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                                                        RESUMO 

 

Esta dissertação foi idealizada com dois objetivos principais. O primeiro é de 

apresentar um estudo envolvendo 11 municípios da Região Metropolitana do 

Recife - RMR (Abreu e Lima, Araçoiaba, Cabo de Santo Agostinho, 

Camaragibe, Itamaracá, Igarassu, Ipojuca, Itapissuma, Moreno e São Lourenço 

da Mata) onde foram realizadas obras de contenção de encostas e drenagem 

realizadas com os recursos do Orçamento Geral da União nos exercícios de 

2001 e 2003 ou recursos próprios do município, como é o caso da capital, 

Recife. Foi gerado um banco de dados de obras com suas principais 

características, ressaltando os principais pontos observados que garantem a 

qualidade e a durabilidade destas soluções de engenharia para contenção e 

drenagem de encostas ocupadas. Com este banco de dados são mostrados os 

principais tipos de intervenções adotadas na RMR, além dos principais 

problemas relacionados a cada tipo construtivo. O segundo objetivo é de 

apresentar um estudo de caso, uma ruptura ocorrida na UR 2, Ibura, que teve 

como conseqüências: a) destruição de duas residências; b) um óbito por 

soterramento registrado na residência destruída no patamar inferior e c) duas 

famílias desalojadas. Para a realização deste estudo foi realizada uma 

campanha de atividades de campo e de laboratório, que incluíram: 

levantamento topográfico planialtimétrico do local do sinistro, coleta de 

amostras deformadas para ensaios de caracterização, coleta de amostras 

indeformadas para ensaios de cisalhamento direto, obtenção de curvas 

características do perfil e ensaios de permeabilidade “Tri-Flex” e de 

permeabilidade in situ “Guelph”. Com os dados obtidos em campo e no 

laboratório foram feitas análises utilizando o programa SLOPEW da GEO-

SLOPE, que incluíram: a) análise de estabilidade da ruptura, considerando a 

geometria inicial do talude, a superfície de ruptura observada em campo e na 

topografia e b) análise de estabilidade da situação atual do talude (em ambos 

os caso foram utilizados os parâmetros obtidos em ensaios). Por fim, foram 

comparadas possíveis soluções de estabilização e contenção do talude onde 

ocorreu a ruptura. Como principais resultados do mapeamento, observou-se 

que são poucos os métodos utilizados na estabilização de encostas na RMR, 

sendo apenas dois tipos de muros de contenção utilizados na região (muros de 
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concreto ciclópico e de solo-cimento ensacado). Também foi observado que as 

intervenções se apresentam com boa qualidade (58% foram consideradas de 

boas a excelentes), sendo o tratamento incompleto da encosta principal fator 

para redução deste índice. Como principais conclusões do estudo de caso, 

têm-se como resultado da análise apresentada que o processo de 

instabilização desta encosta (situada em área de Alto Risco de Deslizamento – 

ALHEIROS, 1998) se deu essencialmente pela infiltração d’água (chuvas, 

águas servidas e vazamento de tubulação) associado ao perfil geotécnico do 

local, tendo a redução da sucção, papel crucial na instabilização desta encosta. 

Entretanto, com os dados obtidos e as análises realizadas, torna-se impossível 

saber qual parcela de contribuição d’água desempenhou o papel mais 

importante nesta ruptura. 

 

Palavras-chave: Engenharia Civil, Mecânica dos Solos, Obras de Contenção, 

Taludes – Deslizamentos. 
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ABSTRACT 

 

 

This dissertation has two main objectives. The first one is to present a study 

involving 11 cities of the Recife Metropolitan Region - RMR (Abreu e Lima, 

Araçoiaba, Cabo de Santo Agostinho, Camaragibe, Itamaracá, Igarassu, 

Ipojuca, Itapissuma, Moreno and São Lourenço da Mata). A data base in 

stabilization methods with its main characteristics was created, presenting the 

main observed points that guarantee the quality and the durability of these 

stabilization methods on occupied slopes. With this data base, the main 

different types of interventions adopted in the RMR are shown, as well as the 

main problems related to each constructive type. The second objective is to 

present a case study, a landslide occurred in Recife, that had as consequences: 

a) the destruction of two residences; b) a death registered in the residence 

destroyed in inferior platform and c) two dislodged families. Field and laboratory 

activities were done, and included: topographical map, collection of disturbed 

and undisturbed samples for laboratory tests (characterization, direct shear 

tests, permeability and retaining curves) as well as “in situ” permeability using 

the "Guelph" equipment. With the obtained parameters, stability analysis had 

been done using the SLOPEW program, and included: a) the stability analysis 

of the landslide, considering the initial geometry of the slope, the surface of 

rupture observed in field and the topographical sections and b) stability analysis 

of the current situation (after the landslide). In both cases had been used the 

parameters obtained in laboratory tests. Finally, possible stabilization methods 

for this particular place had been compared. As main results of the first part, it 

was observed that only a few number of stabilization methods are used in the 

occupied slopes. It was also observed that about 58% of these interventions 

were considered from good to excellent, being the incomplete treatment of the 

slope the main factor for reduction of this index. As main conclusions of the 

case study (second part), it was observed that the instabilization process of this 

slope was due to water infiltration (rain, used water and plumbing emptying) 

associated to the geotechnical profile of this place. The reduction of the suction 

had been crucial factor in the instabilization of this slope. However, with the 
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data gotten and the analyses, becomes impossible to know which parcel of 

water contribution played the most important role in this rupture. 

 

Keywords: Civil Engineering, Soil Mechanics, Retaining Wall, Slopes – 

Landslides. 
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CAPÍTULO 1 

 

INTRODUÇÃO 

 

1.1  Considerações iniciais 

 

Não são recentes os problemas sociais no país. Tampouco são novos os 

problemas relacionados às habitações desta parte marginal à sociedade. De 

certa forma, vem se observando cada vez mais uma preocupação do poder 

público e da sociedade, ainda que insuficientemente, em resolver tais 

problemas. 

 

Este trabalho foi realizado exatamente em áreas que, pelos já conhecidos 

problemas da sociedade, foram ocupadas de forma indevida. Sendo assim, 

gera-se uma cadeia de problemas associados a esta ocupação que transforma 

áreas anteriormente desocupadas em áreas de risco, seja de inundação ou de 

deslizamento (que é o foco deste trabalho). 

 

Ou seja, esta dissertação visa ser mais uma referência para guiar os técnicos 

que trabalham em áreas de com ocupação desordenada a tentar minimizar seu 

risco, além de ajudá-los a tomar decisões no momento de intervir nas mesmas 

com as soluções de engenharia. 

 

1.2  Objetivos da dissertação 

 

Esta dissertação tem dois objetivos principais: 

 

O primeiro deles é de apresentar um estudo envolvendo 11 municípios da RMR 

onde foram realizadas obras de estabilização de encostas ocupadas realizadas 

com os recursos do Orçamento Geral da União nos exercícios de 2001 e 2003 

ou recursos do próprio município, como é o caso da capital, Recife. O estudo 

teve como objetivo gerar um banco de dados de obras com suas principais 

características, ressaltando os principais pontos observados que garantem a 

qualidade e a durabilidade destas soluções para contenção e drenagem de 
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encostas ocupadas. Sendo assim, serão mostrados os principais tipos de 

intervenções adotadas na RMR – Região Metropolitana do Recife, além de 

alguns dos principais problemas relacionados a cada tipo construtivo. 

 

O segundo objetivo é de apresentar os resultados de um estudo de um 

deslizamento ocorrido em uma encosta com ocupação desordenada no bairro 

do Ibura (UR-2), no Recife. Para isso, serão apresentados os resultados da 

campanha de atividades de campo e de laboratório e as simulações utilizando 

o programa SLOPE / W da GEO-SLOPE realizadas com o objetivo de elucidar 

as causas do deslizamento ocorrido, visando também a sua estabilização 

através da análise de um conjunto de possíveis soluções de contenção. 

 

1.3  Estrutura da dissertação 

 

Esta dissertação foi dividida em 7 capítulos, distribuídos da seguinte forma: 

 

O capítulo 1 aborda, de forma sucinta, o trabalho desenvolvido. 

 

O capítulo 2 apresenta uma revisão bibliográfica visando o conhecimento 

estabilidade de encostas, critérios de classificação de movimentos de massas, 

caracterização sucinta de alguns tipos de movimentos de massa, métodos de 

estabilização (obras de contenção), com ênfase aos métodos passíveis de 

solucionar problemas em áreas de risco da Região Metropolitana do Recife. 

São apresentados critérios de dimensionamento de estruturas de contenção 

com estimativas de custos e acidentes relacionados a estas estruturas. Por fim, 

são apresentadas as etapas de como se deve atuar em encostas ocupadas 

desordenadamente, além de apresentar algumas experiências brasileiras em 

contenções nestas áreas. 

 

O capítulo 3 apresenta as características gerais da área de estudo (Região 

Metropolitana do Recife – RMR) e as atividades de campo e escritório 

realizadas no mapeamento (cadastramento de obras de estabilização). Neste 

capítulo, será apresentado sucintamente o convênio de trabalho e descrito 

como foi gerado o banco de dados de obras de contenção, pavimentação e 
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drenagem de encostas ocupadas desordenadamente na Região Metropolitana 

do Recife (RMR). 

 

O capítulo 4 apresenta os resultados obtidos do banco de dados de obras. 

Apresentar-se-ão as soluções adotadas na RMR, analisando algumas de suas 

características, tais como: durabilidade (vida útil), satisfação da população (ou 

família) beneficiada, etc., além dos principais problemas observados nestas 

intervenções. 

 

O capítulo 5 apresenta os resultados da caracterização geotécnica de um caso 

de ruptura, ocorrida em uma encosta com ocupação desordenada na 

localidade UR 2, no bairro do Ibura. Este capítulo consta de toda investigação 

geotécnica realizada em campo e em laboratório. 

 

O capítulo 6 apresenta a análise do deslizamento ocorrido considerando a 

geometria inicial do talude, a superfície de ruptura observada em campo e na 

topografia e os parâmetros encontrados, bem como a análise de estabilidade 

da situação atual do talude. São também apresentadas e analisadas neste 

capítulo 04 possíveis soluções de estabilização / contenção do talude onde 

ocorreu a ruptura, com indicação de uma proposta final. 

 

O capítulo 7 aborda as principais conclusões obtidas com este trabalho, bem 

como sugestões para futuras pesquisas. 
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CAPÍTULO 2 

 

REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

2.1  Introdução 

 

Neste capítulo, se apresenta uma revisão bibliográfica com alguns aspectos 

que irão auxiliar o leitor a compreender melhor o que se segue. Para isso, 

serão abordados os tipos de movimentação mais freqüentes nas encostas e os 

principais métodos de contenção de massa (obras de contenção). 

 

Também serão abordados os princípios gerais de estabilização juntamente 

com algumas das experiências brasileiras na estabilização de áreas com 

ocupação desordenada, procurando-se apresentar as diversas soluções 

utilizadas por diferentes autores. 

 

Desta forma, espera-se criar condições necessárias para um melhor 

aproveitamento do conteúdo exposto neste trabalho, bem como das intenções 

do autor. 

 

2.2  Movimentos de massa 

 

2.2.1 A importância do tema 

 

Deslizamentos de massa representam significativos impactos sócio-

econômicos em diversos países ao redor do mundo. Desta forma, não são 

poucos os autores que, ao longo das décadas, despedem esforços para 

estudá-los e, na medida do possível, tentar compreendê-los. 

 

Nos estudos realizados na Área de Geotecnia – DEC / UFPE podemos citar 

trabalhos recentes, como os de COUTINHO e SILVA (2005), MELO NETO 

(2005), GUSMÃO FILHO et al. (2004), SILVA (2003) e BANDEIRA (2003) que 

tratam de uma maneira geral destes tipos de movimentos, além de trabalhos 

anteriores, como COUTINHO et al. (2000), SOUZA NETO (1998), GUSMÃO 
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FILHO (1997), GUSMÃO FILHO (1997), COSTA (1996), GUSMÃO FILHO et al. 

(1993), GUSMÃO FILHO et al. (1986), entre outros, o que mostra a grande 

importância do tema para esta instituição. 
 

No que diz respeito a quantificar as perdas econômicas geradas por estes 

movimentos, SCHUSTER (1996) afirma que estas podem chegar a bilhões de 

dólares americanos por ano, como está demonstrado na Tabela 2.1: 

 

Tabela 2.1: Exemplos de perdas econômicas (SCHUSTER, 1996). 

Perdas econômicas (em bilhões de US$/ano) 

Japão 4,5 

Itália 2,6 

Estados Unidos 2,0 

Índia 1,5 

 

HUTCHINSON (1995) (a partir de LEROUEIL, 2001) afirma que estas perdas 

representam cerca de 1 a 2% da produção nacional em vários países 

desenvolvidos. 

 

A Figura 2.1 ilustra o número de óbitos ocorridos em acidentes desta natureza 

no período de 16 anos (1988 - 2004) no Brasil.  
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Figura 2.1: Vítimas de escorregamentos no Brasil entre os anos de 1988 e 

2004 (IPT-SP). 
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A Figura 2.2 mostra o número de óbitos por estados brasileiros com maior 

número de vítimas fatais num período de 14 anos (1988 - 2002). A Figura 2.3 

ilustra o número de vítimas fatais por escorregamentos na RMR no período de 

1984 a 2003. 
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Figura 2.2: Estados com maior número de vítimas (IPT-SP). 
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Figura 2.3: Mortes em deslizamentos na RMR entre 1984 e 2003 (BANDEIRA, 

2003). 

 

Nesta última figura, os valores que não aparecem no gráfico correspondem aos 

anos onde não foi possível localizar dados desta natureza. Para o mesmo 

gráfico, no ano de 1992 não houve vítimas por deslizamentos na região. 
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Os gráficos mostram, no Brasil, o número de vítimas por deslizamentos no 

período de 1988 a 2004 (Figura 2.1), com o maior número de vítimas (277 

pessoas) no ano de 1988, seguido de 228 mortes no ano de 1996 (IPT-SP, 

2005). Observa-se após o ano de 1996 uma diminuição no número de vítimas 

por deslizamentos, podendo-se a princípio relacionar este fato a uma maior 

preocupação por parte dos governos e da sociedade em intensificar medidas 

de prevenção e remediação em áreas sujeitas a movimentos de massa.  

 

Como se observa também pela Figura 2.2 (Estados com maior número de 

vítimas em todo o Brasil no período de 1988 a 2002), os estados de Rio de 

Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, Bahia e Pernambuco aparecem com mais 

de 100 vítimas, destacando-se o estado do Rio de Janeiro, que apresenta mais 

de 400 vítimas no período acima citado (COUTINHO e SILVA, 2005). 

 

2.2.2 Critérios de classificação dos movimentos de massa 

 

Os processos de dinâmica superficial são agentes que moldam a paisagem e 

estão relacionados às forças atuantes na superfície da terra. Dentre estas, 

destacam-se (INFANTI JR. e FORNASARI FILHO, 1998): 

 

o A gravidade: ou campo gravitacional da terrestre, responsável pela 

tendência da água e do solo ou rocha se deslocarem de pontos mais 

altos para os mais baixos; 

o As marés: influenciadas principalmente pelos efeitos gravitacionais do 

sol e da lua, atacam as costas continentais, modificando-as; 

o A radiação solar: esta grande quantidade de energia recebida 

continuamente pela terra é transformada em trabalho mecânico pela 

água, modelando a paisagem (processos erosivos); 

o Calor interno: se não fossem estes processos de dinâmica interna 

capazes de criar novas montanhas, toda superfície já teria sido arrasada 

e nivelada pelos processos anteriores. 

 

Por serem também responsáveis pela modificação do relevo, os movimentos 

gravitacionais de massa são processos de dinâmica superficial.  
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Segundo HUTCHINSON (1968), os movimentos gravitacionais de massa são 

movimentos induzidos pela ação da gravidade como, por exemplo, os 

escorregamentos de encostas e as quedas e tombamentos de blocos 

rochosos. Os movimentos regidos por um agente de transporte como a água, 

gelo neve ou ar são denominados processos de transporte de massa 

(BANDEIRA, 2003). 

 

Na natureza, há inúmeros tipos de movimentos gravitacionais de massa 

envolvendo variados materiais, processos e fatores condicionantes. Um dos 

critérios mais utilizados para a classificação dos movimentos é determinando 

as seguintes características: tipo do material, velocidade e mecanismo do 

movimento, modo de deformação, geometria da massa movimentada e 

conteúdo de água. Internacionalmente, dentre as propostas mais aceitas de 

classificação destacam-se os trabalhos de HUTCHINSON (1968), VARNES 

(1978), CRUDEN e VARNES (1996). 

 

Existem inúmeras classificações de movimentos gravitacionais de massa. A 

classificação mais utilizada mundialmente e considerada como a classificação 

oficial da International Association of Engineering Geology (IAEG) é a proposta 

mostrada na Tabela 2.2. Esta classificação se baseia no tipo de movimento e 

do material transportado. Os tipos de materiais desta classificação são: rocha, 

solos e detritos. Os tipos de movimentos são: quedas, tombamentos, 

escorregamentos, espalhamentos e corridas/escoamentos (CRUDEN e 

VARNES, 1996). Esta classificação se refere a uma revisão da classificação 

proposta por VARNES (1978). 

 

A Tabela 2.5 apresenta as principais características dos tipos de movimentos. 
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Tabela 2.2: Classificação abreviada dos movimentos de massa (CRUDEN e 

VARNES, 1996). 

Tipo de material 
Solo  

 
Tipo de 

movimento 
 

Rocha Predominantemente 
grosso 

Predominantemente 
fino 

Queda Queda de rocha Queda de detritos  Queda de solo 
Tombamento Tombamento de 

rocha 
Tombamento 

de detritos 
Tombamento 

de solo 
Escorregamento Escorregamento 

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 

 

A escala de velocidades dos movimentos anteriores fornecidas por VARNES 

(1978) pode ser encontrada na Figura 2.4 e na Tabela 2.3. A escala da Figura 

2.5 é uma forma modificada recentemente de classes de velocidade de 

escorregamento (CRUDEN e VARNES, 1996), que também pode ser 

encontrada na Tabela 2.3. Nesta nova classe, as divisões foram ajustadas de 

modo que todas as divisões sejam múltiplas de 100. Mais detalhes podem ser 

encontrados em MELO NETO (2005). 

 

Tabela 2.3: Classificação dos movimentos em função da velocidade segundo 

VARNES (1978) e proposta do WP / WLI (International Union of Geological 

Sciences Working Group on Landslides, 1995). 

Varnes (1978) WP / WLI (1994) 

Velocidade Valor em 
mm / s Classe Descrição da 

velocidade Velocidade Valor em 
mm / s 

Tipo de 
movimento 

> 3 m/s 3*103 7 Extremamente 
rápida > 5 m/s 5*103 Desmoronamento 

0,3 m/min – 
3m/s 5 6 Muito rápida 3 m/min –  

5 m/s 50 Desmoronamento 

1,5 m/dia – 
0,3 m/min 17*10-3 5 Rápida 1,8 m/h –   

3 m/min 0,5 
Desmoronamento 

e 
escorregamento 

1,5 m/mês – 
1,5 m/dia 0,6*10-3 4 Moderada 13 m/mês – 

1,8 m/h 5*10-3 Escorregamento 

1,5 m/ano – 
1,5 m/mês 48*10-6 3 Lenta 1,6 m/ano - 

13 m/mês 50*10-6 Escorregamento 
e creep 

0,06 m/ano 
- 1,5 m/ano 1,9*10-6 2 Muito lenta 16 mm/ano 

- 1,6 m/ano 0,5*10-6 Creep 

< 0,06 
m/ano <1,9*10-6 1 Extremamente 

lenta 
< 16 

mm/ano <0,5*10-6 Creep 
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Figura 2.4: Classes de velocidade de 

VARNES (1978). 
 

Figura 2.5: Proposta de uma 

escala de velocidade de 

movimentos de massa 

(CRUDENN e VARNES, 1996). 

 

A Tabela 2.4 ilustra os danos prováveis para as diferentes classes de 

velocidade apresentadas na Tabela 2.3. 
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Tabela 2.4: Definição dos danos prováveis para as diferentes classes de 

velocidade (CRUDENN e VARNES, 1996). 

Classe de 
Velocidade 

Danos prováveis 

7 
Catástrofe de grandes proporções; edificações destruídas pelo impacto do material 

movimentado; muitas mortes; impossível escapar. 

6 
Perda de algumas vidas; velocidade muito grande para permitir a fuga de todas as 

pessoas. 

5 Evacuação possível; estruturas, bens materiais e equipamentos destruídos. 

4 Algumas estruturas temporárias e permanentes podem ser temporariamente mantidas. 

3 

Durante o movimento, podem-se realizar obras de remediação; estruturas podem ser 

mantidas (com manutenção constante) se o movimento total não for muito grande durante 

uma determinada fase de aceleração deste movimento. 

2 Algumas estruturas permanentes são danificadas pelo movimento. 

1 
Imperceptível sem a utilização de instrumentos; é possível edificar tomando-se alguns 

cuidados. 

 

2.2.3 Tipos de movimentos de massa 

 

Neste item são descritos alguns dos principais tipos de movimento de massa, 

com suas principais características e materiais envolvidos. Estes movimentos 

agrupados em cinco classes (CRUDENN e VARNES, 1996), que podem ser 

observadas na Figura 2.6. 

 

 
Figura 2.6: Tipos de movimentos de massa. (a) Queda (b) Tombamento (c) 

Escorregamento (d) Escoamento (e) Expansões laterais (CRUDEN e VARNES, 
1996). 
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2.2.3.1 Queda de blocos 

 

É definida por uma ação de queda livre a partir de uma elevação, com ausência 

de superfície de movimentação. Quedas ocorrem pela ação alternada de 

congelamento e degelo ao longo de fraturas e juntas, por ciclagem térmica em 

massas rochosas, por perda de apoio de blocos causada pela ação erosiva de 

veículo aquoso, por processo de desconfinamento lateral de maciços rochosos 

decorrente de linhas de entalhe recentes, por alívio de tensões de origem 

tectônica, mesmo em obras subterrâneas, por vibrações, por empuxo 

hidrostático ao longo de juntas verticais ou, por composição desses processos. 

 

2.2.3.2 Tombamento de blocos 

 

É um movimento que se dá pela rotação dos blocos rochosos, condicionado 

pela presença de estruturas geológicas no maciço rochoso, com grande 

mergulho. 

 

2.2.3.3 Escorregamentos 

 

Os escorregamentos consistem de movimentos rápidos de massas de solo ou 

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

definidas quanto ao seu volume, com o centro de gravidade se deslocando 

para baixo e para fora do talude (natural, de corte ou aterro), ao longo de uma 

superfície de deslizamento. 

 

O mecanismo de deformação envolvido nestes processos apresenta um regime 

diferente do rastejo, ocorrendo por aumento de tensões atuantes ou queda de 

resistência, em períodos curtos, ou combinações destes mecanismos, que 

levam o terreno (taludes e encostas naturais) a rupturas por cisalhamento. 

 

Os escorregamentos são identificados como: translacionais, rotacionais e em 

cunha, em função da sua geometria e da natureza do material que instabilizam 

(Figura 2.7). 
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Figura 2.7: Tipos de escorregamentos rotacionais e translacionais (HANSEN, 

1995, a partir de CRUDEN E VARNES, 1996). 

 

2.2.3.4 Escorregamentos rotacionais 

 

Os escorregamentos circulares ou rotacionais possuem superfícies de 

deslizamento curvas, sendo comum a ocorrência de uma série de rupturas 

combinadas e sucessivas. Estão associados a aterros, pacotes de solo ou 

depósitos mais espessos, rochas sedimentares ou cristalinas intensamente 

fraturadas (Figura 2.7 (a) e (b)). 

 

2.2.3.5 Escorregamentos translacionais 

 

Os escorregamentos translacionais ou planares de solo são processos muito 

freqüentes nas encostas serranas brasileiras, envolvendo solos superficiais, 

freqüentemente até o contato com a rocha subjacente, alterada ou não. Podem 

ocorrer em taludes, mobilizando solo saprolítico, saprolitos e rochas, sendo 

condicionados por estruturas planares desfavoráveis à estabilidade, 

relacionados a feições geológicas diversas, tais como, foliação, xistosidade, 

fraturas, falhas, etc (Figura 2.7 (c), (d) e (e)). 



 14

2.2.3.6 Escorregamentos em cunha 

 

Estes movimentos estão associados a saprolitos e maciços rochosos, nos 

quais a existência de duas estruturas planares, desfavoráveis à estabilidade, 

condicionam o deslocamento de um prisma ao longo do eixo de intersecção 

destes planos (Figura 2.8). 

 

Estes processos são mais comuns em taludes de corte ou em encostas que 

sofreram algum tipo de desconfinamento, natural ou antrópico. 

 

ESCORREGAMENTO
EM CUNHA

 
Figura 2.8: Exemplo de escorregamento em cunha (OLIVEIRA e BRITO, 1998 

apud LIMA, 2002). 

 

2.2.3.7 Escoamentos 

 

Os escoamentos são representados por deformações, ou movimentos 

contínuos, estando ou não definida a superfície de ruptura. O conceito de 

escoamento não está associado ao fator velocidade, englobando seja 

movimentos lentos, como os rastejos, ou movimentos rápidos, tais como as 

corridas (LIMA, 2002). Mais detalhes sobre estes tipos de movimentos podem 

ser encontrados em CRUDEN e VARNES (1996) e INFANTI JR. e 

FORNASARI FILHO (1998). 

 

2.2.3.8 Expansões laterais 

 

É definido como o movimento de uma massa de solo coesiva ou rocha 

combinada com uma subsidência do material coesivo fraturado sobre uma 
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camada de solo de pequena resistência (que está abaixo desta massa de solo 

coesiva). Estes movimentos podem resultar da liquefação da camada menos 

resistente abaixo da camada mais resistente. Mais detalhes podem ser 

encontrados em CRUDEN e VARNES (1996). 

 

2.2.3.9 Rastejo (“Creep”) 

 

São movimentos que ocorrem a velocidades muito baixas (cm/ano) a baixas e 

decrescentes com a profundidade. Podem ser constantes, sazonais ou 

intermitentes, possuindo geometria indefinida. Mais detalhes podem ser 

encontrados em CRUDEN e VARNES (1996). 

 

2.3  Obras de estabilização em encostas ocupadas 

 

2.3.1 Modelo de abordagem da UNDRO 

 

Segundo o modelo de abordagem do UNDRO - “Office of the United Nations 

Disasters Relief Co-Ordinator” (1978), as etapas para atuação em uma encosta 

com ocupação desordenada como medidas de prevenção de acidentes e 

controle de risco de deslizamento são as seguintes: 

 

1. Identificação dos riscos; 

2. Análise dos riscos; 

3. Medidas de prevenção; 

4. Ações estruturais (reduzir / eliminar o risco); 
5. Ações não estruturais (conviver com os riscos); 

6. Planejamento para situações de emergência; 

7. Informações públicas e treinamento; 

 

A Figura 2.9 apresenta o organograma com o detalhamento de atividades 

relativas às medidas de prevenção de acidentes que englobam as ações 

estruturais e não estruturais. 

 



 16

O objetivo deste trabalho diz respeito às ações estruturais, especificamente os 

mecanismos disponíveis para reduzir o risco através de obras de estabilização 

com estruturas de contenção e sem estruturas de contenção (proteção 

superficial e drenagem), o que corresponde ao ramo central do organograma 

monstrado na Figura 2.9. 

 

Medidas de 
prevenção de 

acidentes 

Medidas estruturais Medidas não 
estruturais 

 

Ação sobre as 
conseqüências 

Ação sobre os 
processos 

Ação sobre as 
conseqüências 

Eliminar o risco 
instalado 

Reduzir o risco 
instalado 

Evitar a ocorrência
do processo 

Diminuir a 
magnitude do 

processo 

Conviver com o 
risco instalado 

Evitar novas 
situações de risco 

Planos preventivos 
de defesa civil 

Urbanização e obras 
de estabilização 

Relocar a população 
para local seguro 

 
Figura 2.9: Organograma das medidas de prevenção de acidentes (UNDRO, 

1978). 

