. 

 

Com relação aos solos da Formação Barreira (Figura 7.20a), observa-se que o ajuste 

linear obtido (R2 = 0,8438) é bastante satisfatório, apresentando tendência bem definida. 

Apenas o resultado de Santos (2001) não se enquadra bem na correlação apresentada. 

Pela quantidade de dados referentes a estes solos e pelo ajuste obtido, pode-se ter uma 

estimativa de parâmetros de resistência destes solos através da correlação apresentada. 

 

A correlação entre o ângulo de atrito e o intercepto de coesão dos solos residuais de 

granito (Figura 7.20b) só apresenta excelente ajuste linear (R2 = 0,9363) ao 

desconsiderar o menor intercepto de coesão obtido (c = 0 / presente estudo) e o 

intercepto de coesão de 9,4kPa obtido por Bandeira (2003). Pela pouca quantidade de 

dados disponível fica difícil definir com clareza se a tendência obtida é válida para estes 

solos.  
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                                    (a)                                                                     (b) 

Figura 7.20. Correlação entre o ângulo de atrito de pico e o intercepto de coesão. (a) 

solos da Formação Barreiras (b) solos residuais de granito. 

 

Seguindo a mesma sistemática dos parâmetros de compressibilidade, tentou-se 

correlacionar o índice de vazios inicial com o ângulo de atrito para os dados disponíveis 

tanto para os solos da Formação Barreiras como para os solos residuais de granito. A 

Figura 7.21 apresenta os resultados obtidos.   
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Figura 7.21. Correlação entre o ângulo de atrito de pico e o índice de vazios “in situ”.   

(a) solos da Formação Barreiras (b) solos residuais de granito. 
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Bons ajustes foram obtidos para ambos os solos, apresentando tendência de decréscimo 

do ângulo de atrito com o aumento do índice de vazios (Figura 7.21). Com relação aos 

solos da Formação Barreiras apenas o resultado de Lafayette (2000) não se ajustou bem 

à correlação proposta (Figura 7.21a). Os dados de Silveira (1993) referentes a solos 

residuais de granito do Rio de Janeiro foram inclusos junto com os solos residuais de 

granito de Pernambuco com o intuito de mostrar que uma correlação envolvendo 

mesmo tipo de solo residual, embora de locais diferentes, pode variar significativamente 

(Figura 7.21b). A explicação disso pode estar nas variedades de litotipos existentes em 

cada classe de rocha, capazes de apresentar mineralogia e feições estruturais diversas, 

resultando em solos heterogêneos e com propriedades mecânicas distintas. Souza Neto 

et al. (2001), também tentou estabelecer possíveis correlações entre propriedades 

índices e índices físicos com propriedades mecânicas de solos residuais, obtendo 

correlações satisfatórias entre o índice de compressão e o índice de vazios inicial (e0).  

 

A Figura 7.22 apresenta a correlação entre o índice de vazios “in situ” e a fração areia 

de solos da Formação Barreiras e solos residuais de granito.  
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Figura 7.22. Correlação entre o índice de vazios “in situ” e a fração areia. (a) solos da 

Formação Barreiras (b) solos residuais de granito. 
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De um modo geral, observa-se à tendência de redução do índice de vazios com o 

aumento da fração areia para ambos os solos. Esta tendência é mais bem definida para 

os solos da Formação Barreiras devido a maior quantidade de dados disponíveis. 

Observa-se o caráter mais arenoso dos solos da Formação Barreiras com relação aos 

solos residuais de granito. Esta correlação pode refletir a tendência de agregação dos 

solos no seu estado natural, onde maiores índices de vazios relacionam-se a materiais 

mais argilosos.    

 

Diante dos resultados apresentados pode-se afirmar que as correlações podem servir 

apenas como um guia na avaliação dos parâmetros de laboratório. Além disso, as 

melhores correlações encontradas, principalmente para os solos residuais, podem não se 

adequar a outros solos, mesmo de tipo semelhante. Na melhor das hipóteses podem se 

adequar apenas a um determinado local. Todavia os resultados reforçam a importância 

em se considerar os aspectos geológicos locais nos estudos geotécnicos. 

 

7.5.2. Correlações envolvendo parâmetros de resistência residuais 

 

Diversas correlações envolvendo o ângulo de atrito residual, a fração argila e as 

propriedades índices (limites de Atterberg) dos solos têm sido propostas nas últimas 

décadas por vários pesquisadores. Uma das primeiras correlações foi a proposta de 

Skempton (1964) envolvendo o φR com a fração argila, seguida por vários 

pesquisadores. Lupini et al. (1981) apresentou um amplo estudo caracterizando os 

fatores que governam o comportamento de resistência residual.  

 

Wesley (2003) verificou que correlações entre φR e as propriedades índices não 

poderiam ser aplicadas de forma geral para todos os solos. Alguns tipos de solos 

residuais não se enquadram de forma satisfatória em algumas correlações propostas, 

especialmente o caso de solos que contenham os argilominerais haloisita e alofane 

(Wesley, 2003; Leroueil & Higth, 2003). De um modo geral, as correlações propostas 

não levam em consideração a forma das partículas minerais.  

 

Wesley (2003) sugere que as correlações propostas não são adequadas para solos que 

apresentem limite de liquidez inferior a 50%, onde o mecanismo de cisalhamento pode 
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ser de modo turbulento ou deslizante ou envolver ambos. Alguns solos tropicais 

brasileiros, estudados em Bressani et al. (2001) também não apresentam relações entre 

ângulo de atrito residual e índice de plasticidade ou fração argila semelhante às 

estabelecidas por Lupini et al. (1981) e Skempton (1985). Correlações satisfatórias são 

obtidas quando são restringidas a certos tipos de solos, em especial as argilas 

sedimentares (Skempton 1985; Mesri & Cepeda-Diaz 1986; Colotta et al. 1989; 

Hawkins & McDonald, 1992; Stark & Eid, 1994).  

 

A Figura 7.23 apresenta a correlação entre φ′r e a fração argila proposta por Skempton 

(1985), incluindo-se resultados de solos da Formação Barreiras, de alguns solos 

residuais, colúvios e solos em processos de laterização. Os resultados do presente estudo 

também estão inseridos na Figura 7.23. Observa-se que apenas alguns solos da 

Formação Barreiras se enquadram satisfatoriamente na proposta de Skempton (1985).  

 

O solo residual de calcário, a princípio não se enquadra na faixa proposta. A análise 

mineralógica indicou a presença do mineral quartzo na fração argila deste solo. Desta 

forma, o percentual <2μm, referente apenas à fração argila pode ser menor do que o 

encontrado, podendo, desta forma, se enquadrar na faixa proposta por Skempton (1985) 

(Silva, 2003; Silva et al. 2007).  

 

 
Figura 7.23 Resistência residual de alguns solos brasileiros (Modificado de Skempton, 

1985).  
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Os solos saprolíticos de gnaisse apresentando partículas de minerais de forma lamelar 

(mica) na fração silte e areia, mostram, desta forma, ângulos residuais mais baixos do 

que o esperado. Os solos lateríticos e os colúvios, embora apresentem elevados teores 

de fração argila, mostram elevados valores de φ′r, devido a formação de agregados no 

processo de formação destes solos, apresentando comportamento similar a um solo 

granular (Fonseca et al., 2004; Lacerda, 2004; Fonseca, 2006). Inserindo-se os solos do 

presente estudo observa-se que os mesmos também não se enquadram satisfatoriamente 

na correlação proposta. 

 

Com relação aos solos da Formação Barreiras do presente estudo, pode-se afirmar que  

alguns resultados se enquadraram na correlação proposta por Skempton (1985). Alguns 

resultados apresentam ângulos de atrito relativamente elevados, podendo estar 

possivelmente associados a uma maior presença do mineral quartzo nestes solos. Os 

solos residuais maduros de granito do presente estudo seguem a mesma tendência de 

comportamento observada nos solos lateríticos e colúvios. Conforme anteriormente 

abordado nas análises granulométricas, os solos estudados apresentam tendência de 

estarem agregados no seu estado natural.  

 

Os resultados, de um modo geral, mostram a necessidade de estabelecimento de 

correlações específicas para determinados tipos de solos. Neste sentido Fonseca (2006) 

propôs correlações entre φ’r e fração argila para solos em processo de laterização, 

utilizando ensaios em misturas areia e argila, e uma correlação entre φ’r e teor de mica 

para solos micáceos (ensaios em misturas areia com mica e argila com mica), mostrando 

a importância de estudos de correlações específicas de solos para grupos de solos que 

apresentem características específicas. A correlação proposta entre o ângulo de atrito 

residual e a fração argila para solos em processo de laterização proposta por Fonseca 

(2006) é apresentada na Figura 7.24. Nesta Figura são inseridos os dados obtidos no 

presente estudo referente ao solo do patamar SM-02 a 1,5-1,8m (Formação Barreiras) e 

ao solo residual maduro de granito do patamar SP-02 a 2,5-2,8m, tendo em vista os 

valores de Ki e Kr, os quais indicaram que estes solos estão em avançado grau de 

processos de intemperização. Os ângulos de atrito utilizados dizem respeito aos obtidos 

nos ensaios com reversões múltiplas.  
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Figura 7.24. Correlação entre o ângulo de atrito residual e a fração argila proposta por 

Fonseca (2006) para solos lateríticos. 

 

Observa-se que os solos estudados se enquadram relativamente bem na correlação 

proposta, apresentando valores próximos aos obtidos por Fonseca (2006); confirmando 

desta forma, que os solos aqui estudados a profundidades de 1,5 a 2,8m estejam em 

avançado grau de processos de laterização. Segundo Fonseca (2006) as diferença entre 

os valores pode ser explicada pela mineralogia e o grau de intemperismo das partículas, 

assim como os teores de óxidos de ferro e alumínio presente nas amostras. 

 

7.6. ENSAIOS DE CISALHAMENTO DIRETO COM CONTROLE DA SUCÇÃO 

 
Embora a resistência ao cisalhamento não saturada não tenha aplicação direta no caso 

de instabilidade estudado, foram realizados ensaios de cisalhamento direto com controle 

da sucção com o objetivo de obter uma caracterização geotécnica mais abrangente a 

respeito dos materiais envolvidos no movimento de massa ocorrido. Os ensaios foram 

realizados em solo da Formação Barreiras e solo residual maduro de granito.  

 

A obtenção de parâmetros de resistência não saturados tem contribuição significativa no 

meio geotécnico, tendo em vista, conforme abordado anteriormente que, não é prática 

corriqueira sua obtenção nos laboratórios de solos em geral, devido ao longo período de 
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tempo para obtenção dos parâmetros. A demora na obtenção dos parâmetros deve-se ao 

período necessário para estabilização das sucções impostas nos corpos de prova para 

início do ensaio. Nos solos aqui estudados as amostras de solo da Formação Barreiras, 

devido ao seu caráter mais arenoso, necessitou de um período de estabilização médio de 

quatro dias; enquanto que os solos residuais de granito, possuindo maior percentual de 

argila necessitaram de sete dias em média para estabilização da sucção imposta em cada 

amostra de solo.     

 

As Figuras 7.25 a 7.28 apresentam as curvas τ vs. dh (tensão cisalhante vs. 

deslocamento horizontal) e dv vs. dh (deslocamento vertical vs. deslocamento 

horizontal) para todas as sucções aplicadas nas amostras do Patamar SP-01 a 1,5-1,8m 

de profundidade (Formação Barreiras) e as amostras do Patamar SP-02 a 2,5-2,8m de 

profundidade (solo residual maduro de granito). A Tabela 7.13 apresenta as condições 

iniciais dos corpos de prova utilizados nos cisalhamento direto com sucção controlada.  

 

Para os solos da Formação Barreiras (areia argilosa) (Figuras 7.25 e 7.26), observa-se, 

em geral, que nas curvas τ vs. dh, as tensões cisalhantes são crescentes com os 

deslocamentos horizontais em todas as sucções impostas, tendendo a atingir valores 

constantes. Comportamento de pico pode ser observado apenas na sucção de 300kPa 

nas tensões normais de 50 e 100kPa. Com relação ao intervalo de sucções impostas (25, 

100, 300 e 500kPa), observa-se que ocorre um aumento gradativo na rigidez dos solos 

com o aumento das sucções aplicadas. Nas curvas dv vs. dh observa-se comportamento 

de compressão em quase todas as sucções impostas. Expansões mais significativas são 

verificadas na sucção de 300kPa, nas amostras submetidas as tensões normais de 50 e 

100 kPa, onde este fato coincide com o comportamento de pico nas curvas τ vs. dh 

verificado nessas tensões. Leve tendência de expansão é observada na sucção de 

100kPa, nas amostras submetidas às tensões normais de 50 e 100kPa. 

 
Observa-se nas curvas τ vs. dh (Figuras 7.27 e 7.28) do solo residual de granito (argila 

arenosa), o mesmo comportamento observado para o solo da Formação Barreiras; com 

as tensões cisalhantes crescentes com os deslocamentos horizontais, tendendo a atingir 

valores praticamente constantes com o aumento dos deslocamentos. A rigidez dos solos 

também aumenta gradativamente com o aumento das sucções impostas. De um modo 
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geral, as curvas dv vs. dh mostram comportamento de compressão, sendo mais 

significativos nas sucções de 25 e 300kPa. A Tabela 7.14 apresenta as condições dos 

corpos de prova na ruptura. 

