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RESUMO 

Esta dissertação tem como objetivo principal a classificação e caracterização 

geotécnica de dois movimentos de massa que aconteceram no estado de 

Pernambuco, na encosta Espinhaço da Gata e na encosta Alto do 

Reservatório. Tal estudo visa a realizar a classificação dos movimentos, 

aplicando a terminologia sugerida pela IAEG (1990), a qual é consistente com 

a terminologia do Grupo de Trabalho da UNESCO e presente em CRUDEN e 

VARNES (1996), e, também, visa à aplicação dos conceitos e do modelo de 

caracterização geotécnica de LEROUEIL (1996 a 2004) às encostas, 

definindo-se as folhas modelos de caracterização geotécnica para cada um 

dos estágios dos movimentos presentes nos respectivos movimentos. Do 

estudo da encosta do Espinhaço da Gata, conseguiu-se obter o diagrama 

aproximado do movimento, obtendo-se suas características e geometria, e, se 

chegando ao volume estimado de material deslocado, 113.826,45m3. O 

movimento do Espinhaço da Gata foi definido como um escorregamento de 

terra translacional, inativo adormecido como estado da atividade, distribuição 

retrogressiva e estilo da atividade único/isolado. A velocidade do deslizamento 

foi estimada como lenta quando se tratou de uma possível primeira parte do 

escorregamento, e moderada para a segunda parte ou quando se considerou 

que o movimento se deu em uma única etapa. O modelo de caracterização de 

LEROUEIL foi aplicado com sucesso, com a definição justificada dos três 

eixos da matriz e a obtenção das folhas modelo de caracterização para os 

estágios da pré-ruptura e ruptura. No Alto do Reservatório, realizou-se o 

estudo dos movimentos que ocorreram em duas das suas encostas, a 

Noroeste e a Sul, cujos movimentos foram classificados como fissuração 

sucessiva, ruptura local e escorregamento de terra inativo adormecido, com a 

superfície de ruptura avançando na direção do deslizamento, respectivamente. 

A velocidade do movimento da encosta Noroeste foi estimada como lenta e da 

Sul como moderada e, da mesma forma que para o Espinhaço da Gata, o 

modelo de caracterização de LEROUEIL foi aplicado aos dois movimentos, 

com sucesso, permitindo-se que, ao final de cada estudo, fossem obtidas as 

folhas modelo de caracterização para o estágio da pré-ruptura, na encosta 

Noroeste, e, para os estágios da pré-ruptura e ruptura, na encosta Sul. 



  

ABSTRACT 

 

The main objective of this dissertation is the geotechnical classification and 

characterization of two movements of mass which occurred in the State of 

Pernambuco, on the Espinhaço da Gata and Alto do Reservatório hillsides. 

Such study intends to define the characteristics of the movements, applying 

the terminology suggested by the IAEG (1990), which is consistent with the 

terminology of the UNESCO Working Party, and which is included in CRUDEN 

e VARNES (1996), and, also, it intends to apply the concepts and models of 

geotechnical characterization of LEROUEIL to the hillsides, defining the 

models of geotechnical characterization for each level of such movements. An 

approximated diagram of the movement was obtained from the study of the 

Espinhaço da Gata, describing its characteristics and geometry, and figuring 

out the volume of the material involved in the landslide, 113.826,45m³. The 

movement of the Espinhaço da Gata was defined as a translational landslide, 

inactive dormant concerning the state of activity, retrogressive distribution and 

style of activity unique/isolated. The speed of the landslide was estimated as 

slow concerning a possible first part of the landslide, moderated to the second 

one or when it was regarded as a unique stage movement. The model of 

characterization of LEROUEIL was applied successfully, with the justified 

definition of the three axis of the matrix and the acquisition of the models of 

characterization for the stages of pre-rupture and rupture. Concerning the Alto 

do Reservatório, it studied the movements that took part in two of its hillsides, 

the northwestern and the southern ones, whose the movements were 

classified as successive fission, local rupture, and inactive dormant landslide, 

with the surface of rupture forwarding toward the landslide, respectively. The 

speed of the movement in the northwestern hillside was estimated as slow, 

and in the southern one as moderated, and, similarly, regarding the Espinhaço 

da Gata, the model of characterization of LEROUEIL was applied to both 

movements, successfully, allowing models of characterization for the stage of 

pre-rupture of the northwestern hillside and the stages of pre-rupture and 

rupture of the southern hillside which were obtained in the end of each study. 
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CAPÍTULO 1 