 

A Tabela 2.5, adaptada de ALHEIROS et al. (2003), ilustra medidas estruturais 

cabíveis (através de obras de estabilização) a uma encosta com ocupação 

desordenada: 

 

Entretanto, é de extrema importância ressaltar que no caso da necessidade de 

se intervir num determinado local, seja ele uma encosta ocupada 

desordenadamente ou uma obra civil qualquer, devem sempre ser utilizadas 
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técnicas construtivas adequadas às condições geotécnicas das encostas ou 

dos solos envolvidos. 

 

Além de adequar a solução utilizada às características geotécnicas dos solos 

envolvidos, deve-se também ter cuidado em tratar a encosta como um todo, ou 

seja, globalmente.  

Tabela 2.5: Tipos de obras de estabilização de encostas (Modificada de 

ALHEIROS et al., 2003). 
Grupos Subgrupos Tipos de Obras 

Cortes Talude Contínuo e escalonado Retaludamento Aterro Compactado Carga de fase de talude (muro de terra) 
Gramíneas 

Grama armada com geossintético 
Vegetação Arbórea (mata) Materiais naturais 

Selagem de Fendas com solo argiloso 
Cimentado 

Geomantas e gramíneas 
Geocélula e solo compactado 

Tela argamassada 
Pano de pedra ou lajota 

Alvenaria armada 
Asfalto ou polietileno 

Proteção 
Superficial 

Materiais artificiais 

Lonas sintéticas 
Interna Drenos sub-horizontais, trincheiras, etc. 

Drenagem Externa Canais, canaleta de borda, de pé e de 
descida. 

Retenção Tela metálica e tirante 

Obras sem estrutura de 
contenção 

Estabilização 
de Blocos Remoção Desmonte 

Solo-Cimento Solo-cimento ensacado 
Pedra seca Pedra-Rachão Alvenaria de pedra 

Concreto armado Concreto Concreto ciclópico 
Gabião Gabião-caixa 

Bloco de concreto 
articulado 

Bloco de concreto articulado (pré-fabricado, 
encaixado sem rejunte) 

Muro de arrimo 

Solo-Pneu Solo-pneu 

Terra armada Placa pré-fabricada de concreto, 
ancoragem metálica ou geossintéticos. 

Micro-ancoragem Placa e montante de concreto, ancoragem 
metálica ou geossintéticos. 

Geossintético Solo Compactado e 
reforçado Paramento com pré-fabricados 

Cortina Atirantada  

Obras com estrutura de 
contenção 

Outras 
soluções de 
contenção 

Solo Grampeado  
Materiais naturais Barreira Vegetal Obras de proteção para 

massas movimentadas 

Contenção de 
massas 

movimentadas Materiais artificiais Muro de espera 

 

O tratamento global requer cuidados não só com uma obra de estabilização 

pontual (ex.: muro de arrimo isolado), mas com o tratamento completo da 

encosta onde este está inserido, o que contempla: 

 

o Obras de estabilização sem estruturas de contenção: cuidados com a 

proteção superficial e drenagem, evitando processos erosivos; 
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o Obras de estabilização com estruturas de contenção: a depender das 

características geométricas e geotécnicas do problema, deve-se 

proceder a escolha da solução mais adequada. 

 

A Figura 2.10 apresenta um modelo para tratamento integrado das encostas, 

com intervenção global, não incluindo obras de grande porte, envolvendo 

ações sobre os sistemas de drenagem, cobertura vegetal, retaludamento e 

obras de contenção. 

 

 
Figura 2.10: Modelo para tratamento integrado das encostas (GUSMÃO FILHO 

et al., 1993a, a partir de ALHEIROS, 1998). 

 

Outra metodologia para atuação em áreas de morros pode ser encontrada em 

GUSMÃO FILHO (1997). 

 

Exemplos práticos de tratamentos globais e pontuais (provenientes do 

mapeamento realizado) podem ser encontrados no Capítulo 4 desta 

dissertação. 

 

2.3.2 Ações estruturais 

 

A partir deste ponto, iremos dividir e discutir as ações estruturais (obras de 

estabilização) em dois pontos principais (ver Tabela 2.9): 
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o Obras sem estrutura de contenção; 

o Obras com estrutura de contenção. 

 

Desta forma, não serão abordadas neste trabalho as obras de estabilização 

para massas movimentadas. 

 

2.3.3 Obras de estabilização sem estrutura de contenção 

 

Segundo o apresentado na Tabela 2.9, estas obras podem ser divididas 

basicamente em 4 tipos: 

 

o Retaludamentos: Esta opção consiste basicamente em diminuir os 

esforços solicitantes no maciço, suavizando-se a inclinação do talude, 

ou mesmo realizando um corte no topo e / ou aterro no pé. Em áreas de 

encostas ocupadas desordenadamente, geralmente não há espaço para 

operações desta natureza, sendo necessárias remoções e desapro-

priações; 

o Proteção superficial: Pode ser executada com materiais naturais (para 

proteção) ou artificiais (impermeabilização). Por terem grande 

importância neste trabalho, este item será mais bem discutido a seguir;  

o Drenagem: Estes dispositivos têm o objetivo de captar, conduzir e dar 

destino final adequado às águas coletadas, sejam estas servidas ou de 

chuvas. Por terem também grande importância neste trabalho, este item 

será mais bem discutido a seguir; 

o Estabilização de blocos: Por não se apresentarem comumente nas 

encostas ocupadas de nossa região, estas não serão discutidas neste 

trabalho. Detalhes podem ser encontrados no manual da GEO-RIO 

(2000). 

 

2.3.3.1 Proteção superficial 

 

A proteção superficial das encostas pode ser executada de duas formas 

distintas: proteção com vegetação (material natural) ou proteção com materiais 

artificiais. 
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As obras de proteção superficial com drenagem adequada podem vir a 

estabilizar uma encosta sem a necessidade de contenção, evitando-se apenas 

que a erosão modifique a geometria da encosta e que esta venha a ter 

problemas de estabilidade futuros (ver Figura 2.11). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.11: Problemas de estabilidade causados pela erosão. 

 

Como se percebe pela Figura 2.11, a proteção superficial tem grande 

importância na estabilização de uma encosta. A sua ausência também pode 

ser responsável por diminuir a vida útil de uma obra de contenção realizada 

sem os devidos cuidados com a erosão, como será apresentado no Capítulo 4. 

 

A seguir, serão apresentados os dois métodos para proteção superficial: 

 

a) Materiais naturais 

 

A vegetação interfere no aspecto mecânico e no aspecto hidrológico. A 

interceptação da água precipitada reduz o volume de escoamento superficial e 

a infiltração. Quanto ao aspecto mecânico, a malha das raízes reforça o solo, 

atuando como agente estabilizador. 

 

Erosão

Modificação da geometria da encosta

Destruição da proteção superficial

Problemas de estabilidade 
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Em taludes recém construídos, o plantio deve se iniciar com grama, podendo 

depois ser implantada vegetação de maior porte. 

 

A grama para manutenção de encostas deve possuir as seguintes 

características (SUPAN, 1983): 

 

o Portadora de raízes profundas para travar o solo; 

o De elevada densidade de cobertura para que se obtenha um 

tapete denso e uniforme; 

o Rasteira, a fim de evitar caminhos com cobertura alta que poderá 

ocasionar o acúmulo de água e lixo; 

o Dura e agressiva; 

o Resistente ao fogo, calor e seca; 

o De fácil adaptação aos diversos tipos de solos; 

 

Como materiais alternativos para a cobertura vegetal, se destacam as telas 

vegetais compostas por materiais biodegradáveis e as geomembranas, dentre 

as quais se destacam as geomantas, as biomantas e as geocélulas. Mais 

detalhes sobre estes tipos de revestimentos podem ser encontrados no manual 

da GEO-RIO (2000). 

 

b) Materiais artificiais 

 

A impermeabilização superficial mostra melhor resultado quando executada em 

conjunto com o retaludamento e a microdrenagem, tratando o talude de modo 

completo. 

 

Ela deve ser executada em toda a superfície a ser protegida, estendendo-a 

para além do topo do talude até o sistema de drenagem implantado na crista. 

Recomenda-se a instalação de drenos (barbacãs) que permitam a dissipação 

de excessos de poro-pressão que possam ocorrer no interior da placa de 

impermeabilização. 
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A impermeabilização superficial pode ser dos seguintes tipos (ALHEIROS et al. 

2003 a partir de BANDEIRA, 2003): 

 

o Impermeabilização com cimentado: constitui de uma mistura de cimento 

Portland e areia, no traço 1:3, aplicada sobre o talude a partir do pé até 

a crista. A superfície deve ser preparada, limpa e aplainada. No final, 

executa-se uma compactação da mistura. Esse tipo de revestimento 

deve ser acompanhado por barbacãs. 

o Impermeabilização com tela argamassada: consiste no preenchimento e 

revestimento de uma tela galvanizada com argamassa de cimento 

Portland e areia no traço 1:3. A tela galvanizada é fixa no solo com 

ganchos de ferro instalados a cada 1,0 m, nas duas direções, sendo 

necessário colocar drenos de PVC com filtro de geotêxtil na parte 

interna. 

o Impermeabilização com pedra ou lajotas: Neste revestimento, os blocos 

de pedra rachão são arrumados sobre o talude, com maior travamento 

na interface pedra / solo natural, e rejuntados com argamassa de 

cimento e areia (1:3). Pode-se também utilizar lajotas pré-moldadas (40 

cm x 40 cm) aplicadas com argamassa. Neste caso deve-se realizar o 

retaludamento para reduzir a declividade do talude, já que este material 

apresenta menor condição de travamento no solo. Qualquer que seja o 

material deve-se executar os barbacãs e o sistema de microdrenagem 

superficial. 

o Impermeabilização asfáltica ou com polietileno: Este tipo de 

revestimento tem caráter emergencial. Consiste na aplicação de uma 

camada delgada de asfalto diluído a quente. Exige manutenção 

constante pois a película sofre deterioração por calor solar e por não 

resistir a impactos ou cargas. O polietileno é aplicado por jatos e mostra 

boa aderência com os solos areno-argiloso, suportando cargas de até 

1,8 kg/m2. 

o Impermeabilização com lonas plásticas: utilizadas no inverno, em caráter 

emergencial, nos morros da Região Metropolitana do Recife. Elas 

devem ser aplicadas antes da saturação total da encosta e corretamente 

colocadas, devendo ser retiradas quando as condições de segurança 
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forem adequadas. A encosta deve ser preparada com roçagem, 

remoção de arbustos e destocamento, deixando apenas gramíneas e 

vegetação rasteira. Na crista da encosta deve-se escavar uma valeta, 

servindo de canaleta e de fixação superior da lona. A lona deve ser fixa 

com estacas de madeira a cada 2,0 m, no máximo, na parte superior e 

em suas laterais. 

 

2.3.3.2 Drenagem 

 

A água é o principal agente deflagrador dos movimentos gravitacionais de 

massa e de transporte de massa (erosão), visto que a maioria dos acidentes 

ocorre em períodos chuvosos. Os processos de infiltração decorrentes da 

precipitação podem alterar as condições hidrológicas do talude, reduzindo a 

sucção (pressões negativas) e/ou aumentando a magnitude das pressões de 

água (pressões positivas). Em ambos os casos, estas mudanças reduzem a 

tensão efetiva e conseqüentemente a resistência ao cisalhamento do solo, 

tendendo a causar instabilidade das encostas. Independente das soluções 

adotadas para estabilização de encostas, o controle das condições de 

drenagem é fundamental, garantindo a redução dos esforços a serem 

suportados pela estrutura. Um simples sistema de drenagem combinado com 

elementos de proteção superficial pode em muitos casos ser solução suficiente 

para estabilizar uma encosta. 

 

As soluções que envolvem o escoamento superficial são divididas em dois sub-

sistemas: o sistema de micro-drenagem, formado por valetas, calhas e 

canaletas, além dos dissipadores de energia e as caixas coletoras; e o sistema 

de macro-drenagem, formado por galerias subterrâneas e canais, completado 

por rios, lagos e pelo mar, que recebe todo o volume escoado. Esses sub-

sistemas recebem tratamentos diferenciados pelos setores responsáveis pela 

sua execução e conservação. Enquanto a macro-drenagem é formalmente 

reconhecida pelo poder público e dispõe de registro nos setores municipais de 

obras, com recursos para manutenção, a micro-drenagem é precariamente 

conhecida e administrada, sendo hoje um desafio para o município, o seu 
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cadastramento para permitir o monitoramento e controle (BANDEIRA, 2003 a 

partir de ALHEIROS et aI., 2003). 

 

Os projetos de drenagem superficial têm o objetivo de melhorar as condições 

de estabilidade, reduzindo a infiltração no solo e a força de percolação pela 

captação e condução das águas superficiais do talude para um sistema coletor, 

considerando não só a área estudada como toda a bacia de drenagem. Um 

sistema eficiente para os morros, deve ser planejado para a micro-bacia em 

questão, para evitar transbordamento nas ocorrências de chuvas intensas. A 

drenagem superficial se faz pelas linhas d'água naturais e pelo sistema formal 

construído, que deve obedecer à forma do relevo para que o escoamento das 

águas seja efetivo. 

 

Este sistema deve ser dimensionado em função da vazão e da declividade. A 

vazão depende da área de captação, da precipitação, das características 

geométricas e das condições superficiais. As canaletas de descida agregadas 

às escadarias devem levar em consideração as condições topográficas, para 

garantir a eficiência da micro-drenagem. 

 

A rede de drenagem deve ser planejada por micro-bacias, interligando todas as 

casas, a partir das calhas ou biqueiras até as canaletas de descida, de bordo e 

de pé de talude, as quais devem chegar as canaletas principais ou de 

escadarias e finalmente aos canais (BANDEIRA, 2003). 

 

2.4  Obras de estabilização com estruturas de contenção 

 

Entende-se por obras de contenção todas aquelas estruturas que, uma vez 

implantadas numa encosta ou talude, oferecem resistência à movimentação 

deste ou à sua ruptura, ou ainda reforçando parte do maciço (WOLLE, 1972). 

 

Pode-se ainda dizer que uma obra de contenção é feita pela introdução de uma 

estrutura ou de elementos estruturais compostos que apresentam rigidez 

distinta daquela do terreno que conterá (RANZINI, S.M.T. e NEGRO JR., A., 

1998). 
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Estas estruturas podem ser divididas em três grupos distintos (WOLLE, 1972): 

 

1) Obras de contenção passiva: são aquelas introduzidas no talude visando 

oferecer reação contra tendências de movimentação do mesmo, ex.: 

muros de arrimo em geral, cortinas cravadas, etc.; 

2) Obras de contenção ativa: são aquelas que introduzem compressão no 

terreno visando aumentar sua resistência por atrito além de oferecer 

reações à tendência de movimentação do talude, ex.: cortinas 

atirantadas, tirantes isolados, etc. 

3) Obras de reforço do terreno: são construções em que um ou mais 

elementos são introduzidos no solo com a finalidade de aumentar sua 

resistência para que possa suportar as tensões geradas por um desnível 

abrupto (ex.: “Terra Armada”, solo grampeado, “Jet-Grouting”, etc.).  

 

Os itens a seguir apresentam os métodos de contenção pertencentes aos 

grupos (1) e (3) apresentadas acima, que serão novamente comentados no 

Capítulo 6 desta dissertação, além de alguns exemplos contenções mistas ou 

híbridas. 

 

2.4.1 Muros de gravidade (ou de arrimo) 

 

Os muros de arrimo ou de gravidade são obras de contenção pertencentes ao 

primeiro grupo apresentado anteriormente (obras de contenção passivas), ou 

seja, que têm a finalidade de restabelecer o equilíbrio da encosta, através de 

seu peso próprio, suportando os empuxos do maciço (CUNHA, 1991). 

 

As Figuras 2.12 e 2.13 mostram dois diferentes casos de muros de gravidade. 

 

O atrito de sua base contra o solo deve ser suficiente para assegurar a 

estabilidade em relação a translação da obra e sua geometria trapezoidal 

destina-se a evitar o tombamento por rotação em torno da aresta externa da 

base. São indicados em situações de solicitações reduzidas já que, para 

atender a esforços elevados, passam a demandar maior espaço para a 
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implantação da base e podem se tornar economicamente inviáveis (pelo alto 

custo de execução). Detalhes do dimensionamento destas obras podem ser 

encontrados no item 2.4.4 deste capítulo. 

 

Exigem projetos específicos e, em função da complexidade de cada situação, 

poderão demandar a execução de estudos geotécnicos necessários à escolha 

e ao correto detalhamento da solução. 

 

Figura 2.12: Muro de arrimo em 
pedra rachão. Área 1 - Parque 

Capibaribe, São Lourenço da Mata. 

Figura 2.13: Muro de arrimo em solo-
cimento ensacado. Regional 4 - 

Charneca, Cabo de Santo Agostinho. 
 

Em boas condições de fundação, podem-se utilizar muros rígidos (pedra 

rachão, concreto, etc.). Se a fundação puder vir a sofrer deformações, é 

recomendável o uso de muros flexíveis, como o gabião, solo-cimento 

ensacado, etc. 

 

Para facilitar o entendimento, os muros de contenção por gravidade (ou de 

arrimo) serão divididos em três tipos: 
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o Tipo 1: Estruturas que se opõem aos empuxos horizontais somente pelo 

peso próprio. São geralmente empregadas para conter desníveis 

pequenos e médios, com valores máximos em torno dos 5 metros; 

o Tipo 2: São estruturas reforçadas, mais esbeltas, que se opõem aos 

empuxos horizontais pelo peso próprio junto com o peso das terras que 

é compactado sobre a laje. São também conhecidos como muros de 

flexão, geralmente utilizados para conter desníveis de até 7 metros; 

 

o Tipo 3: Misto entre os tipos 1 e 2, são idealizados para combater os 

empuxos horizontais com seu peso próprio, contendo pequena parcela 

de reforço (concreto armado). Ou seja, funcionam parcialmente à flexão 

e parcialmente pelo peso próprio, utilizando parte do terrapleno como 

peso para atingir uma condição global de equilíbrio. 

 

Como exemplos mais conhecidos de muro de gravidade do Tipo 1, podemos 

citar os muros de concreto ciclópico (ou muros de pedra-rachão), muros de 

solo-cimento ensacado, muros de gabiões e muros de solo-pneu, onde suas 

características principais serão apresentadas a seguir. 

 

Outros tipos de arrimo estão citados na Figura 6.8, no Capítulo 6 desta 

dissertação. 

 

2.4.1.1 Concreto ciclópico 

 

É o tipo construtivo mais conhecido e utilizado pelo meio técnico na contenção 

de encostas ocupadas em nossa região. Fazem parte dos muros do Tipo 1, na 

descrição do item anterior. 

 

A utilização de muros de concreto ciclópico é recomendável para contenção de 

taludes com altura máxima na faixa de 4 a 5 m. A mão-de-obra para sua 

execução exige alguma qualificação devido à utilização de formas. 

 

O concreto ciclópico utilizado na estrutura deve ser constituído por 70% de 

concreto estrutural e 30% de rochas graníticas de grande dimensão 
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(matacões). A pedra rachão deve ser limpa e isenta de impurezas de forma a 

não prejudicar a sua aderência ao concreto. 

 

Devem ser previstos dispositivos de drenagem constituídos por drenos de areia 

ou barbacãs, de acordo com o projeto específico, para alívio das pressões da 

água na estrutura de contenção. 

 

Devem ser previstas juntas com espaçamento máximo de 6 m. Estas devem 

ser protegidas com tiras de geotêxtil de forma a evitar a fuga do solo. 

 

O reaterro deve ser executado em camadas com espessuras de 0,20 m 

compactadas manualmente com cepos ou através de equipamento mecânico 

leve de forma e evitar danos à estrutura. 

 

Em taludes altos, é aconselhável o uso de contrafortes na estrutura do muro, 

aumentando sua resistência, sem demandar maiores volumes de concreto. 

 

A microdrenagem superficial também é imprescindível para garantir a 

durabilidade e efetividade da obra (CUNHA, 1991). 

 

As Figuras 2.14 e 2.15 ilustram obras desta natureza. 

 

  
Figura 2.14: Muro de concreto 

ciclópico. Obra 37, Regional 1 – 
Cabo de Santo Agostinho. 

Figura 2.15: Muro de concreto 
ciclópico com contraforte em Maceió-

AL (foto cedida pela AGM 
Geotécnica LTDA.). 
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2.4.1.2 Solo-cimento ensacado 

 

“Conhecido erroneamente como “Rip-Rap” (que, na verdade, é um 

enrocamento utilizado em barragens), é uma alternativa para contenção de 

encostas, utilizando sacos de solo estabilizado com cimento, integrando 

também os muros de arrimo do Tipo 1. Estes muros apresentam como 

vantagens o seu baixo custo e o fato de não requerer mão de obra ou 

equipamento especializados. A sua utilização e recomendável para alturas 

máximas na faixa de 4 a 5 m. 

 

Antes de se optar pela utilização do solo-cimento ensacado, deve-se verificar o 

tipo de solo do local e a ocorrência de jazidas de material adequadas à técnica 

nas proximidades. Em princípio, qualquer solo pode ser estabilizado com 

cimento. No entanto, os solos que contenham de 50% a 90% de areia 

produzem um solo-cimento mais econômico e durável. Os solos finos (argila) 

apresentam alguns inconvenientes, tais como a dificuldade na pulverização e o 

maior consumo de cimento. 

 

Nesses casos, recomenda-se a mistura do solo argiloso com os solos ditos 

granulares (areia ou solos arenosos), em proporções capazes produzir uma 

composição que atenda aos requisitos de economia, durabilidade e resistência 

mecânica. 

 

Os solos de cor escura quase sempre contêm matéria orgânica, que pode 

retardar por longo tempo as reações de hidratação do cimento e reduzir 

gradualmente o grau de estabilidade do solo-cimento resultante; por isso, solos 

dessa natureza devem ser rejeitados. 

 

O solo deve inicialmente ser submetido a um peneiramento em malha de 9 

mm, para a retirada de pedregulhos de maior porte. Em seguida, o cimento é 

espalhado e misturado, de modo a permitir uma coloração homogênea do 

material. Uma proporção cimento-solo da ordem de 1:10 a 1:15 (em volume) 

tem sido a prática corrente para a estabilização de todos os solos utilizados na 
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construção de muros. Adiciona-se, então, água em quantidade 1% acima da 

correspondente à umidade ótima de compactação Proctor normal. 

 

Após a homogeneização, a mistura é colocada em sacos de poliéster ou 

similares, com preenchimento até cerca de dois terços do volume útil do saco. 

Procede-se então o fechamento dos sacos mediante costura manual. O 

ensacamento do material facilita o transporte para o local da obra e torna 

dispensável a utilização de formas para a execução do muro. 

No local de construção, os sacos preenchidos com solo-cimento são 

arrumados em camadas posicionadas horizontalmente e, a seguir, cada 

camada do material é compactada de modo a reduzir o volume de vazios. A 

compactação é em geral realizada manualmente com soquetes. 

 

As camadas apresentam cerca de 10 cm de altura, o que corresponde à 

espessura dos sacos preenchidos com material. A seguir, uma nova camada 

de sacos é posicionada e compactada por sobre a camada anterior. O 

posicionamento dos sacos de uma camada é propositalmente desencontrado 

em relação à camada imediatamente inferior, de modo a garantir um maior 

intertravamento entre eles. Com o tempo, estes sacos se desintegram 

totalmente, porém o material solo-cimento preserva a forma original moldada 

por eles. Estas faces externas do muro podem receber uma proteção 

superficial de argamassa de concreto magro, para prevenir contra a ação 

erosiva de ventos e água superficiais, podendo também ser deixadas ao 

natural” (GEO-RIO, 2000). 

 

As Figuras 2.16 e 2.17 ilustram obras desta natureza. 
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Figura 2.16: Muro de solo-cimento 
ensacado. Obra 2, Regional 3 – 

Cabo de Santo Agostinho. 

Figura 2.17: Muro de solo-cimento 
ensacado. Obra 8, Regional 4 – 

Cabo de Santo Agostinho. 
 

2.4.1.3 Solo-pneu 

 

Muros de arrimo também podem ser construídos com pneus descartados. São 

obras de fácil construção e baixo custo, com boa drenagem, que utiliza o solo 

da própria encosta associado com uma estrutura montada com pneus, 

amarrados uns aos outros segundo um arranjo pré-estabelecido em função da 

altura da encosta e das dimensões do muro. 

 

Por ser também um muro de gravidade, a sua altura máxima é de 5 m e deve 

ter a disponibilidade de espaço para construção de uma base com largura da 

ordem de 40 a 60% a altura do total do muro. Tem estrutura flexível, admitindo 

deformações horizontais e verticais acima das usuais, razão pela qual ele não 

é recomendado para contenção de terrenos que sirvam para suporte de obras 

civis pouco deformáveis, como as estruturas de fundações ou ferrovias (GEO-

RIO, 2000). 

 

A Figura 2.18 apresenta um muro de solo-pneu de grande porte construído 

com os padrões adequados de engenharia (GEO-RIO, 2000). 

 

A Figura 2.19 ilustra um muro de solo-pneu construído por morador para conter 

o talude de sua residência. 
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Figura 2.18: Muro de solo-pneu (GEO-RIO, 2000). 

 

Figura 2.19: Muro de solo-pneu construído 
por morador (Ibura, Recife-PE). 

 

2.4.1.4 Gabiões 

 

Os gabiões são gaiolas metálicas preenchidas com pedras, arrumadas 

manualmente e construídas com fios de aço galvanizado em malha hexagonal 

com dupla torção (GEO-RIO, 2000). 

 

As dimensões usuais dos gabiões são: comprimento de 1,5 m e seção 

transversal quadrada com 1 m de aresta (para mais detalhes, consultar 

catálogo dos principais fabricantes). A sua execução é simples, não 

requerendo equipamentos ou mão-de-obra especializados. O preenchimento 

pode ser executado manualmente, com blocos de rocha naturais (seixos 
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rolados) ou artificiais (brita ou blocos de pedreira). A base do muro de gabiões 

tem normalmente cerca de 40 a 60% da altura total. No entanto, do ponto de 

vista da estabilidade, é recomendável a existência de degraus na face externa, 

com recuo mínimo em torno de 20 cm entre camadas sucessivas de gabiões. 

 

Em muros de gabiões com retroaterro de solo argiloso, deve-se executar uma 

camada de filtro de areia e pedrisco, com cerca de 50 cm de espessura, 

adjacente ao tardoz (para mais detalhes, ver LACERDA 2006). Suas principais 

características são: flexibilidade e resistência elevada, permeabilidade elevada 

devido a granulometria dos blocos, garantindo a drenagem da encosta e a 

ausência do empuxo hidrostático no tardoz do muro. 

 

2.4.2 Muros de solo reforçado 

 

Estas estruturas são pertencentes ao terceiro grupo apresentado no item 2.4. 

 

O processo de reforço consiste em introduzir no maciço elementos que 

possuam elevada resistência à tração (fitas metálicas, mantas geotêxteis, 

malhas ou barras de aço, etc.) ou compressão (calda de cimento). 

 

Os sistemas mais conhecidos são: 

 

o Terra armada: Sistema desenvolvido em 1963 e patenteado. Consiste 

em reforçar o solo com fitas metálicas, onde o maciço reforçado fica 

faceado por painéis pré-fabricados de concreto; 

o Cortina atirantada: O maciço é reforçado a partir da inclusão de barras 

ancoradas e posteriormente tracionadas que, diferente do solo 

grampeado, funcionam ativamente; 

o Solo grampeado: O maciço é reforçado através da inserção de barras 

metálicas que atuam passivamente; 

o Geossintéticos: Materiais sintéticos que podem ser utilizados como 

elementos de resistência à tração em maciços compactados. 
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Mais detalhes sobre estes tipos de soluções podem ser encontrados em GEO-

RIO (2000), ABRAMENTO et al. (1998), RANZINI, S.T.M. e NEGRO JR., A. 

(1998). 