 

As envoltórias de resistência do solo da Formação Barreiras e solo residual maduro de 

granito no plano (σn, τ) para os valores de sucção de 25, 100, 300 e 500kPa estão 

representadas nas Figuras 7.29 e 7.30, respectivamente. As envoltórias considerando a 

sucção de 0kPa, obtidas através dos ensaios de cisalhamento direto convencionais na 

condição inundada, e as envoltórias correspondentes a condição natural também 

encontram-se representadas nessas Figuras. 

 

Observa - se que os ângulos de atrito dos solos da Formação Barreiras e do solo residual 

maduro de granito variaram de 31,2° a 35,1° e de 26,3° a 34,4° respectivamente, com 

menores valores correspondentes a sucção zero (condição inundada). Os interceptos de 

coesão obtidos apresentam-se crescentes com o aumento das sucções impostas na faixa 

de 3,7 a 64,3kPa para o solo da Formação Barreiras e de 9,7 a 74,7kPa para o solo 

residual maduro de granito.  

 

As envoltórias de resistência na condição natural inseridas nas Figuras 7.29 e 7.30 

apresentando sucções (de acordo com as curvas características dos materiais estudados 

– Capítulo 6 – Figuras 6.31 e 6.33.) aproximadas de 90kPa (umidade média de 13 a 

14%) para o solo da Formação Barreiras e de aproximadamente 5kPa (umidade média 

de 29 a 31%) para o solo residual de granito quando da coleta dos blocos. Ressalta-se 

que as sucções estimadas nos ensaios de cisalhamento direto na condição natural dizem 

respeito apenas à condição inicial das amostras, tratando-se apenas de uma estimativa, 

tendo em vista que não se tem controle da sucção durante a realização destes ensaios. 

Os resultados mostram-se coerentes, situados no intervalo de sucções adotadas nos 

ensaios com controle da sucção. 
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Tabela 7.13. Condições iniciais dos corpos de prova referentes aos ensaios de 

cisalhamento direto com sucção controlada. 

 
 

CONDIÇÃO INICIAL DOS CP – ENSAIOS COM SUCÇÃO 

CONTROLADA 

Local / 

Formação / 

Textura  ua-uw 

(kPa) 

σn 

(kPa) 

W0 

(%) 

γNat. 

(g/cm3) 

γs 

(g/cm3) 

e0 S0 

(%) 

50 7,34 1,53 1,42 0,89 22,18 
100 8,38 1,52 1,40 0,92 24,64 
150 8,06 1,57 1,45 0,85 25,59 

 

25 

 200 7,62 1,55 1,44 0,87 23,69 
50 10,23 1,57 1,42 0,89 31,03 

100 11,98 1,56 1,39 0,93 34,67 
150 7,00 1,53 1,43 0,88 21,49 

 

100 

200 7,03 1,60 1,49 0,80 23,71 
50 12,70 1,67 1,48 0,82 41,85 

100 12,07 1,64 1,46 0,84 38,75 
150 10,03 1,56 1,42 0,89 30,20 

 

300 

200 11,70 1,63 1,46 0,84 37,40 
50 8,41 1,64 1,51 0,78 29,17 

100 13,26 1,61 1,41 0,90 39,76 
150 13,51 1,61 1,41 0,90 40,50 

 

 

 

Patamar 

SP-01 

(1,5-1,8m) 

 

FB 

 

Areia argilosa  

500 

200 11,12 1,61 1,44 0,86 34,89 
50 19,57 1,52 1,27 1,14 46,63 

100 21,53 1,51 1,24 1,16 49,92 
150 21,53 1,54 1,27 1,12 51,78 

 

25 

200 21,00 1,53 1,26 1,13 50,03 
50 20,98 1,51 1,25 1,17 48,59 

100 21,98 1,57 1,28 1,11 53,77 
150 20,67 1,53 1,27 1,13 49,50 

 

100 

200 22,90 1,61 1,31 1,07 58,18 
50 21,54 1,53 1,26 1,15 50,89 

100 20,84 1,56 1,28 1,10 51,24 
150 21,39 1,57 1,29 1,10 52,81 

 

300 

200 20,73 1,53 1,27 1,13 49,60 
50 20,87 1,53 1,27 1,14 49,82 

100 21,59 1,53 1,26 1,15 50,97 
150 21,38 1,53 1,26 1,14 50,64 

 

 

 

Patamar SP-02 

(2,5-2,8m) 

 

SR 

 

Argila arenosa 
 

500 

200 20,52 1,53 1,27 1,13 49,26 
FB – Formação Barreiras; SR - solo residual maduro de granito. 
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                                  (a) Sucção – 25 kPa                                   (b) Sucção – 100 kPa 

 
 

 

Figura 7.25. Curvas tensão-deformação – amostras do Patamar SP-01 a 1,5-1,8m 

(Formação Barreiras). (a) Sucção – 25 kPa; (b) Sucção – 100 kPa. 
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                                 (a) Sucção – 300 kPa                                   (b) Sucção – 500 kPa 

 
 

 

Figura 7.26. Curvas tensão-deformação – amostras do Patamar SP-01 a 1,5-1,8m 

(Formação Barreiras). (a) Sucção – 300 kPa; (b) Sucção – 500 kPa. 
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                                 (a) Sucção – 25 kPa                                   (b) Sucção – 100 kPa 
 
 

 

Figura 7.27. Curvas tensão-deformação – amostras do Patamar SP-02 a 2,5-2,8m (Solo 

residual maduro de granito). (a) Sucção – 25 kPa; (b) Sucção – 100 kPa. 
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                                 (a) Sucção – 300 kPa                                   (b) Sucção – 500 kPa 

 
 

 

Figura 7.28. Curvas tensão-deformação – amostras do Patamar SP-02 a 2,5-2,8m (Solo 

residual maduro de granito). (a) Sucção – 300 kPa; (b) Sucção – 500 kPa. 
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Tabela 7.14. Condições dos corpos de prova na ruptura referentes aos ensaios com 

sucção controlada. 

 

CONDIÇÃO DE RUPTURA PARÂMETROS 
Valores de Pico / Máximo 

Local / 

Formação / 

Textura 

ua-uw 

(kPa) 

 
σr(kpa) ιr (kPa) dh (mm) dv (mm) 

Wf  

(%) 

c (kPa) φ (º) 

56,65 56,11 5,89 -0,258 19,67 
113,09 101,78 5,81 -0,345 19,67 
169,44 129,63 5,75 -0,381 17,85 

 

25 

225,55 168,09 5,68 -0,362 17,76 

 

22,6 

 

32,8 

56,51 73,86 5,86 -0,071 17,62 
112,99 122,67 5,77 -0,214 16,52 
169,21 162,22 5,69 -0,042 15,73 

 

100 

225,32 192,59 5,64 -0,191 15,59 

 

38,5 

 

35,1 

51,24 88,82 1,21 -0,020 15,28 
112,92 137,12 5,74 0,235 15,01 
169,11 175,55 5,67 0,002 13,41 

 

300 

225,20 205,36 5,61 -0,180 15,11 

 

57,8 

 

33,9 

56,55 96,42 5,81 -0,025 14,63 
111,62 145,11 5,22 -0,038 14,75 
169,08 180,35 5,66 -0,040 14,73 

 

 

 

Patamar  

SP-01 

(1,5-1,8m) 

 

FB 

 

Areia 

argilosa  

500 

225,16 209,08 5,61 -0,049 12,82 

 

64,3 

 

33,5 

56,04 49,63 5,40 -0,218 24,51 
113,17 86,22 5,84 -0,297 29,41 
167,63 117,60 5,27 -0,627 18,81 

 

25 

225,68 154,75 5,71 -0,427 31,07 

 

15,4 

 

31,6 

55,37 67,50 4,87 0,081 25,91 
113,07 106,61 5,80 -0,109 25,83 
167,44 143,52 5,23 -0,033 24,24 

 

100 

225,54 169,69 5,68 -0,435 23,30 

 

36,5 

 

31,3 

56,57 90,51 5,83 -0,089 22,68 
112,96 129,10 5,76 0,056 24,24 
169,16 169,15 5,68 -0,417 21,46 

 

300 

225,32 192,06 5,64 -0,207 22,14 

 

58,7 

 

31,5 

56,53 109,82 5,79 -0,085 26,45 
104,61 142,97 2,21 -0,132 24,75 
158,21 198,89 2,60 -0,026 25,15 

 

 

Patamar 

SP-02 

(2,5-2,8m) 

 

SR 

 

Argila 

arenosa 

  

500 

225,05 220,76 5,58 -0,149 24,23 

 

74,7 

 

34,4 

FB – Formação Barreiras; SR – solo residual maduro de granito.  
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(Ua–Uw)= 0kPa c = 3,7kPa φ = 31,2° R2= 0,995 
(Ua–Uw)= 25kPa c = 22,6kPa φ = 32,8° R2= 0,992 
(Ua–Uw)~ 90kPa c = 45,7kpa φ = 31,3° R2= 0,972 
(Ua–Uw)= 100kPa c = 38,5kpa φ = 35,1° R2= 0,989 
(Ua–Uw)= 300kPa c = 57,8kpa φ = 33,9° R2= 0,992 
(Ua–Uw)= 500kPa c = 64,3kpa φ = 33,5° R2= 0,984 

Figura 7.29. Envoltórias de resistência para diferentes valores de sucção. Patamar SP-01 

(1,5-1,8m) – Formação Barreiras. 
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(Ua–Uw)= 0kPa c = 9,7kpa φ = 26,3° R2= 0,996 
(Ua–Uw)~ 5kPa c = 9,8kpa φ = 29,2° R2= 0,977 
(Ua–Uw)= 25kPa c = 15,4kpa φ = 31,6° R2= 0,999 
(Ua–Uw)= 100kPa c = 36,5kpa φ = 31,3° R2= 0,991 
(Ua–Uw)= 300kPa c = 58,7kpa φ = 31,5° R2= 0,987 
(Ua–Uw)= 500kPa c = 74,7kpa φ = 34,4° R2= 0,956 
    

Figura 7.30. Envoltórias de resistência para diferentes valores de sucção. Patamar SP-02 

(2,5-2,8m) – Solo residual maduro de granito. 
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No plano (σn, τ) os resultados dos ensaios com sucção controlada conduziram  a 

envoltórias lineares (Figuras 7.29 e 7.30), embora nem sempre paralelas entre si, como 

são propostas em várias hipóteses de resistência ao cisalhamento de solos não saturados 

na literatura (Fredlund et al, 1978; Alonso et al.,1987; Alonso et al.,1990; Wheeler & 

Sivakumar, 1995). Este fato resultará na variação do ângulo de atrito do solo com a 

sucção. No plano (s, τ) (Figuras 7.31 e 7.32) observa-se nítida curvatura nas envoltórias 

de resistências, o que resultará na redução do parâmetro φb com a sucção, conforme tem-

se observado em vários resultados na literatura. Neste plano, os resultados 

experimentais mostraram-se satisfatoriamente ajustados à função hiperbólica de Gens 

(1993), representada na Equação 7.1. A Tabela 7.15 apresenta os parâmetros de ajustes 

da hipérbole adotados para cada tensão vertical. 

 
                                                        (Equação 7.1) 
 

 
 

 
Onde: s = Ua – Uw = sucção matricial 
 

 
, onde r é um parâmetro de ajuste. 

 

Resultados da literatura (Fredlund et al., 1995; Vanapalli et al., 1996a e Vanapalli et al., 

1996b) mostram que até o valor de entrada de ar, a resistência de um solo aumenta 

linearmente com a sucção. A partir desse valor, a resistência aumenta de forma não 

linear até a sucção correspondente a umidade residual, a partir da qual o aumento na 

resistência passa a ser insignificante. As curvas características (Capítulo 6 – Figuras 

6.31 e 6.33) referentes às amostras de onde foram realizados os ensaios de resistência 

com sucção controlada sugerem valores de entrada de ar da ordem de 1kPa. Esse baixo 

valor da sucção na entrada de ar justifica a não linearidade observada nas envoltórias no 

plano (s, τ) (Figuras 7.31 e 7.32), atingindo um máximo de 300kPa, no solo da 

Formação Barreiras, de onde, praticamente, não se observa mais aumento na resistência. 

Para o solo residual maduro de granito (Figura 7.32), verifica-se que as tensões 

cisalhantes ainda encontram-se crescentes com o aumento das sucções, sugerindo que 

ainda não foi atingido o estágio residual. Lafayette (2006) ao estudar solos residuais de 

granito do Cabo de Santo Agostinho atingiu o estágio residual com sucção da ordem de 

1000kPa.   
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Figura 7.31. Envoltórias de resistência no espaço (s,τ) ajustadas segundo a função 

hiperbólica de Gens (1993) – amostras do Patamar SP-01 a 1,5-1,8m 

(Formação Barreiras). 
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Figura 7.32. Envoltórias de resistência no espaço (s,τ) ajustadas segundo a função 

hiperbólica de Gens (1993) – amostras do Patamar SP-02 a 2,5-2,8m 

(Solo residual maduro de granito). 
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Tabela 7.15. Parâmetros de ajuste das hipérboles ajustadas segundo a proposta de Gens 

(1993). 
 