 

I � INTRODUÇÃO 

 

 1.1. CONSIDERAÇÕES GERAIS 

 

 Em todos os taludes existe a tendência natural de se buscar uma forma mais 

estável, em direção à horizontal, ou seja, eles se encontram numa situação de potencial 

instabilidade sujeita a movimentos e rupturas. 

O problema da movimentação de massas de terra, em todo o mundo, 

quer seja lento ou rápido e conduzindo muitas vezes a um colapso do 

terrapleno, tem se constituído numa das grandes dificuldades para a 

construção das grandes obras modernas. 

Com efeito, em torno de 1917, os escorregamentos da Ferrovia Federal Sueca 

conduziram o professor FELLENIUS a organizar uma Comissão com a finalidade de 

estudar o assunto. Do relatório desta Comissão surgiu um primeiro subsídio importante 

para a Mecânica dos Solos e o desenvolvimento do processo de verificação da 

estabilidade que levou o nome de FELLENIUS e usado até hoje (DE LIMA, 1993). 

Aproximadamente na mesma época, a Alemanha teve problemas com o Canal 

de Kiel onde houve numerosos deslizamentos, entre eles o famoso Rosengarten. Coube 

ao professor KREY coordenar os estudos deste problema, resultando num 

pronunciamento importante para o estudo do assunto. 

Finalmente, na Construção do Canal do Panamá deslizamentos de grande 

extensão que se tornaram célebres, levaram a Associação Americana de Engenheiros 

Civis a organizar um Comitê sob a presidência do professor CUMMINGS que 

apresentou um relatório descritivo e conclusivo. 

Esses três relatórios tiveram uma importância relevante no advento da 

Mecânica dos Solos (DE LIMA, 1993). 

Embora o problema tenha sido tão importante na origem, em todo o mundo é 

um tema atual e no Brasil ele o é de maneira marcante. 

A maioria das nossas grandes cidades está construída ao longo de uma cadeia 

de montanhas que se estende ao longo do litoral, do sul ao norte do país. Assim, 



  

movimentos de massa são comuns e alguns se tornaram famosos pelas suas 

consequências catastróficas. 

Destacam-se os movimentos de massa ocorridos em morros da cidade de 

Santos, em Lobato na Bahia, os desabamentos da antiga BR-2 (São Paulo � Curitiba) e 

na variante de Araras, além dos acontecimentos de 1966/67 na cidade do Rio de 

Janeiro, onde houve um número elevado de desabamentos, pelo seu vulto, sem 

precedentes na história de todas as cidades importantes do mundo (DE LIMA, 1993). 

Particularmente, no caso de Recife, durante seu crescimento urbano, 

ocorreram acúmulos de erros de planejamento ao longo da história, como: 

afetaram-se alguns elementos da paisagem natural, vegetação e drenagem, 

em decorrência das várias interferências causadas pelo homem com 

aterramento de mangues e cortes indiscriminados dos morros. Da primitiva 

Mata Atlântica, restam alguns vestígios em áreas de preservação rigorosa; ela 

foi substituída por gramíneas, árvores frutíferas de diferentes portes ou 

mesmo nenhuma cobertura vegetal. Por conseqüência, os morros ocupados 

do Recife constituem hoje uma área de risco geológico pelos freqüentes 

deslizamentos no inverno (GUSMÃO FILHO et al., 1994). 