 

2.4.3 Sistemas híbridos 

 

São obras que utilizam mais de um tipo de solução. Exemplos deste tipo são os 

solos reforçados com geotêxteis com face em blocos pré-fabricados, muros de 

gabiões ou de solo-pneu com solo reforçado, etc. As Figuras 2.20 a 2.23 

apresentam soluções deste tipo. 

Figura 2.20: Muro de solo reforçado 
com faceamento em pneus – vista 

final da obra (STRAUSS et al., 2000). 

Figura 2.21: Muro de solo reforçado 
com faceamento em pneus 

(STRAUSS et al., 2000). 
  

 
Figura 2.22: Muro de gabiões com 
solo reforçado e muro tipo fogueira 

(Catálogo da Maccaferri). 

Figura 2.23: Esquema construtivo de 
muro de gabiões com solo reforçado 

(Catálogo da Maccaferri). 
 

A Tabela 2.6 apresenta as principais características de quatro métodos de 

contenção distintos, que são propostos como soluções de contenção no 

Capítulo 6 desta dissertação. 
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Tabela 2.6: Síntese dos métodos de contenção propostos. 
Solução Esquema Aspectos básicos Vantagens Desvantagens 

Pe
dr

a-
ra

ch
ão

 

 

- Fácil execução; 
- Técnica bastante difundida, que requer 
mão de obra pouco especializada. 

- Não são adequados a terrenos com baixa 
capacidade de suporte, pois não suportam 
deformações; 
- Para atender solicitações elevadas, passam 
a demandar maior espaço para a implantação 
da base e podem se tornar inviáveis pelo 
custo e pelo espaço demandado. 

So
lo

-c
im

en
to

 e
ns

ac
ad

o 

 

- Muito indicados para terrenos com baixa 
capacidade de carga, pois se adequam às 
deformações do terreno; 
- São indicados para recuperação de áreas 
com erosão. 
- Podem ser executados por mão-de-obra 
com o mínimo de treinamento 

- Para atender solicitações elevadas, passam 
a demandar maior espaço para a implantação 
da base e podem se tornar inviáveis pelo 
custo e pelo espaço demandado. 

G
ab

iõ
es

 

 

- A estabilidade é assegurada pelo peso 
próprio da contenção; 
- Normalmente a base tem uma dimensão 
da ordem de 30 a 40 % da altura do muro; 
- A base deve ser embutida no terreno 
(mínimo de 50 cm) para evitar eventual 
descalçamento por erosão; 
- São mais indicados para pequenas 
alturas: até 8 m para os gabiões e até 5 m 
para os demais; 
- Pode ser construído por vários materiais 
(pedra, concreto, gabião, pneus, sacos 
com solo-cimento ensacado, etc.); 
- Necessitam de um sistema de drenagem 
(ex.: barbacãs ou geotêxtil não-tecido, no 
caso dos gabiões) para evitar o surgimento 
de empuxos d’água; 
- O reaterro deve ser compactado. - Muito indicados para terrenos com baixa 

capacidade de carga, pois se adequam às 
deformações do terreno; 
- Podem ser executados por mão-de-obra 
com o mínimo de treinamento. 

- Para atender à solicitações elevadas, 
passam a demandar maior espaço para a 
implantação da base e podem se tornar 
inviáveis pelo custo e pelo espaço 
demandado. 

So
lo

-r
ef

or
ça

do
 

 

- Seu princípio de funcionamento se dá 
pela inclusão de elementos com elevada 
resistência à tração para restringirem as 
deformações que se desenvolvem no 
maciço devido ao peso próprio do solo, 
associado ou não à aplicação de 
carregamento externo; 

- São adequados para contenções de 
elevadas alturas, onde outros métodos se 
apresentam inviáveis; 

- Exigem mão-de-obra, materiais e 
equipamentos especiais; 
- Têm custo elevado; 
- Por necessitar de uma grande área para 
reaterro / compactação, pode ser inviável em 
determinadas áreas. 
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2.4.4 Critérios de dimensionamento de estruturas de arrimo 

 

Não é escopo desta dissertação abordar o dimensionamento de obras de 

contenção em geral. O que vem a seguir neste item reflete a experiência das 

obras de contenção que são executadas rotineiramente em áreas de morros 

com ocupação desordenada na RMR. Desta forma, só será dada ênfase às 

estruturas de arrimo, predominantes da região. 

 

Sendo assim, serão abordados alguns critérios para auxiliar no 

dimensionamento apenas de estruturas de arrimo. Neste resumo, o leitor 

poderá encontrar detalhes da marcha de cálculo a ser utilizada, critérios para o 

pré-dimensionamento deste tipo de estrutura e detalhes das verificações 

básicas que devem ser realizadas. 

 

Para o dimensionamento e verificação da estabilidade de estruturas desta 

natureza, deve-se seguir, basicamente, a ordem abaixo (Modificado de 

MOLITERNO, 1980). Outra fonte que pode ser consultada para este fim é o 

Manual Técnico de Encostas da GEO-RIO (2000), no Volume 3: 

 

a) Realizar estudo crítico do perfil geotécnico do maciço, com 

determinação e/ou estimação dos parâmetros do solo, efeito da água, 

interação com estruturas vizinhas, etc.; 

b) Determinação do carregamento; 

c) Dimensionamento dos elementos de contenção (fixação das 

dimensões), obtidas através de critérios empíricos e comparação com 

projetos executados. Os critérios de pré-dimensionamento podem seguir 

os apresentados na Tabela 2.7; 

d)  Verificação do conjunto, onde se calculam as cargas e se verificam as 

condições de estabilidade em relação ao terreno de fundação. 

 

Na verificação da estabilidade, qualquer que seja a opção de contenção 

adotada, deve-se considerar primeiramente o “equilíbrio estático” e, em 

seguida, o “equilíbrio elástico”, tanto da estabilidade do conjunto como ao longo 

do muro e da fundação. 
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Tabela 2.7: Critérios de pré-dimensionamento para muros de arrimo  

(MOLITERNO, 1980). 

Perfil Esquema Pré-dimensionamento Observações 
R

et
an

gu
la

r 

 

b=0,40h (alvenaria de 

tijolos cerâmicos); 

b=0,30h (alvenaria de 

pedra ou concreto 

ciclópico). 

Econômico somente 

para pequenas 

alturas. 

 

 

3

14,0

0

0

hbb

hb

+=

=
 

Construção em 

concreto ciclópico. 

 

Tr
ap

ez
oi

da
l 

 

td

ht

hb

≥

=

=

6

3

 

Construção em 

alvenaria de pedra 

ou concreto 

ciclópico. 
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As verificações a serem realizadas (estabilidade local do muro) são as 

seguintes: 

 

o Equilíbrio estático: que consiste na estabilidade ao escorregamento e ao 

tombamento; 

o Equilíbrio elástico: que consiste na estabilidade da fundação. 

 

Se, ao final das verificações de equilíbrio, os fatores de seguranças mínimos 

não forem atendidos, deve-se voltar ao passo “C”, modificando-se as 

dimensões do muro e repetindo-se assim os cálculos. O mesmo deve ser feito 

caso, após a primeira tentativa bem-sucedida de cálculo, se deseje diminuir as 

dimensões do muro, reduzindo seu custo e tornando-o economicamente mais 

viável. 

 

2.4.4.1 Equilíbrio estático 

 

Sabe-se da mecânica que um sistema de forças co-planares, atuantes sobre 

um corpo rígido (Figura 2.24), estará em equilíbrio quando forem satisfeitas as 

equações 2.1 a 2.3. 

 

 

Figura 2.24: Esquema de forças num muro de arrimo (MOLITERNO, 1980). 

 

0=ΣN  (2.1)

0=ΣT  (2.2)

0=ΣM  (2.3)
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Nas equações apresentadas, as duas primeiras (equações 2.1 e 2.2) 

representam o equilíbrio de translação ou deslizamento e a última representa o 

equilíbrio de rotação ou tombamento. 

 

A hipótese de corpo rígido (indeformável) pode ser adotada perfeitamente para 

os muros de gravidade e tolerada para os muros elásticos de concreto armado 

(que não são totalmente indeformáveis). 

 

No plano ACB da Figura 2.24, devem prevalecer os esforços de compressão, 

sendo desejável ausência absoluta de esforços de tração. 

 

A) Equilíbrio de translação 

 

Se observarmos a Figura 2.25, vemos que a única força que deve resistir à 

componente T (componente tangencial da resultante 
→

R  - ver figura 2.24) é a 

força de atrito exercida sobre o plano ACB. 

 
Figura 2.25: Equilíbrio de translação (GEO-RIO, 2000). 

 

Para haver equilíbrio, deve-se ter: 

 

NT μ=  (adesão considerada nula) (2.4)

 

Onde: 

 

o μ : Coeficiente de atrito. Na ausência de ensaios, assumir valores entre 

0,55 a 0,50 (para solos não saturados) e 0,30 para solos saturados 
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(coeficientes entre alvenaria ou concreto com o solo) (MOLITERNO, 

1980); 

o N: Componente normal de 
→

R  (ver Figura 2.24), ou seja, somatório de 

todas as cargas verticais atuantes no muro (carregamento externo, peso 

próprio e peso de terras). 

 

A Equação 2.4 representa a equação de equilíbrio limite, daí temos que adotar 

um coeficiente de segurança contra o escorregamento, o que gera a nova 

equação:  

T
NFS entoEscorregam μ=  (2.5)

 

Onde: 

o FSEscorregamento ≥ 1,5; 

o T: A componente tangencial da resultante 
→

R , que tem valor igual ao da 

componente horizontal do empuxo (Eh), e pode ser determinada 

facilmente através de equações encontradas no manual da GEO-RIO 

(2000), MOLITERNO (1980), entre outros. 

 

B) Equilíbrio de rotação 

 

A rotação do muro (bloco indeformável) só pode se dar em torno do ponto A, 

na seção AB (Figura 2.26). 

 
Figura 2.26: Equilíbrio de rotação (MOLITERNO, 1980). 
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Observando a Figura 2.26, veremos então que os vetores 
→

G  e 
→

E  irão gerar 

dois momentos em relação ao ponto A, onde: 

 

o G: Cargas no topo do muro + peso próprio do muro + peso de terras 

sobre o muro; 

o E, EV e EH: Empuxo ativo e suas componentes vertical e horizontal; 

o MG: Momento de G em torno do ponto A (contra a rotação); 

o ME: Momento de E em torno do ponto A (a favor da rotação); 

o d,e,g,m: braços de alavanca. 

 

Para haver equilíbrio, devemos ter: 

 

EG MM =  (2.6)

 

A Equação 2.6 representa a equação de equilíbrio limite, daí temos que adotar 

um coeficiente de segurança contra o tombamento, o que gera a nova 

equação:  

 

E

G
Tombamento M

MFS =  (2.7)

 

Onde: 

 

o FSTombamento ≥ 2,0; 

 

2.4.4.2 Equilíbrio elástico 

 

Trata-se de verificar se haverá ou não ruptura do solo de fundação devido ao 

carregamento imposto pela estrutura ao solo. Para isto, devem-se analisar as 

tensões aplicadas sobre o solo na base do muro e compará-las com a tensão 

admissível no terreno. 
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Desta forma, devem-se calcular os valores das tensões máximas e mínimas na 

base. 

 

A excentricidade “e” pode ser calculada pela seguinte expressão: 

 

( )
N

MMbe EG −
−=

2
 (2.8)

 

Onde: 

 

o b: base do muro; 

o MG e ME: momentos a favor e contra o tombamento, respectivamente; 

o N: somatório de todas as cargas verticais atuantes no muro 

(carregamento externo, peso próprio e peso de terras); 

 

Após o cálculo das tensões máximas e mínimas, caso haja o aparecimento de 

tensões de tração (negativas), estas devem ser excluídas dos cálculos, e a 

tensão máxima deve ser recalculada segundo a expressão: 

 

u
N

Máx 3
2

=σ  (2.9)

 

A expressão 2.9 considera uma redistribuição de tensões, visto que o solo de 

fundação não suporta tensões de tração para este tipo de fundação, o que gera 

uma nova tensão máxima com valor superior ao encontrado anteriormente. 

Segundo o Manual da GEO-RIO (2000), este valor deve ser igual ou superior a 

2,5. 

 

Além de cuidados com o dimensionamento destas estruturas, também devem 

ser tomados cuidados com a drenagem das mesmas. 

 

Segundo MOLITERNO (1980), de acordo com um estudo que teve como fonte 

de consulta 300 casos de estruturas não-ancoradas examinados pela 

organização francesa “Bureau Securitas”. A freqüência dos acidentes foi de 
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cerca de 2,7% do número de estruturas construídas e a incidência ficou 

classificada da forma apresentada na Figura 2.27. 

 

1
33%

2
25%

3
19%

4
10%

5
5%

6
5%

7
3%

8
0%

33%

25%

1 - Deficiência de drenagem

2 - Dimensionamento da base insuficiente

3 - Insuficiência estrutural

4 - Falhas de execução durante o aterro

5 - Falhas nos apoios superiores ou laterais

6 - Acidentes nos trabalhos

7 - Causas diversas

8 - Corrosão e congelamento  
 

Figura 2.27: Causa dos acidentes com arrimo (NUNES APUD MOLITERNO, 
1980) 

 

Como se nota pela figura, um terço dos acidentes são causados por problemas 

de drenagem. Outras causas importantes são problemas no dimensionamento, 

seja da base ou da própria estrutura, que não resistiu aos esforços externos 

solicitantes, causando sua ruína. 

 

No Capítulo 4, ao se apresentar alguns exemplos do mapeamento de obras de 

contenção realizado, ver-se-á que as drenagens destas estruturas apresentam-

se bastante problemáticas na Região Metropolitana do Recife. 

 

2.5  Custos e viabilidade de soluções de contenção 

 

São diversos os métodos possíveis para a contenção de uma encosta. 

 

Os motivos quem levam à escolha de um determinado método, geralmente 

são: 

o Custo final: geralmente o principal fator que determina o projeto final; 

o Prazo de execução; 

o Adequabilidade da solução ao local / problema: determinadas soluções 

de contenção podem ser inadequadas para o tipo de problema (ex.: 

contenção em solo-pneu para suporte de linha ferroviária = problemas 

com deformações do maciço contido); 
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o Conhecimento da técnica: por desconhecer um determinado método 

(ex.: solo reforçado), este pode não ser considerado como uma das 

possíveis soluções; 

o Disponibilidade de material: a falta de um determinado componente (ex.: 

geotêxtil, bloco pré-fabricado) próximo à obra pode inviabilizar sua 

utilização pelo custo excessivo de transporte; 

o Requisitos estéticos; 

o Aceitação da população beneficiada; 

 

A aceitação da população beneficiada (item bastante esquecido nas demais 

áreas da engenharia) é de extrema importância na engenharia social. 

 

Uma determinada solução de contenção pode ser de baixo custo, de rápida 

execução, adequada ao local, etc., enfim, estar apta a ser utilizada, porém, 

sem o aval positivo dos beneficiados, a técnica pode não ser implantada. 

 

Como exemplo disso, sabe-se da dificuldade de convencer a população que 

um muro de contenção em solo-pneu (que, sendo mais barato, pode possibilitar 

a execução de um número maior de obras e, consequentemente, beneficiar 

mais famílias numa mesma comunidade) pode ser mais seguro que um muro 

de pedras-rachão. 

 

O que se deseja mostrar a partir deste ponto, é um estudo realizado pelo 

Centro de Programas Urbanos – CPU, da Superintendência de Articulação com 

os Municípios – SUPAM / SEPLAM (Belo Horizonte – MG) e da Sociedade 

Alemã de Cooperação Técnica (SUPAM, 1983). Este estudo apresenta, além 

de sugestões de estabilização de taludes, a viabilidade econômica e os custos 

por metro linear de alguns tipos de contenção utilizados na região. 

 

A Figura 2.28 e 2.29 apresentam, respectivamente, a viabilidade econômica da 

utilização de 8 diferentes soluções na região do estudo e os custos associados 

de execução (aproximados). Outro estudo comparativo de custos pode ser 

encontrado no Manual da GEO-RIO (2000). 
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Altura vs. Custo por metro linear
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Figura 2.28: Viabilidade econômica 

em relação à altura (SUPAM, 1983). 

Figura 2.29: Comparação de custos 

dos diversos sistemas (SUPAM, 

1983). 

 

2.6  Exemplos de experiências brasileiras em obras de contenção em áreas 

ocupadas desordenadamente. 

 

Observa-se na bibliografia que diferentes autores em distintas regiões 

brasileiras vêm atuando de várias formas nesta área específica. Desta forma, 

foram selecionadas algumas destas experiências realizadas nas seguintes 

localidades: 

 

o Petrópolis - RJ; 

o Estado do Rio Grande do Sul - RS; 

o Salvador - BA; 

o Belo Horizonte - MG. 

Algumas experiências atuais de obras de estabilização executadas na RMR 

serão apresentadas no Capítulo 4, através do resultado do mapeamento de 

obras realizado. 
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Com isso, esperam-se ilustrar algumas das diferentes metodologias utilizadas 

na estabilização / contenção de encostas com ocupação desordenada. 

 

2.6.1 Algumas experiências práticas no município de Petrópolis – RJ 

 

A experiência relatada a seguir foi publicada por DANZIGER et al. (1992), 

sendo resultado de uma experiência prática neste município, onde, em 

fevereiro de 1988, houve cerca de 500 processos de instabilização registrados 

no município resultantes de fortes chuvas. As chuvas que castigaram a cidade 

entre os dias 03 e 06 de fevereiro, embora intensas, têm tempo de recorrência 

inferior a 20 anos. 

 

Os resultados dos danos dos escorregamentos foram: 171 mortos, 600 feridos, 

1100 moradias interditadas, 4263 desabrigados, além de outros de menor 

escala. Uma das grandes contribuições deste trabalho foi a de constatar que a 

grande maioria dos processos de instabilização (cerca de 90%) foi induzida 

pela ocupação inadequada das encostas. 

 

Visto a necessidade de estabilizar uma enorme quantidade de locais atingidos 

e reduzir o potencial de novos escorregamentos, foi fundamental uma 

otimização de recursos disponíveis à época para que o maior número de locais 

atingidos fossem recuperados (maior número possível de famílias 

beneficiadas), o que levou à necessidade de se utilizar intervenções de baixo 

custo. 

 

As Figuras 2.30 a 2.39 apresentam algumas das soluções utilizadas, com 

algumas descrições e os respectivos detalhes de projeto. 

 

o Parede sobre estacas a trado com ancoragem 

 

Formadas por estacas feitas a trado manual (sem revestimento), alinhadas, 

encimadas por um bloco de coroamento, de onde nasce uma parede de 

concreto armado. Esta parede é ancorada por apenas um nível (próximo ao 
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topo) por um tirante de aço CA-50 com proteção contra a corrosão (Figuras 

2.30 e 2.31). 

 

 
Figura 2.30: Vista em planta da 

solução em paredes sobre estacas a 

trado com ancoragem. 

Figura 2.31: Vista em corte da 

solução em paredes sobre estacas 

a trado com ancoragem. 

 

o Muros de solo-cimento ensacado 

 

Podem ser aplicados tanto à contenção quanto à proteção superficial. As 

Figuras 2.32 e 2.33 apresentam um muro de solo-cimento ensacado utilizado 

como proteção superficial. 

 

Figura 2.32: Vista em planta da 

solução em muros de solo-cimento 

ensacado. 

Figura 2.33: Vista em corte da 

solução em muros de solo-cimento 

ensacado. 
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o Plataforma de concreto – alternativa a estrutura de arrimo 

 

Executou-se a plataforma ligando dois trechos de uma rua interrompidos por 

um processo de instabilização do terreno, podendo haver a necessidade de 

pequena terraplenagem corretiva e / ou proteção contra erosão (Figuras 2.34 e 

2.35). 

 

 
 

Figura 2.34: Vista em planta da 

solução em plataforma de concreto. 

Figura 2.35: Vista em corte da 

solução em plataforma de 

concreto. 

 

o Solo reforçado com geotêxtil 

 

 
Figura 2.36: Vista em planta da 

solução em muros de solo reforçado. 

Figura 2.37: Vista em corte da 

solução em muros de solo reforçado. 
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o Solo Grampeado 

 

Figura 2.38: Vista em planta da 

solução em solo grampeado. 

Figura 2.39: Vista em corte da 

solução em solo grampeado. 

 

2.6.2 Obras de contenção no Estado do Rio Grande do Sul - RS 

 

Neste estado também foram realizadas obras em taludes urbanos citadas por 

STRAUSS et al. (2000), baseadas nas experiências dos autores em 

contenções com o uso de solo reforçado com geossintéticos. 

 

Neste trabalho, são apresentadas diversas contenções realizadas com 

diferentes tipos de solo, faceamento, tipo de reforço, etc., apresentados na 

Tabela 2.8. 

 

Como exemplos deste trabalho, podemos ilustrar três obras realizadas em 

diferentes locais deste estado que, apesar de utilizar uma técnica “inovadora”, 

foram executadas com mão-de-obra não treinada (composta por moradores 

das comunidades envolvidas ou empresas de construção que nunca haviam 

realizado obras desta natureza). 

 

O primeiro exemplo, ilustrado nas Figuras 2.20 e 2.21 ilustram a obra realizada 

na Escola São Vicente, que utilizou como solução o solo reforçado com 

faceamento de pneus, construído em regime de semi-mutirão (pessoas da 

comunidade trabalhando sem remuneração juntamente com empresa 

contratada pela prefeitura municipal). 
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Tabela 2.8: Resumo das obras citadas por STRAUSS et al. (2000). 

 
 

O segundo exemplo, ilustrado pelas Figuras 2.40 e 2.41, foi a obra realizada na 

Vila Mari (Serra Gaúcha), que utilizou como solução uma contenção em solo 

reforçado com geotêxtil não tecido com face em blocos de cantaria (blocos de 

basalto esculpidos manualmente). 

 

Figura 2.40: Vista em corte da 

solução em solo reforçado. 

Figura 2.41: Vista do faceamento do 

muro em solo reforçado. 

 

O terceiro exemplo, ilustrado pelas Figuras 2.42 e 2.43, foi a obra realizada na 

Rua Santa Maria (Porto Alegre), que utilizou como solução uma contenção 

mista em solo reforçado com geotêxtil não tecido com face em blocos pré-

Maciço: saprólito de basalto 
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fabricados, muro de solo-cimento ensacado e solo grampeado para permitir a 

pavimentação, reperfilamento e alargamento desta rua. 

 

Apesar da inexperiência das empresas envolvidas (e da comunidade, nos 

casos de mutirão) e dificuldades encontradas por se tratar da construção de 

sistemas não convencionais (ex.: muros de peso) nas obras executadas, todas 

as obras tiveram bons resultados. 

 

 
Figura 2.42: Vista em corte da solução 

em solo reforçado. 

Figura 2.43: Vista do faceamento 

do muro em solo reforçado. 

 

2.6.3 Salvador - BA 

 

Na ocasião da visita técnica realizada durante a IV Conferência Brasileira sobre 

Estabilidade de Encostas, foram coletados alguns exemplos de obras de 

contenção nas encostas ocupadas desordenadamente neste município. 

 

As intervenções visitadas apresentaram tanto soluções de estabilização com 

estruturas de contenção (solo grampeado, cortina atirantada, muros de arrimo 

em solo-cimento ensacado e pedra-rachão) como soluções de estabilização 

sem estrutura de contenção (biomantas, drenagem superficial e profunda). 

 

Alguns exemplos destas obras (com algumas de suas características) podem 

ser verificados nas Figuras 2.44 a 2.47. 
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Figura 2.44: Solo grampeado com biomanta. 

 

Na Figura 2.44 está ilustrado uma obra realizada na localidade Azevedo 

Madeireira – Suburbana (biomanta sobre solo grampeado), com um custo 

aproximado de R$ 1.500.000,00 (com ações emergenciais), pois o 

deslizamento ocorrido gerou 20 vítimas fatais (inclusive do lado oposto da 

encosta), alem da avenida permanecer 6 dias interditada. 

 

Na Figura 2.45 está apresentando uma contenção mista realizado no Alto da 

Bola (Vasco da Gama) onde foram utilizados simultaneamente 3 tipos de 

soluções, com o custo aproximado de R$ 400.000,00. 

 

A Figura 2.46 apresenta uma contenção realizada no Alto do Túnel (Subúrbio) 

utilizando apenas a cortina atirantada para conter a queda de blocos de rocha 

que se desprendiam do talude desde o corte realizado para a construção de 

uma avenida, há cerca de 30 anos. Esta intervenção teve custo aproximado de 

R$ 450.000,00. 

 

Finalmente, a Figura 2.47 apresenta o caso de estabilização da Rua Iracê 

(Coutos III), onde o rastejo desta encosta provocou a destruição das casas e 

interdição de uma das faixas de rolamento. A obra constou basicamente de 

drenagem subterrânea (drenos sub-horizontais) e terraplenagem, com a 

construção de duas quadras esportivas para evitar re-ocupação do local (custo 

final de aproximadamente R$ 600.000,00). 
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Figura 2.45: Cortina atirantada, solo 

grampeado e muro de arrimo. 
Figura 2.46: Cortina atirantada. 

 

Figura 2.47: Detalhe da saída dos drenos sub – horizontais. 

 

2.6.4 Belo Horizonte - MG 

 

Durante as visitas técnicas realizadas no “2º Seminário Nacional de Controle 

de Riscos em Assentamentos Precários nas Encostas Urbanas”, realizado 

entre os dias 10 e 12 de abril de 2006 nesta cidade, foi evidenciado por 

membros da equipe técnica da UFPE o uso de muros de gabiões nas encostas 
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ocupadas. Este tipo de contenção, bastante comum aos engenheiros 

rodoviários, ainda tem sua utilização pouco disseminada em encostas 

ocupadas de nossa região.  

 

As fotos a seguir (Figuras 2.48 a 2.50) ilustram a viabilidade da utilização 

destes muros em encostas ocupadas desordenadamente também em nossa 

região. 

 

 
Figura 2.48: Muro de gabiões em encostas ocupadas da cidade de Belo 

Horizonte (MG). 

 

 
Figuras 2.49 e 2.50: Muro de gabiões em encostas ocupadas da cidade de 

Belo Horizonte (MG). 
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CAPÍTULO 3 

 

CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO E ATIVIDADES DE CAMPO E 

ESCRITÓRIO 

 

3.1  Localização da área de estudo 

 

A RMR é formada por 14 municípios e tem parte significativa de seu território 

caracterizada como área de morros, com declividades médias superiores a 

30%. Ela está situada na Zona Costeira do Estado de Pernambuco, limitada 

pelas coordenadas UTM 9.050.000 e 9.150.000 mN e 250.000 e 300.000 mE 

(ALHEIROS et al., 2003). 

 

A Figura 3.1 ilustra a localização da RMR em relação ao Estado de 

Pernambuco e ao Brasil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.1: Localização da Região Metropolitana do Recife – RMR. 
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3.2  Aspectos climáticos 

 

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

com a classificação de KÖPPEN (1948), que caracteriza um clima tropical 

chuvoso com precipitação total anual acima de 750 mm e temperatura média 

do ar sempre superior a 18ºC (ALHEIROS, 1998). A Figura 3.2 apresenta um 

mapa de isoietas (curvas de igual intensidade de chuva) construídas com as 

médias anuais de chuvas registradas em 12 postos pluviométricos da RMR. 

Elas mostram que os municípios recebem, em média, mais de 1500 mm de 

água por ano. 

 

 
Figura 3.2: Mapa de Isoietas da RMR (ALHEIROS, 1998). 

 

Os dados pluviométricos disponíveis para a RMR referem-se às séries 

históricas diferentes, em virtude da desativação de grande parte dos postos 

mais antigos (com 20 anos ou mais) que eram controlados pela SUDENE. A 

Figura 3.3 apresenta uma média histórica de seis postos que apresentavam 

séries de 20 anos ou mais. 
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Figura 3.3: Chuvas médias mensais na RMR (ALHEIROS, 1998). 

 

A umidade relativa do ar é geralmente elevada, variando entre 79,2 a 90,7%. A 

análise dos dados vaporimétricos mostra que na região não há déficit hídrico, 

ou seja, a diferença entre a precipitação e a evapotranspiração potencial e real 

é sempre positiva. Observa-se que os períodos mais quentes e frios não 

coincidem com os de maior e menor evaporação, sugerindo a influência de 

outros fatores, possivelmente o regime dos ventos, a topografia e o regime de 

chuvas (PIRES, 1990). 