Local / formação /
textura 

φ´ 
(°) 

σn 
(kPa) 

τsat 

(kPa) 
c* 

(kPa) 
50 35,51 84,5 

100 73,07 110,0 
150 110,84 89,5 

SP-01 
1,5-1,8m / FB  
Areia argilosa 

 
31,2

200 140,75 89,5 
50 36,29 103,3 

100 67,48 110,0 
150 92,22 179,0 

SP-02 
2,5-2,8m / SR 
Argila arenosa 

 
26,3

200 127,53 153,5 
                               FB – Formação Barreiras; SR – solo residual maduro de granito. 
 

As Figuras 7.33 e 7.34 apresentam a variação do intercepto de coesão e do ângulo de 

atrito com a sucção de solos da Formação Barreiras e solos residuais de granito do 

presente estudo junto com os resultados outros solos do estado de Pernambuco com 

formações geológicas semelhantes. Observa-se tanto para os solos da Formação 

Barreiras (Figura 7.33) como para os solos residuais de granito (Figura 7.34) que os 

interceptos de coesão obtidos variam de forma crescente com o aumento das sucções 

impostas. O aumento da coesão deve-se ao aumento da rigidez dos solos relacionado ao 

aumento das sucções. 
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Figura 7.33. Variação do intercepto de coesão e do ângulo de atrito com a sucção – 

solos da Formação Barreiras. 

 

Verifica-se nas Figuras 7.33 e 7.34, a exceção do solo estudado por Lafayette (2000) 

(Figura 7.33), que para sucções de até 100kPa, os interceptos de coesão apresentam 
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valores bastante próximos, apresentando pouca variação entre si, independente da 

formação geológica dos solos. Diferenças mais significativas dos valores do intercepto 

de coesão são observadas para sucções maiores do que 100kPa; onde os maiores 

interceptos podem estar se relacionando aos solos com maior percentual de finos.  
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Figura 7.34. Variação do intercepto de coesão e do ângulo de atrito com a sucção – 

solos residuais de granito. 
 
De um modo geral, verifica-se que a variação do ângulo de atrito tende a ser mais 

significativa para sucções de até 100kPa nos solos da Formação Barreiras (Figura 7.33). 

Para os solos residuais de granito (Figura 7.34), verifica-se que esta variação é mais 

significativa para sucções de até 50kPa, tendendo a valores aproximadamente 

constantes com o aumento das sucções, a exceção do ângulo de atrito obtido do solo do 

presente estudo na sucção de 500kPa, o qual apresentou uma súbita variação.    
 

Os ângulos de atrito do presente estudo apresentam faixas de valores distintos a 

depender do intervalo de sucção considerado. Para o solo da Formação Barreiras, na 

faixa de valores de sucções entre 0 e 100kPa, o ângulo de atrito variou de forma 

crescente de 31,6° a 35,1°. Praticamente não ocorre variação nos ângulos de atrito a 

partir da sucção de 300kPa, indicando que a partir desta sucção o ângulo de atrito se 

mantém praticamente constante com o aumento das sucções, sugerindo que o solo 

atingiu o estágio residual. Este fato é bem evidenciado na Figura 7.31. Os ângulos de 

atrito do solo residual de granito se mantêm na ordem de 31° no intervalo de sucções de 

25 a 300kPa; onde em seguida passa ao valor de 34,4° na sucção de 500kPa. Este 

comportamento sugere que maiores sucções são necessárias para se atingir a condição 

residual.  
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7.7. ASPECTOS RELACIONADOS AOS PARÂMETROS DE RESISTÊNCIA A 

SEREM UTILIZADOS NAS ANÁLISES DE ESTABILIDADE 

 

Tendo em vista os resultados obtidos nos ensaios de resistência, nos parágrafos 

seguintes se fará uma abordagem, levando-se em consideração aspectos no que diz 

respeito aos parâmetros de resistência a serem utilizados nas análises de estabilidade a 

serem apresentadas no Capítulo 8. 

 

A resistência a ser considerada na avaliação da estabilidade de um talude dependerá 

dentre outros fatores, dos níveis de resistência e do grau de saturação. Quanto aos níveis 

de resistência temos a resistência de pico, pós-pico e a residual. Quanto ao grau de 

saturação, duas situações devem ser consideradas; saturado, geralmente em materiais 

localizados abaixo do nível freático; e não saturado, em materiais localizados acima do 

nível freático. 

 

Para o caso em estudo, considerando o estágio de ruptura, os materiais envolvidos no 

movimento de massa ocorrido estão localizados abaixo do nível freático. Sendo assim, 

serão utilizados os parâmetros de resistência na condição inundada. A condição de 

inundação foi adotada tendo em vista, os elevados níveis d´água observados durante o 

período de monitoramento na encosta, chegando a aflorar em alguns locais durante 

períodos de precipitações intensas. Levou-se também em consideração os registros 

pluviométricos anuais da época da ruptura sendo superiores aos registros pluviométricos 

anuais do período do monitoramento da instrumentação na encosta estudada. 

 

Quanto ao nível de resistência a ser utilizado nas análises, os ensaios de resistência ao 

cisalhamento convencionais na condição inundada apresentados no item 7.3.1 

mostraram que o comportamento tensão-deformação dos solos da Formação Barreiras e 

dos solos residuais maduros de granito, apresentam comportamento plástico, sem 

apresentar pico nas curvas tensão-deformação. Este comportamento pode justificar 

porque a ruptura se fez de forma lenta ao longo do tempo. A Figura 7.35 apresenta 

como exemplo o comportamento geral verificado utilizando um dos resultados dos 

ensaios de cisalhamento com reversões múltiplas, o qual permite maiores 

deslocamentos.  
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Figura 7.35. Exemplo típico do comportamento tensão-deformação dos solos estudados 

na condição inundada. 
 

No caso em estudo, verifica-se a partir do comportamento observado na Figura 7.35, 

que os parâmetros de pico praticamente coincidem com os parâmetros de pós-pico (“a 

grandes deformações”) na condição inundada. Desta forma, nas análises de estabilidade, 

para o estágio de ruptura serão adotados os parâmetros de resistência na condição 

inundada utilizando o valor máximo das tensões cisalhantes das curvas tensão-

deformação obtidos a deslocamentos máximos da ordem de 12 a 15mm.  
 

Os parâmetros utilizados nas análises de estabilidade, considerando o estágio de ruptura, 

serão apresentados em detalhes no Capítulo 8 referindo-se aos obtidos dos solos 

situados a 1,5m e a 2,5m de profundidade, coletados através de amostragem em blocos. 

Sabe-se que a amostragem considerada “ideal” para o estudo do estágio da ruptura 

ocorrida seria a coleta de materiais, na condição indeformada, a maiores profundidades. 

Porém diante das dificuldades abordadas anteriormente com relação ao diâmetro do 

amostrador que garantisse a condição indeformada dos solos, não se fez possível a 

coleta nessas profundidades. O diâmetro de 2" do amostrador Denisson permitiu apenas 

o estudo dos materiais na condição amolgada.   
 

Para a análise de estabilidade considerando o estágio de reativação serão utilizados os 

parâmetros de resistência residual obtidos nos ensaios de resistência ao cisalhamento 

com reversões múltiplas, referentes aos materiais coletados em bloco a profundidades 

de 1,5m e 2,5m e parâmetros de resistência residual obtidos de ensaios “ring shear”, 
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referente aos materiais localizados próximos à superfície de ruptura através de 

amostragem Denisson. A Tabela 7.16 apresenta uma síntese dos resultados obtidos dos 

ensaios “ring shear”, com localização da coleta das amostras e da superfície de ruptura, 

tipo de material e parâmetros de resistência residual. 
 

Tabela 7.16. Síntese dos resultados obtidos para os materiais localizados próximos a 

superfície de ruptura. 
 

 

Parâmetros  Local de coleta de amostra / 
Formação geológica / 
Descrição dos solos 

Localização da 
superfície de ruptura

(m) c 
(kPa) 

φR 
(°) 

Patamar SM-02 
(4,3-4,9m) 

FB / areia argilosa 

 
4,4 

 
38,9 

Patamar SM-02 
(4,9-5,5m) 

FB / areia argilosa 

 
 

5,0 
 

3,8 
 

31,5 

Patamar SP-01 
(5,7-6,3m) 

FB / areia argilosa 

 
6,3 

 
40,4 

Patamar SP-01 
(6,3-6,9m) 

SR / argila arenosa 

 
 

6,0 
 

2,2 
 

35,0 

Patamar SP-02 
(6,0-6,6m) 

SR / argila arenosa 

 
5,5 

 
3,0 

 
27,6 

 

Com a síntese dos resultados ilustrados na Tabela 7.16 algumas observações podem ser 

abordadas. No patamar SM-02 o ângulo de atrito residual apresentou decréscimo 

passando de 38,9° na profundidade de 4,3-4,9m para o valor de 31,5° na profundidade 

de 4,9-5,5m. Mesmo comportamento pode ser observado nas amostras do patamar     

SP-01, onde o ângulo de atrito residual decresceu de 40,4° para 35° nas camadas 

inferiores. A princípio, os parâmetros de resistência residual obtidos mostram que a 

coleta de amostras, foi realizada próxima ao contato da superfície de ruptura, tendo em 

vista o decréscimo dos ângulos de atrito residual verificados no patamar SM-02 e SP-

01. Outros aspectos tais como a mudança de textura dos solos e a mineralogia presente 

também têm influência nos resultados obtidos. Dessa forma, para a análise de 

estabilidade considerando o estágio de reativação serão utilizados os menores 

parâmetros de resistência obtidos (Tabela 7.16), a serem apresentados em detalhes no 

Capítulo 8. 
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CAPÍTULO 8 
 

ANÁLISE DE ESTABILIDADE 
 

8.1. INTRODUÇÃO 
 
O objetivo deste capítulo foi à realização da análise de estabilidade na encosta estudada 

tendo como base a investigação geológico- geotécnica de campo (sondagens com 

definição da textura das camadas de solos e definição da formação geológica), os dados 

obtidos nos ensaios de laboratório, no ensaio de campo (“guelph”) e na campanha de 

instrumentação. O entendimento do mecanismo de instabilização ocorrido na área se fez 

em conjunto com a análise de estabilidade, a qual foi realizada para os estágios de 

ruptura e reativação do movimento de massa compreendendo as etapas descritas a 

seguir: 

 

 Estágio de ruptura: 

1. Fase de projeto, com análise da situação anterior à primeira ruptura, incluindo-se 

a análise de fluxo. Nessa análise foi utilizada a topografia original da área e 

consideraram-se parâmetros de resistência obtidos em ensaios de cisalhamento 

direto convencional “a grandes deformações” na condição inundada.  

2. Retroanálise, com base na topografia original utilizando a superfície de ruptura 

“atual” obtida com a instrumentação em conjunto com análise de fluxo. Foram 

utilizados parâmetros de resistência obtidos em ensaios de cisalhamento direto 

convencional “a grandes deformações” na condição inundada.  

 

 Estágio de reativação: 

1. Retroanálise, considerando a situação “atual” (topografia obtida em agosto de 

2006) de estabilidade da encosta, utilizando-se a topografia atual, a superfície de 

ruptura obtida na instrumentação e parâmetros de resistência residual, obtidos 

através dos ensaios de cisalhamento direto com reversões múltiplas e ensaios 

“ring shear”. 

 

A princípio, será realizada uma breve descrição a respeito dos programas 

computacionais utilizados nas análises de estabilidade; seguido pela abordagem das 

informações técnicas adotadas nas análises, considerando-se os estágios de ruptura e 
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reativação do problema em questão. Na seqüência são apresentadas as análises de 

estabilidade realizadas, seguindo-se da análise do mecanismo de ruptura ocorrido na 

área de estudo. 

 

8.2. CARACTERÍSTICAS GERAIS DOS PROGRAMAS COMPUTACIONAIS 

UTILIZADOS 
 

A análise da estabilidade da encosta foi realizada com auxílio do programa GEO-

SLOPE (Versão 5) através do SLOPE/W, para obtenção do fator de segurança e do 

SEEP/W, utilizado na análise de fluxo subterrâneo da encosta.  

 

De formulação simples, o SLOPE/W permite uma análise rápida tanto para problemas 

simples, como mais complexos de estabilidade de taludes, utilizando a teoria de 

equilíbrio limite para calcular o fator de segurança. A análise da estabilidade, nesse 

programa é feita utilizando os seguintes métodos: Fellenius, Bishop Simplificado, 

Morgenstern-Price e o método de Spencer. O programa oferece a possibilidade de 

modelar tipos heterogêneos de solo, estratigrafias e superfícies de deslizamento 

complexas, condições de poro pressões e sucção variáveis. O programa dispõe de 

parâmetros estatísticos para a análise da estabilidade. Como existe um grau de incerteza 

associado à entrada de parâmetros, o GEO-SLOPE tenta conciliar as incertezas por 

meio da análise probabilística de Monte Carlo. Outro meio de análise do programa é o 

cálculo das tensões, utilizando-se a análise por elementos finitos que pode ser 

adicionado ao cálculo com equilíbrio limite para uma avaliação mais completa da 

análise da estabilidade da encosta. 