O modelo de ocupação desordenada é uma das principais causas do 

desequilíbrio das encostas da região metropolitana do Recife; prevalecem os 

efeitos da ação do homem sobre outros fatores geológicos, topográficos e 

fisiográficos (GUSMÃO FILHO et al., 1984). O monitoramento das chuvas 

constitui uma estratégia extremamente importante na prevenção de acidentes 

nas áreas de risco. 

Segundo GUSMÃO FILHO et al.(1997), a maioria dos escorregamentos 

nas encostas do Recife não são profundos e sua superfície de ruptura é 

paralela ao talude. Existem vários trabalhos realizados em Recife visando ao 

estudo das encostas, dentre os quais podem ser citados, além dos referidos 

acima: BANDEIRA, A. P. N. (2003) � Dissertação de Mestrado � UFPE; 

COUTINHO et al. (2005) � IV COBRAE � Salvador � BA; SILVA, M. M. et al. 

(2005) � IV COBRAE � Salvador � BA; etc. 

Os movimentos de massa vêm ganhando, cada vez mais, importância 

mundial ao longo do tempo, surgindo a necessidade de classificações 

unificadas, as quais incluam toda uma caracterização geotécnica precisa 



  

destes movimentos. Destaca-se, neste contexto, a declaração da ONU que 

estabeleceu a década de 1990-2000 como sendo a Década Internacional para 

Redução de Desastres Naturais, fato que incentivou a Comissão de 

Escorregamentos da Associação Internacional de Geologia de Engenharia 

(IAEG) a sugerir uma terminologia para classificação de escorregamentos de 

terra em 1990 (presente em CRUDEN e VARNES, 1996) e incentivou, 

também, a criação de um Grupo de Trabalho pela UNESCO, o qual produziu 

um Glossário para Escorregamentos, em forma de terminologia padrão, no 

Inventário Mundial de Escorregamentos de Terra (1990, 1991 e 1993). 

LEROUEIL et al. (1996), visando à precisão da caracterização 

geotécnica dos movimentos de massa, propuseram um modelo de 

caracterização, fundamentado nos tipos e estágios dos movimentos e nos 

tipos de materiais envolvidos. 

 

1.2. OBJETIVOS E METODOLOGIA 

 

O objetivo geral desta dissertação é realizar a classificação e 

caracterização Geotécnica de movimentos de massa que ocorreram em duas 

encostas do estado de Pernambuco, sendo elas a encosta do Espinhaço da 

Gata, localizada no município de Machados, e a encosta do Alto do 

Reservatório, localizada em Nova Descoberta. Entre os objetivos específicos, 

destacam-se: 

- classificar os movimentos de massa que ocorreram nas encostas do 

Espinhaço da Gata e do Alto do Reservatório, aplicando a terminologia 

sugerida pela Comissão de Escorregamentos da Associação Internacional de 

Geologia de Engenharia (IAEG) (1990), a qual é consistente com a 

terminologia do Glossário do Grupo de Trabalho da UNESCO (WP/WPI 1990, 

1991, 1993 a,b) e presente em CRUDEN e VARNES (1996); e 

- caracterizar geotecnicamente os movimentos de massa que 

ocorreram em duas encostas do estado de Pernambuco, Espinhaço da Gata e 

Alto do Reservatório, aplicando o modelo de caracterização geotécnica 

proposto por LEROUEIL et al. (1996 e 1998) e LEROUEIL (2001 e 2004). 



  

A metodologia aplicada para se atingirem os objetivos expostos acima 

constou do seguinte: 

- revisão bibliográfica sobre classificação e caracterização Geotécnica 

de movimentos de massa, dando-se uma atenção especial à terminologia 

sugerida pela Comissão de Escorregamentos da Associação Internacional de 

Geologia de Engenharia (IAEG) (1990), do Glossário do Grupo de Trabalho da 

UNESCO (WP/WPI 1990, 1991, 1993 a,b), e presente em CRUDEN e 

VARNES (1996) e, uma atenção especial ao modelo de caracterização 

Geotécnica proposto por LEROUEIL et al. (1996, 1998) e LEROUEIL (2001 e 

2004); 

- análise e estudo dos trabalhos anteriores sobre os movimentos que 

ocorreram nas encostas do Espinhaço da Gata e Alto do Reservatório (teses 

de COSTA (1996), CARVALHO (iniciada / não concluída, 1997), SOUZA 

NETO (1998), CAMPOS BARROS (2000), LAFAYETTE (2000) e LIMA (2002), 

bem como os trabalhos de COUTINHO et al. (2000) e GUSMÃO FILHO et al. 