 

As temperaturas médias anuais apresentam grande variação entre os 

municípios da RMR, sendo mais baixas (aproximadamente 20ºC) nos 

municípios da borda oeste de cotas mais elevadas, enquanto nos municípios 

litorâneos é superior a 24 ºC. O mês de novembro apresenta a maior insolação 

da RMR, com 9,2 horas/dia e a umidade relativa do ar é superior a 80% entre 

março e agosto, podendo chegar a atingir 100% em alguns municípios, como é 

o caso da capital, Recife. 

 

Os ventos alísios são dominantes nessa região costeira caracterizada por 

baixas pressões atmosféricas e baixas altitudes, tendo as brisas marinhas um 

importante significado na redução das elevadas temperaturas, próprias das 

baixas latitudes, durante os meses de verão. 
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3.3  Aspectos geológicos 

 

A RMR apresenta duas unidades geotectônicas principais, que são o 

embasamento cristalino e as Bacias Sedimentares do Cabo e Pernambuco-

Paraíba, parcialmente recobertas pelos depósitos da Formação Barreiras e 

pelos sedimentos quaternários (Figura 3.4). 

 

 
Figura 3.4: Mapa geológico da RMR (ALHEIROS, 1998). 

 

As unidades litoestratigráficas identificadas nessa área são: o embasamento 

cristalino (Pré-cambriano), as Formações Cabo, Estiva, Ipojuca e Algodoais 

(Cretáceo Inferior a Médio) pertencentes à Bacia do Cabo; as Formações 

Beberibe e Gramame (Cretáceo Superior) e Maria Farinha (Terciário Inferior), 

pertencentes à Bacia Pernambuco-Paraíba; a Formação Barreiras (Terciário 

Superior) e as "formações quaternárias", onde se incluem os elementos da 

Planície Costeira e os aluviões atuais. A Tabela 3.1 detalha o posicionamento 

estratigráfico dessas unidades, além de uma descrição sucinta de cada uma 

delas. 
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Tabela 3.1: Coluna estratigráfica da RMR (ALHEIROS, 1998). 
Tempo, em 

milhões de 

anos 

Períodos Épocas / Idades Unidades Litologias 

0 a 0,003 Aluviões Areias, siltes e argilas 

Recifes 
Arenitos com cimentação 

carbonática 

Mangues 
Areias finas, siltes e argilas 

orgânicas com vegetação típica 

Depósitos 

flúvio-

lagunares 

Areias, siltes e argilas orgânicas 

0,01 

Recente / Holoceno 

Depósitos de 

praias 

holocênicas 

Areias de praia com fragmentos 

de conchas 

Depósitos de 

praias 

pleistocênicas 

modificadas 

Areias de praia com intercalações 

de camadas fluviais 

0,1 

Q
ua

te
rn

ár
io

 

Pleistoceno 

Fo
rm

aç
õe

s 
qu

at
er

ná
ria

s 

Depósitos de 

praias 

pleistocênicas 

Areias de praia com cimentação 

por ácido húmico e Fe2O3 

1,7 Plioceno Formação Barreiras Areias e argilas com laterização 

5 Mioceno  

22 Oligoceno Formação Maria Farinha Calcáreos margosos fossilíferos 

40 Eoceno 

60 

Te
rc

iá
rio

 

Paleoceno 

 

70 Maastrichtiano Formação Gramame 
Calcarenitos e calcáreos 

fossilíferos 

80 
Campaniano Formação Beberibe 

Areias, arenitos carbonáticos e 

siltitos fossilíferos 

 Santoniano 

 Coniaciano 

 

90 Turoniano Formação Estiva Calcários argilosos fossilíferos 

97 Cenomaniano Formação Ipojuca Rochas vulcânicas 

100 Albiano  

120 

C
re

tá
ce

o 

Aptiano 
Formação Cabo Conglomerados, arcósios e 

argilitos 

590 a 2500 Pré-cambriano Embasamento cristalino 
Gnaisses, migmatitos granitos e 

catalasitos 

 

O Embasamento Cristalino é formado por rochas de composição granítica 

(granitos, migmatitos, gnaisses e micaxistos) e ocorre extensivamente em toda 

a faixa oeste da Região Metropolitana do Recife. Os maciços cristalinos estão 

em sua maior parte capeados por solo residual, sendo comum a presença de 

matacões sobre o terreno, nessas regiões. A formação de argilominerais nos 



 60

solos dessas rochas tem um papel importante nas ocorrências de 

deslizamentos, embora o relevo maduro e a manutenção da cobertura vegetal 

tenham sido suficientes para manter as encostas em boas condições de 

estabilidade natural. 

 

A Bacia Cabo, mais recentemente denominada Bacia de Pernambuco, é 

constituída por conglomerados e argilitos da Formação Cabo, os quais se 

encontram parcialmente cobertos ou cortados por rochas vulcânicas da 

Formação Ipojuca (riolitos, traquitos e basaltos) e interrompidos pelo granito do 

Cabo de Santo Agostinho. Os sedimentos da Formação Cabo, embora muito 

argilosos, mostram estabilidade adequada em suas encostas, graças ao pré-

adensamento resultante do soterramento profundo a que foram submetidos. 

Entretanto, áreas expostas por grandes cortes mostram instabilidade de 

algumas encostas, como se observa na área do Complexo Industrial-Portuário 

de Suape, onde as intervenções são freqüentes para a implantação de novas 

indústrias. 

 

A Bacia Pernambuco-Paraíba tem, na base, os arenitos da Formação 

Beberibe, e, no topo, os calcários das Formações Gramame e Maria Farinha.  

 

A Formação Beberibe tem origem fluvial, razão pela qual apresenta areias com 

excelentes condições para acumulação de água subterrânea, sendo o maior e 

mais importante aqüífero da Região Metropolitana do Recife, conhecido como 

aquífero Beberibe. 

 

As Coberturas Sedimentares são compostas pelos sedimentos terciários da 

Formação Barreiras, que afloram em posições mais elevadas, e pelos terraços 

fluviais e marinhos quaternários, que formam as áreas de planície. A Formação 

Barreiras, também de origem fluvial, foi depositada sobre parte do 

embasamento cristalino e das bacias sedimentares já mencionadas. As 

camadas que a constituem são mais arenosas na base, e passam em direção 

ao topo para pacotes onde se intercalam camadas arenosas e argilosas, 

típicas de depósitos por enxurradas (leques aluviais). As areias dessa 

formação mostram um alto conteúdo de feldspatos, os quais, sujeitos aos 
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processos de argilização sob o clima quente e úmido, favorecem episódios de 

deslizamentos. A ação antrópica sobre os tabuleiros morfologicamente 

instáveis e os morros com encostas de declividade elevada induzem diferentes 

processos de desestabilização, com erosão pronunciada nas camadas mais 

arenosas, e com deslizamentos naquelas mais argilosas. É na Formação 

Barreiras que se observa a maior incidência de casos de deslizamentos e 

erosões na RMR, particularmente em Recife, Camaragibe, Olinda e Jaboatão 

dos Guararapes, pelo fato de essas áreas terem sido adensadas através de 

ocupações espontâneas ou informais. Focos de erosão, como os encontrados 

no Cabo de Santo Agostinho (Parque Armando Holanda), são decorrentes de 

reativações dos processos plúvio-fluviais, em áreas de relevo imaturo. 

(ALHEIROS et al., 2003). Outros estudos foram realizados nesta mesma área 

por LAFAYETTE et al. (2003), SILVA (2004), LAFAYETTE et al. (2005), 

LAFAYETTE (2006), SILVA et al. (2005). 

 

3.4  Relevo 

 

O relevo da RMR pode ser dividido em seis tipologias básicas (Tabela 3.2): 

serras, morros altos, tabuleiros, morros baixos, colinas e planícies costeiras. 

Essas feições apresentam comportamentos geológico-geotécnicos 

diferenciados para os topos, encostas e planícies. A Figura 3.5 apresenta estas 

tipologias básicas distribuídas na RMR. 

 

Tabela 3.2: Características morfológicas e topográficas dos tipos de relevo da 

RMR (ALHEIROS et al., 2003). 
Tipo de Relevo Características Morfológicas e Topográficas 

Serra Relevo movimentado com cristas contínuas, alongadas e de grande amplitude 

Morro alto Relevo movimentado com cristas alinhadas e de grande amplitude 

Morro baixo Relevo ondulado e de média amplitude 

Tabuleiro Relevo plano e contínuo de média amplitude 

Colina Relevo arredondado (colinoso) de baixa amplitude 

Planície costeira Relevo plano, com cotas inferiores a 10 metros 
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Figura 3.5: Mapa dos tipos de relevo (ALHEIROS, 1998). 

 

3.5  Histórico – Convênio “Cadastramento de Obras” 

 

A Região Metropolitana do Recife (RMR) é composta por 14 municípios e, 

como na maioria das grandes cidades de nosso país, apresenta inúmeros 

problemas resultantes da má ocupação do solo. Um destes principais 

problemas é a ocupação desordenada das encostas que, com freqüência, 

geram acidentes acompanhados de óbitos. A Tabela 3.3 apresenta as 

populações estimadas dos municípios da RMR para o ano de 2004 (dados 

baseados no último censo demográfico). 

 

Nos últimos dez anos, os escorregamentos de encostas mataram mais de cem 

pessoas em toda RMR no período chuvoso. Dados da CODECIPE e dos 

jornais locais revelam que de 1990 a 2000 ocorreram cerca de 150 mortes e 

mais de 9.000 desabrigados devido a escorregamentos. 
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Tabela 3.3: População estimada para a RMR em 2004 (Fonte: IBGE). 

Município População 

Abreu e Lima 95.198 

Araçoiaba 17.046 

Cabo de Santo Agostinho 166.286 

Camaragibe 143.732 

Igarassu 89.342 

Ipojuca 66.390 

Ilha de Itamaracá 18.040 

Itapissuma 22.018 

Jaboatão dos Guararapes 630.008 

Moreno 54.373 

Olinda 381.502 

Paulista 288.273 

Recife 1.486.869 

São Lourenço da Mata 92.732 

Total 3.551.809 

 

Em junho de 2003, uma precipitação pluviométrica de 99,4 mm em 24 horas 

deixou várias pessoas desabrigadas na RMR, provocando vários 

deslizamentos em encostas. Foram registrados 561 desabrigados nos 

municípios de Jaboatão dos Guararapes, Camaragibe, Recife e Olinda 

(BANDEIRA, 2003). Outro trabalho que relaciona o número de acidentes com a 

precipitação pode ser encontrado em PACHECO e COUTINHO (2006). 

 

Estes esforços na redução do número de acidentes nas áreas de morros vêm 

se traduzindo num esforço em conjunto do Poder Público, através dos 

Governos Federal, Estadual e Municipal com as universidades públicas, 

gerando o desenvolvimento de inúmeras dissertações de mestrado e teses de 

doutorado nesta área, além de apoios técnicos e cursos de capacitação de 

equipes municipais em mapeamento e gestão de risco ambiental em 

assentamentos precários. O presente trabalho faz parte desta linha de 

pesquisa desenvolvida pelo GEGEP / Área de Geotecnia da UFPE. 
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Neste contexto, a Região Metropolitana do Recife tem recebido recursos do 

OGU – Orçamento Geral da União para realizar intervenções nas áreas de 

morros e reduzir o número de acidentes. Com o elevado número de obras 

realizadas e o montante de recursos investidos na redução de risco dos morros 

da RMR, sentiu-se a necessidade de realizar um mapeamento dessas 

intervenções, com objetivo de ter essas obras espacializadas em mapas, a 

análise de seu comportamento, além de saber como elas estão contribuindo 

para evitar a ocorrência de novos acidentes. 

 

Sendo assim, a partir de um convênio firmado entre o Departamento de 

Engenharia Civil da Universidade Federal de Pernambuco (DEC / UFPE) e a 

Agência CONDEPE – FIDEM, foi firmado um contrato de serviço para a 

realização do levantamento cadastral e posicionamento terrestre, 

espacialização ou georeferenciamento, de 1.105 (mil cento e cinco) obras de 

contenção de encostas e drenagem associada às vias de acessibilidade, 

realizadas com os recursos do Orçamento Geral da União, exercícios de 2001 

e 2003. 

 

Com este levantamento cadastral, foi gerado um banco de dados de obras de 

contenção aplicados nos municípios da RMR com população inferior a 200 mil 

habitantes (e, portanto, contemplados com estes recursos), que são: 

 

1.  Abreu e Lima; 

2.  Araçoiaba; 

3.  Cabo de Santo Agostinho; 

4.  Camaragibe; 

5.  Ilha de Itamaracá; 

6.  Igarassu; 

7.  Ipojuca; 

8.  Itapissuma; 

9.  Moreno; 

10.  São Lourenço da Mata. 
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Como consta na Tabela 3.3, a RMR é composta por 14 municípios. Para 

completar esta lista, podemos citar os municípios que possuem mais de 200 mil 

habitantes e que, por este motivo, não foram contemplados com estes 

recursos: 

 

11. Jaboatão dos Guararapes; 

12. Olinda; 

13. Paulista; 

14. Recife (Capital). 

 

O estudo que se segue envolveu 11 dos 14 municípios, já que se resolveu 

incluir neste banco alguns exemplos de obras de contenção executadas na 

capital (Recife), realizadas com recursos próprios, na tentativa de tornar o 

banco de dados mais representativo de toda RMR. 

 

Podemos dizer então que o objetivo principal da criação deste banco foi 

realizar o mapeamento georeferenciado dessas obras, acompanhado de 

informações cadastrais e análises técnicas quanto às soluções adotadas, além 

de seus impactos e criação de situação de segurança para os beneficiados. 

 

Desta forma, acredita-se que estes dados venham apoiar a gestão de risco nos 

morros e as tomadas de decisões em investimentos futuros, os quais são 

ações coordenadas pelo Ministério das Cidades. 

 

3.6  Metodologia utilizada 

 

O planejamento inicial para a realização do mapeamento previa a criação de 

uma ficha de campo. Esta ficha de cadastramento de obras foi desenvolvida a 

partir de uma ficha preliminar fornecida pela Agência CONDEPE/FIDEM. A 

ficha foi idealizada de modo a dar as informações mais abrangentes possíveis 

para as situações / condições que deveriam ser encontradas no campo, de 

forma a poupar trabalho com anotações ou observações desnecessárias. A 

ficha de cadastramento de obras de contenção em encostas foi então 

idealizada de forma a conter 03 aspectos básicos: 
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1) Identificação; 

2) Fatores geradores do risco / Grau de risco; 

3) Dados relativos às obras; 

 

As Figuras 3.6 e 3.7 ilustram a ficha de campo adotada no mapeamento. 



 3 

 
Figura 3.6: Parte frontal da ficha de cadastro de obras de contenção de encostas (COUTINHO et al., 2004). 
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 4 

 
Figura 3.7: Parte traseira da ficha de cadastro de obras de contenção de encostas (COUTINHO et al., 2004). 
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3.7  Atividades de campo 

 

Os trabalhos de campo foram realizados num período de aproximadamente 7 (sete) 

meses, necessários para a conclusão das vistorias de todas as 1.105 obras nos 10 

municípios contemplados pelos recursos do OGU de 2001 e 2003. Estas vistorias foram 

sempre realizadas por uma equipe técnica formada por engenheiros e estagiário de 

engenharia. 

 

Para o levantamento de campo foram necessários os seguintes equipamentos: 

 

a) Aparelho GPS, para georeferenciamento das obras visitadas; 

b) Máquina digital; 

c) Ficha de campo (Figuras 3.6 e 3.7); 

d) Prancheta, lápis e borracha. 

 

Após a conclusão das vistorias nos 10 municípios contemplados com os recursos, foram 

realizadas algumas visitas em diferentes áreas da capital (Recife) com o objetivo de 

registrar a experiência desta cidade na construção de obras de contenção em áreas de 

risco (assentamentos precários). 

 

Estas visitas foram realizadas com a presença de técnicos da Defesa Civil do Recife 

(CODECIR) e da Empresa de Urbanização do Recife (URB) que, interessados nos 

resultados deste estudo, não mediram esforços em auxiliar a equipe de campo nas 

vistorias. 

 

Os resultados deste estudo podem ser encontrados no Capítulo 4 desta dissertação. 

 

3.8  Atividades na Área de Geotecnia – DEC / UFPE 

 

As atividades de escritório realizadas no mapeamento (ou cadastramento) de obras foram 

realizadas na Área de Geotecnia, localizada no Departamento de Engenharia Civil (DEC) 

da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE). 

 

Elas constaram das seguintes etapas: 
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o Digitalização das principais informações de todas as fichas de campo preenchidas 

em duas diferentes planilhas do “Microsoft Excel” (Figuras 3.8 e 3.9); 

o Lançamento dos pontos obtidos com o auxílio no GPS nos mapas (UNIBASES) 

disponibilizados pela agência CONDEPE / FIDEM (Figura 3.10); 

o Confecção de relatórios divididos em volumes, sendo cada um destes 

correspondentes a um dos diferentes municípios vistoriados. 

 

x y

1 1 Rua Bela Vista, n  51 - 281350 9089072
2 2 Rua 08, n  74 - 281605 9088625
3 3 Rua 18, n  140 Ponte dos Carvalhos 281789 9089308
4 4 Rua Bela Vista , n  144 Ponte dos Carvalhos 281252 9089132
5 5 Rua 21, n  81 Ponte dos Carvalhos 280883 9088796
6 6 Rua Bela Vista, n  21, 20B - 281394 9089047
7 7 Rua L, n  43 Ponte dos Carvalhos 281425 9088640
8 8 Rua Bela Vista, n  167, 192 Ponte dos Carvalhos 281209 9089233
9 10 Rua 08 Alto da Igreja 281465 9088500
10 11 Rua Travessa Santa Rosa Pontezinha 283187 9090306
11 12 Rua Bela Vista, n  97, 99, 101, 87 - 281298 9089089
12 13 Rua Bela Vista, n  190 - 281209 9089204
13 14 Rua 17, n  309, 12 Ponte dos Carvalhos 281236 9088952
14 15 Rua do Coqueirinho, n  182A, 184, 186, 190, 178 - 283045 9090523
15 16 Feito pelo morador - ? ?
16 17 Rua 17, n  05, 20, 58 Ponte dos Carvalhos 281329 9088895
17 18 Rua 19, n  06 - 281071 9088928
18 19 Rua 20, n  58 Ponte dos Carvalhos 281258 9088868
19 20 Rua 17, n  51, 12 (ver obra 14) Ponte dos Carvalhos 281236 9088952
20 22 Rua Bela Vista, n  75, 87, sn Ponte dos Carvalhos 281310 9089082
21 23 Rua bela Vista, n  41 Ponte dos Carvalhos 281367 9082064
22 24 Rua 08, n  91ª Ponte dos Carvalhos 281580 9088568
23 25 Rua Bela Vista, n  23, Igreja Ponte dos Carvalhos 281381 9089054
24 26 Rua Santa Rita, n  15, Triunfo Ponte dos Carvalhos 281379 9089211
25 27 Rua São Benedito, n  90ª Ponte dos Carvalhos 281330 9088968
26 28 Rua 21 de abril, n  67, 71, sn Ponte dos Carvalhos 283155 9090490
27 29 Travessa São Jorge Ponte dos Carvalhos 281511 9089052
28 31 Rua Bela Vista, n  103, 144, 130, 151 Ponte dos Carvalhos 281261 9089125
29 32 Rua Travessa Santa Rosa Pontezinha 283187 9090306

Nº

1. Município do Cabo de Santo Agostinho

Coordenadas UTM
BairroEndereçoNº Obra

1.1. Identificação da Obra - Regional 3

 
Figura 3.8: Planilha com identificação / localização das obras visitadas (COUTINHO et al., 

2005). 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

2 Pedra Rachão Suficiente Suficiente No solo Não Boa Sim Baixo Sim
6 Alvenaria Dobrada Suficiente Suficiente Coletadas Não Boa Sim Médio Sim
7 Alvenaria Dobrada + Tela Argamassada Insuficiente Suficiente No solo Não Boa Sim Médio Sim
8 Solo-Cimento + Tela Argamassada Insuficiente Suficiente Coletadas Não Boa Sim Médio Sim
9 Alvenaria Dobrada Insuficiente Suficiente Coletadas Não Boa Sim Médio Sim
10 Alvenaria Dobrada Insuficiente Suficiente Coletadas Não Boa Sim Médio Sim
11 Alvenaria Dobrada Suficiente Suficiente Coletadas Não Boa Sim Médio Sim
12 Pedra Rachão Suficiente Suficiente Coletadas Sim Boa Sim Baixo Sim
13 Pedra Rachão Suficiente Suficiente Coletadas Não Boa Sim Baixo Não
17 Alvenaria Dobrada Inexistente Suficiente No solo Não Boa Sim Alto Sim
18 Pedra Rachão Insuficiente Suficiente Coletadas Não Ruim Sim Médio Sim
20 Pedra Rachão Suficiente Suficiente Coletadas Não Boa Sim Baixo Sim

20_1 Alvenaria Dobrada + Tela Argamassada Suficiente Suficiente Coletadas Não Boa Sim Baixo Sim
21 Pedra Rachão + Tela Argamassada Insuficiente Suficiente Coletadas Não Boa Sim Baixo Sim
22 Pedra Rachão Suficiente Suficiente Coletadas Não Boa Não Baixo Sim
23 Solo-Cimento Suficiente Suficiente No solo Sim Boa Sim Baixo Sim
24 Alvenaria Dobrada Suficiente Suficiente No solo Sim Boa Sim Baixo Sim
25 Alvenaria Dobrada + Tela Argamassada Suficiente Suficiente Coletadas Não Boa Sim Médio Sim
26 Alvenaria Dobrada + Tela Argamassada Suficiente Suficiente Coletadas Não Média Sim Baixo Sim

26_1 Pedra Rachão Insuficiente Suficiente Coletadas Não Boa Sim Baixo Sim
27 Pedra Rachão Inexistente Suficiente No solo Não Boa Não Baixo Sim
28 Pedra Rachão Insuficiente Suficiente Coletadas Sim Boa Sim Baixo Sim
29 Pedra Rachão + Tela Argamassada Insuficiente Inexistente Coletadas Não Ruim Não Médio Não
30 Pedra Rachão Insuficiente Suficiente Coletadas Não Boa Sim Baixo Sim
31 Solo-Cimento Suficiente Suficiente Coletadas Não Ruim Sim Médio Sim
32 Alvenaria Dobrada Insuficiente Suficiente Coletadas Não Boa Não Baixo Sim

1.2. Principais Características da Obra - Regional 1
1. Município do Cabo de Santo Agostinho

Conservação 
da ObraTipo de Obra

Satisfação 
da 

População
Grau de Risco do SetorN° Registro De Acordo com o ProjetoDrenagem da Estrutura de 

Contenção Águas Servidas Vegetação de Grande 
Porte

Drenagem Superficial 
(Microdrenagem)

 
Figura 3.9: Planilha com principais características da ficha de campo (COUTINHO et al., 2005). 
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Figura 3.10: Exemplo de localização na UNIBASE de obras vistoriadas (COUTINHO et al., 2005).
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CAPÍTULO 4 

 

APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS DO MAPEAMENTO 

 

4.1  Comentários iniciais 

 

Um dos principais objetivos da primeira parte desta dissertação é ilustrar os 

métodos utilizados (muros de contenção, obras de proteção superficial, 

sistemas de drenagem, etc.) em cada município na tentativa de reduzir o risco 

nas áreas de ocupação desordenada. 

 

Neste capítulo são apresentados os principais problemas relacionados a cada 

tipo construtivo (problemas erosivos em sacos de solo-cimento, problemas na 

drenagem, etc.) encontrados durante as visitas às 11 cidades incluídas, 

juntamente com uma análise final do mapeamento realizado. 

 

Espera-se, assim, que os dados apresentados neste capítulo venham a servir 

como mais uma fonte, um guia, de como se deve ou não proceder ao intervir 

em áreas de morros ocupados desordenadamente. Desta forma, espera-se que 

os erros antigos não sejam repetidos, dando espaço aos novos erros e, 

conseqüentemente, aos novos desafios. 

 

4.2  Dados obtidos em campo 

 

Durante as vistorias, não foram encontradas somente obras de contenção. 

Também foram observadas outros tipos de obras, como: 

 

a) Canais e obras de drenagem em geral; 

b) Escadarias; 

c) Pavimentação; 

d) Pontes / Pontilhões, etc. 
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Estes itens também estavam inclusos nas vistorias, pois se tratavam de 

melhorias na drenagem e nas vias de acessibilidade dos locais de risco, 

previstas nos recursos do orçamento. 

 

O banco de dados de obras gerado apresenta os resultados da utilização de 

diversos métodos de estabilização de encostas encontrados nas obras 

vistoriadas, além de alguns itens como os citados acima. Como a contagem de 

itens realizada pela equipe de campo foi distinta da utilizada pela Agência 

CONDEPE / FIDEM, o número final de obras contidas no banco de dados foi 

de 849, contra as 1.105 obras previstas inicialmente (ver item 3.5 do Capítulo 

3). 

 

Entretanto, não é escopo desta dissertação analisar todos os itens contidos nas 

vistorias. Ou seja, neste trabalho só são apresentados os dados relativos às 

obras de estabilização realizadas nestes municípios, excluindo-se os demais 

itens vistoriados. 

 

4.3  Obras de estabilização na RMR 

 

Parece haver na RMR uma confusão em torno do que seriam as obras de 

estabilização. Talvez esta confusão tenha proporções geográficas que se 

estendam aos limites da região. 

 

Foi observado durante as conversas entre a equipe que realizava as vistorias e 

os técnicos das prefeituras que não há clareza na diferença entre obras de 

contenção e de proteção superficial, já que ambas são consideradas obras de 

estabilização. 

 

As obras de estabilização podem ser divididas basicamente em 3 tipos (ver 

Tabela 2.5 no Capítulo 2, item 2.3.1): 

 

a) Sem estrutura de contenção; 

b) Com estrutura de contenção; 

c) Proteção para massas movimentadas. 
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Para o grupo de obras realizadas sem estrutura de contenção, podemos 

destacar o uso das seguintes soluções: 

 

a) Obras de retaludamento; 

b) Obras de proteção superficial; 

c) Drenagem. 

 

E é justamente nas obras de proteção superficial que o principal problema 

aparece: alguns municípios utilizam (e consideram) as alvenarias armadas 

como obras de contenção. Ou seja, não é um fato raro encontrar muros deste 

tipo com a função de “conter” encostas com grandes desníveis. 

 

Resolvida esta confusão inicial, segue-se aos dados obtidos no mapeamento. 

 

4.3.1 Municípios vistoriados 

 

Como já descrito no capítulo anterior, foram vistoriados 11 municípios. Dos 

municípios apresentados na Tabela 3.3, apenas em 3 municípios não foram 

realizadas visitas de campo, sendo estes: Jaboatão dos Guararapes, Olinda e 

Paulista. 

 

Nos municípios restantes (excluindo-se a capital, Recife), as visitas foram 

realizadas segundo cronograma pré-estabelecido, com acompanhamento de 

técnicos e / ou fiscais das respectivas prefeituras, contando com os projetos 

das obras que seriam vistoriadas. 

 

Os resultados das vistorias realizadas são uma síntese dos relatórios 

apresentados à Agência CONDEPE / FIDEM, com as características que 

interessam ao estudo, além das obras visitadas na capital, Recife (que não 

está incluída nos relatórios). 
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4.3.2 Obras de contenção na RMR 

 

Em todos os municípios vistoriados, não foi encontrada nenhuma obra de 

contenção diferente do Grupo 1 – Tipo 1, apresentados nos itens 2.4 e 2.4.1 do 

Capítulo 2. Ou seja, verificou-se somente a existência de obras de contenção 

passivas que se opõem ao empuxo somente pelo peso próprio. Em resumo, só 

foram encontrados muros de arrimo. 