  

O programa SLOPE/W representa graficamente os resultados da tensão cisalhante do 

solo como uma função da tensão normal ou como uma função da inclinação da base da 

lamela. Para cada lamela da superfície crítica de deslizamento, o cálculo das forças 

atuantes pode ser mostrado como um diagrama de corpo livre ou um polígono de forças 

com seus respectivos valores numéricos. Por fim, este programa ainda apresenta o 

gráfico da coesão e da força cisalhante na base de cada lamela da superfície, numa 

forma de conferir a aceitabilidade dos resultados. O programa SLOPE/W é composto 

por três subprogramas: SLOPE/W Define para entrada de dados referente ao problema a 
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ser analisado, SLOPE/W Solve, para cálculo do fator de segurança e o SLOPE/W 

Contour para visualização e análise do resultado. 

 

O programa SEEP/W é formulado para analisar tanto fluxo saturado como não saturado 

utilizando elementos finitos. O programa SEEP/W similarmente ao SLOPE/W também 

é composto por três subprogramas: SEEP/W Define, para entrada de dados referente ao 

problema, incluindo-se a geometria e definição da função de permeabilidade dos solos e 

da malha de elementos finitos a ser utilizada, SEEP/W Solve e o SEEP/W Contour para 

cálculo do fluxo d´água e visualização dos resultados, respectivamente. 

 

As análises de fluxo seguem a Lei de Darcy, onde o fluxo é proporcional ao gradiente 

hidráulico e a permeabilidade. A equação diferencial utilizada na formulação do 

SEEP/W é representada pela seguinte expressão (Bromhead, 1986, Walker & Mohen, 

1997): 
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∂ )()(                                                             (Equação 8.1) 

Onde: 

 H = carga hidráulica; 

 kx = permeabilidade na direção – x; 

 ky = permeabilidade na direção – y; 

 Q = vazão de fluido; 

Θ  = poro pressão volumétrica de água;  

 t = tempo. 
 

A Equação 8.1 indica que a soma das variações dos fluxos (nas direções x e y) e do 

fluxo externo aplicado é igual à variação da poro pressão volumétrica de água com o 

tempo. Em condições estacionárias, o fluxo d´água que entra e o que sai de um 

elemento de volume é considerado o mesmo durante toda a análise. Desta forma, pode-

se reduzir a Equação 8.1 para a seguinte expressão: 
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A carga hidráulica total (H) é definida como: 

yuH
w

w +=
γ

                                                                                                   (Equação 8.3) 

Onde: 

 uw = poro pressão da água; 

γw  = peso específico da água; 

 y = elevação. 

 

O SEEP/W é formulado tanto para elementos triangulares como elementos 

quadrangulares. Os elementos mais simples constituem-se de três nódulos de forma 

triangular ou quatro nódulos de forma quadrangular. O programa permite também a 

inclusão de outros elementos definindo nódulos secundários nos centros dos elementos. 

Qualquer combinação de nódulos secundários pode ser utilizada, sendo possível a 

utilização de cinco a oito nódulos em elementos quadriláteros.  

 

8.3. INFORMAÇÕES TÉCNICAS GERAIS ADOTADAS NA ANÁLISE DE 

ESTABILIDADE 

 

Segundo Lambe (1987) e Duncan (1996a) para uma análise de estabilidade ser bem 

fundamentada faz-se necessário uma sólida definição da geometria, dos parâmetros de 

resistência e da distribuição de poro pressão referentes a um caso em questão. Dessa 

forma, na abordagem do problema específico aqui estudado, antes de serem inseridos os 

dados nos programas computacionais, foi realizada uma análise criteriosa para definição 

da geometria da encosta, das declividades, da linha freática e as diferentes camadas de 

solo com seus respectivos parâmetros.  

 

Com relação aos fatores de segurança obtido no programa computacional SLOPE/W, 

era sempre realizada uma análise para efeito de refinamento, de modo a evitar que o 

centro encontrado com o fator de segurança mínimo, não fosse apenas da malha adotada 
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- local, e sim, da encosta abordada como um todo – global.  Para tanto, observa-se as 

curvas de isofator de segurança na malha de centros apresentada no SLOPE/W Contour, 

não devendo ser permitido que o centro de menor fator esteja próximo à borda do 

“grid”, o que poderia indicar a presença de centros mais críticos fora do alcance da 

análise. 

 

Com relação ao programa SEEP/W, o mesmo foi utilizado para simulação de fluxo 

saturado sob condições estacionária acoplada ao programa SLOPE/W, que calcula a 

estabilidade do talude. Para a análise de fluxo, o programa SEEP/W necessita das 

funções permeabilidade dos materiais. Vale destacar que os trechos das funções 

utilizados nas análises dizem respeito à parte saturada das curvas. Sob condições 

estacionária, é considerado que a água que entra e a que sai de um elemento de volume 

de solo é o mesmo (Bromhead, 1986); deste modo, não se faz necessário à utilização do 

trecho não saturado da curva de condutividade hidráulica. A malha de elementos finitos 

utilizada pelo programa SEEP/W foi definida após vários estudos de malha, cujo melhor 

resultado foi aquele a ser apresentado no item 8.4.2, utilizando-se elementos 

quadrangulares e que será usado nas análises de estabilidade que serão apresentadas no 

decorrer deste capítulo. 

 

Os itens seguintes apresentam as informações específicas adotadas na análise de 

estabilidade consideradas nos estágios de ruptura e reativação do movimento de massa 

ocorrido. 

 

8.3.1 Estágio de ruptura 

 

A geometria utilizada para o estágio de ruptura (fase projeto e retroanálise) refere-se à 

geometria original, obtida antes das movimentações ocorridas na encosta. A Figura 8.1 

apresenta a geometria em conjunto com os materiais presentes na encosta. Vale destacar 

que a geometria utilizada nas análises de estabilidade refere-se à seção principal do 

movimento de massa ocorrido (seção 1 – Figura 4.1). 

 

As camadas de solos utilizadas nas análises dizem respeito aos materiais envolvidos nas 

movimentações ocorridas, sendo representativos do problema de instabilidade da 
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encosta como um todo. Com base nos perfis geotécnicos apresentados no Capítulo 3 e 

nos parâmetros de resistência obtidos, admitiu-se para efeito de simplificação nas 

análises de estabilidade, três diferentes tipos de materiais, sendo a areia argilosa 

proveniente da Formação Barreira (patamar SM-02 e SP-01); a areia argilosa (patamar 

SP-02) e a argila arenosa (patamar SP-02) referente a solos residuais maduros de 

granito. A Figura 8.1 ilustra as camadas de solo presentes na encosta junto com a 

localização dos pontos de sondagens. A camada de areia siltosa apenas complementa a 

geometria da encosta. Foi aplicada uma carga uniformemente distribuída de 15 KN/m2 

no topo da encosta, representando a habitação existente no local. 
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Figura 8.1. Geometria da encosta estudada, junto com os materiais envolvidos no 

movimento de massa, utilizados nas análises de estabilidade na fase de 

projeto e retroanálise. 

 

Os parâmetros de resistência ao cisalhamento utilizados nas análises, considerando o 

estágio de ruptura, foram os obtidos “a grandes deformações” nos ensaios de 

cisalhamento direto na condição inundada, conforme abordagem realizada no Capítulo 7 

(item 7.7). A descrição das camadas de solos em conjunto com os parâmetros de 

resistência ao cisalhamento utilizados nas análises estão apresentados na Tabela 8.1. 
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Tabela 8.1. Camadas de solo e parâmetros de resistência “a grandes deformações” na 

condição inundada utilizados nas análises de estabilidade no estágio de 

ruptura (fase de projeto e retroanálise). 
 

Parâmetros * Local / Profundidade 

Formação 

Solo 

c 

(kPa) 

φpp 

(°) 

SM-02 (1,5-1,8m) /  

Formação Barreiras 

Areia argilosa variegada 0 34,6 

SP-01 (1,5-1,8m) /  

Formação Barreiras 

Areia argilosa variegada 3,7 31,2 

Média (SM-02 e SP-01) Areia argilosa variegada 

 

2,0 33 

SP-02 (1,5-1,8m) /  

Solo residual maduro de granito 

Areia argilosa amarela escura 3,8 29,4 

SP-02 (2,5-2,8m) /  

Solo residual maduro de granito 

Argila arenosa cinza variegada 9,7 26,3 

* Parâmetros de resistência na condição inundada (ensaios de cisalhamento direto convencional). 
 

Os parâmetros de resistência referentes aos solos da Formação Barreiras (patamares 

SM-02 e SP-01) foram utilizados nas análises de estabilidade no estágio de ruptura (fase 

projeto e retroanálise) considerando-se seus valores obtidos expressos na Tabela 8.1 

separadamente, bem como uma média entre eles; tendo em vista se tratarem de solos 

com mesmas características geológico-geotécnicas.  
 

Conforme já abordado no Capítulo 4, em alguns locais da encosta, durante os períodos 

de intensa precipitação pluviométrica, pode-se observar o afloramento no nível d´água. 

Mesmo em períodos de estiagem, o nível d´água encontrado é relativamente elevado, 

fazendo com que os materiais encontrem-se praticamente saturados a aproximadamente 

2,0m de profundidade. Este fato pode ser comprovado, durante a realização dos ensaios 

de laboratório (Capitulo. 6) onde se verificaram que a camada de argila arenosa 

referente ao solo residual maduro de granito estava com umidade bastante elevada 

próxima a saturação.   
 

Sabendo-se que a condição de saturação de todo o perfil de solo, na análise de 

estabilidade, pode ser considerada extrema e possivelmente nunca tenha ocorrido em 
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função da permeabilidade dos solos, a mesma foi adotada, tendo em vista os elevados 

níveis d´água observados durante os 3,5 anos de monitoramento da instrumentação, 

conforme apresentado no Capítulo 4. Sendo assim, a análise de estabilidade foi 

realizada com o nível d’água na superfície do terreno, com os materiais na condição 

saturada. Segundo Anderson & Sitar (1995), essa situação pode ser considerada a mais 

crítica numa análise de estabilidade.  
 

As simulações foram feitas para condições bidimensionais na direção do eixo principal 

do movimento de massa ocorrido. A depender das etapas de análises de estabilidade no 

estágio de ruptura, optou-se pela análise em superfície circular utilizando o método de 

Bishop e de Spencer (fase projeto) e, em superfície pré-definida utilizando o método de 

Spencer (retroanálise).  
 

8.3.2. Estágio de reativação 
 

A geometria utilizada para o estágio de reativação refere-se à geometria “atual”, obtida 

após as movimentações ocorridas na encosta. Vale lembrar que a geometria utilizada na 

análise de estabilidade refere-se à seção principal do movimento de massa ocorrido 

(seção 1 – Figura 4.1). A Figura 8.2 ilustra as camadas de solo presentes na encosta 

junto com a localização dos patamares e da superfície de ruptura obtida através das 

verticais de inclinômetros.  
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Figura 8.2. Geometria da encosta estudada, junto com os materiais envolvidos no 

movimento de massa, utilizados nas análises de estabilidade no estágio de 

reativação. 
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Foram utilizados parâmetros de resistência residual obtidos nos ensaios de cisalhamento 

direto com reversões múltiplas, para as camadas de solos mais superficiais e parâmetros 

de resistência residuais obtidos dos ensaios “ring shear”, conforme abordagem realizada 

no Capítulo 7 (item 7.7), para os materiais localizados em profundidade próximos a 

superfície de ruptura. A descrição das camadas de solos em conjunto com os parâmetros 

de resistência ao cisalhamento utilizados nas análises estão apresentados na Tabela 8.2. 

Os níveis d´água utilizados no estágio de reativação correspondem aos níveis máximos 

e mínimos obtidos através da instrumentação implantada na encosta. As simulações 

foram feitas para condição bidimensional na direção do eixo principal do movimento de 

massa ocorrido.  
 

Tabela 8.2. Camadas de solo e parâmetros de resistência residual utilizados nas análises 

de estabilidade no estágio de reativação. 

 

Parâmetros Descrição das camadas de solos/ 

Profundidade / 

Formação geológica 

 

Tipo de ensaio c 

(kPa) 

φR 

(°) 

areia argilosa variegada (1,5-1,8m) 

Formação Barreiras  

Cis. direto com 

reversões 

0 30,3 

areia argilosa vermelha e  

cinza variegada (4,9-5,5m)  

Formação Barreiras  

 

“ring shear” 

 

3,8 

 

31,5 

argila arenosa cinza (2,5-2,8m)  

solo residual maduro de granito 

Cis. direto com 

reversões 

0 26,5 

argila arenosa cinza (6,0-6,6m)  

solo residual maduro de granito 

“ring shear” 3,0 27,6 

 

8.4. ANÁLISE DE ESTABILIDADE DA ENCOSTA CONSIDERANDO O 

ESTÁGIO DE RUPTURA 

 

Nos tópicos seguintes serão apresentadas as análises de estabilidade considerando o 

estágio de ruptura. Inicialmente será apresentada análise de estabilidade considerando-

se os estudos iniciais do problema de instabilidade em questão. Em seguida será 

apresentadas a análise de fluxo d´água subterrâneo da encosta. Com os resultados da 



 340

análise de fluxo tornou-se possível à análise considerando a fase de projeto e a 

retroanálise do caso em estudo.   

 

8.4.1. Estudos iniciais  

 

A princípio, como primeira hipótese do provável mecanismo de instabilização, 

considerou-se que a ruptura tinha ocorrido no sentido da base para o topo da encosta, 

com uma primeira ruptura entre os pontos SP-02 e SP-03 (Figura 8.1). Esta ruptura teria 

provocado à desestabilização de toda encosta. O alívio da massa de solo desprendida, 

poderia ter provocado um desencadeamento de rupturas retrogressivas no maciço, o que 

teria dado origem aos patamares formados ao longo da encosta. Os parâmetros de 

resistência do solo da Formação Barreira utilizados nesta análise refere-se ao do ponto 

SP-01 (Tabela 8.1). 

  

A análise de estabilidade obtida considerando esta primeira hipótese de ruptura está 

representa na Figura 8.3. Observa-se que a superfície de ruptura correspondente ao fator 

de segurança mínimo obtido encontra-se na camada de areia argilosa. Os fatores de 

segurança mínimos obtidos pelos métodos de Spencer e Bishop Simplificado foram de 

1,590 e 1,582 respectivamente, não justificando uma ruptura neste local. 
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Figura 8.3. Análise de estabilidade – estudos iniciais – Hipótese de ruptura entre os 

pontos SP-02 e SP-03. Superfície circular, método de Spencer. 
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Os resultados obtidos nos estudos iniciais comprovaram que a ruptura se deu no sentido 

do topo para a base da encosta. A partir desse resultado e levando-se em consideração 

os elevados níveis d´água presentes no local, chegando a aflorar próximo ao ponto SP-

01 em períodos de precipitações pluviométricas elevadas, fez-se necessário o estudo de 

fluxo subterrâneo da encosta a ser apresentado no tópico seguinte para um melhor 

entendimento do mecanismo de ruptura ocorrido. 

 

8.4.2 Análise de fluxo 

 

As simulações foram feitas para condições bidimensionais na direção do eixo principal 

da encosta estudada. Essas análises tiveram como objetivo o estudo do regime de fluxo 

subterrâneo da encosta bem como avaliar sua influência no processo de instabilidade 

ocorrido. Para a realização da simulação do padrão de fluxo fez-se necessário o 

conhecimento prévio da geometria da encosta, (já apresentada no item 8.3.1), dos 

parâmetros hidráulicos dos solos envolvidos e das condições de contorno impostas ao 

caso.  

 

A malha de elementos finitos utilizada pelos programa SEEP/W foi definida após vários 

estudos de malha, cujo melhor resultado é aquele apresentado na Figura 8.4, e que será 

utilizado ao longo das análises realizadas nos próximos tópicos deste capítulo. A opção 

por uma malha de elementos quadrangulares é que esse tipo de malha apresenta uma 

distribuição mais uniforme das coordenadas, favorecendo a interpretação dos resultados.  

 

As curvas de permeabilidade dos materiais envolvidos nas análises foram obtidas a 

partir dos ensaios “guelph” realizados na área de estudo. A Figura 3.37 apresentada no 

Capítulo 3 mostra as funções de condutividades hidráulicas dos solos da Formação 

Barreiras e residuais maduros de granito utilizadas nas análises de fluxo. Foram 

considerados três materiais diferentes na composição da encosta, os quais são 

apresentados na Tabela 8.3, junto com os valores das permeabilidades. 

 

Com relação às condições de contorno adotadas nas análises de fluxo adotou-se ao 

longo das bordas da direita e da esquerda da encosta uma condição de talude infinito 

para se evitar qualquer tipo de interferência das bordas nos resultados da análise. Na 
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base da encosta, adotou-se uma condição de fluxo zero. O nível do lençol freático foi 

admitido fixo na superfície superior ao longo de toda a encosta.  

 

Tabela 8.3. Solos utilizados nas análises, faixa de valores da permeabilidade “in situ” e 

as adotadas nas análises de fluxo. 

 

Solo / Formação Faixa da permeabilidade 

“in situ” 

(m/s) 

Permeabilidade saturada 

adotada nas análises de 

fluxo 

(m/s) 

Solo 1 

areia argilosa variegada 

Formação Barreiras 

 

1,2 – 7,3 x 10-6 

 

3,88 x 10-6 

Solo 2  

 areia argilosa amarela 

Solo residual maduro de granito 

 

2,2 – 2,7 x 10-7 

 

2,52 x 10-7 

Solo 3  

 argila arenosa cinza 

Solo residual maduro de granito 

 

1,10 x 10-7 

 

1,10 x 10-7 
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Figura 8.4. Malha de elementos finitos utilizada nas análises de fluxo com utilização do 

programa SEEP/W. 
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A Figura 8.5 ilustra os resultados das análises de fluxo realizadas, com indicação dos 

vetores velocidade e das linhas de fluxo ao longo da encosta. Observa-se que o regime 

de fluxo subterrâneo da encosta é mais significativo na parte superior do talude, entre os 

pontos SM-01 e SP-1, correspondendo à região onde se encontram as camadas de areia 

argilosa pertencente à Formação Barreiras. Nessa região a velocidade do fluxo 

subterrâneo decresce de valores médios de 6.30 x 10-7m/s (patamar SM-02) a             

3.98 x 10-7m/s no Patamar SP-01. Em seguida, ao atingir as camadas de solo residuais 

de granito, o fluxo diminui de velocidade chegando a valores da ordem de                 

3,98 x10-8m/s, voltando a aumentar em seguida na base da encosta. 

 

As linhas de fluxo representadas na Figura 8.5 indicam que o fluxo subterrâneo na 

encosta apresenta-se descendente até o ponto SM-02, tendendo a ascender próximo ao 

ponto SP-01 até atingir os solos residuais de granito no ponto SP-02; onde o fluxo volta 

a ser descendente, aproximadamente, paralelo à superfície da encosta. Os resultados 

obtidos na análise de fluxo coincidem com a resposta dos níveis piezométricos abordada 

no Capítulo 4 (item 4.4.2). 
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Figura 8.5. Resultados das análises de fluxo com representação das linhas de fluxo e dos 

vetores velocidade ao longo da encosta. 

 

A variação da velocidade do fluxo subterrâneo está intimamente relacionada com as 

permeabilidades dos solos presentes na encosta. Conforme apresentado na Tabela 8.3, a 

permeabilidade dos solos residuais de granito é da ordem de 10 vezes menor que a 

permeabilidade dos solos da Formação Barreiras; o que faz com que o fluxo d´água ao 
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atingir as camadas de solos residuais diminua significativamente. As análises de fluxo 

mostram que na área compreendida entre os pontos SP-01 e SP-02 ocorre uma carga 

hidráulica mais elevada do que o restante da encosta. Este fato é evidenciado “in situ”, 

quando do período de intensas precipitações, onde o nível d´agua chega a aflorar neste 

local. A distribuição das poro pressões ao longo da encosta estão representadas na 

Figura 8.6. Conforme esperado, observa-se que maiores poro pressões positivas são 

encontradas próximo a área do ponto SP-01, onde fluxo apresenta-se ascendente.  

 

 

 
Figura 8.6. Resultados das análises de fluxo com representação da distribuição das poro 

pressões expressas em kPa ao longo da encosta. 

 

8.4.3. Análise de projeto 

 

A análise de estabilidade para o estágio de ruptura considerando-se a fase de projeto 

tiveram a finalidade de se ter um entendimento inicial do processo de instabilização da 

área, para posterior detalhamento das informações obtidas nas análises de estabilidade 

na fase de retroanálise. Sendo assim, com a definição da geometria da encosta, dos 

materiais envolvidos no movimento de massa ocorrido, da análise de fluxo e dos 

parâmetros de resistência (Tabela 8.1), deu-se início às análises de estabilidade. A 

localização do nível d´água adotada nas análises foi a correspondente a situação mais 

crítica, considerando o NA na superfície do terreno, conforme abordado anteriormente 

nas análises de fluxo. Além da utilização do método de Bishop Simplificado, o método 
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de Spencer, também admitindo superfície circular, foi calculado com o objetivo de 

comparação dos fatores de segurança obtidos pelos dois métodos.  
 

Diante dos resultados obtidos, foi considerada uma malha de centros e raios de tal forma 

que abrangesse a encosta como um todo, permitindo-se então, o cálculo livre do 

programa. A análise de estabilidade obtida considerando essa hipótese está representada 

na Figura 8.7. Observa-se que a superfície de ruptura correspondente ao fator de 

segurança mínimo obtido encontra-se na parte superior da encosta entre os pontos SM-

01 e SP-01.  
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Figura 8.7. Análise de estabilidade – fase de projeto – cálculo livre do programa 

abrangendo toda a encosta. Superfície circular, método de Spencer. 
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A Tabela 8.4 apresenta os fatores de segurança obtidos considerando-se a utilização dos 

parâmetros do solo da Formação Barreiras do ponto SM-02, do ponto SP-01 e da média 

entre eles. Mesmo tratando-se de solos com mesmas características geotécnicas, o valor 

do fator de segurança, considerado mais satisfatório obtido nessa análise, justificado a 

ruptura foi de 1,009 utilizando os parâmetros do solo da Formação Barreiras (camada de 

areia argilosa) do patamar SP-01.  

 

Esses resultados indicam que o mecanismo de ruptura se deu inicialmente na parte 

superior do talude, com superfície de ruptura situada na camada de areia argilosa 

pertencente à Formação Barreiras, estando bem próximo ao contato entre as duas 

formações geológicas presentes no local, de acordo com a localização da superfície de 

ruptura atual obtida através das verticais de inclinômetros instalados na encosta.  

 

Tabela 8.4. Fatores de segurança mínimos obtidos nas análises de estabilidade na fase 

de projeto levando-se em consideração os parâmetros de resistência “a 

grandes deformações” na condição inundada dos solos da Formação 

Barreiras. 
 

FS Local / Formação 

Spencer Bishop

SM-02 / Formação Barreiras 0,936 0,926 

SP-01 / Formação Barreiras 1,023 1,009 

Média (SM-02 e SP-01) 0,977 0,967 

 

8.4.4. Retroanálise  

 

Na realização de uma retroanálise é de fundamental importância o conhecimento da 

geometria, da distribuição de poro pressões e da localização da superfície de ruptura. 

Neste tipo de análise, considera-se que os parâmetros de resistência ao cisalhamento de 

um dado solo, os quais forneçam fator de segurança próximo ao valor 1,0 no instante da 

ruptura, sejam representativos de uma primeira ruptura ocorrida numa encosta.  

 

Duncan & Stark (1992) citam como vantagem de uma retroanálise a possibilidade de 

avaliação do estado dos parâmetros de resistência do solo utilizados nas análises. Numa 
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retroanálise os parâmetros de resistência no instante de uma primeira ruptura podem ser 

considerados de um material no estado intacto (resistência de pico), permitindo desta 

forma, a avaliação dos parâmetros obtidos em laboratório. Aspectos tais como, 

estruturação, fissuras e superfícies de ruptura pré-definidas podem ser avaliados com os 

resultados de uma retroanálise.        

 

No caso em estudo, estas análises tiveram como objetivo a compreensão do mecanismo 

de ruptura ocorrido bem como a avaliação dos parâmetros que regeram a movimentação 

ocorrida. Para estas análises de estabilidade foram consideradas a topografia original, a 

superfície de ruptura obtida através das verticais de inclinômetros e as análises de fluxo. 

Simulou-se o mecanismo de ruptura, considerando-se parâmetros de resistência “a 

grandes deformações” obtidos em ensaios de cisalhamento direto convencional na 

condição inundada apresentados na Tabela 8.1.  

 

Baseando-se na hipótese de ruptura estabelecida nas análises de estabilidade 

preliminares referentes à fase de projeto apresentadas no item 8.4.2, será apresentado 

neste item a retroanálise do movimento de massa ocorrido. Dados como a topografia 

original, a superfície de ruptura obtida com a instrumentação através das verticais de 

inclinômetros, parâmetros de resistência obtidos em ensaios de cisalhamento direto 

convencional na condição inundada, simularam o mecanismo de ruptura ocorrido em 

conjunto com a análise de fluxo. Para estas análises foi utilizado o método de Spencer 

com utilização de superfície previamente definida. 

 

Inicialmente foi realizada uma análise considerando-se uma ruptura global, ao longo de 

toda a extensão da encosta estudada. Conforme mencionado, a localização da superfície 

de ruptura foi definida com base nos resultados obtidos nas verticais de inclinômetros 

instalados na área. Os resultados mostram que a ruptura se deu na camada de areia 

argilosa próxima ao contato entre as duas Formações geológicas presentes na área 

(Formação Barreiras e solo residual de granito). A análise de estabilidade encontra-se 

representada na Figura 8.8. A Tabela 8.5 apresenta os fatores de segurança obtidos 

considerando-se a utilização dos parâmetros do solo da Formação Barreiras do patamar 

SM-02, do patamar SP-01 e da média entre eles. 
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Figura 8.8. Retroanálise – análise global considerando superfície de ruptura definida na 

instrumentação. Método de Spencer. 