 

Dos muros de arrimo encontrados, só foram verificados dois tipos distintos (ver 

Figura 6.8): 

 

o Muros de pedra-rachão (concreto ciclópico): Tipo mais comum, 

encontrado em todos os 11 municípios visitados; 

o Muros de solo-cimento ensacado: Encontrado apenas nos municípios de 

Araçoiaba (para estabilização de um processo erosivo), Cabo de Santo 

Agostinho e Recife. Ou seja, apenas em 2 municípios foram 

efetivamente utilizadas obras desta natureza em encostas ocupadas. 

 

4.3.2.1 Muros de pedra rachão (concreto ciclópico) 

 

São, sem dúvida, o tipo de solução mais adotada em toda RMR. Foram 

encontrados em todos os municípios vistoriados e corresponderam à quase 

totalidade dos muros de arrimo vistoriados. 

 

A população beneficiada confia mais nestes muros que nos muros de sacos de 

solo-cimento, além do aspecto visual destas obras, que geralmente é mais 

agradável. 

 

As Figuras 4.1 e 4.2 apresentam diferentes situações de aplicação deste tipo 

construtivo. 

 

Em geral, são bem construídos, pois a técnica é bastante dominada na região. 

Entretanto, o principal problema associado a este tipo construtivo é a ausência 

de drenagem. Não é incomum encontrar muros construídos sem a presença de 
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canaletas (ou micro-drenagem em geral – ver item 2.3.3.2 no Capítulo 2), como 

mostram as Figuras 4.3 e 4.4. 

 

Figura 4.1: Muro de pedra rachão no 

município de São Lourenço. 

Figura 4.2: Muro de pedra rachão no 

município de Moreno. 

 

 
Figura 4.3: Muro de pedra rachão no 

município de Igarassu. 

Figura 4.4: Detalhe da Figura 4.3, 

apresentando os barbacãs obstruídos. 

 

Falhas deste tipo acabam gerando problemas graves, como é o caso mostrado 

nestas duas últimas figuras. Neste caso, a ausência de canaletas e caixas 

coletoras em todo o entorno da obra fez com que o morador, incomodado pelas 

águas servidas que corriam pelos barbacãs, obstruísse-os fortemente com 

garrafas PET. Como conseqüências disto, estas águas se acumulam à 

montante do muro (gerando grandes pressões hidrostáticas), e acabam 

percolando por baixo deste, como mostra a figura 4.3. Como foi visto na Figura 
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2.27, problemas na drenagem são grandes responsáveis por acidentes em 

muros de arrimo (cerca de 33%).  

 

Estes problemas de drenagem insuficiente da estrutura de arrimo (ver 

LACERDA 2006) também são causados pela má execução dos barbacãs. As 

Figuras 4.5 e 4.6 ilustram a execução do barbacãs num muro de pedras 

rachão. 

 

  
Figura 4.5: Vista geral da construção 

do muro de pedra rachão no município 

de Camaragibe. 

Figura 4.6: Detalhe da fixação do 

geotêxtil. Notar a ausência de colchão 

drenante. 

 

Observa-se nas figuras acima que não há a execução de um colchão drenante 

à montante do muro. Como se sabe, os muros de peso construídos com 

reaterro geralmente prevêem um colchão de areia no contato com o solo 

escavado, de modo a anular os empuxos devido à percolação agindo no tardoz 

do muro. Quando a encosta não tem lençol d’água elevado, os fatores de 

segurança adotados previnem o insucesso, pois os esforços adicionais devidos 

à percolação das águas provenientes de precipitações pluviais são pequenos. 

No entanto, se o lençol d’água é elevado, este fato não pode ser negligenciado, 

pois a drenagem apenas na face de um muro, de qualquer tipo, torna-se 

insuficiente. Nesses casos é necessário prever uma drenagem afastada do pé 

do muro, com um colchão horizontal drenante (areia, preferivelmente) de 

largura suficiente para que o rebaixamento do lençol faça com que o peso de 
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toda a massa de terra sobre o colchão drenante atue como um muro de peso 

(LACERDA, 2006). 

 

Em encostas ocupadas, deve-se prever ainda a possibilidade de vazamento de 

tubulações de água tratada, esgoto, presença de fossas, etc. no que diz 

respeito à drenagem interna destas estruturas. 

 

Também não é raro encontrar barbacãs mal instalados: inclinados para cima ou 

instalados em locais errados como, por exemplo, no topo do muro. As Figuras 

4.7 e 4.8 ilustram simultaneamente estas duas situações. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.7: Vista geral de muro de 

pedra rachão com barbacãs 

posicionados no topo - município de 

Abreu e Lima. 

Figura 4.8: Barbacãs posicionados 

para cima e no topo de um muro de 

pedra rachão no município de Abreu e 

Lima. 

 

Como se percebe então pelas figuras apresentadas, a drenagem se apresenta 

como um dos principais problemas encontrados no mapeamento. Outros 

problemas encontrados nestes muros foram: a) presença de trincas e fissuras, 

mas foram fatos que ocorreram numa freqüência insignificante em relação ao 

número de obras visitadas; b) o descalçamento destes muros causados pela 

erosão em sua base, ocasionada principalmente pela falta de drenagem e 

proteção superficial neste local (tratamento incompleto). 
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4.3.2.2 Muros de solo-cimento ensacado 

 

Como foi visto no item 2.4.1.2, estes muros são conhecidos erroneamente 

como “Rip-Rap” na região. É uma técnica que, apesar de ainda pouco utilizada 

na RMR (como comentado no item 4.3.2, apenas em 2 municípios foram 

encontradas obras em encostas ocupadas desta natureza) se apresenta 

promissora devido a seu baixo custo em relação a outros métodos e pelo fato 

de não requerer mão-de-obra especializada (ver Tabelas 2.6 e 6.6 e Figura 

2.29). 
 

As Figuras 4.9 a 4.11 apresentam obras desta natureza nos municípios onde 

foram encontradas (Cabo de Santo Agostinho, Recife e Araçoiaba). 

 

Figura 4.9: Muro de solo-cimento 

ensacado no município do Cabo de 

Santo Agostinho. 

Figura 4.10: Muro de solo-cimento 

ensacado na capital, Recife. 

 

 
Figura 4.11: Muro de solo-cimento 

ensacado no município de Araçoiaba. 
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Os principais problemas relacionados com este tipo construtivo foram os 

problemas erosivos no solo-cimento (o que gera um péssimo aspecto visual da 

obra). Este problema provavelmente está associado ao não cumprimento do 

traço especificado no projeto, além da deficiência (ou ausência) da proteção 

superficial dos sacos, como está demonstrado nas Figuras 4.12 e 4.13. 

 

 
Figura 4.12: Muro de solo-cimento 

ensacado no município do Cabo de 

Santo Agostinho. Obra inacabada. 

Figura 4.13: Muro de pedra rachão 

com solo-cimento ensacado no 

município de Camaragibe. 

 

Obras deste tipo são geralmente desaprovadas pelos moradores beneficiados 

que, pelo aspecto visual desagradável que apresentam, acabam preferindo os 

muros de pedra rachão, geralmente de melhor aspecto. 

 

4.3.3 Obras de proteção superficial na RMR 

 

4.3.3.1 Muros de alvenaria dobrada 

 

São muito conhecidos na região e, às vezes, podem ser utilizados como uma 

alternativa aos muros de pedra rachão para pequenas alturas (por apresentar 

custo inferior ao das pedras). 

 

Por não possuírem peso próprio suficiente para se opor ao empuxo das terras, 

não podem ser considerados como obras de contenção. 
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As Figuras 4.14 e 4.15 ilustram exemplos de sua utilização na região. 

 

 
Figura 4.14: Muro de alvenaria dobrada 

município do Cabo de Santo Agostinho.

Figura 4.15: Muro de alvenaria 

dobrada município do Cabo de Santo 

Agostinho. 

 

Semelhante aos muros de arrimo de pedras rachão, o principal problema 

observado nestes muros foi a drenagem. A Figura 4.16 ilustra um exemplo 

onde o morador, para aumentar a área de sua casa, obstruiu todos os 

barbacãs do muro com argamassa. A Figura 4.17 apresenta um tratamento 

incompleto, onde a ausência da micro-drenagem está provocando a erosão na 

base dos muros, descalçando-os. 

 

Figura 4.16: Muro de alvenaria dobrada 

com barbacãs obstruídos no município 

do Cabo de Santo Agostinho. 

Figura 4.17: Muros de alvenaria 

dobrada no município do Cabo de 

Santo Agostinho. 
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4.3.3.2 Cimentados 

 

São uma alternativa mais barata às telas argamassadas, sendo mais indicados 

para solos arenosos, onde o principal problema é a erosão. Não foram muito 

freqüentes e, geralmente, apresentaram-se danificados devido a impactos 

mecânicos, associados à má compactação do solo subjacente e problemas de 

infiltração (Figuras 4.18 e 4.19). 

 

Figura 4.18: Cimentado sobre muro de 

contenção no município do Cabo de 

Santo Agostinho. 

Figura 4.19: Cimentado danificado no 

município do Cabo de Santo 

Agostinho. 

 

4.3.3.3 Telas argamassadas 

 

É o sistema de proteção superficial mais utilizado na região. Semelhante aos 

muros de arrimo em pedras-rachão, é a proteção superficial que detêm a maior 

confiança dos moradores beneficiados. Têm a função de impermeabilizar o 

terreno, protegendo-o de processos erosivos e de infiltração de água, com 

vistas principalmente à melhoria das condições de estabilidade (GEO-RIO, 

2000). Mais detalhes de sua execução podem ser encontrados em ALHEIROS 

et al. (2003). 

 

As Figuras 4.20 a 4.22 ilustram respectivamente parte do processo construtivo 

e exemplos de sua utilização em diferentes municípios. 
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Figura 4.20: Processo de execução de 

uma tela argamassada no município do 

Cabo de Santo Agostinho. 

Figura 4.21: Tela argamassada no 

município de Camaragibe. 

 

 
Figura 4.22: Tela argamassada na capital, Recife. 

 

Entretanto, como se observou nas visitas (e como está demonstrado nas 

Figuras 4.21 e 4.22), não há a presença de canaletas longitudinais em quase 

todas estas obras. Como conseqüência, temos grandes volumes d’água que 

descem por esta proteção impermeável, causando grande transtorno aos 

moradores que se localizam na parte inferior. 

 

Nas vistorias realizadas, foi comum a presença de telas argamassadas 

danificadas. As Figuras 4.23 a 4.26 apresentam algumas destas obras. 

 

As Figuras 4.23 e 4.24 apresentam um caso onde o grande volume d’água que 

passa por cima da proteção acabou por destruí-la. 
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Figura 4.23: Tela argamassada 

danificada no município de 

Camaragibe. 

Figura 4.24: Detalhe da tela 

argamassada danificada no município 

de Camaragibe. 

Figura 4.25: Tela argamassada 

danificada no município do Cabo de 

Santo Agostinho. 

Figura 4.26: Detalhe da tela 

argamassada danificada no município 

do Cabo de Santo Agostinho. 

 

A Figura 4.25 apresenta um caso onde a água que se infiltra na parte superior 

do talude passando por baixo da tela argamassada acabou por descolá-la do 

muro de pedra rachão. Também não há canaletas longitudinais entre a tela e o 

muro, resultando num grande volume de água na parte inferior do talude, 

causado grande insatisfação do morador beneficiado. 

 

A Figura 4.26 apresenta outro caso de tela danificada (quebrada), também sem 

a presença de canaletas entre ela e o muro. 

 

 

 



 86

4.3.3.4 Gramíneas 

 

Infelizmente, são pouco utilizadas na RMR. Foram encontrados poucos casos 

de sua utilização em todo o mapeamento realizado, como está apresentado na 

Figura 4.27. 

 

Figura 4.27: Utilização de gramíneas como proteção superficial no 

município de Camaragibe. 

 

Segundo justificam os moradores, a pouca utilização desta solução se dá pelo 

acúmulo de lixo causado por sua folhagem (caso esta se torne alta), fato que 

provoca mau cheiro e aparecimento de insetos e roedores. Como prova deste 

fato as Figuras 4.28 e 4.29 apresentam dois casos semelhantes: A primeira, 

mostra um morador do município de São Lourenço da Mata retirando com uma 

enxada toda a vegetação natural do talude. A segunda figura ilustra uma obra 

no município de Camaragibe onde estava prevista a proteção superficial com o 

uso de gramíneas, que foi proibida pela moradora. 
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Figura 4.28: Morador retirando a 

proteção superficial no talude de sua 

residência. 

Figura 4.29 Obra onde estava previsto 

o uso de gramíneas, proibido pela 

moradora. 

 

Também há alguns casos de projetos analisados onde estava previsto o plantio 

de gramíneas, contudo houve a execução de tela argamassada, a pedido dos 

moradores. 

 

Não foram encontrados outros métodos de proteção superficial nas obras 

vistoriadas no mapeamento. 

 

4.3.4 Obras de drenagem na RMR 

 

O sistema de drenagem superficial é composto, basicamente, dos seguintes 

dispositivos: canaleta longitudinal, canaleta transversal de descida, caixas 

coletoras e de passagem e dissipadores de energia (GEO-RIO, 2000). Este 

sistema tem a função de captar, conduzir e dar destino final adequado às 

águas captadas. 

 

As obras de drenagem encontradas nas vistorias consistiram basicamente de 

canaletas longitudinais e transversais, pré-fabricadas ou moldadas “in loco”. 

Estas canaletas geralmente estão presentes nas cristas, nos pés e nas laterais 

dos muros, devendo sempre estar ligadas as canaletas de descida localizadas 

nas laterais das escadarias, ou diretamente à linha d’água existente na 

pavimentação, como mostram as Figuras 4.30 a 4.32. 
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Figura 4.30: Canaletas interligadas à 

linha d’água da pavimentação no 

município de Igarassu. 

Figura 4.31: Escadaria com canaletas 

nas laterais no Município de Igarassu. 

 

 
Figura 4.32: Canaletas interligadas com 

a pavimentação no município de 

Moreno. 

 

4.4  Tratamento global versus tratamento pontual 

 

As soluções globais de tratamento de encostas envolvem o sistema de 

drenagem, proteção superficial, obras de contenção e / ou retaludamento. 

Estas soluções tratam as encostas como um todo, possibilitando melhores 

condições de estabilidade. As obras pontuais podem perder sua eficácia em 

pouco tempo, chegando até a serem destruídas, pela falta de atuação global, 

manutenção, harmonia com o restante da área, etc. 
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As Figuras 4.33 e 4.34 apresentam a diferença entre tratamentos pontuais e 

globais. 

 

Figura 4.33: Tratamento pontual da 

encosta no município do Cabo de 

Santo Agostinho. 

Figura 4.34: Tratamento global da 

encosta no município do Cabo de 

Santo Agostinho. 

 

Outros detalhes do tratamento global podem ser encontrados no item 2.3.1 do 

Capítulo 2. 

 

4.5  Classificação final dos municípios avaliados no mapeamento 

 

Finalizado o mapeamento, decidiu-se então classificar os municípios 

vistoriados (excluindo-se Recife), atribuindo-lhes notas individuais por algumas 

das características observadas no trabalho. Desta forma, torna-se mais fácil 

futuramente para os órgãos responsáveis, baseados em resultados desta 

natureza, beneficiar com maiores parcelas das verbas recebidas do Orçamento 

Geral da União os municípios mais cuidadosos com o emprego das verbas 

recebidas no passado. 

 

A Tabela 4.1 apresenta as características observadas com suas respectivas 

notas. 
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Tabela 4.1: Síntese final das obras vistoriadas no mapeamento. 

Síntese da Avaliação 
nº de obras visitadas Classificação Município 

OGU 2001 OGU 2003 Excelente Boa Regular Insuficiente NC*
Classificação 
de Qualidade

Qualidade 
de Projeto 

Prazo de 
Execução

Classificação 
Final 

Abreu e Lima 15 0 0 3 1 0 11 0,18 0,50 0,00 0,26 
Araçoiaba 6 1 0 5 1 0 1 0,61 0,75 0,50 0,64 

Cabo de Santo Agostinho 139 30 30 49 60 12 18 0,59 0,50 0,25 0,50 
Camaragibe 421 5 62 234 113 5 12 0,69 1,00 0,75 0,80 

Igarassu 23 1 18 1 3 2 0 0,86 1,00 1,00 0,93 
Ipojuca 0 11 2 2 7 0 0 0,64 1,00 0,50 0,73 

Itamaracá 6 3 3 1 3 1 1 0,61 0,50 1,00 0,64 
Itapisssuma 0 3 3 0 0 0 0 1,00 1,00 1,00 1,00 

Moreno 12 5 5 4 3 4 1 0,62 1,00 1,00 0,81 
São Lourenço da Mata 143 25 10 59 62 5 32 0,51 0,75 1,00 0,67 

Total 849 133 358 253 29 76 --- --- --- --- 
(*) NC = Não classificada por não haver obra no local, obra em execução, feita pelo morador, impossível visualizar ou problemas com licitação. 

 

Tabela 4.2: Tabela de pesos utilizados nos cálculos. 

Pesos 

Excelente Boa Regular Insuficiente NC* Classificação de 
Qualidade - CQ 

Qualidade de 
Projeto - QP 

Prazo de 
Execução - PE 

4 3 2 1 0 3 2 1 
 

Classificação de Qualidade = 
( )

( )200320014
01Re234

OGUOGU
NCteInsuficiengularBoaExcelente

+∗
∗+∗+∗+∗+∗

 (4.1) 

Classificação Final = ( )
6

123 PEQPCQ ∗+∗+∗  (4.2) 

90 
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As Equações 4.1 e 4.2 ilustram como foram calculadas a Classificação de 

Qualidade da obra (CQ) e a Classificação Final (CF). Para a Qualidade do 

Projeto (QP) e o Prazo de Execução (PE) foram atribuídos valores entre 0 e 1 a 

partir das avaliações destes dois itens realizadas em conjunto com os 

engenheiros da Agência CONDEPE / FIDEM. 

 

Os pesos da Tabela 4.2 foram escolhidos da seguinte forma: 

 

• Peso 0 (zero) dado às obras não classificadas, pois são os casos 

considerados mais críticos já que estas constam na lista de obras 

executadas mas que não foi possível realizar a fiscalização; 

• Peso crescente, de 1 a 4 (de insuficiente para excelente, 

respectivamente), para a classificação da obra baseada nas tabelas 

apresentadas nas Figuras 3.8 e 3.9. 

 

Os itens CQ, QP e PE levaram em conta as seguintes características: 

 

o Classificação da Qualidade (CQ) - Foram levados em consideração os 

resultados finais dos Relatórios de Cadastramento de Obras dos OGU's 

2001 e 2003. Estes resultados foram baseados nos dados obtidos 

através de tabelas apresentadas nas Figuras 3.8 e 3.9. Por ter sido 

considerado como o fator mais importante, recebeu peso 3 (três); 

o Qualidade de Projeto (QP) - Foram levados em consideração o 

tratamento global ou pontual das intervenções, além da organização do 

projeto básico. Por ter sido considerada como fator de importância 

mediana, recebeu peso 2 (dois); 

o Prazo de Execução (PE) - Foram analisados os prazos finais de entrega 

das prestações de contas das obras em questão. Por ter sido 

considerado como o fator menos importante dos três (CQ, QP e PE), 

recebeu peso 1 (um) 

 

O resultado geral da classificação de qualidade levando em conta todas as 

obras vistoriadas (em todos os municípios) está apresentado na Figura 4.35. 
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Figura 4.35: Síntese da qualidade das obras dos recursos do OGU 2001 e 

2003. 

 

Observa-se na Tabela 4.1 que foram obtidas notas finais ou Classificações 

Finais variando entre 0 e 1, que vão auxiliar na divisão dos recursos futuros, 

além de indicar quais municípios e itens necessitam de maior atenção e 

cuidados na fiscalização destas verbas. Desta forma, espera-se com mais este 

instrumento auxiliar na melhoria da qualidade das intervenções futuras nestes 

municípios. 

 

4.6  Conclusões do mapeamento de obras 

 

Face ao exposto, conclui-se que ainda há muito que avançar na área de 

estabilização de encostas ocupadas desordenadamente em nossa região. 

 

Ainda são poucos os métodos utilizados na estabilização de encostas na RMR, 

apesar de existirem vários disponíveis (ver Tabela 2.5 e Figura 6.8). Além disto, 

ainda há que se avançar nos mecanismos de fiscalização de obras, controle de 

qualidade das obras e dos projetos apresentados, garantindo um emprego 

mais eficaz das verbas disponíveis, gerando obras mais duradouras e maior 

satisfação dos beneficiados. 
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CAPÍTULO 5 

 

ESTUDO DE CASO: CARACTERIZAÇÃO GEOTÉCNICA DE RUPTURA 

OCORRIDA NA UR -2 (IBURA) 

 

5.1  Introdução 

 

Os dados apresentados neste capítulo são frutos de uma investigação 

geotécnica (apoio técnico) realizada pelos engenheiros seniores Roberto 

Quental Coutinho (D.Sc. - Coordenador) e Alexandre Duarte Gusmão (D.Sc.), 

além do engenheiro mestrando Rafael Galvão de Santana. Esta investigação 

foi realizada através de um convênio entre a Área de Geotecnia – DEC / UFPE 

– e a Coordenadoria de Defesa Civil do Recife, CODECIR após um acidente 

que causou uma vítima fatal e a destruição de duas residências no bairro do 

Ibura, Cidade do Recife. Este estudo faz parte de uma das linhas de pesquisa 

do Grupo de Engenharia Geotécnica de Encostas e Planícies – GEGEP. 

 

Pela importância do tema e por ocasião da confecção deste trabalho, decidiu-

se por incluir estes dados nesta dissertação, presentes nos Relatório de 

Estudos Geotécnicos e no Parecer Técnico, ambos apresentados à Defesa 

Civil do Recife (COUTINHO et al. 2005 e COUTINHO et al. 2006). Desta forma, 

além de elucidar o ocorrido, eles viriam somar ainda mais conhecimento a este 

trabalho. 

 

Sendo assim, este capítulo irá apresentar simultaneamente as metodologias e 

os resultados do estudo deste caso de ruptura ocorrida em uma encosta não-

saturada com ocupação desordenada na UR 2, Ibura.  

 

Como citado no item 1.3 deste trabalho, este capítulo consta de toda 

investigação geotécnica realizada em campo e no laboratório de solos e 

instrumentação da UFPE. 
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5.2  Localização 

 

O bairro do Ibura fica localizado na zona sul da Cidade do Recife, mais 

precisamente na Região Político-Administrativa (RPA) 6 deste município, 

microrregião 6.3. A Figura 5.1 apresenta um trecho do mapa de risco de 

escorregamento das encostas ocupadas do Recife (ALHEIROS, 1998) com 

destaque do local do deslizamento. A Figura 5.2 apresenta uma imagem de 

satélite com a área onde ocorreu a ruptura. 

 

 
Figura 5.1: Trecho do “Mapa de risco de escorregamento das encostas 

ocupadas do Recife”, com localização da área de estudo (Modificado de 

ALHEIROS, 1998). 

Local do deslizamento 
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Figura 5.2: Imagem de satélite do local do deslizamento. 

95 
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Como se percebe pela Figura 5.1, a área onde ocorreu o deslizamento está 

situada em uma localidade já classificada anteriormente como uma área de 

“RISCO ALTO” (ver legenda). Mais detalhes sobre a criação deste mapa de 

risco de escorregamentos das encostas ocupadas do Recife podem ser 

encontrados em ALHEIROS (1998). 

 

O local do deslizamento se encontra no interior da circunferência da imagem da 

Figura 5.2 e na foto de campo da Figura 5.3. 

 

 
Figura 5.3: Foto do local do deslizamento. 

 

5.3  Aspectos climáticos 

 

Os aspectos gerais climáticos desta localidade, por se situar dentro da RMR, 

são idênticos aos descritos no Item 3.2 (Capítulo 3) desta dissertação. 

 

As Figuras 5.4 e 5.5 apresentam, respectivamente, os gráficos das chuvas 

acumuladas no período de 12 meses versus o número de dias com chuva e as 

chuvas acumuladas em 24 horas para o mês de outubro de 2005. Estes dados 

foram obtidos diretamente do sítio do Instituto Nacional de Meteorologia – 

INMET, e correspondem a uma única estação meteorológica (Curado), 

selecionada por ser a mais próxima do local do acidente. 
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Figura 5.4: Chuvas mensais acumuladas no período de 12 meses (março / 

2005 a fevereiro / 2006) versus o número de dias com chuva (Fonte: INMET). 

 
Figura 5.5: Chuvas acumuladas em 24 horas para o mês de outubro de 2005 

(Fonte: INMET). 

 

5.4  Aspectos geológicos 

 

A área objeto de estudo corresponde a uma encosta constituída de sedimentos 

não consolidados da Formação Barreiras. Esta unidade teve sua deposição 

associada a eventos cenozóicos de natureza climática e/ou tectônica, que 

permitiram, durante o final do Terciário (Plioceno), há cerca de 1,7 milhões de 

anos (ver Tabela 3.1), o extenso recobrimento das superfícies expostas do 

embasamento, colmatando um relevo bastante movimentado (ALHEIROS, 

1998). 

 

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

coloração creme a avermelhada, dependendo da intensidade da oxidação do 
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ferro. Essa formação associada aos processos fluviais, mostra pelo menos três 

fácies distintas (Modificado de BANDEIRA, 2003): 

 

o Leque aluvial proximal: Os sedimentos das fácies de leque proximal 

mostram estratificação sub-horizontal, granulação grossa e má seleção 

granulométrica, com conteúdo de argila deposicional além daquela 

disseminada pelo sedimento em decorrência da argilização dos 

feldspatos que constituem na grande parte dos grãos depositados no 

tamanho areia; 

o Canal fluvial: Estes sedimentos apresentam estrutura maciça e seu 

conteúdo de argila é resultante da argilização dos feldspatos que 

constituem parte dos grãos depositados no tamanho areia; 

o Leque distal/planície aluvial: Seus sedimentos mostram uma 

estratificação horizontal com intercalação de camadas arenosas e 

argilosas. 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. Essa alternância argila / areia cria situações peculiares 

quanto à estabilidade das encostas: se o talude cortado tiver como 

camada de topo a argila, esta segurará o relevo, reduzindo a erosão da 

camada subjacente; quando a camada de topo é a areia, a alta 

infiltração em superfície favorecerá a saturação, a erosão na crista e 

possíveis escorregamentos associados no talude (ALHEIROS, 

comunicação verbal); 

 

A encosta em estudo é composta por sedimento arenoso de canal fluvial 

sobreposto a um paleosolo (com laterita) de depósito anterior 

(descontinuidade). 

 

Mais detalhes dos aspectos geológicos gerais desta área podem ser 

encontrados no Capítulo 3 desta dissertação. 

 

Dada a alta importância da Formação Barreiras a eventos de deslizamento e 

erosão, inúmeros esforços vêm sendo realizados pelo GEGEP / Área de 
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Geotecnia – DEC / UFPE de forma para a sua caracterização geológico – 

geotécnica adequada (ver COUTINHO e SILVA, 2005). Neste sentido, o estudo 

realizado no presente trabalho é também parte integrante deste esforço. 

 

5.5  Atividades de campo e laboratório 

 

Deve-se previamente dizer que a grande maioria das atividades de campo e 

laboratório executadas foram previstas numa Proposta Técnica para realização 

de um apoio técnico realizado através de convênio entre a Área de Geotecnia – 

DEC / UFPE – e a Defesa Civil do Recife, CODECIR. Este apoio teve o objetivo 

de esclarecer as causas e sugerir a estabilização de um local onde houve um 

deslizamento com a ocorrência de um óbito em mês que tradicionalmente 

apresenta valores acumulados de precipitação muito inferiores aos observados 

na média histórica anual. 

 

A Tabela 5.1 apresenta um resumo dos ensaios realizados em campo e 

laboratório. Como se nota através desta tabela, alguns ensaios realizados não 

estavam previstos na proposta técnica apresentada à Defesa Civil do Recife e, 

portanto, não estão presentes nos relatórios apresentados. 

 

Estes ensaios adicionais foram realizados no intuito de enriquecer os dados já 

obtidos na prestação de serviço e publicá-los. 

 

Nos itens a seguir serão apresentadas as metodologias e os equipamentos que 

foram utilizados no programa de investigação geotécnica de campo e de 

laboratório e posterior análise dos resultados / conclusão dos serviços. 
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Tabela 5.1: Quadro resumo dos ensaios de campo e laboratório realizados 

(Modificada de COUTINHO et al. 2006). 

Local 
Ensaio 

Campo Laboratório 

n º. de 

ensaios 

Determinação de umidade X X 42 

Permeabilidade “in situ” (Guelph) X  05 

Granulometria com sedimentação 

(com uso de defloculante) 
 X 05 

Granulometria com sedimentação 

(sem uso de defloculante) (*) 
 X 05 

Limite de Liquidez  X 05 

Plasticidade  X 05 

Densidade real dos grãos  X 05 

Determinação de curvas características(*)  X 03 

Permeabilidade saturada 

(Tri-Flex 2) (*) 
 X 03 

Cisalhamento Direto  

(amostras nas umidades naturais) 
 X 08 

Cisalhamento Direto 

(amostras inundadas) 
 X 12 

(*) Ensaios não previstos na proposta técnica apresentada à CODECIR. 

 

 

5.5.1 Atividades de campo 

 

O objetivo desta etapa do trabalho era o estudo das propriedades dos solos a 

partir de ensaios de laboratório. O entendimento do comportamento dos 

materiais no campo é de grande importância na análise dos resultados dos 

ensaios de laboratório. Além disso, estes resultados têm pouca validade se os 

critérios e técnicas adotadas na obtenção das amostras vierem a destruir a 

estrutura que o solo apresenta no campo ou ainda, a escolha de locais não 

representativos do maciço (SOUZA NETO, 1998). 
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As atividades de campo foram: coletas de amostras deformadas e 

indeformadas (blocos), determinação de perfil de umidade, ensaios de 

permeabilidade “in situ”, e acompanhamento e orientação dos serviços 

topográficos. 

 

5.5.1.1 Coleta de amostras deformadas e indeformadas 

 

Para a realização dos ensaios, foram coletadas amostras deformadas e 

informadas na encosta. 

 

Foram coletadas 2 (dois) diferentes tipos de amostras deformadas no local, 

obtidas através de sondagem com trado de 4”: 

 

o Em cápsulas, para determinação de umidade e elaboração do perfil de 

umidade da encosta (Figuras 5.6 e 5.7); 

o Em sacos, para ensaios de caracterização (total de 5 amostras) 

 

  
Figuras 5.6 e 5.7: Sondagem a trado para coleta de amostras deformadas. 

 

O mesmo ocorreu com a coleta de amostras indeformadas, que foram obtidas: 

 

o Em blocos, como está ilustrado nas Figuras 5.8 a 5.10, para obtenção 

das curvas características; 

o Em caixas metálicas (moldador), de modo a obter um lado de 5,08 cm (2 

polegadas ) e altura de 4 cm (Figuras 5.11 e 5.12), para uso exclusivo 

do ensaio de cisalhamento direto. 
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Figura 5.8: Coleta de amostra indeformada (bloco). 

  
Figura 5.9: Detalhe da primeira 

camada (plástica) de proteção do 

bloco. 

Figura 5.10: Detalhe da segunda 

camada (papel alumínio) de proteção 

do bloco. 

Figura 5.11: Coleta de amostra para 

cisalhamento direto com moldador. 

Figura 5.12: Detalhe da amostra em 

bloco e do moldador metálico 

utilizado. 

Os procedimentos para obtenção das amostras deformadas e indeformadas se 

encontram a seguir. 
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a) Amostras deformadas obtidas a trado 

 

A sondagem a trado para obtenção de amostras deformadas é uma perfuração 

manual de pequeno diâmetro, de acordo com a norma ABNT NBR 9603. Ela foi 

realizada com um trado tipo cunha de 4” de diâmetro, com coleta de amostras 

feita a cada meio metro ou então quando ocorria mudança do tipo de material 

(amostras para determinação do perfil de umidade e ensaios de 

caracterização). O furo foi realizado até a profundidade máxima de 4 metros, 

onde se atingiu uma camada de solo laterizado que impediu o seu avanço. 

Mais detalhes podem ser encontrados na referida norma ou no Manual Técnico 

de Encostas da GEO-RIO (2000). 

 

b) Amostras indeformadas em blocos 

 

Os procedimentos utilizados na amostragem em blocos foram similares aos 

apresentados pela norma da ABNT NBR 9604 e que também se encontram 

apresentados no Manual Técnico de Encostas da GEO-RIO (2000). Entretanto, 

diferente do que está apresentado na referida norma, foram coletados blocos 

de dimensões menores (cerca de 15 centímetros, ao invés dos 30 centímetros 

da norma). Como proteção dos referidos blocos, foram utilizadas duas 

camadas de proteção (uma plástica e uma metálica), conforme ilustrado nas 

Figuras 5.9 e 5.10 (não foi utilizada parafina, pois os blocos eram 

imediatamente utilizados para ensaios). Após a aplicação da segunda camada, 

os blocos eram etiquetados com informações básicas, como: data, local, 

profundidade e tipo de solo, sendo posteriormente conduzidos cuidadosamente 

ao laboratório. 

 

5.5.1.2 Topografia da área 

 

O levantamento planialtimétrico realizado no local compreendeu a 

determinação das curvas de nível para obtenção do relevo da área, além da 

definição de 5 (cinco) seções transversais, sendo: 

 

a) Duas delas passando fora da área onde ocorreu o deslizamento (Seções 
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“A” e “E”); 

b) Duas passando pelo deslizamento ocorrido em Outubro de 2005 

(Seções “C” e “D”); 

c) Uma passando pelo deslizamento ocorrido em Junho de 2000 (Seção 

“B”). 

 

O resultado final da topografia com a localização das seções transversais (em 

planta), localização dos ensaios de campo realizados e locais de coleta de 

material para ensaios de laboratório pode ser visto na Figura 5.13. As seções 

transversais determinadas são apresentadas nas Figuras 5.14 a 5.19. 
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Figura 5.13: Topografia da área de estudo com localização das seções transversais e seção longitudinal (linhas pontilhadas na 

planta), localização dos ensaios de campo realizados e locais de coleta de material para ensaios de laboratório. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perfil de umidade e coleta de amostras deformadas para caracterização. 

Ensaio de permeabilidade “in situ”. 

Coleta de amostras indeformadas (caixas e blocos – Camada 1). 

Coleta de amostras indeformadas (caixas e blocos – Camada 2). 

Coleta de amostras indeformadas (caixas e blocos – Camada 3). 

Legenda 

Seção A

Seção C 

Seção B 

Seção D 

Seção E 

Local do 
deslizamento 
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Figura 5.14: Seção transversal “A”.  Figura 5.15: Seção transversal “B”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.16: Seção transversal “C”.  Figura 5.17: Seção transversal “D”. 

 

Figura 5.18: Seção transversal “E”.  Figura 5.19: Perfil longitudinal. 

 

 

 

 

5.5.1.3 Ensaio de permeabilidade “in situ” - Guelph 
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No local do escorregamento foi realizado um ensaio de permeabilidade de 

campo Guelph para avaliação da condutividade hidráulica do solo. O ensaio foi 

realizado até a profundidade de 2,5 metros, profundidade na qual houve o 

surgimento de uma camada laterizada resistente que impossibilitou a entrada 

do trado. 

 

A Figura 5.20 ilustra o ensaio em andamento no local do acidente. 

 

Figura 5.20: Ensaio Guelph em andamento. 

 

O ensaio Guelph é um ensaio pontual de carga constante, capaz de fornecer a 

permeabilidade saturada (Kfs) e o potencial mátrico de fluxo (φm) do solo. Caso 

o valor da sucção no solo seja determinado, o ensaio também permite a 

obtenção da permeabilidade não saturada (K) para aquele solo naquela 

sucção, utilizando-se dos valores de Kfs e φm obtidos durante a realização do 

ensaio. Detalhes sobre a obtenção destes parâmetros podem ser encontrados 

em COSTA (1996) e SOUZA NETO (2004). 

 

Os procedimentos utilizados no ensaio são descritos a seguir. 

 

 

 

a) Abertura do furo 
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O furo para realização do ensaio é aberto com um trado com um diâmetro de 

aproximadamente 60 mm, tomando-se o cuidado de nivelar a base deste 

utilizando um trado nivelador. O ensaio foi realizado nas profundidades de 50, 

100, 150, 200 e 250 cm, sendo todos realizados no mesmo furo. 

 

b) Procedimentos de instalação (montagem) 

 

Ao atingir a profundidade desejada para realização do ensaio, dá-se a 

montagem do equipamento (tripé, conexão dos tubos, enchimento do 

reservatório). A extremidade do tubo suporte deve estar apoiada na base do 

furo devidamente nivelada. A Figura 5.21 ilustra detalhes do equipamento. 

 

 
Figura 5.21: Composição básica do permeâmetro Guelph (SOUZA NETO, 

2004). 

 

 

c) Realização do ensaio 
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Lentamente, para que não ocorra turbulência e erosão causando 

transbordamento, ergue-se o tubo de ar a uma altura H1 = 5 cm e H2 =10 cm, 

estabelecendo desta forma, uma lâmina d'água dentro do furo. 

 

As leituras devem ser realizadas até que se obtenha a equalização de pressão 

no sistema, indicado pelo surgimento de bolhas de ar em intervalos de tempo 

uniformes (fluxo permanente). 

 

Com as leituras obtidas, calcula-se o valor da vazão Q pela expressão 

analítica: 

 

 
(5.1)

 

Onde: 

 

o Q – Vazão em regime de fluxo permanente (m3/s); 

o Kfs – Condutividade hidráulica saturada em campo (m/s); 

o φm – Potencial mátrico de fluxo (m2/s); 

o H – Carga hidráulica (m); 

o a – Raio da cavidade (furo) no solo (m); 

o C – parâmetro adimensional que depende da relação (H/a) e do tipo de 

solo. 

 

Para obtenção do valor de C a ser utilizado na equação 5.1, utiliza-se o ábaco 

mostrado na Figura 5.22. 
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Figura 5.22: Curvas para obtenção do parâmetro C. 

 

Os resultados se encontram apresentados na Tabela 5.2. Estes valores 

também são reapresentados na Figura 5.41. 

 

Tabela 5.2: Resultados das permeabilidades saturadas e as umidades iniciais 

em campo. 

Furo Camada Profundidade (m) kSat (m/s) w (%) 

0,5 3,15E-05 6,44 

1,0 2,86E-05 8,39 

1,5 2,59E-05 9,94 

2,0 2,01E-05 7,59 

1 1 

2,5 1,89E-05 7,03 

 

5.5.2 Atividades de laboratório 

 

5.5.2.1 Ensaios de caracterização 

 

5.5.2.1.1 Ensaios de granulometria com sedimentação 

 

Os ensaios de granulometria com sedimentação foram executados de acordo 

com as seguintes normas da ABNT: 
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a) NBR – 6457 – Preparação da Amostra; 

b) NBR – 7181 – Análise Granulométrica. 

 

Entretanto foram também realizados ensaios sem o uso de defloculante no 

procedimento de sedimentação, mantendo-se todos os outros procedimentos 

recomendados pela Norma 7181 e substituindo-se o defloculante 

(hexametafosfato de sódio) por água destilada. 

 

Com a realização deste procedimento (não utilização do defloculante) nos 

ensaios de granulometria, percebe-se uma diferença nos percentuais de 

partículas constituintes de cada amostra ensaiada quando se realiza o ensaio 

com e sem a presença desta substância. 

 

Este fato (diferença de percentuais) se dá, pois o agente dispersor (ou 

defloculante) é utilizado para neutralizar as cargas elétricas nas partículas 

menores do solo. Com a presença de partículas eletricamente carregadas pode 

haver a produção de partículas maiores (ou flocos) devido à atração entre elas. 

Ou seja, as partículas aparecem agregadas entre si. É importante salientar que 

estas partículas maiores podem existir devido à estrutura herdada dos grãos de 

feldspatos e outros minerais máficos (ex.: hornblenda, biotita, etc.). 

 

Este comportamento pode ser notado nas diferenças dos percentuais das 

partículas encontrados nos ensaios das amostras 1 a 5 (Figuras 5.23 a 5.27). 

Estas discrepâncias podem ser mais bem notadas analisando-se as Tabelas 

5.2 e 5.3. 

 

Os ensaios foram realizados desta forma (com e sem defloculante) para que se 

pudesse comparar a permeabilidade com a granulometria sem defloculante já 

que, em campo, as partículas se encontram floculadas (o que acarreta em 

valores maiores na permeabilidade). 
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Figura 5.23: Ensaio de granulometria (com e sem defloculante) do material do 

perfil – Amostra 1 (COUTINHO et al. 2005). 
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Figura 5.24: Ensaio de granulometria (com e sem defloculante) do material do 

perfil – Amostra 2 (COUTINHO et al. 2005). 

 



 113 

Ensaio de Granulometria
Amostra 3

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

0,001 0,010 0,100 1,000 10,000 100,000

Diametro dos grãos (mm)

(%
) q

ue
 p

as
sa

Com
def loculante

Sem
def loculante

 Argila        Silte Areia f ina Areia média Pedregulho

 
Figura 5.25: Ensaio de granulometria (com e sem defloculante) do material do 

perfil – Amostra 3 (COUTINHO et al. 2005). 
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Figura 5.26: Ensaio de granulometria (com e sem defloculante) do material do 

perfil – Amostra 4 (COUTINHO et al. 2005). 
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Figura 5.27: Ensaio de granulometria (com e sem defloculante) do material do 

perfil – Amostra 5 (COUTINHO et al. 2005). 

 

Os resultados finais das granulometrias realizadas com e sem a presença do 

defloculante estão apresentadas nas Tabelas 5.3 e 5.4. 

 

A Figura 5.28, construída a partir da Tabela 5.3, ilustra o Perfil do subsolo 

(síntese), as camadas adotadas além de uma foto do perfil, que ilustra as 

diferenças de coloração ao longo da profundidade. A Figura 5.29 ilustra a 

mudança de camadas no perfil em estudo. 

 

Tabela 5.3: Resultados finais dos ensaios de granulometria com sedimentação 

(com o uso de defloculante) e divisão das camadas (COUTINHO et al. 2005). 

ABNT 7198 (ensaio c/ defloculante) 
Profundidade (m) Amostra 

Argila (%) Silte( %) Areia (%) Pedregulho (%) 

Camadas 

0,00 a 0,60 1 20 13 65 2 

0,60 a 1,80 2 17 3 74 6 

1,80 a 3,30 3 17 4 77 2 

1 

3,30 a 3,60 4 43 15 42 0 2 

3,60 a 4,00 5 18 32 47 3 3 
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Tabela 5.4: Resultados finais dos ensaios de granulometria com sedimentação 

(sem o uso de defloculante) e divisão das camadas (COUTINHO et al. 2005). 

ABNT 13602 (ensaio sem defloculante) 
Profundidade (m) Amostra 

Argila (%) Silte (%) Areia (%) Pedregulho (%) 

Camadas 

0,00 a 0,60 1 0 8 90 2 

0,60 a 1,80 2 0 8 86 6 

1,80 a 3,30 3 0 7 91 2 

1 

3,30 a 3,60 4 0 47 53 0 2 

3,60 a 4,00 5 0 32 65 3 3 

 

 
Figura 5.28: Perfil do subsolo (síntese), divisão de camadas adotadas e foto 

ilustrativa do perfil (COUTINHO et al. 2005). 
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Figura 5.29: Mudança de camadas no perfil em estudo. 

 

5.5.2.1.2 Limites de Atterberg e densidade real dos grãos 

 

Para determinação dos Limites de Atterberg foram utilizados os seguintes 

procedimentos: 

 

o NBR 6459: Limite de Liquidez; 

o NBR 7180: Limite de Plasticidade, com uso de amostra preparada com 

secagem prévia ao ar. 

 

Para obtenção da densidade real dos grãos foram utilizados os procedimentos 

previstos na norma NBR 6508. 

 

Levando em conta os resultados dos ensaios de Umidade, Granulometria com 

sedimentação, Limites de Atterberg, Plasticidade (IP) e Classificação Unificada 

dos Solos foram admitidas 3 (três) camadas distintas no perfil em estudo, como 

é mostrado na Tabela 5.5. 

 

 

 

Camada 1 

Camada 2 

Camada 3 
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Tabela 5.5: Resultados dos limites, índice de plasticidade, classificação 

unificada e divisão de camadas (COUTINHO et al. 2005). 

Profundidade (m) Amostra 
WL 

(%) 

WP 

(%) 

IP  

(%) 
δg (g/cm3) 

ClassificaçãoUnificada 

dos Solos 
Camadas 

0,00 a 0,60 1 24 17 7 2,685 SC 

0,60 a 1,80 2 26 17 9 2,670 SC 

1,80 a 3,30 3 29 17 12 2,674 SC 

1 

3,30 a 3,60 4 36 22 14 2,667 CL 2 

3,60 a 4,00 5 36 24 12 2,681 ML 3 

 

5.5.2.1.3 Determinação das curvas características 

 

As curvas características dos solos envolvidos no estudo foram obtidas através 

do método do papel filtro.  

 

O papel filtro utilizado foi o Whatman no. 42 e a sucção mátrica foi obtida 

através das curvas de calibração propostas por CHANDLER et al. (1992): 

 

%4710)( )log.48,205,6( >= −
p

wp wkPaS  (5.2)

%4710)( ).0622,084,4( ≤= −
p

wp wkPaS  (5.3)

 

Os corpos de prova foram obtidos através da cravação estática em anéis 

confeccionados em aço inoxidável com dimensões bem definidas. Após a 

cravação, os corpos de prova eram desbastados cuidadosamente para garantir 

que suas dimensões fossem similares àquelas dos anéis onde estavam 

inseridos (Figura 5.30). 

 
Figura 5.30: Cravação estática do CP (Camada 2). 
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As curvas foram construídas com pontos determinados através da trajetória de 

secagem (primeiramente as amostras eram umedecidas para, só então, iniciar 

a secagem). Para cada solo investigado, foram utilizados 2 corpos de prova 

(CP’s), obtendo-se assim dois pontos da curva a cada pesagem. Os corpos de 

prova foram umedecidos através da capilaridade, como se pode observar 

através das Figuras 5.31 a 5.34. A umidade era controlada pelo peso do CP, ou 

seja, uma vez conhecidas as condições iniciais do CP (umidade e peso seco), 

calculava-se o peso necessário para o mesmo alcançar uma determinada 

umidade. O método de umedecimento da amostra através de vapor de água 

quente proposto por JUSTINO DA SILVA (2001) e o método utilizado por 

SOUZA NETO (2004) que umedeceu seus CP’s através de um pulverizador 

manual se mostraram muito lentos, sendo assim, o método de umedecimento 

por capilaridade foi adotado. 

Figura 5.31: Recipiente com pedra 

porosa saturada previamente. 

Figura 5.32: Papel filtro comum para 

evitar o contato solo - pedra porosa. 

Figura 5.33: Corpo de prova é colocado 

sobre o papel filtro. 

Figura 5.34: Lentamente é adicionada 

água no recipiente, com nível máximo 

mantido no papel filtro. 
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No processo de umedecimento procurou-se estender as umidades máximas a 

valores superiores aos encontrados no campo, porém sem alcançar a 

saturação, pois havia risco de desestruturação do CP, especialmente naqueles 

com menores teores de argila (SOUZA NETO, 2004). 

 

As Figuras 5.35 a 5.37 apresentam os resultados das curvas características 

obtidas pelo processo de secagem. A Figura 5.35 apresenta a curva com 

relação às Umidades Gravimétricas (relação entre o peso da água e o peso 

seco do solo). A Figura 5.36 apresenta a curva com relação às Umidades 

Volumétricas (θw) e a Figura 5.37 com relação a Grau de Saturação (S). 

 

As umidades volumétricas foram determinadas segundo a expressão 5.4: 

 

e
eS

w +
∗

=
1

θ  (5.4)

 

Onde: θw = Umidade volumétrica 

 S = Grau de Saturação 

 e = índice de vazios 

 

Uma vez que não foram observadas variações volumétricas significativas 

durante o processo de umedecimento ou secagem (ex.: separação do solo e 

anel) e nenhuma natureza expansiva (dada a ausência de minerais 

expansivos), as umidades volumétricas foram calculadas considerando 

constante o índice de vazios do CP. 
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Figura 5.35: Curvas características: (ua-uw) vs. Umidade (%) para as 3 

camadas estudadas. 
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Figura 5.36: Curvas características: (ua-uw) vs. θw para as 3 camadas 

estudadas. 
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Figura 5.37: Curvas características: (ua-uw) vs. S para as 3 camadas 

estudadas. 

 

Como se nota a partir dos resultados obtidos, as curvas determinadas não 

diferem muito daquelas apresentadas por FREDLUND e XING (1994) (Figura 

5.38). Também se pode notar que as Figuras 5.36 e 5.37 são idênticas e, o que 

as difere, é um fator de proporcionalidade obtido pela expressão 5.4. 

 

 
Figura 5.38: Típicas curvas características para três solos distintos 

(FREDLUND e XING, 1994). 
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A Figura 5.38 apresenta curvas características típicas para três solos distintos. 

Nos solos argilosos, onde os efeitos de adsorção e capilaridade são mais 

significativos, maiores valores de sucção são necessários para resultar em 

variações significativas na umidade. Nos solos arenosos, pequenas variações 

na sucção são suficientes para resultar em grandes perdas de umidade no 

solo, resultando em formas mais abruptas das curvas características (SOUZA 

NETO, 2004). 

 

5.5.2.1.4 Ensaio de permeabilidade saturada (Tri-Flex 2) 

 

Este ensaio foi realizado no equipamento Tri-Flex 2 (Figura 5.39) que é 

normalmente utilizado para determinação da permeabilidade do solo em 

amostras indeformadas. Entretanto, corpos de prova de solos compactados ou 

de concreto também podem ser ensaiados neste equipamento. 

 

 
Figura 5.39: Vista geral do equipamento Tri-Flex 2. 

 

A principal característica deste equipamento é a de permitir a simulação do 

ensaio de permeabilidade sob diferentes pressões (confinante, base e topo). 

 

A metodologia utilizada na realização deste ensaio se encontra descrita a 

seguir. 
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a) Moldagem dos corpos de prova 

 

Os corpos de prova cilíndricos foram moldados a partir a partir de blocos 

cúbicos de 20 (vinte) centímetros de aresta coletados diretamente no talude 

onde houve a ruptura. Desta forma, foram obtidos corpos de dimensões 4” de 

base e 6” de altura. 

 

b) Montagem do Corpo de Prova 

 

Após a moldagem, é colocado na parte superior e inferior do corpo de prova 

um conjunto composto de pedra porosa e papel filtro e, somente na parte 

superior, um “top-cap” (peça de acrílico com orifícios para permitir a saída 

d’água que percola de baixo para cima durante o ensaio). Em seguida, o corpo 

é envolvido e vedado com uma membrana e ligas de borracha para evitar 

contato com a água externa e, finalmente, é inserido numa célula de acrílico. 

 

A Figura 5.40 ilustra um corpo de prova pronto para ensaio. 

 

 
Figura 5.40: Detalhe do corpo de prova pronto para realização do ensaio. 
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c) Saturação 

 

Inicia-se o processo de saturação da amostra aumentando-se a pressão 

interna e externa na mesma. A pressão externa deve ser sempre ligeiramente 

maior que a interna, assegurando que toda a água vai passar pela seção da 

amostra, e não pelas laterais. 

 

Deve-se tomar cuidado para garantir que todo o ar contido nas pedras porosas, 

célula de acrílico e nas tubulações sejam removidos e substituídos por água. 

 

Verifica-se a saturação da amostra pelo parâmetro B (SKEMPTON, 1954) 

através de um transdutor adaptado à célula. Só quando este parâmetro é igual 

ou ligeiramente inferior a 1 a amostra é considerada saturada, podendo-se dar 

início ao ensaio. 

 

d) Realização do ensaio 

 

Após a saturação, provoca-se o fluxo de água através do corpo de prova a 

partir do gradiente hidráulico gerado pela diferença das pressões de topo e 

base. As leituras podem ser feitas fixando os tempos e medindo o volume 

percolado ou o inverso. 

 

Com estes dados, calcula-se o valor de k, dado pela expressão 5.5: 

 

ΔPAt
LVk
⋅⋅
⋅

=  (5.5)

 

Onde: 

 

o k – coeficiente de permeabilidade (cm/s); 

o V – volume de percolação (cm3); 

o L – comprimento de percolação, igual à altura da amostra (cm); 

o t – tempo de percolação (s); 

o A – área da base da amostra (cm2); 
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o ΔP – diferença de carga de pressão entre o topo e a base (cm). 

 

e) Resultados / análises 

 

As pressões confinantes, as diferenças de pressão utilizadas e os resultados 

obtidos são mostrados na Tabela 5.6 e na Figura 5.41. 

 

Tabela 5.6: Pressões confinantes, diferenças de pressão utilizadas e os 

resultados das permeabilidades saturadas em laboratório (COUTINHO et al. 

2006). 

Camada / 

Amostra 

Profundidade 

(m) 

PConfinante 

(kPa) 

PBase 

(kPa) 

PTopo 

(kPa) 

ΔP 

(kPa) 

kSat 

(m/s) 

1 2,0 50 45 43 2 2,12.10-5 

2 3,5 60 55 45 10 1,45.10-6 

3 4,2 70 65 63 2 1,89.10-5 
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Figura 5.41: Resultados da granulometria, das permeabilidades obtidas “in situ” 

(Guelph) e em laboratório (Tri-Flex 2) e as umidades iniciais em campo 

(COUTINHO et al., 2006). 
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Como se nota através da Tabela 5.6, a Camada 2, classificada anteriormente 

como uma argila de baixa plasticidade (CL) possui uma permeabilidade 10 

(dez) vezes menor que as outras duas camadas (devido aos poros preenchidos 

por partículas de argila devido à base impermeável). Por este motivo foi 

necessário aumentar o gradiente de pressão neste corpo de prova (amostra 2), 

que teve um valor 5 (cinco) vezes o gradiente utilizado dos outros corpos. 

 

No campo, esta “barreira” deve ter contribuído para o acúmulo de águas que se 

infiltraram neste solo não-saturado na camada superior à camada 2, resultando 

em considerável perda de resistência destes. 

 

Se observarmos o gráfico de granulometria e o gráfico das condutividades 

hidráulicas apresentados simultaneamente na Figura 5.41, veremos que há 

uma coerência nos valores de permeabilidade obtidos, que tendem a diminuir 

com o aumento do teor de partículas do tamanho silte. Também houve 

concordância dos valores obtidos entre os ensaios Guelph e Tri-Flex para o 

solo na profundidade de 2,0 metros. 

 

Se compararmos os valores encontrados na Tabela 5.6 (reapresentados na 

Tabela 5.7) com os valores encontrados para solos da Formação Barreiras 

apresentados por COUTINHO e SILVA (2005), veremos que estes são 

similares e se encontram dentro da faixa especificada para este tipo de 

formação (Figura 5.42 e Tabela 5.7). 

 

 
Figura 5.42: Faixas de permeabilidades para diferentes tipos de solos 

(COUTINHO e SILVA, 2005). 
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Tabela 5.7: Permeabilidades da Formação Barreiras. 

Descrição / Permeabilidade (m/s) Solo Referência Local 
Classificação “in situ” Laboratório 

Tipo de 
ensaio 

Coutinho et al. 
(1999) Recife, PE --- 4,78 x10-5 --- Guelph 

Lafayette 
(2000) Recife, PE 

Areia 
Argilosa 

SC 
2,5x 10 -5 7,6x 10 -5 Guelph 

e Triflex 

Lima (2002) Recife, PE 
Argila 

Arenosa 
SC 

2,26 a 
5,53 x10-7 --- Guelph 

Lafayette et al. 
(2005) Cabo, PE 

Areia 
Argilosa 

SC 

4,03 a 
8,94 x10-6 --- Guelph 

Silva et al. 
(2005) Camaragibe, PE 

Areia 
Argilosa 

SC 

1,25x 10 -6 a 
3,6 x10-7 

1,22x 10 -6 a 
4,8 x10-7 

Guelph 
e Triflex 

Areia 
Argilosa 

SC 

1,89 a 
3,15 x10-5 2,12x 10 -5 Guelph 

e Triflex 

Arg. de 
baixa plastic. 