 

Observa-se que o fator de segurança obtido de 1,278 (média dos parâmetros entre SM-

02 e SP-01, ver Tabela 8.5) não justifica uma ruptura global ocorrida na área, indica 

apenas uma forte iminência de provável ocorrência de movimentação. Segundo a NBR 

11682 de estabilidade de taludes, a adoção de fatores de segurança iguais ou inferiores a 

1,2 só será permitida quando os parâmetros de resistência do solo puderem ser 

confirmados por retroanálise, para as condições mais desfavoráveis de poro pressões. 

Essa situação corresponde ao caso aqui estudado, podendo-se dessa forma admitir que a 

encosta encontra-se “estável” partindo destas afirmações.  

 

Tabela 8.5. Fatores de segurança mínimos obtidos nas retroanálises (análise global) 

levando-se em consideração os parâmetros de resistência dos solos da 

Formação Barreiras “a grandes deformações” na condição inundada. 
 

FS  Local / Formação 

Método de Spencer 

SM-02 / Formação Barreiras 1,275 

SP-01 / Formação Barreiras 1,277 

Média (SM-02 e SP-01) 1,278 

 

Entretanto, tendo em vista a realização das análises de estabilidade considerando a fase 

de projeto apresentadas no item 8.4.2, sabe-se que o movimento de massa aqui estudado 
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se deu em etapas e não de forma global. O resultado obtido na presente pesquisa 

considerando a ruptura de forma global, chama a atenção para a realização de avaliações 

criteriosas quando da obtenção de valores de fatores de segurança mínimos obtidos em 

análises de estabilidade em geral. A depender do mecanismo de ruptura atuante numa 

determinada área, pode-se ter fatores de segurança não condizentes com a situação 

“real” de estabilidade de uma dada encosta. Sendo assim, deve-se sempre avaliar de 

forma cuidadosa os possíveis mecanismos de ruptura que poderão conduzir uma encosta 

a processos de instabilização.   

 

A análise de estabilidade apresentada na Figura 8.9 corresponde a retroanálise do 

movimento de massa ocorrido, acoplada a análise de fluxo, considerando-se que a 

ruptura se deu em duas etapas; sendo uma primeira ruptura ocorrida entre os patamares 

SM-02 e SP-01. Para esta análise considerou-se a posição da superfície de ruptura 

obtida através das verticais de inclinômetros. A Tabela 8.6 apresenta os fatores de 

segurança obtidos considerando-se a utilização dos parâmetros do solo da Formação 

Barreiras do patamar SM-02, do patamar SP-01 e da média entre eles.  
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Figura 8.9. Retroanálise – 1° ruptura entre os patamares SM-02 e SP01, considerando 

superfície de ruptura definida na instrumentação. Método de Spencer. 

 

Observa-se que os fatores de segurança são próximos a 1 justificando a ruptura ocorrida 

neste local. Estes resultados indicam que os parâmetros de resistência obtidos no 
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laboratório e utilizados nas análises correspondem aproximadamente aos parâmetros de 

resistência do instante da primeira ruptura ocorrida na área. Saito (1980) (a partir de 

Duncan & Stark, 1992) afirma que parâmetros de resistência só podem ser avaliados em 

retroanálises se as poro-pressões utilizadas nas análises representarem as condições na 

época da ruptura.   

 

Tabela 8.6. Fatores de segurança mínimos obtidos nas retroanálises (1° ruptura) 

levando-se em consideração os parâmetros de resistência “a grandes 

deformações” na condição inundada dos solos da Formação Barreiras. 

 

FS  Local / Formação 

Método de Spencer 

SM-02 / Formação Barreiras 1,008 

SP-01 / Formação Barreiras 0,994 

Média (SM-02 e SP-01) 1,002 

 

Tendo em vista que embora uma retroanálise seja uma maneira eficiente em estimar 

parâmetros de resistência numa ruptura, a mesma não fornece valores únicos de c´ e de 

φ´ de um solo envolvido num movimento de massa. Sendo assim, utilizando a superfície 

de ruptura crítica referente a 1° ruptura apresentada na Figura 8.9 foi realizado um 

estudo paramétrico para a camada de areia argilosa pertencente à Formação Barreiras. 

Nessa análise adotou-se a faixa de variação de 0 a 5kPa para o intercepto de coesão e a 

faixa de valores de 30° a 35° para o ângulo de atrito. Os resultados estão representados 

na Figura 8.10. Nessa mesma figura foram inseridos os parâmetros obtidos em 

laboratório. Pode-se observar que dificilmente interceptos de coesão nulos justificariam 

a ruptura ocorrida. Os parâmetros de ruptura podem ter se dado na faixa de 0,5 a 4,0kPa 

correspondentes ao intercepto de coesão e de 30° a 35° para o ângulo de atrito. Os 

parâmetros obtidos em laboratório encontram-se inseridos nessas faixas.  
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Figura 8.10. Estudo paramétrico considerando a 1° ruptura ocorrida entre os patamares 

SM-02 e SP-01. 
 

A primeira ruptura ocorrida (Figura 8.9) entre os patamares SM-02 e SP-01, propiciou a 

desestabilização do restante do maciço, fazendo com que ocorresse uma segunda 

ruptura entre os patamares SP-01 e SP-02. A retroanálise desta segunda ruptura ocorrida 

está representada na Figura 8.11. A princípio, mesmo tendo utilizado os mesmos 

parâmetros de resistência utilizados nas demais análises de estabilidade em conjunto 

com a análise de fluxo e com a indicação da superfície de ruptura fornecida pelos 

inclinômetros, o fator de segurança obtido foi de 1,356 o que não justifica uma ruptura 

neste local.     

 

De acordo com a comparação entre as topografias do ano de 1974 (considerada a 

geometria original antes das movimentações ocorridas no local) e a topografia referente 

ao ano de 2006 (geometria após as movimentações) representadas na Figura 8.12, 

observa-se que houve uma elevação do nível do terreno entre os pontos SP-01 e SP-02 

após o movimento de massa ocorrido. Esta informação leva-se a entender o mecanismo 

de ruptura ocorrido no local.  
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Figura 8.11. Retroanálise – 2° ruptura entre os patamares SP01 e SP-02, considerando 

superfície de ruptura definida na instrumentação. Método de Spencer. 
 

O início do mecanismo de ruptura se deu quando da ocorrência da primeira ruptura 

entre os pontos SM-02 e SP-01. Essa primeira ruptura na parte superior do talude 

depositou um dado volume de solo entre os pontos SP-01 e SP-02, o que 

conseqüentemente gerou uma sobrecarga neste local. Esta sobrecarga em conjunto com 

as cargas hidráulicas, que são bastante atuantes neste local conforme os resultados das 

análises de fluxo realizadas, fez com que ocorresse uma desestabilização do maciço ao 

longo do tempo na sua parte inferior, provocando a formação do desnível existente entre 

os pontos SP-01 e SP-02. A Figura 8.12 apresenta o croqui do mecanismo de ruptura 

ocorrido na área de estudo.  

 

É evidente que a formação do desnível entre os pontos SP-01 e SP-02 não se fez de 

forma brusca, e sim ao longo do tempo. De acordo com as observações realizadas “in 

situ” e dos dados obtidos com a instrumentação, percebe-se que maiores deslocamentos 

horizontais são verificados na vertical de inclinômetro referente ao ponto SP-01, 

reforçando o mecanismo de ruptura proposto. Dessa forma, supõe-se que à medida que 

ocorriam as movimentações no topo da encosta o desnível entre os patamares SP-01 e 

SP-02 aumentam gradativamente ao longo do tempo, culminando quando o movimento 

na parte superior atingiu as casas situadas no topo da encosta.  
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Figura 8.12. Mecanismo de ruptura ocorrido na encosta estudada referente ao estágio de 

ruptura. 
 

A partir dessas conclusões, realizou-se novamente a retroanálise desta segunda ruptura 

ocorrida entre os pontos SP-01 e SP-02, a qual encontra-se representada na Figura 8.13. 

Nessa análise foi considerando uma sobrecarga de 30KN/m estimada a partir do volume 

de solo aproximado que foi depositado neste local. A sobrecarga foi posicionada entre 

os pontos SP-01 e SP-02, simulando a formação do desnível existente neste local. 

1974 

2000 
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Considerando esta situação o fator de segurança obtido foi de 1,047 o que justifica as 

movimentações na área e o mecanismo de ruptura ocorrido. 
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Figura 8.13. Retroanálise – 2° ruptura entre os patamares SP01 e SP-02, considerando 

sobrecarga de 30KN/m. Superfície de ruptura definida na instrumentação. 

Método de Spencer. 

 

8.5. ANÁLISE DE ESTABILIDADE DA ENCOSTA CONSIDERANDO O 

ESTÁGIO DE REATIVAÇÃO 

 

A análise de estabilidade considerando o estágio de reativação teve como objetivo a 

verificação da condição atual de estabilidade da encosta considerando os níveis d´água 

subterrâneos máximos e mínimos observados durante o período de monitoramento da 

instrumentação implantada na encosta. A geometria utilizada refere-se à geometria 

“atual”, obtida após as movimentações ocorridas na encosta. Os parâmetros de 

resistência residual utilizados estão apresentados na Tabela 8.2. Os fatores de segurança 

foram obtidos através do método de Spencer. A localização da superfície de ruptura 

atual foi definida através das verticais de inclinômetros instalados na área de estudo. 

Baseado na forma das curvas obtidas nas verticais de inclinômetros SP-01 e SP-02 

(Figuras 4.36 e 4.37, Capítulo 4), as quais indicam que a movimentação atual se dá em 

forma de blocos, foi admitida uma superfície de ruptura única ao longo da encosta.  

   

As Figuras 8.14 e 8.15 apresentam as análises realizadas considerando o nível d´água 

máximo e mínimo observados na encosta, respectivamente. O valor de 1,060 do fator de 

segurança obtido, considerando o nível d´agua máximo, justifica as movimentações 



 355

significativas observadas na encosta, através dos deslocamentos horizontais fornecidos 

pelas verticais de inclinômetros, durante os períodos de precipitações pluviométricas 

intensas. Esse resultado confirma que as precipitações podem ser consideradas o 

principal fator acionante das movimentações ocorridas na área. Outro aspecto a ser 

chamada a atenção é para o fato de que embora até o momento não tenha havido 

conseqüências diretas do movimento de massa, a encosta apresenta forte potencial de 

ampliação da área de movimentação por ocasião de precipitações intensas. 

 

A análise de estabilidade considerando o nível d´água mínimo observado na encosta, 

apresentada na Figura 8.15 apresenta um valor de fator de segurança de 1,983. Com este 

valor obtido pode-se concluir que a encosta encontra-se numa condição aparentemente 

“estável” apenas no período de precipitações pluviométricas baixas (verão). Esses 

resultados justificam o motivo pelo qual praticamente não se observam deslocamentos 

horizontais nas verticais de inclinômetros nesses períodos.   
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Figura 8.14. Análise de estabilidade – estágio de reativação considerando nível d´água 

subterrâneo máximo. Método de Spencer. 
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Figura 8.15. Análise de estabilidade – estágio de reativação considerando nível d´água 

subterrâneo mínimo. Método de Spencer. 

 

8.6. SÍNTESE DAS ANÁLISES DE ESTABILIDADE REALIZADAS / 

MECANISMO DE RUPTURA  
 

Neste tópico se fará uma síntese das análises de estabilidade realizadas, abordando-se 

aspectos referentes ao mecanismo de ruptura relacionado tanto ao estágio de ruptura 

como de reativação do movimento de massa ocorrido. 

  

De acordo com as análises realizadas considerando o estágio de ruptura, o mecanismo 

de ruptura se deu no sentido do topo para a base da encosta de forma lenta e ao longo do 

tempo. Como fatores revelantes do estágio de ruptura, citam-se o aparecimento de 

desnível e as rachaduras encontradas no piso das casas, localizadas no topo do 

deslizamento, em conjunto com a formação de um desnível (patamar) localizado no 

meio da encosta entre os pontos SP-01 e SP-02. Os fatores revelantes acima 

mencionados surgiram em decorrência de períodos de elevadas precipitações 

pluviométricas entre os anos de 2000 a 2002, podendo-se considerar as chuvas como o 

principal fator acionante do movimento de massa estudado.  
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As precipitações contribuíram para a elevação dos níveis piezométricos e níveis d´água 

do local favorecendo o processo de instabilidade ocorrido. A análise de fluxo indicou 

um trecho na encosta (próximo ao furo SP-01) com desenvolvimento de poro-pressões 

positivas elevadas em virtude de ocorrência de fluxo ascendente neste local. O sentido 

do fluxo está relacionada com o contato entre materiais (solo da Formação Barreira / 

solo residual maduro de granito com condutividades hidráulicas diferentes (da ordem de 

10-6 para 10-7 m/s). Esse fato pode ser visualizado “in situ” onde durante períodos de 

precipitações intensas pode-se observar o nível d´água aflorando no desnível situado 

entre os patamares SP-01 e SP-02.  

 

Em síntese, diante do estudo realizado, o mecanismo de ruptura ocorrido no estágio de 

ruptura deve-se provavelmente as precipitações que contribuíram de forma significativa 

para a elevação do nível d´água subterrâneo presente no local e o desenvolvimento de 

poro-pressões positivas elevadas próximas ao ponto SP-01, o que fez com que se 

desencadeasse a ruptura entre os patamares SM-02 e SP-01 (1° ruptura). O material 

decorrente desta ruptura se depositou no trecho entre os pontos SP-01 e SP-02, 

ocasionando elevação da superfície do terreno. A partir daí, este material provocou uma 

sobrecarga que propiciou a ruptura com formação de desnível entre os pontos SP-01 e 

SP-02 (2° ruptura). A Figura 8.12 apresenta em detalhes o mecanismo de ruptura 

ocorrido.  
 

Com relação aos parâmetros de resistência adotados no estágio de ruptura, a análise de 

estabilidade e o estudo paramétrico indicam que os parâmetros de resistência a “grandes 

deformações” obtidos em laboratório (na condição inundada) justificam a ruptura 

ocorrida.  
 

Apesar do mecanismo de ruptura ocorrido ter se dado em duas etapas (1° e 2° ruptura), 

a análise de estabilidade considerando o estágio de reativação (estágio atual) indica que 

as superfícies de ruptura formadas no estágio de ruptura tendem a formação de uma 

zona única de cisalhamento se estendendo no sentido do topo para a base da encosta, 

conforme ilustra a Figura 8.16. Os fatores de segurança obtidos indicam que no período 

de verão (período de baixas precipitações pluviométricas) a encosta encontra-se 

aparentemente “estável”. Entretanto, durante o período de precipitações intensas o fator 
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de segurança próximo de 1,0 justifica as movimentações ocorridas no local durante o 

inverno.   

 

 
 

Figura 8.16. Mecanismo de ruptura considerando o estágio atual.    
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CAPÍTULO 9 
 
 

CONCLUSÕES E  SUGESTÕES PARA FUTURAS PESQUISAS 
 

 

Tendo em vista o estudo geológico-geotécnico realizado na presente pesquisa, referente 

ao problema de instabilidade da encosta localizada no Município de Camaragibe, será 

apresentada neste capítulo uma síntese do estudo realizado apresentando as principais 

conclusões obtidas. 

 

 Caracterização da área de estudo e investigação geológico - geotécnica de campo 

realizada: 

 

1. Os indícios da ocorrência de processos de instabilidade foram observados na 

encosta no ano de 2000, caracterizado por alguns fatores revelantes; tais como a 

declividade e as rachaduras verificadas nos pisos das casas situadas no topo do 

deslizamento (na direção a qual se deu o movimento de massa). Outros fatores 

revelantes se apresentaram paralelamente, como o início de formação de um 

desnível juntamente com a presença de uma fenda no meio da encosta. No inverno 

de 2002 os fatores revelantes se acentuaram em virtude da ocorrência de 

precipitações pluviométricas intensas. O estágio de ruptura, que caracterizou o 

movimento de massa ocorrido na encosta, foi caracterizado com a formação de 

alguns patamares ao longo da encosta; 

2. No topo do trecho em que ocorreu o movimento de massa, foram verificados cortes, 

aterros, presença de fossas nas bordas do talude e principalmente lançamento de 

águas servidas na encosta como um todo. O relevo da área favorece a concentração 

do descarte de águas servidas no eixo do movimento de massa ocorrido; 

3. Com relação à geologia, a área onde se situa a encosta estudada é constituída pela 

Formação Barreiras, sobreposta, em sua maioria, ao solo residual de granito, o qual 

constitui o embasamento local. A Formação Barreiras presente na encosta é 

identificada como fácies de planície aluvial, pelo elevado conteúdo de areia do 

sedimento; 

4. As informações baseadas nos furos de sondagens enfatizam a variabilidade das 

camadas ao longo de uma vertical do terreno, onde se verifica uma alternância de 
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camadas de solos arenosos, argilosos e siltosos, de espessuras variáveis e 

descontínuas, com predominância de materiais arenosos. As camadas argilosas se 

intercalam com camadas arenosas em praticamente toda a encosta. Verifica-se 

também a variabilidade na coloração nos materiais presentes, variando de amarela 

escura, cinza variegado e cinza clara e vermelha escura, a depender do tipo de 

formação geológica e de processos de oxidação e lixiviação do ferro. 

 

 Campanha de instrumentação e caracterização geotécnica do movimento de massa 

segundo proposta de Leroueil et al. (1996): 

 

1. A elevação dos níveis piezométricos e níveis d´água do local são relacionadas a 

precipitações acumuladas mínimas da ordem de aproximadamente 100mm, ficando 

evidenciado que as precipitações contribuem para elevação dos níveis 

piezométricos e níveis d´água subterrâneos presentes, favorecendo os processos de 

instabilidades da encosta. Pode-se concluir que mesmo em períodos secos, os 

materiais presentes na base da superfície de ruptura encontram-se sempre saturados; 

2. As leituras piezométricas referentes ao Furo SM-01 e SM-02 indicam fluxo d´água 

subterrâneo descendente. No Furo SP-01, as leituras piezométricas indicam um 

fluxo ascendente, chegando a aflorar em períodos de elevadas precipitações; 

3. Os deslocamentos horizontais indicam que atualmente o movimento é mais 

significativo na parte central da encosta, onde se verificou deslocamentos 

horizontais máximos no eixo principal do movimento variando de 107 a 136mm. 

Os estágios de reativação do movimento de massa foram observados nos períodos 

de precipitações pluviométricas intensas, coincidindo com chuvas acumuladas da 

ordem de 100mm; 

4. A superfície de ruptura atual localiza-se próxima ao contato entre as duas 

formações geológicas do local (Formação Barreiras e solo residual de granito), 

situada na camada de areia argilosa; 

5. A caracterização geotécnica do movimento de massa considerando o estágio de 

ruptura classifica o movimento como rotacional múltiplo. Os fatores predisponentes 

foram à geologia da área (contato entre as duas litologias) e a ação antrópica 

(realização de cortes e despejo de águas servidas). Os fatores acionantes ou 

agravantes foram precipitações pluviométricas intensas gerando aumento de poro-
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pressões. Para o estágio de reativação o movimento se dá em forma de blocos 

rígidos, tendo como fatores predisponentes, os mesmos do estágio de ruptura 

associados a uma superfície de ruptura pré-existente. A chuva também é 

considerada o fator acionante no estágio de reativação; 

6. De um modo geral todo o descarte de águas residuárias é direcionado para o eixo 

principal do movimento de massa ocorrido, ocorrendo de forma periódica e 

constante, contribuindo possivelmente em conjunto com as precipitações 

pluviométricas no processo de instabilidade estudado. 

  

 Com relação ao estudo dos materiais envolvidos no movimento de massa ocorrido 

pode-se relacionar as principais conclusões: 

 

1. Os ensaios granulométricos, com e sem utilização de defloculante, indicaram que 

nos solos estudados, as partículas de argila tendem a apresentarem-se agregadas no 

seu estado natural. Os solos da Formação Barreiras foram classificados no grupo 

SC (areias argilosas) e os solos residuais maduros de granito, foram classificados 

em sua maioria no Grupo CL (argilas arenosas); 

2. A composição mineralógica presente nas duas formações geológicas refere-se aos 

minerais quartzo, caulinita e mica; 

3. As análises químicas indicaram que os solos da Formação Barreiras e solos 

residuais maduros de granito situados a profundidades de 1,5m e 2,5m encontram-

se em avançado grau de intemperização (Ki e Kr próximos de 2), podendo 

classificar estes solos como solos em  processo avançado de laterização; 

4. As permeabilidades “in situ”, obtidas através do permeâmetro “guelph”, e as 

obtidas em laboratório através do equipamento Tri-flex, forneceram valores da 

ordem de 10-6 para os solos da Formação Barreiras e da ordem de 10-7 para os solos 

residuais maduros de granito;   

5. O estudo através do microscópio eletrônico de varredura, dos solos situados a 

profundidades de 1,5m e 2,5m mostra de um modo geral, uma estrutura agregada, 

constituída principalmente por grãos de quartzo revestidos por finos que 

possivelmente são compostos de argila (caulinita) e óxidos de ferro; onde estes 

últimos formam os agregados ou as concreções lateríticas. A presença de micro e 

macro poros também foi observada. As eletromicrografias dos solos situados 
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próximos à superfície de ruptura mostram que os grumos de solo foram destruídos, 

dando vez a uma estrutura com tendência de alinhamento das partículas de solo; 

6. As curvas características dos solos da Formação Barreiras apresentam um valor de 

entrada de ar em torno de 1,0 kPa. A umidade residual atinge valores da ordem de 

1,5%. As curvas características dos solos residuais maduros de granito 

apresentaram formato de “sela” sendo típico de solos que apresentam distribuição 

de poros bi-modal (não homogênea). Esta distribuição deve-se aos processos de 

intemperismo, que é responsável pela formação de agregações de partículas de solo. 

Os métodos do Funil de Haines e da Câmara de Richards para determinação da 

curva característica foram considerados adequados principalmente para baixos 

valores de sucção, indicando que estas técnicas devem ser usadas simultaneamente 

e com mais freqüência nas investigações geotécnicas; 

7. Com relação aos ensaios edométricos, pode-se concluir que para as tensões de 

inundação equivalente ao peso das terras, a análise conjunta dos ensaios 

edométricos duplos e simples indica que os solos são estáveis (não colapsíveis). 

Esses resultados sugerem que o colapso da estrutura dos solos não tem influência 

nas movimentações ocorridas na área de estudo, desde que as pressões devido ao 

peso das terras domine o estado de tensão na área. Correlações satisfatórias foram 

obtidas entre o índice de compressão Cc e índice de vazios inicial verificando-se 

uma tendência de aumento do índice de compressão com o índice de vazios inicial, 

tanto para solos da Formação Barreiras como para os solos residuais de granito. O 

estudo da influência da estrutura na compressibilidade dos solos mostrou que a 

tensão de escoamento dos solos é maior no seu estado intacto em relação à amostra 

remodada; indicando uma provável estruturação dos solos estudados a 1,5 e 2,5m. 

Tal comportamento pode ser atribuído a ligações estruturais provenientes de 

agentes cimentantes (óxidos de ferro). 

 

 Com relação ao estudo da resistência ao cisalhamento dos materiais envolvidos 

no movimento de massa ocorrido podem-se relacionar as principais conclusões: 

 

1. Os ensaios de resistência ao cisalhamento convencional na condição inundada 

mostraram que o comportamento tensão-deformação dos solos da Formação 

Barreiras e dos solos residuais maduros de granito, apresentam comportamento 
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plástico, sem apresentar pico nas curvas tensão-deformação. Este 

comportamento pode justificar porque a ruptura se fez de forma lenta ao longo 

do tempo. Os ângulos de atrito obtidos formam de 31,2° e 34,6° para os solos da 

Formação Barreiras e de 29,4° e 26,3° para solos residuais maduros de granito;  

2. Comparando-se os resultados obtidos nos ensaios utilizando amostras 

remoldadas próximas ao limite de liquidez com os ensaios de reversão múltipla, 

observa-se que os solos estudados atingiram a condição próxima à residual 

quando remoldados. Resultados mais satisfatórios foram obtidos para o solo 

residual de granito, apresentando valores bastante próximos entre os parâmetros 

de resistência. Os resultados indicam que a utilização de amostras remoldadas 

com umidade 20% acima do limite de liquidez pode ser bastante eficiente para 

estimativa de parâmetros de resistência residual; 

3. Com relação aos ensaios “ring shear”, a pouca variação de um modo geral nos 

valores de resistência com os deslocamentos, indica que as partículas do solo 

presentes neste material sofreram pouca orientação ao se atingir a condição 

residual. Isto é explicado pelo fato dos solos da Formação Barreiras 

apresentarem teores de fração areia na faixa de 63% a 68% e os solos residuais 

maduros de granito da ordem de 43%, possuindo predominância do mineral 

quartzo em sua composição; 

4. Correlações satisfatórias foram obtidas entre o ângulo de atrito de pico na 

condição inundada e o índice de vazios, onde os solos apresentaram tendência de 

decréscimo do ângulo de atrito com o aumento do índice de vazios. A correlação 

obtida entre o índice de vazios e a fração areia dos solos mostrou tendência de 

redução do índice de vazios com o aumento da fração areia tanto para solos da 

Formação Barreiras e solos residuais de granito do estado de Pernambuco; 

5. A correlação envolvendo ângulos de atrito residual e a fração argila proposta por 

Skempton (1985) não se mostrou satisfatória para os solos da Formação 

Barreiras, de alguns solos residuais (incluindo-se os do presente estudo), 

colúvios e solos em processos de laterização. Os resultados obtidos indicaram de 

um modo geral, a necessidade de estabelecimento de correlações específicas 

para determinados tipos de solos. Os solos do presente estudo localizados a 1,5 e 

2,5m (solo da Formação Barreiras e solo residual maduro de granito) se 

enquadram relativamente bem na correlação proposta por Fonseca (2006) para 
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solos lateríticos, indicando que os solos do presente estudo na profundidade 

acima citada estejam em avançado grau de processos de laterização; 

6. Os ensaios de cisalhamento direto com sucção controlada mostraram aumento da 

resistência com a sucção matricial. Os ângulos de atrito para o solo da Formação 

Barreiras variou de 31,2º a 35,1º e de 26,3º a 34,4ºpara o solo residual maduro de 

granito. As envoltórias de resistência no espaço (s,τ) mostram que até o valor de 

entrada de ar a resistência de um solo aumenta linearmente com a sucção. A 

partir deste valor ocorre uma curvatura até a sucção que corresponde à umidade 

residual, onde acima desse valor a resistência quase não varia. 