CL 
--- 1,45 x10-6 Triflex 

Fo
rm

aç
ão

 B
ar

re
ira

s 

Coutinho et al. 
(2006)* 

UR-2, Ibura 
Recife, PE 

Silte de 
baixa plastic. 

ML 
--- 1,89 x10-5 Triflex 

*Obs.: Dados obtidos neste estudo 

 

5.5.2.1.5 Ensaios de cisalhamento direto 

 

Nos ensaios convencionais foi utilizada uma prensa de cisalhamento direto 

produzida pela Ronald Top S/A, com sistema de carga confinante através de 

pesos em pendural. 

 

Nas leituras dos deslocamentos verticais e horizontais foram utilizados 

extensômetros com sensibilidade de 0,01 mm. A força horizontal foi 

determinada através de um anel dinamométrico com capacidade de 500 kgf.  

 

Os ensaios foram realizados na condição inundada e nas umidades naturais de 

campo. Quanto aos procedimentos gerais, seguiram-se basicamente as 

recomendações de HEAD (1980). A metodologia seguida encontra-se descrita 

a seguir. 
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a) Moldagem dos corpos de prova 

 

Foram utilizados corpos de prova com seção transversal quadrada de 

dimensões de 4” (101,6 mm) de lado e 35 mm de altura. Estes corpos foram 

obtidos de blocos cúbicos de 20 centímetros de aresta moldados diretamente 

no talude onde houve a ruptura.  

 

b) Inundação 

 

Os corpos de prova foram inundados através do preenchimento com água da 

“piscina” que circunda a caixa metálica utilizada no ensaio. Nos ensaios 

realizados nas umidades naturais, esta etapa era desprezada. 

 

c) Tensões normais de adensamento 

 

Após a etapa de inundação, as tensões específicas (50, 100, 150 e 200kPa) do 

ensaio eram aplicadas e mantidas durante o período de 24 (vinte e quatro) 

horas, tempo necessário para dissipação dos excessos de pressões neutras. 

 

d) Ruptura 

 

O cisalhamento dos corpos de prova para cada tensão normal (σn) aplicada foi 

realizado em prensa com velocidade de deformação controlada, com 

velocidade constante de 0,48 mm/min com o objetivo de realizar os ensaios em 

condições drenadas. 

 

Nos ensaios de cisalhamento direto adotou-se como critério de ruptura os 

valores de pico da tensão cisalhante ou os valores máximos, quando a curva 

tensão-deformação não indicava valores de pico bem definidos. Os 

deslocamentos máximos adotados nos ensaios variaram entre 14 e 15 mm 

(limite do equipamento). 

 

Após o cisalhamento o ensaio era desmontado e a umidade final do corpo de 

prova determinada.  
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e) Resultados / análises 

 

Os resultados dos ensaios de cisalhamento direto inundados estão 

apresentados nas Figuras 5.43 a 5.48. As Figuras 5.43 a 5.45 apresentam os 

resultados dos gráficos de Deslocamento Horizontal (mm) versus Tensão 

Cisalhante (kPa). As Figuras 5.46 a 5.48 apresentam os resultados dos 

gráficos de Tensão Normal (kPa) versus Tensão Cisalhante (kPa), com os 

resultados da regressão linear (equação da reta), R2, coesão (c’) e ângulo de 

atrito (φ'). 

 

Os resultados dos ensaios de cisalhamento direto com as amostras na 

umidade natural estão apresentados nas Figuras 5.49 a 5.52. As Figuras 5.49 e 

5.50 apresentam os resultados dos gráficos de Deslocamento Horizontal (mm) 

versus Tensão Cisalhante (kPa). As Figuras 5.51 e 5.52 apresentam os 

resultados dos gráficos de Tensão Normal (kPa) versus Tensão Cisalhante 

(kPa), com os resultados da regressão linear (equação da reta), R2, coesão (c) 

e ângulo de atrito (φ). 

 

As regressões lineares das Figuras 5.46 e 5.47 foram “forçadas” a passar na 

origem, pois estavam gerando valores levemente negativos de coesão. Desta 

forma, o solo da Camada 3 foi o único a possuir um valor de coesão diferente 

de zero. 

 

A Tabela 5.8 apresenta as condições iniciais e finais dos corpos de prova, além 

de uma síntese dos resultados dos parâmetros de resistência ao cisalhamento 

para as 3 (três) camadas ensaiadas em ambos casos de corpos de prova 

inundados (c’, φ') e com umidade natural (c e φ). 
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Ensaio de Cisalhamento Direto - UR-2 (Ibura)
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Figura 5.43: Resultado dos ensaios de cisalhamento direto (amostra inundada) 

da Camada 1. 
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Ensaio de Cisalhamento Direto - UR-2 (Ibura)
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Figura 5.44: Resultado dos ensaios de cisalhamento direto (amostra inundada) 

da Camada 2. 
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Ensaio de Cisalhamento Direto - UR-2 (Ibura)
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Figura 5.45: Resultado dos ensaios de cisalhamento direto (amostra inundada) 

da Camada 3. 
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Tensão Normal vs. Tensão Cisalhante
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Figura 5.46: Envoltória de resistência de pico para a Camada 1 (amostra 

inundada). 
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Figura 5.47: Envoltória de resistência de pico para a Camada 2 (amostra 

inundada). 
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Tensão Normal vs. Tensão Cisalhante
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Figura 5.48: Envoltória de resistência de pico para a Camada 3 (amostra 

inundada). 
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Ensaio de Cisalhamento Direto - UR-2 (Ibura)
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Figura 5.49: Resultado dos ensaios de cisalhamento direto (amostra na 

umidade natural) da Camada 1. 
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Ensaio de Cisalhamento Direto - UR-2 (Ibura)
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Figura 5.50: Resultado dos ensaios de cisalhamento direto (amostra na 

umidade natural) da Camada 2. 
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Tensão Normal vs. Tensão Cisalhante
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Figura 5.51: Envoltória de resistência de pico para a Camada 1 (amostra na 

umidade natural). 
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Figura 5.52: Envoltória de resistência de pico para a Camada 2 (amostra na 

umidade natural). 
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Tabela 5.8: Condições iniciais e finais dos corpos de prova para os ensaios de resistência ao cisalhamento com as amostras nas 

umidades naturais e inundadas. 

Amostras inundadas Amostras nas umidades naturais(*) 

Camadas
Profundidade 

(m) γh  

(kN/m3) 
e0 wi (%) wf (%) 

c’CD 

(kPa) 

φ' CD 

(graus)
wi (%) wf (%) 

cCD 

(kPa) 

φ CD 

(graus) 

1 0,00 a 3,30 17,1 0,803 5,16 15,62 0 36,1º 5,96 5,84 20,28 31,8º 

2 3,30 a 3,60 20,5 0,519 18,13 18,65 0 29,0º 16,96 16,92 43,57 43,7º(**) 

3 3,60 em diante 18,0 0,697 4,73 23,00 8,88 29,4º --- --- 20(**) 30(***) 

 (*) – as amostras foram coletadas durante os meses de outubro e novembro / 2005 (meses com menor precipitação no ano – vide Figura 3.3); 
 (**) – valor considerado muito alto e não representativo deste material, sendo considerado para fins de análise de estabilidade o valor de 30 º. 
 (***) – ensaio não realizado, valores estimados. 
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Não foram realizados ensaios com as amostras na umidade natural para a 

Camada 3. Os valores de resistência ao cisalhamento foram estimados a partir 

dos valores da Camada 1, que possui granulometria semelhante à Camada 3. 

 

Ao analisar as curvas de Tensão Cisalhante (kPa) versus Deslocamento 

Horizontal (mm) para os ensaios inundados, verifica-se que estas nem sempre 

indicam com clareza um comportamento de resistência de pico. Em alguns 

casos a tensão cisalhante aumenta até um valor máximo, permanecendo 

praticamente constante com o aumento do deslocamento (típico de solos 

arenosos fofos). 

 

Nas curvas de Deslocamento Vertical (mm) versus Deslocamento Horizontal 

(mm) para os ensaios inundados, o comportamento encontrado foi sempre de 

compressão (redução de volume). Na Figura 5.43, a curva referente à tensão 

normal de 100kPa se apresenta incoerente em relação as demais. Isso pode 

ser devido ao fato da amostra não ser homogênea. 

 

Para os ensaios realizados com as amostras nas umidades naturais, nota-se 

em alguns casos o surgimento de curvas resistências de pico, acompanhadas 

de dilatância (aumento de volume da amostra). O aparecimento de resistências 

de pico acompanhadas de aumento de volume das amostras (dilatância), para 

níveis baixos de tensões, é característico de solos estruturados (com 

cimentação), fato este que confere ao solo um comportamento de “falso” sobre-

adensamento (similar ao observado em solos pré-adensados). Tal 

comportamento também é influenciado pela sucção no solo. 

 

Como se percebe através da Tabela 5.8, há uma grande diferença dos 

resultados obtidos (para um mesmo solo) com as amostras na umidade natural 

de campo e inundadas em laboratório. Tanto no solo da Camada 1 quanto no 

solo da Camada 2 nota-se uma forte redução no valor da coesão (de 20,28kPa 

para zero e de 43,7kPa para zero). 
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Se compararmos os resultados obtidos nestes ensaios com os apresentados 

por COUTINHO e SILVA (2005) na Tabela 5.9, percebe-se as semelhanças 

entre estes materiais. 

 

A Tabela 5.9 apresenta os parâmetros de resistência de pico dos solos da 

Formação Barreiras de Pernambuco e Alagoas (Campus da Universidade 

Federal de Alagoas – UFAL), junto com a classificação dos solos, associado às 

várias fácies da Formação Barreiras. Observa-se que o IP variou geralmente 

entre 7 a 20, a depender da natureza dos materiais. Os parâmetros de 

resistência na condição inundada variam geralmente entre 0 a 13kPa (c’) e 20º 

a 36º (φ') e na condição natural variam geralmente entre 7 a 56kPa (c) e 31º a 

45º (φ) (Modificado de COUTINHO e SILVA, 2005). O caso de Olinda, estudado 

por Gusmão Filho et al. (1986), parece apresentar resultados diferenciados dos 

demais, o que necessita de uma melhor interpretação posterior, dependente 

dos resultados originais deste estudo. 
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Tabela 5.9: Parâmetros de resistência de pico de solos provenientes da 

Formação Barreiras na RMR – Pernambuco e Alagoas (Modificada de 

COUTINHO e SILVA, 2005). 

Referência / Local Fácies 
Tipo de 

ensaio 

Descrição / 

Classificação 
IP 

Condição 

do corpo 

de prova 

c (kPa) φ (º) 

Gusmão Filho et al. 

(1986) / 

Olinda 

A ser 

identificada 

Triaxial 

(CU) 

Areia argilosa 

SC 
31 - 40 Saturado 20 - 50 20 - 24 

Natural 13 31 Coutinho et al. (1999; 

2006) 

Santos (2001) / 

Horto de Dois Irmãos-

Recife 

A ser 

identificada 

Cis. 

Direto 

Areia argilosa 

SC 
10 - 16 

Inundado 0 30 

Lafayette (2000) / 

Alto do Reservatório- 

Recife 

A ser 

identificada 

Cis. 

Direto 

Areia argilosa 

SC 
11 - 18 Inundado 7 - 13 24 - 26 

Natural 28 31 Lima (2002) / 

Alto do Reservatório- 

Recife 

A ser 

identificada 

Cis. 

Direto 

Argila 

arenosa 

SC 

16 
Inundado 10 32 

Natural 33 - 56 33- 36 Lafayette et al. (2003; 

2005) 

Cabo de S. Agostinho 

Leque fluvial 
Cis. 

Direto 

Areia argilosa 

SC 
9 - 13 

Inundado 1,5-1,8 33- 35 

Natural 43 - 46 31 - 45 Silva (2005) 

Camaragibe 

Aluvial de 

canal 

Cis. 

Direto 

Areia argilosa 

SC 
12 - 13 

Inundado 0 - 3,7 31 - 35 

Bandeira et al. (2004) 

Camaragibe 

Leque 

Proximal 

Cis. 

Direto 

Silte arenoso 

ML 
14 - 16 Inundado 12 29 

Natural 9,8 - 17,2 27,2-31,6 Silte arenoso 

ML 
13-20 

Inundado 0 30 – 31,9 

Natural 7,3 – 21,7 32,7-36-1 

Marques (2006) 

Maceió – AL 

(Campus UFAL) 

A ser 

identificada 

Cis. 

Direto Areia argilosa 

SC 
12 

Inundado 0 – 1,64 27,9-34,9 

Natural 20,28 31,8 Areia argilosa 

SC 
7-12 

Inundado 0 36,1 

Natural 43,57 43,7 Argila de 

baixa 

plast.(CL) 

14 
Inundado 0 29,0 

Natural (*) (*) 

Coutinho et al. (2005, 

2006 - presente 

estudo) – UR 2, Ibura, 

Recife 

Canal fluvial 
(com descontinui-

dade entre as 

camadas CL e ML) 

Cis. 

Direto 

Silte arenoso 

ML 
12 

Inundado 8,88 29,4 

(*) – Ensaio não realizado. Para a análise de estabilidade estes valores foram estimados. 
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CAPÍTULO 6 

 

ESTUDO DE CASO: ANÁLISE DE ESTABILIDADE DE RUPTURA OCORRIDA 

NA UR -2 (IBURA) E PROPOSTAS DE ESTABILIZAÇÃO 

 

6.1  Introdução 

 

Este capítulo apresenta as análises de estabilidade realizadas para o estudo de 

caso. As análises realizadas foram: 

 

o Análise de estabilidade do deslizamento; 

o Análise de estabilidade da situação atual. 

 

Em todos os casos foram consideradas as seguintes condições: geometria 

inicial do talude, a superfície de ruptura observada em campo e na topografia e 

os parâmetros obtidos em laboratório (nas umidades naturais e inundados). 

 

Neste capítulo também serão analisadas 04 possíveis soluções de 

estabilização / contenção do talude onde ocorreu a ruptura, com indicação de 

uma proposta final. 

 

6.2  Análises de Estabilidade 

 

As análises de estabilidade foram realizadas com o auxílio do programa 

SLOPE / W da GEO-SLOPE, considerando a teoria do equilíbrio limite. Para 

estas análises, não foi considerado o efeito tridimensional. 

 

A situação analisada foi uma superfície de ruptura pré-definida, que coincide 

com a superfície determinada após a ruptura de acordo com os dados 

topográficos gerados a partir da Seção “C”, além de informações de técnicos 

da Defesa Civil e moradores do local (Figura 5.16). 

 

Os parâmetros de coesão, ângulo de atrito e pesos específicos adotados no 

programa podem ser encontrados na Tabela 5.8. 
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6.2.1 Análise da ruptura 

 

O resultado desta análise através do método de Bishop Modificado com a 

superfície de ruptura e Fator de segurança para a situação mais crítica 

(utilizando os parâmetros inundados e u = 0) pode ser verificado na Figura 6.1. 

 

 
Figura 6.1: Resultado da análise da ruptura na condição inundada para a 

situação observada no campo (COUTINHO et al. 2006). 

 

Esta consideração é fundamentada na condição da chuva ocorrida, vazamento 

da tubulação de água (relatada por moradores e técnicos da Defesa Civil), 

presença de fossas (além de lançamento de águas servidas sobre o solo) e da 

presença de uma camada (Camada 2) menos permeável no perfil do subsolo. 

 

Como se pode observar pela Figura 6.1, o valor encontrado para o Fator de 

Segurança foi ligeiramente maior que a unidade. Sabe-se que um Fator de 

Segurança igual à unidade justifica a ruptura, o que parece ocorrer neste caso 

para as condições consideradas. 

 

A Figura 6.2 apresenta os resultados da análise de estabilidade para o mesmo 

perfil da Figura 6.1, desta vez considerando os solos desta encosta na umidade 

natural (solo não saturado ou situação menos crítica). Deve-se observar que a 

superfície encontrada não é a mesma observada em campo. 
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Os valores utilizados nesta análise podem ser encontrados na Tabela 5.8 (c e 

φ). O valor do ângulo de atrito (φ) da Camada 2 foi reduzido de 43,7º para 

30,0º, visto que valores desta magnitude não são comuns e foram 

considerados demasiadamente altos. O valor de c (intercepto de coesão) desta 

camada foi mantido em 43,57kPa. 

 

Os valores utilizados para a Camada 3, de características similares à Camada 

1, foram estimados baseados nos valores desta última e em valores de solos 

semelhantes apresentados na Tabela 5.9. Os valores adotados para esta 

camada podem ser encontrados na Tabela 5.8 (c=20kPa e φ=30º). 

 

Observa-se que, pelo valor do Fator de Segurança obtido, a ruptura não 

ocorreria na encosta caso os solos envolvidos não se encontrassem saturados 

(situação mais crítica). Desta maneira, a ruptura só é justificada caso os solos 

sejam submetidos à condição de inundação, com alto grau de saturação. 

 

 
Figura 6.2: Resultado da análise da ruptura para os solos na condição de 

umidade natural (COUTINHO et al. 2006). 

 

6.2.2 Mecanismo de ruptura 

 

Como já foi discutido no item anterior, a ruptura ocorreu devido à perda de 
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resistência destes solos pela inundação d’água. As águas necessárias para 

promover a saturação destes solos são provenientes de diferentes fontes: 

 

a) Águas pluviais; 

b) Águas servidas; 

c) Água tratada, de tubulação clandestina apresentando vazamento. 

 

A Figura 6.3 apresenta um esquema simplificado de infiltração e percolação 

das diferentes fontes de água supracitadas. Aliado ao perfil geotécnico da 

encosta (que possui uma camada menos permeável - Camada 2), a água é 

“induzida” a percorrer o caminho que pode ser visto na figura. 

 
Figura 6.3: Esquema de infiltração e percolação das águas aliado ao perfil da 

encosta (COUTINHO et al. 2006). 

 

As precipitações diárias acumuladas do mês do deslizamento, de acordo com 

as informações do Instituto Nacional de Meteorologia (INMET), são 

apresentadas na Figura 6.4. 

 

Conforme observado na Figura 6.4 e conforme depoimentos dos moradores da 

área, no final da tarde do dia 07/10/2005 houve uma pequena chuva, registrada 

pela estação do Curado como sendo da ordem de 3 mm. No dia do 

deslizamento (08/10/2005), além de serem registradas chuvas da ordem de 

36,8mm (o que equivale a 62% de toda a chuva acumulada neste mês), houve 

(a)

(a+b) 
(c)
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a liberação d’água pela Companhia Pernambucana de Saneamento 

(COMPESA) durante a madrugada. Segundo moradores do local, a ligação 

d’água (tubulação clandestina) existente na crista do talude que rompeu 

apresentava vazamento toda vez que havia água na rede de distribuição. Esta 

tubulação pode ser visualizada nas Figuras 5.8 e 5.20. Logo após o acidente, 

moradores relatam que ainda havia água nesta tubulação que rompeu devido 

ao esocrregamento, sendo necessário tampá-la (evidenciando que houve 

contribuição de água tratada no processo). 

 

 
Figura 6.4: Chuvas acumuladas diárias para o mês de outubro de 2005 (Fonte: 

INMET). 

 

Percebe-se também na encosta em questão que, mesmo durante longos 

períodos de estiagem, as paredes do local da ruptura se apresentam sempre 

úmidas, demonstrando que as águas servidas (provenientes de fossas, 

lançamento de água servida diretamente na encosta, etc.) também atuaram 

como coadjuvantes neste processo. 

 

Com os resultados obtidos, pode-se considerar que o escorregamento ocorreu 

por perda de resistência dos solos devido à inundação d’água e conseqüente 

perda de sucção. Como hipótese complementar, o fato da existência da 

camada menos permeável (Camada 2) pode ter permitido a ocorrência 

temporária de poro-pressões positivas na fase mais intensa da infiltração, o 

que reduziria ainda mais o fator de segurança crítico obtido na análise da 

ruptura (FS=1,091). Entretanto, com as informações disponíveis, não é 
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possível afirmar qual parcela de contribuição (águas pluviais, servidas ou da 

tubulação clandestina que apresentava vazamento) teve maior influência na 

deflagração deste movimento. 

 

6.2.3 Análise da situação atual 

 

A análise realizada considera a situação mais crítica (parâmetros de resistência 

inundados). 

 

O resultado da análise da situação atual (seção topográfica da Figura 5.16) 

com a superfície de ruptura e Fator de Segurança mínimo pode ser verificado 

na Figura 6.5. Para esta análise de estabilidade não foi considerado o colúvio 

(material que deslizou) atualmente presente no patamar inferior, o que significa 

analisar a pior situação. 

 
Figura 6.5: Resultado da análise da situação atual (COUTINHO et al. 2006). 

 

Como se nota pelo resultado do Fator de Segurança da análise da situação 

atual, ainda há a possibilidade da ocorrência de deslizamentos na parte 

superior do talude caso se observe uma situação semelhante a qual houve a 

ruptura, visto a redução das forças resistentes neste ponto. 

 

A Figura 6.6 apresenta a análise da situação atual utilizando os parâmetros 

considerando os solos desta encosta na umidade natural. 
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Figura 6.6: Resultado da análise da situação atual para os solos na condição 

de umidade natural (COUTINHO et al. 2006). 

 

Os valores utilizados nesta análise são os mesmos utilizados para o cálculo do 

Fator de Segurança da situação da Figura 6.2. Como se nota pelo valor 

encontrado, o talude é estável desde que não se repitam as condições 

consideradas (parâmetros de ensaios inundados). 

 

6.3  Análise dos resultados 

 

A Tabela 6.1 apresenta a síntese dos resultados obtidos (Fatores de 

Segurança) para as análises de estabilidade realizadas. 

 

Tabela 6.1: Síntese dos resultados das análises de estabilidade. 

Parâmetros 
 

Inundados Umidades naturais 

Análise da ruptura FS = 1,091 FS = 2,390 

Situação atual FS = 1,014 FS = 3,116 

 

Nota-se claramente pela Tabela 6.1 que o valor do Fator de Segurança obtido 

para a análise da ruptura com o uso dos parâmetros inundados (que podem ser 

encontrados na Tabela 5.8) justifica a ruptura ocorrida. 
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Também é fato que, caso os solos envolvidos não tivessem sido submetidos à 

inundação em campo nem experimentassem condições similares às simuladas 

em laboratório (submersão total das amostras ensaiadas durante os ensaios de 

Cisalhamento Direto), tal ruptura não haveria ocorrido (ver FS’s obtidos com os 

parâmetros nas umidades naturais encontrados na Tabela 6.1). 

 

A figura a seguir (Figura 6.7) é uma reprodução da Figura 5.36 e a Tabela 6.2 

apresenta as faixas de variação das umidades nos ensaios de cisalhamento 

direto (por camada). 
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Figura 6.7: Curvas características: (ua-uw) vs. Umidade Gravimétrica (%) para 

as 3 camadas estudadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 150

Tabela 6.2: Variação das umidades nos ensaios de cisalhamento direto. 

Inundados Umidades naturais 
Umidades dos CD’s 

w0 (%) wf (%) w0 (%) wf (%) 

Camada 1 – SC 5,16 15,62 5,96 5,84 

Camada 2 – CL 18,13 18,65 16,96 16,92 

Camada 3 - ML 4,73 23,00 4,73(*) --- 

(*) – Ensaio de cisalhamento direto não realizado na umidade natural. O valor foi admitido 

como igual para a umidade inicial no ensaio de cisalhamento direto inundado obtida antes da 

inundação. 

 

Observando as umidades dos ensaios de cisalhamento direto e comparando 

estes dados aos dos gráficos da Figura 6.7, nota-se a grande redução dos 

valores de sucção nas camadas 1 e 3. Já na camada 2, a redução não é tão 

significante pois este solo se encontrava extremamente úmido em campo, com 

valores próximos aos observados nos ensaios inundados. 

 

Fica claro então que a redução da sucção teve papel crucial na instabilização 

desta encosta, entretanto, com os dados obtidos e as análises realizadas, 

torna-se impossível saber qual parcela de contribuição d’água desempenhou o 

papel mais importante nesta ruptura (ver item 6.2.2). Em COUTINHO et al. 

(2000) pode ser encontrado um estudo em um solo residual não saturado onde 

os valores das precipitações obtidas e as sucções foram considerados no 

cálculo da estabilidade da encosta. 

 

Outros estudos da importância das águas servidas foram realizados por 

SANTOS et al. (2005) em áreas de assentamentos urbanos carentes de 

Salvador – BA. Nos estudos realizados por COUTINHO e SILVA (2005) em 

área ocupada no município de Camaragibe – PE, a influência das águas 

servidas também estão sendo investigadas. 
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6.4  Sugestões para estabilização 

 

São diversos os métodos de contenção conhecidos que podem vir a estabilizar 

esta encosta. O esquema observado na Figura 6.8 apresenta as tipologias de 

estruturas de contenção mais comumente utilizadas para obras de contenção. 

 

Como sugestão para a estabilização da encosta em questão, são propostos 4 

(quatro) métodos de contenção distintos, contidos na Figura 6.8 e 

apresentados no Capítulo 2 desta dissertação. 

 

O critério de escolha utilizado foi o de optar por duas soluções convencionais 

bastante utilizadas na RMR e duas que ainda não tem aplicação prática na 

contenção de encostas ocupadas em nossa região. Desta forma, podem-se 

comparar seus aspectos básicos, vantagens, desvantagens, além de uma 

estimativa de custos aproximados para sua implantação. 

 

As características principais, vantagens e desvantagens de cada método 

podem ser encontradas na Tabela 2.6 (Capítulo 2). 

 

As soluções propostas são as contenções que se seguem: 

 

o Muro de Pedra rachão; 

o Muro de Solo-cimento ensacado; 

o Muro de Gabiões; 

o Solo reforçado com geotêxteis. 

 

Como se percebe pela listagem acima, observa-se que todas as soluções 

propostas são em muros de peso, e apenas a última apresenta reforço do 

maciço com a utilização de geotêxteis (ver Figura 6.8).  

 

Na Figura 6.8, os muros de contenção de arrimo ou gravidade estão divididos 

em três tipos distintos. Os detalhes das características de cada um destes tipos 

estão apresentados no item 2.4.1, no Capítulo 2. 
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Figura 6.8: Alternativas de obras de contenção. 

Obras de Contenção 

De gravidade Escavadas De solo reforçado Sistemas híbridos 

Tipo 1 Tipo 2 Tipo 3 

Pedra seca 

Pedra argamassada 

Concreto ciclópico 

 

Concreto com face 

em alvenaria 

Alvenaria sem 

reforço 

Concreto 

Concreto com 

alvenaria 

Concreto armado 

(perfil “L” ou “T”)

Concreto armado 

com contrafortes

Alvenaria 

Terra Armada Grampeado Madeira Metálico-madeira Metálicos 

Solo-cimento 

ensacado 

Solo-pneu 

 

Gabiões 

 

Concreto 

Estacas justapostas 

Parede-diafragma 

“Jet-Grouting” 

Adjacentes 

Secantes 

Cortina atirantada Com geotêxteis 

Atirantadas 

Ancoradas 

Escoradas 

Em balanço 
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Tipo 1: Estruturas que se opõem aos empuxos horizontais somente pelo peso próprio. São geralmente empregadas 

para conter desníveis pequenos e médios, com valores máximos em torno dos 5 metros; 

Tipo 2: São estruturas reforçadas, mais esbeltas, que se opõem aos empuxos horizontais pelo peso próprio junto 

com o peso das terras que é compactado sobre a laje. São também conhecidos como muros de flexão, geralmente 

utilizados para conter desníveis de até 7 metros; 

Tipo 3: Misto entre os tipos 1 e 2, são idealizados para combater os empuxos horizontais com seu peso próprio, 

contendo pequena parcela de reforço (concreto armado). Ou seja, funcionam parcialmente à flexão e parcialmente 

pelo peso próprio, utilizando parte do terrapleno como peso para atingir uma condição global de equilíbrio. 
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Para se fazer uma estimativa de custos para quatro soluções de estabilização 

propostas para conter o talude em questão, supõem-se as seguintes 

características: 

 

o Extensão (L): 20,0 metros; 

o Altura útil (HÚTIL): 5,0 metros para os muros de arrimo e 9,0 metros para 

o muro de solo reforçado e HBASE igual a 0,5 metros para todos; 

o Os muros de arrimo serão pré-dimensionados segundo a Tabela 2.6 

(Capítulo 2) e o muro de solo reforçado será pré-dimensionado 

utilizando o programa “ForSlope”, da empresa HUESKER. 

o Para os muros em pedra rachão, solo-cimento ensacado e gabiões não 

haverá recuperação da área perdida com o deslizamento. O muro 

servirá apenas para conter o material compactado (retaludamento) a 

montante, evitando novos deslizamentos. Ou seja, a largura do terreno 

do patamar superior irá permanecer a mesma. 

o O solo reforçado será pré-dimensionado para recuperar a área 

deslizada. Ou seja, a largura do terreno do patamar superior irá 

aumentar. 