 

 Com relação à análise de estabilidade, a qual foi realizada para os estágios de 

ruptura e reativação do movimento de massa, pode-se descrever as seguintes 

conclusões: 

 

1. Considerando o estágio de ruptura, o mecanismo de ruptura se deu 

provavelmente devido as precipitações que contribuíram de forma significativa 

para a elevação do nível d´água subterrâneo presente no local e o 

desenvolvimento de poro pressões positivas elevadas próximas ao ponto SP-01, 

o que fez com que se desencadeasse  a ruptura entre os patamares SM-02 e SP-

01 (1° ruptura). O material decorrente desta ruptura se depositou no trecho entre 

os pontos SP-01 e SP-02, ocasionando elevação da superfície do terreno. A 

partir daí, este material provocou uma sobrecarga que propiciou a ruptura com 

formação de desnível entre os pontos SP-01 e SP-02 (2° ruptura). Com relação 

aos parâmetros de resistência adotados no estágio de ruptura, a análise de 

estabilidade e o estudo paramétrico indicam que os parâmetros de resistência a 

“grandes deformações” obtidos em laboratório (na condição inundada) 

justificam a ruptura ocorrida.  

2. Com relação ao estágio de reativação (estágio “atual”), os fatores de segurança 

obtidos indicam que no período de verão (período de baixas precipitações 

pluviométricas) a encosta encontra-se aparentemente “estável”. Entretanto, 

durante o período de precipitações intensas o fator de segurança próximo de 1,0 

justifica as movimentações ocorridas no local durante o inverno. A superfície de 
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ruptura “atual” tende a formação de uma zona única de cisalhamento se 

estendendo no sentido do topo para a base da encosta. 

 

Como sugestões para futuras pesquisas, visando o problema de instabilidade que se 

encontra na encosta, sugere-se: 

 

 Continuação do monitoramento da instrumentação implantada na encosta, 

através da medida dos deslocamentos horizontais, níveis piezométricos e níveis 

d´água e das precipitações, de forma a alertar a prefeitura do município de 

possível ampliação das movimentações existentes na área; 

 Utilizar um programa tridimensional adequado para análise computacional do 

fluxo d´água subterrâneo e da estabilidade da encosta, para verificar a eficiência 

da metodologia utilizada no presente trabalho; 

 Estudos visando à elaboração de projeto de obra de contenção para estabilização 

efetiva da encosta estudada; 

 Análise dos materiais envolvidos no movimento de massa levando-se em 

consideração o mecanismo de fadiga, que pode ocorrer em materiais que estejam 

submetidos a variações cíclicas do nível d’água subterrâneo. 
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APÊNDICE A  
 

 
 

PERMEÂMETRO GUELPH 
 
 
 
O Permeâmetro Guelph consiste de um dispositivo desenvolvido no Canadá na 

Universidade de Guelph, Reynolds et al. (1983), para execução de ensaio de infiltração 

de campo a carga constante. Emprega em sua utilização o princípio de Mariotte para 

estabelecer o equilíbrio da carga d’água aplicada durante o ensaio (Figura A.1). De 

acordo com o princípio de Mariotte, a soma da pressão reduzida (vácuo) no ar P1 

existente acima da água do reservatório do equipamento, junto com a pressão da coluna 

de água P2 existente entre a superfície da água no furo do ensaio e a superfície da água 

do reservatório, sempre iguala-se a pressão atmosférica P3. 

 

Figura A.1. Princípio de Mariotte empregado no furo do ensaio “guelph”. 

 

A Figura A.2 ilustra o princípio de funcionamento do equipamento, que é composto 

basicamente de um reservatório que fornecerá o suprimento de água, para manter o 

nível constante. O reservatório pode ser dividido em duas partes: (1) o reservatório 

interno graduado, que possibilita leituras do fluxo de água e é utilizado em solos de 

baixa permeabilidade; (2) reservatório externo, utilizado em combinação com o 

reservatório interno, quando o solo possui de moderada a alta permeabilidade. A escolha 

de um dos reservatórios dependerá da permeabilidade do solo.  
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Nos ensaios, o fluxo permanente é estabelecido através de um furo de sondagem, com 

dimensões bem definidas, mantendo-se o nível d´água constante no furo conforme o 

princípio de Mariotte (Figura B.1). A vazão é monitorada pela variação no nível d´água 

dentro do tubo do reservatório interno. Uma vez que o fluxo alcance a condição de 

regime permanente (quando a variação de altura no nível d´água, em três leituras 

consecutivas, permanecerem constantes), a permeabilidade (Kfs) e o potencial mátrico 

(φm) podem ser definidos a partir da Equação A1.   

 
Figura A.2 - Esquema do Permeâmetro “guelph”. 
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Quando a altura constante de água é estabelecida no furo do ensaio, um bulbo de solo 

saturado com dimensões definidas é estabelecido (Figura A.3). Este bulbo é muito 

estável e sua forma depende do tipo de solo, do raio do furo e da carga d’água no furo. 

A forma do bulbo é numericamente descrita pelo fator C usado nos cálculos e uma vez 

que a água alcança um regime de infiltração constante, o seu valor pode ser medido. A 

análise de Richards (1931) para descarga constante de um furo cilíndrico em um solo 

não saturado considera todas as forças que contribuem para o fluxo tridimensional da 

água dentro dos solos, e é a base para os cálculos usados no ensaio (Campos, 1993). 

Desta forma, o fluxo não saturado no solo próximo ao furo pode ser obtido 

analiticamente. 
 

 
 

Figura A.3. Bulbo de solo saturado estabelecido a partir de uma carga d’água constante. 

 

Uma solução analítica foi apresentada por Reynolds e Elrick, (1985) baseada na 

equação de Richards (1931) para representar o fluxo permeante de água através de uma 

cavidade cilíndrica. De acordo com Campos (1993) esta hipótese foi confirmada 

numericamente por Stephens e Neuman (1982). 
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                                            (Equação A.1) 

onde: Q = vazão em regime de fluxo permanente (m3/s) 

          Kfs = permeabilidade de campo (m/s) 

           φm = potencial mátrico de fluxo (m2/s) 

           H = carga hidráulica (m) 
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O primeiro termo da equação representa o fluxo na condição saturada, enquanto o 

segundo termo está relacionado ao fluxo em condição não saturada do solo. O 

parâmetro C, representa a influência da textura do solo ensaiado (Figura A.3), depende 

da relação H/a (H = alturas padrões de cargas de 5 cm e 10 cm; a = raio de cavidade do 

furo) e do tipo de solo. A Figura A.4 apresenta uma área hachuriada onde C não varia 

no intervalo de H/a, devendo-se realizar o ensaio neste intervalo (Campos, 1993). 
 

O procedimento adotado no presente trabalho para o cálculo dos parâmetros Kfs e φm foi 

o procedimento padronizado constante no manual do usuário do Permeâmetro Guelph. 

Nesse procedimento, equações pré-estabelecidas em função de valores definidos da 

relação H/a, do tipo do reservatório escolhido (o permeâmetro possui dois tipos de 

reservatório, cada um possuindo uma constante específica) e dos valores obtidos para o 

fluxo infiltrado a partir do índiçe de rebaixamento d’água no reservatório, fornecem 

diretamente os valores de Kfs e φm. 

 

Figura A.4. Curva para obtenção do parâmetro C com o tipo de solo e relação H/a 

(Reynolds et al., 1985). 

 

Para obtenção dos parâmetros de permeabilidade (Kfs), e potencial de fluxo mátrico (φm) 

são necessárias à utilização de pelo menos duas alturas de cargas distintas (5 e 10cm). 

Podem ser realizados ensaios com mais de dois valores de H, sendo que os valores de 
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Kfs  e φm podem ser obtidos através de ajustes lineares de duas variáveis. Outra maneira 

de obtenção dos parâmetros Kfs (Equação A.2) e φm (Equação A.3) é através do método 

de Elrick et al. (1989), a partir da utilização de uma única altura de carga. 

 

 

α
πππ HaCH

QCK fs 22 22 ++
=                                                                     (Equação A.2) 

 

( ) HaCH
QC

παππ
φ

22 22 ++
=                                                                    (Equação A.3) 

 

A condutividade hidráulica não saturada pode ser determinada a partir do conhecimento 

da sucção matricial, proposta por Gardner (1958), citado em Campos (1993).  

 

K  = K fs . e αψ                 0 < α < ∞             ψ < 0                                   (Equação A.4)   

 

m

fsK
φ

α =                                                                                                                             (Equação A.5)       

  

Onde:  ψ = sucção da água no solo expressa em cm de coluna d'água; 

            α = constante dependente das propriedades do solo; 

                  e = 2,71828. 

 

O ensaio Guelph admite como hipótese básica para sua realização, a presença de um 

meio isotrópico e um semi-espaço infinito. Logo, resultados do ensaio em solos 

heterogêneos ou próximo a superfíceis impermeáveis podem apresentar valores 

destoantes dos valores reais da massa de solo. Em tais circunstâncias, os resultados 

obtidos devem ser analisados mais cuidadosamente e comparados com valores 

característicos determinados para solos semelhantes. 

 

Nesta pesquisa, o procedimento do ensaio foi realizado de acordo com o manual do 

equipamento Soilmoisture (1991): 
  



 400

a)  Avaliação do local e do solo. O usuário deve avaliar o local, levando em 

consideração a topografia, aparência geral do solo e objetivos do ensaio, para em 

seguida, definir o número e localização das áreas, que deverão ser tomadas como 

representativas da permeabilidade da massa; 

b)  Realização de furos com diâmetro constante de 6 cm e base plana são necessários. 

Para tal, trados especiais estão disponíveis no equipamento, e precauções 

adicionais na realização deste furo devem ser tomadas em função do tipo de solo, 

evitando-se a colmatação das paredes do furo nos solos argilosos através do uso de 

um trado escova; 

c)  Montagem, abastecimento dos reservatórios d’água e instalação do permeâmetro 

no furo de ensaio. Esta etapa segue fielmente as instruções constantes no manual de 

operações do equipamento; 

d)  Realização do ensaio seguindo a seguinte seqüência: após a escolha do reservatório 

d’água a ser utilizado em função do tipo de solo, aplica-se através da elevação do 

tubo de ar interno uma primeira carga constante H de 5 cm no furo de ensaio, 

indicada na escala de carga, até que o índiçe de rebaixamento d’água no 

reservatório seja constante, indicando que o fluxo infiltrado no solo também é 

constante. Em seguida, nova carga constante de H no valor de 10 cm será aplicada 

até que novamente o índiçe de rebaixamento d’água seja constante. 

e)  Cálculo dos parâmetros. Após as leituras de rebaixamento d’água durante a 

realização do ensaio, calcula-se os parâmetros desejados conforme anteriormente 

comentado, obtendo-se os valores de Kfs, φm e α. 

 

Observou-se dificuldade em atingir o fluxo permanente (não ocorria a seqüência de três 

registros iguais na variação da altura de água no tubo interno). Posteriormente, 

constatou-se que este problema ocorrera devido ao colapso do solo, resultando na 

penetração da extremidade do tubo suporte no solo. Tal fato resulta na redução da carga 

hidráulica, e altera as condições do fluxo. Uma vez que o equipamento não dispõe de 

um tripé ajustável, a solução apresentada por Souza Neto (2004) foi utlizada, e consta 

em calçar a base do reservatório no tripé com discos de tubo PVC, como mostra a 

Figura A.5.  
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Figura A.5. Representação do tubo suporte no solo (Souza Neto, 2004). 
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APÊNDICE B 
 

 
 

Planilha de campo utilizada no estudo do descarte de águas residuárias 
 
 

PESQUISA- QUALITATIVO DO DESCARTE DE ÁGUAS RESIDUAIS
Nº DA CASA

RESIDENCIAL UNIFAMILIAR
COMÉRCIO
MISTO
RESIDENCIAL MULTIFAMILIAR
EM CONSTRUÇÃO

LIGAÇÃO COMPESA C/ HIDRÔMETRO
LIGAÇÃO COMPESA S/ HIDRÔMETRO
CISTERNA
GATO
CONSUMO EM m³

FREQUÊNCIA DA ÁGUA COMPESA:

LIGADO A REDE PÚBLICA
FOSSA/SUMIDOURO
FOSSA SEM SUMIDOURO
LANÇA NA DRENAGEM
LANÇA A CÉU ABERTO

ONDE LAVA ROUPA FREQUÊNCIA
ONDE LAVA UTENSÍLIOS FREQUÊNCIA
ONDE TOMA BANHO
ONDE LANÇA ESGOTO
QUANTAS PESSOAS MORAM NA CASA
O IMÓVEL POSSUI BANHEIRO
O IMÓVEL SE SITUA PRÓXIMO A ENCOSTA ÍNGREME

USO DO IMÓVEL

ABASTECIMENTO DA ÁGUA

ESGOTAMENTO SANITÁRIO

DESCRIÇÃO DO USO DA ÁGUA

 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 