 

Deve-se salientar que os custos apresentados aqui são aproximados, 

baseados em tabelas de preços praticadas pelas prefeituras da região e 

consulta de mercado dos itens que não constam nestas tabelas (ou seja, 

podem variar a depender da região). 

 

Sendo assim, tem-se o que está apresentado nos itens a seguir. 

 

6.4.1 Muro de pedra rachão (concreto ciclópico) 

 

Como já discutido no Capítulo 2 e apresentado no Capítulo 4, este é o método 

mais utilizado nas encostas ocupadas da região (RMR). 

 

Para o seu pré-dimensionamento (seguindo o critério da Tabela 2.6), tem-se: 
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o L = 20,0 m; 

o HÚTIL = 5,0 m; 

o HBASE = 0,5 m; 

o HTOTAL = HÚTIL+ HBASE = 5,5 m; 

o b0 =0,14× HÚTIL = 0,14× 5,0 = 0,7 m; 

o b = b0 + HÚTIL/3 = 0,7 + 5,0/3 ≈ 2,5 m. 

 

Analisando a seção transversal do muro (Figura 6.9): 

 

 
Figura 6.9: Seção transversal do muro (Modificada de MOLITERNO, 1980). 

 

A área da seção transversal é dada pela expressão 

 

Base
Útil

Seção bH
Hbb

A +
+

=
2
)( 0  = 5,05,2

2
5)7,05,2(

×+
×+  = 9,25 m2. 

 

O que acarreta num volume (total) de material de: 

 

LAV SeçãoTotal ×=  = 2025,9 ×  = 185 m3. 

 

Sem levar em consideração os custos com limpeza do local da obra, 

retaludamento, custos com transporte, drenagem superficial (canaletas), 

drenagem do muro (barbacãs), proteção superficial, etc., obtêm-se como custo 

da implantação desta solução: 
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( ) ( )3
3 $

m
RCustomVolumeCusto UnitárioTotal ×=  = 150185×=TotalCusto  ≈ R$ 27.750,00* 

 

*Observação: O custo total aproximado foi calculado segundo a tabela de 

preços da Empresa de Manutenção e Limpeza Urbana – EMLURB / Recife de 

dezembro de 2004, utilizando-se para cálculo o item nº. 395 (Alvenaria em 

pedra rachão assentada e rejuntada com argamassa de cimento e areia no 

traço 1:6). 

 

Ao adicionar o custo com o reaterro compactado em camadas, baseado no 

item nº. 265 (Execução de aterro abrangendo espalhamento, homogeneização, 

umedecimento e compactação mecânica em camadas de 20 cm de espessura, 

inclusive o fornecimento do barro proveniente de jazida a uma distância 

máxima de 12 km) da tabela de preços da Empresa de Manutenção e Limpeza 

Urbana – EMLURB / Recife de dezembro de 2004, têm-se: 

 

SeçãoA  ≈ 16,00 m2. 

LAV SeçãoTotal ×=  = 2000,16 ×  = 320,0 m3. 

 

Dessa forma, 

 

( ) ( )3
3 $

m
RCustomVolumeCusto UnitáriooCompactaçãMaterial ×=+  = 320 × 20 

=+ oCompactaçãMaterialCusto R$ 6.400,00 

 

O que leva a um custo final de: 

 

=+=+= + 400.6750.27oCompactaçãMaterialTotalFinal CustoCustoCusto R$ 34.150,00 

 

Sendo assim, como aspecto final da obra, tem-se: 
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Figura 6.10: Aspecto final do muro de pedra rachão (Modificada de COUTINHO 

et al. 2006). 

 

6.4.2 Solo-cimento ensacado 

 

Juntamente com os muros de pedra rachão, estes tipos de muros de arrimo 

são bastante utilizados na RMR. 

 

Para o seu pré-dimensionamento, (seguindo o critério o da Tabela 2.6): 

 

o L = 20,0 m; 

o HÚtil = 5,0 m; 

o HBase = 0,5 m; 

o HTotal = HÚtil+ HBase = 5,5 m; 

o b = 0,4×HÚtil = 0,4× 5,0 = 2,0 m; 

 

Analisando a seção transversal do muro, tem-se (Figura 6.11): 
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Figura 6.11: Seção transversal do muro de solo-cimento ensacado. 

 

A área da seção transversal é dada pela expressão 

 

BaseÚtilSeção bHbHA +=  = 5,00,250,2 ×+×  = 11,00 m2. 

 

O que leva a um volume (total) de material de: 

 

LAV SeçãoTotal ×=  = 2000,11 ×  = 220 m3. 

 

Idem ao considerado nos cálculos do muro de arrimo em pedra rachão, ou 

seja, considerando somente os custos com a implantação do muro, chega-se a: 

 

( ) ( )3
3 $

m
RCustomVolumeCusto UnitárioTotal ×=  = 80220×=TotalCusto  ≈ R$ 17.600,00* 

 

*Observação: O custo total aproximado foi calculado segundo a tabela de 

preços da Empresa de Manutenção e Limpeza Urbana – EMLURB / Recife de 

dezembro de 2004, utilizando-se para cálculo o item nº. 273 (Aterro utilizando 

solo cimento para fundações (traço 1:20) abrangendo espalhamento, 

homogeneização, umedecimento e compactação mecânica leve em camadas 

sucessivas de 20 cm de espessura, inclusive fornecimento do material 

proveniente de jazida a uma distancia máxima de 20km). 
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Ao adicionar o custo com o reaterro compactado em camadas semelhante ao 

executado no item anterior, chega-se a: 

 

SeçãoA  ≈ 13,00 m2. 

LAV SeçãoTotal ×=  = 2000,13 ×  = 260,0 m3. 

 

Dessa forma, 

 

( ) ( )3
3 $

m
RCustomVolumeCusto UnitáriooCompactaçãMaterial ×=+  = 260 × 20 

=+ oCompactaçãMaterialCusto R$ 5.200,00 

 

O que levaria a um custo final de: 

 

=+=+= + 200.5600.17oCompactaçãMaterialTotalFinal CustoCustoCusto R$ 22.800,00 

 

Desta forma, tem-se como aspecto final da obra a Figura 6.12: 
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Figura 6.12: Aspecto final do muro de solo-cimento ensacado (Modificada de 

COUTINHO et al, 2006). 
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6.4.3 Gabiões; 

 

Na região metropolitana estes muros ainda não são utilizados para conter 

encostas com ocupação desordenada. Entretanto, em cidades como Belo 

Horizonte (Estado de Minas Gerais) este método já vem sendo utilizado com 

boa eficácia, como se nota pelo item 2.7.4 (Capítulo 2). 

 

Para o seu pré-dimensionamento, será utilizado um critério similar ao da 

Tabela 2.6, como se observa a seguir: 

 

o L = 20,0 m; 

o HÚTIL = 5,0 m; 

o HBASE = 0,5 m; 

o HTOTAL = HÚTIL+ HBASE = 5,5 m; 

o b0 =0,14× HÚTIL = 0,14× 5,0 = 0,7 m; 

o b = b0 + HÚTIL/3 = 0,7 + 5,0/3 ≈ 2,5 m. 

 

O valor de b0 será adotado como 0,5 metros, dimensão mínima das caixas dos 

gabiões. Sendo assim, se observarmos a seção transversal do muro, tem-se 

(Figura 6.13): 

 

 
Figura 6.13: Seção transversal típica do muro de gabiões (Modificada de 

MARZIONNA et al., 1998). 

 

A área da seção transversal é dada pela expressão: 
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SeçãoA  = GabiõesUnitária nA º×  = 3550,050,0 ××  = 8,75 m2. 

 

Onde a AUnitária equivale a área da seção transversal de um gabião-caixa 

utilizado que, neste caso, foi o com dimensões de 0,50 × 0,50 m. Desta forma, 

o volume (total) de material será: 

 

LAV SeçãoTotal ×=  = 2075,8 ×  = 175 m3. 

 

Idem ao considerado nos cálculos do muro de arrimo em pedra rachão, ou 

seja, considerando somente os custos com a implantação do muro, teremos: 

 

( ) ( )3
3 $

m
RCustomVolumeCusto UnitárioTotal ×=  = 200175×=TotalCusto  ≈ R$ 35.000,00* 

 

*Observação: O custo total aproximado foi calculado segundo valores 

estimados de obras da mesma natureza. 

 

Se adicionarmos o custo com o reaterro compactado em camadas semelhante 

ao executado nos itens anteriores, teríamos: 

 

SeçãoA  ≈ 26,00 m2. 

LAV SeçãoTotal ×=  = 2000,26 ×  = 520,0 m3. 

 

Dessa forma, 

 

( ) ( )3
3 $

m
RCustomVolumeCusto UnitáriooCompactaçãMaterial ×=+  = 520 × 20 

=+ oCompactaçãMaterialCusto R$ 10.400,00 

 

O que nos levaria a um custo final de: 

 

=+=+= + 400.10000.35oCompactaçãMaterialTotalFinal CustoCustoCusto R$ 45.400,00 
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Por fim, o aspecto final da obra seria o que se apresenta na Figura 6.14. 
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Figura 6.14: Aspecto final do muro de gabiões (COUTINHO et al. 2006). 

 

6.4.4 Solo reforçado com geotêxteis. 

 

Esta foi a solução imaginada inicialmente para o local. Seu uso em encostas 

ocupadas na RMR não é conhecido. 

 

No seu pré-dimensionamento foi utilizado o programa “ForSlope” da empresa 

Husker. As dimensões consideradas foram: 

 

o L = 20,0 m; 

o HÚTIL = 9,0 m; 

o HBASE = 0,5 m; 

o HTOTAL = HÚTIL+ HBASE = 9,5 m; 

o Carga no topo (Q1): 10kPa; 

o Ângulo de inclinação da face (α): 60º 

 

A seção transversal obtida através do programa está apresentada na Figura 

6.15. 
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Figura 6.15: Seção transversal do muro de solo reforçado. 

 

A Tabela 6.3 apresenta respectivamente: as alturas das linhas de reforço, o 

tipo de geotêxtil utilizado, o comprimento, a largura, a área, os valores 

unitários, o custo por camada e o custo final. 

 

Os custos apresentados na Tabela 6.3 só incluem os custos com compra dos 

reforços, não incluindo custos de transporte e compra de material de 

compactação, custos de compactação, proteção da face, etc. Estes custos com 

geossintéticos foram obtidos no Recife em Novembro / 2005. 

 

Se incluirmos os custos com o material compactado, baseado no item nº. 265 

(Execução de aterro abrangendo espalhamento, homogeneização, 

umedecimento e compactação mecânica em camadas de 20 cm de espessura, 

inclusive o fornecimento do barro proveniente de jazida a uma distância 

máxima de 12 km) da tabela de preços da Empresa de Manutenção e Limpeza 

Urbana – EMLURB / Recife de dezembro de 2004, teríamos: 

 

2
)( HbBASeção

+
=  = 

2
5,9)27,785,9( ×+  = 81,32 m2. 

 

Como se nota através da Tabela 6.3, foram escolhidos três tipos diferentes de 

geotêxteis, que vão se tornando mais resistentes (e, consequentemente, mais 

caros) com a profundidade, na tentativa de diminuir ainda mais o custo final. 
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Tabela 6.3: Calculo de custos com geotêxtil. 
Cálculo de custos com geotêxil 

Camada Altura 
(m) 

Geotêxtil 
(Fortrac) 

Comprimento 
(m) 

Largura 
(m) 

Área 
(m2) 

Valor 
(R$/m2) 

Valor p/ 
camada 

1 0,0 80/30-20 20,00 9,85 197,0 22,2 4373,40 

2 0,5 80/30-20 20,00 9,71 194,2 22,2 4311,24 

3 1,0 80/30-20 20,00 9,66 193,2 22,2 4289,04 

4 1,5 80/30-20 20,00 9,42 188,4 22,2 4182,48 

5 2,0 55/30-20 20,00 9,28 185,6 17,6 3266,56 

6 2,5 55/30-20 20,00 9,13 182,6 17,6 3213,76 

7 3,0 55/30-20 20,00 8,99 179,8 17,6 3164,48 

8 3,5 55/30-20 20,00 8,85 177,0 17,6 3115,20 

9 4,0 55/30-20 20,00 8,70 174,0 17,6 3062,40 

10 4,5 55/30-20 20,00 8,56 171,2 17,6 3013,12 

11 5,0 35/20-20 20,00 8,42 168,4 13,5 2273,40 

12 5,5 35/20-20 20,00 8,27 165,4 13,5 2232,90 

13 6,0 35/20-20 20,00 8,13 162,6 13,5 2195,10 

14 6,5 35/20-20 20,00 7,99 159,8 13,5 2157,30 

15 7,0 35/20-20 20,00 7,84 156,8 13,5 2116,80 

16 7,5 35/20-20 20,00 7,70 154,0 13,5 2079,00 

17 8,0 35/20-20 20,00 7,56 151,2 13,5 2041,20 

18 8,5 35/20-20 20,00 7,41 148,2 13,5 2000,70 

19 9,0 35/20-20 20,00 7,27 145,4 13,5 1962,90 

Custo Final 53.088,08 

 

O que nos leva a um volume (total) de material de: 

 

LAV SeçãoTotal ×=  = 2025,9 ×  = 1.626,4 m3. 

 

Dessa forma, 

 

( ) ( )3
3 $

m
RCustomVolumeCusto UnitáriooCompactaçãMaterial ×=+  = 1.626,4 × 20 

=+ oCompactaçãMaterialCusto R$ 32.528,00 

 

Finalmente, somando os custos com geogrelhas (reforço), material e custos de 

compactação, teríamos: 

 

=+= 00,528.3208,088.53FinalCusto R$ 85.616,08 
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Desta forma, esta solução foi abandonada imediatamente por dois motivos: 

 

a) Segundo o engenheiro Alexandre Duarte Gusmão, o corte necessário à 

sua implantação (retaludamento) para posterior aplicação das camadas 

de reforço seguidas por camadas de material selecionado compactado 

geraria um talude temporário que atingiria uma altura de cerca de 14,5 

metros. Uma altura desta magnitude num local que já apresentou 

deslizamento seria perigosa de ser atingida pelo risco de uma nova 

ruptura (ver esquema apresentado na Figura 6.16); 

b) Apesar de recuperar a área do terreno perdida no deslizamento, mesmo 

que a solução fosse segura de ser executada, o custo final se 

apresentou muito maior que as soluções mais convencionais. 

 

 
Figura 6.16: Esboço do corte necessário para execução do solo reforçado. 

 

6.4.5 Proteção superficial do talude 

 

Segundo a Tabela 6.4 obtida do Manual da GEO-RIO (2000), que apresenta a 

dificuldade da implantação da cobertura vegetal versus a inclinação do talude, 

temos: 

 

 

Corte 

H ≈ 14,5 m
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Tabela 6.4: Inclinação versus vegetação (GEO-RIO, 2000). 

Inclinação Grama Arbusto / Árvore 

0 – 30º 
Dificuldade baixa 

Técnicas usuais de plantio 

Dificuldade baixa 

Técnicas usuais de 

plantio 

30 - 45 º 
Dificuldade média 

Recomenda-se hidrossemeadura
Dificuldade elevada 

> 45 º Dificuldade elevada 
Recomenda-se plantio 

em bermas 

 

Pelos esquemas das soluções propostas, foram obtidos os seguintes ângulos 

de inclinação do talude (Tabela 6.5): 

 

Tabela 6.5: Ângulos de inclinação dos taludes obtidos. 

Solução Inclinação 

Muro de arrimo em pedras rachão 45º 

Muro de arrimo em sacos de solo-cimento 54º 

Muro de arrimo em gabiões 33º 

 

Como se observa pela Tabela 6.5, cada uma das soluções se encontra numa 

faixa diferente das apresentadas na Tabela 6.4 (considerando que a inclinação 

de 33º ainda seja considerada como de baixa dificuldade para o plantio de 

gramíneas por estar bem próxima ao limite superior da primeira faixa). 

 

Dessa forma, associadas aos muros de arrimo em pedra rachão e em sacos de 

solo-cimento (Figuras 6.10 e 6.12) é sugerida a execução de tela argamassada 

ou de gramíneas, enquanto, associado ao muro de arrimo em gabiões (Figura 

6.14), a sugestão para proteção superficial sugerida foi o plantio de gramíneas. 

 

6.5  Avaliação das propostas 

 

Todos os cálculos apresentados são apenas pré-dimensionamentos, baseados 

na experiência prática de contenções experimentadas na região. Dessa forma, 
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os custos apresentados são aproximados, podendo aumentar ou reduzir, em 

função de cálculos mais adequados ou a depender da diferença de preços em 

cada região. 

 

Os valores obtidos consideraram apenas os gastos com as contenções e 

reaterros compactados, obtidos de forma semelhante à realizada pela SUPAM 

(1983). Como se observou nos cálculos, nenhum outro custo (como limpeza, 

remoção de entulhos, drenagem interna com areia e geotêxtil não-tecido, etc.) 

foi considerado. 

 

Avaliando as propostas de estabilização, chega-se o que se apresenta na 

Tabela 6.6. 

 

Tabela 6.6: Comparação de custos entre as diferentes propostas. 

Tipo de solução Custos em reais (R$) 

Muro de pedra rachão 34.150,00 

Muro de solo-cimento 22.800,00 

Muro de gabiões 45.400,00 

Solo reforçado 85.616,08 

 

Ao se desconsiderar a última proposta pelos motivos apresentados no item 

6.4.4, temos apenas as três primeiras para discutir sobre suas viabilidades, 

vantagens e / ou desvantagens. Desta forma, temos o seguinte (ver também a 

Tabela 2.6): 

 

a) Muro de pedra rachão: Foi a proposta de valor intermediário. A sua 

presença tem um fator psicológico muito positivo, pois é considerada 

pela população como a mais segura (apesar disto não ser verdade 

absoluta), além de ter grande aceitação na RMR (ver Capítulo 4). Como 

se tem observado na nossa região através de jornais e conversas com 

técnicos de prefeituras, não são poucos os casos destes muros que vêm 

tombando ou rompendo, com causas ligadas principalmente à 

problemas de drenagem e ao mau dimensionamento (ver Figura 2.27). 



 167

Também é comum encontrar muros deste tipo com pequenas fissuras 

devido à sua incapacidade de suportar deformações que ocorrem em 

sua fundação. 

b) Muro de solo-cimento ensacado: A proposta de menor valor. Tem sido 

pouco utilizada na nossa região, conforme o Capítulo 4. Ainda são 

aceitas com certa descrença por determinados moradores, mas tem tido 

um aumento na sua utilização principalmente pelo preço convidativo. 

Deve-se tomar cuidado com seu traço e estar consciente que nem 

sempre a vegetação cobre sua face, o que às vezes lhe proporciona um 

aspecto visual desagradável. São fáceis de serem construídas em 

regime de mutirão, pois não exigem grande treinamento, o que vem 

sendo realizado com sucesso pela Prefeitura Municipal do Recife, 

através do programa Parceria. É a solução mais adequada para o local, 

apesar de ocupar a maior área e gerar o talude mais inclinado, o que 

praticamente impossibilitaria o plantio de gramíneas no mesmo. 

c) Muro de gabiões: Apesar da proposta apresentada de maior valor 

(quase 100% mais cara que o muro de solo-cimento e cerca de 33% 

mais cara que o muro de pedra rachão), este tipo de solução ainda não 

tem registro de utilização em áreas de morros de ocupação 

desordenada na RMR. Como se percebeu no Capítulo 2, estes muros 

vêm sendo utilizados com sucesso em Belo Horizonte – MG. Suportam 

muito bem as deformações do terreno, são fáceis de construir e são 

estruturas auto-drenantes (desde que se tomem os devidos cuidados 

com sua drenagem interna - ver LACERDA 2006). Tem um aspecto 

visual mais agradável que os muros de solo-cimento. Também é uma 

solução adequada ao local, apesar de ser mais cara, além de ter gerado 

o talude mais suave, possibilitando o plantio de gramíneas no mesmo. 

Seria uma boa oportunidade de dar início a sua utilização em encostas 

ocupadas na região. 

 

Semelhante ao muro de gabiões, que não há registros de sua utilização em 

encostas ocupadas na região, o Solo Grampeado (outra tipologia também 

apresentada na Figura 6.8) parece ser uma excelente alternativa para 

estabilização desta encosta. Sua utilização já é conhecida na estabilização de 
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encostas ocupadas desordenadamente em cidades como o Rio de Janeiro, 

Salvador, Fortaleza, etc. Seus custos também são bem menores que os das 

cortinas atirantadas, visto que sua execução é mais simples, rápida e emprega 

materiais mais baratos, devendo ser levada em conta na hora da escolha da 

solução. Entretanto, por falta de dados dos custos de sua execução, esta 

solução não foi comparada com as propostas neste capítulo. Detalhes das 

principais características e do dimensionamento destas obras podem ser 

encontrados no Manual da GEO-RIO (2000). 

 

A Figura 6.17 apresenta um caso da primeira obra projetada e executada pela 

GEO-RIO, em 1996. 

 

 
Figura 6.17: Seção esquemática do solo grampeado 

executado na Av. Automóvel Club (GEO-RIO, 2000). 

 

Face ao exposto, como recomendação para estabilização do local em estudo, 

sugere-se o muro de solo-cimento ensacado ou o muro de gabiões, por serem 

as soluções mais adequadas e seguras ao local. De toda forma, independente 

da escolha da contenção deve-se lembrar que, para completa remediação do 

problema, é importante realizar a intervenção (medidas estruturais) de forma a 

dar tratamento completo a microbacia, reduzindo eficientemente o risco. 
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CAPÍTULO 7 

 

CONCLUSÕES E SUGESTÕES PARA FUTURAS PESQUISAS 

 

 

Não restam dúvidas que a ocupação desordenada nas encostas traz grandes 

prejuízos à sociedade. Como se observou nos capítulos desta dissertação, 

apesar de ainda insuficientes, não são poucos os esforços em minimizar estes 

danos. 

 

Os esforços apresentados nesta dissertação fazem parte de ações estruturais 

do poder público para evitar ou mitigar estes acidentes, como o que ocorreu na 

encosta com ocupação desordenada na UR-2, Ibura (estudo de caso). 

 

Sendo assim, as principais conclusões desta pesquisa se encontram 

apresentadas a seguir. 

 

7.1 Conclusões do mapeamento – Banco de dados de obras 

 

o Como se observou nos resultados obtidos, ainda são poucos os 

métodos utilizados para estabilização de encostas na RMR; 

o Apenas dois tipos de muros de peso são utilizados na região: os muros 

de pedra-rachão e os muros de solo-cimento ensacado; 

o Apesar de ser uma técnica bastante difundida, erros simples de 

execução em muros de arrimo (ex.: drenagem interna insuficiente, falta 

de canaletas e proteção superficial, causando erosão) comprometem 

sua vida útil; 

o É comum encontrar casos onde a micro-drenagem (canaletas, caixas de 

passagem, caixas coletoras e dissipadores de energia) é completamente 

esquecida. Tal fato faz com que os moradores, sentindo-se 

incomodados pelas águas indevidamente lançadas, obstruam os 

barbacãs como ocorreu em dois casos mostrados (Figuras 4.3, 4.4 e 

4.16); 
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o A insatisfação dos moradores esteve principalmente ligada à problemas 

de drenagem insuficiente ou inexistente das obras, causando grandes 

transtornos aos moradores beneficiados, que acabam por desaprovar a 

intervenção; 

o O aspecto visual das obras também foi causa da insatisfação de alguns 

moradores, principalmente nos muros de solo-cimento ensacado que 

apresentavam algum processo erosivo, resultado provável de baixos 

teores de cimento na mistura; 

o Como observado, os métodos de proteção superficial também são 

limitados. Freqüentemente, os cimentados e telas argamassadas se 

encontram danificadas devido a problemas executivos e de drenagem; 

o Muitos moradores não se sentem seguros com a presença unicamente 

de gramíneas nos taludes de suas casas. Também desaprovam este 

método devido ao acúmulo de lixo causado pela sua folhagem (caso 

esta se torne alta); 

o Parece haver uma maior preocupação com obras globais (tratamento 

completo da microbacia) do que no passado, entretanto foram 

encontradas muitas obras pontuais (sem os devidos cuidados com 

drenagem e proteção superficial) o que reduz a sua eficácia e vida útil; 

o Observou-se que as intervenções se apresentam com boa qualidade 

(cerca de 58% foram consideradas de boas a excelentes). O tratamento 

incompleto da encosta é o principal fator para redução deste índice. 

 

7.2 Conclusões do estudo de caso 

 

o Conforme apresentado através da Figura 5.1, esta localidade já havia 

sido diagnosticada como uma área de Alto Risco de Deslizamento, 

segundo o mapeamento realizado na escala de 1:25.000 (ALHEIROS, 

1998). 

o Como consta no histórico do local, lá ocorreram 2 (dois) deslizamentos 

importantes: o primeiro, durante o inverno do ano de 2000 e o segundo 

(deslizamento em estudo), ocorrido no mês de outubro de 2005, ambos 

causando a destruição de residências na localidade além de um óbito 

(2005). 
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o O resultado da análise apresentada concluiu que o processo de 

instabilização desta encosta se deu essencialmente pela infiltração 

d’água (chuvas, águas servidas e vazamento de tubulação) associado 

ao perfil geotécnico do local. 

o As chuvas ocorridas antes do deslizamento, o vazamento de uma 

tubulação clandestina d’água, águas servidas e a presença de uma 

camada menos permeável na encosta (resultado do processo de 

deposição destes sedimentos) foram os principais responsáveis por 

deflagrar este movimento, dada a diminuição da resistência do maciço 

pela inundação (perda de sucção). 

o Não foi considerada nas análises de estabilidade a ocorrência de poro-

pressões positivas. Entretanto, a existência de uma camada menos 

permeável pode ter permitido este evento na fase mais intensa da 

infiltração, o que reduziria ainda mais o Fator de Segurança crítico 

obtido na análise de estabilidade da ruptura (FS=1,091). 

o Como se observou na Tabela 6.1, se os solos envolvidos não tivessem 

sido submetidos à inundação em campo nem experimentassem 

condições similares às simuladas em laboratório (submersão total das 

amostras ensaiadas durante os ensaios de Cisalhamento Direto), tal 

ruptura não haveria ocorrido; 

o Concluiu-se que a redução da sucção teve papel crucial na 

instabilização desta encosta, entretanto, com os dados obtidos e as 

análises realizadas, torna-se impossível saber qual parcela de 

contribuição d’água desempenhou o papel mais importante nesta 

ruptura. 

 

7.3 Sugestões para futuras pesquisas 

 

o Fazer estudos quantitativos de obras de estabilização e de seus 

problemas mais freqüentes; 

o Realizar estudo para verificar a influência da sucção na estabilidade da 

encosta, considerando a contribuição do vazamento ocorrido, das águas 

pluviais, e das águas servidas; 
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o Fazer retro-análise da ruptura, verificando os parâmetros com os quais 

esta encosta rompeu; 

o Analisar a estabilidade do talude após a execução da intervenção (muro 

de solo-cimento ensacado ou muro de gabiões); 
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