(1997)), para o Espinhaço da Gata e Alto do Reservatório respectivamente, 

analisando-se, principalmente, os resultados dos ensaios de campo e de 

laboratório realizados, além dos estudos de estabilidade das encostas; 

- realização da classificação e caracterização Geotécnica das encostas, 

definindo-se suas características, geometria, atividade, velocidade e teor de 

umidade, além da aplicação do modelo de caracterização Geotécnica de 

LEROUEIL et al. (1996 e 1998) e LEROUEIL (2001 e 2004) às encostas do 

Espinhaço da Gata e Alto do Reservatório, buscando-se atingir os objetivos 

específicos propostos. 

 

 

1.3. ESTRUTURA DA DISSERTAÇÃO 

 

A dissertação se divide em seis capítulos, cujos conteúdos estão 

distribuídos conforme explicações abaixo: 

No capítulo II, procedeu-se a uma revisão bibliográfica sobre a 

classificação e caracterização Geotécnica de movimentos de massa, 

concentrando-se na terminologia sugerida pela Comissão de 



  

Escorregamentos da Associação Internacional de Geologia de Engenharia 

(IAEG) (1990), do Glossário do Grupo de Trabalho da UNESCO (WP/WPI 

1990, 1991, 1993 a,b), presente em CRUDEN e VARNES (1996) e nos 

conceitos e modelo de caracterização Geotécnica propostos por LEROUEIL et 

al. (1996, 1998) e LEROUEIL (2001 e 2004). Procedeu-se, também, neste 

capítulo, uma revisão bibliográfica sobre os processos e mecanismos 

acionantes de movimentos de massa. 

No capítulo III, realizou-se a análise e estudo de trabalhos anteriores 

sobre os movimentos que ocorreram nas encostas Espinhaço da Gata e Alto 

do Reservatório, descrevendo-se, resumidamente, as características e os 

resultados dos ensaios de laboratório e de campo das encostas, além das 

análises de suas estabilidades. 

No capítulo IV, apresenta-se a classificação e caracterização 

Geotécnica do movimento de massa da encosta Espinhaço da Gata, usando-

se a terminologia proposta pela Comissão de Escorregamentos da IAEG 

(1990) e do Grupo de Trabalho da UNESCO (1990, 1991, 1993 a,b) e 

aplicando-se o modelo de caracterização de LEROUEIL et al. (1996 e 1998) e 

LEROUEIL (2001 e 2004), concluindo-se com a apresentação das folhas 

modelos de caracterização do movimento. 

No capítulo V, apresenta-se a classificação e caracterização 

Geotécnica do movimento de massa da encosta Alto do Reservatório, usando-

se a terminologia proposta pela Comissão de Escorregamentos da IAEG 

(1990) e do Grupo de Trabalho da UNESCO (1990, 1991, 1993 a,b) e 

aplicando-se o modelo de caracterização de LEROUEIL et al. (1996 e 1998) e 

LEROUEIL (2001 e 2004), concluindo-se com a apresentação das folhas 

modelos de caracterização do movimento. 

No capítulo VI, resumem-se as principais conclusões obtidas com a 

realização da classificação e caracterização Geotécnica dos movimentos de 

massa que ocorreram em duas encostas estudadas (Espinhaço da Gata e Alto 

do Reservatório).  

 
 
 
 
 



  

 

CAPÍTULO 2 

 

II � REVISÃO BIBLIOGRÁFICA � CLASSIFICAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO 

GEOTÉCNICA 

 

Apresenta-se, neste capítulo, um estudo da literatura sobre 

classificação e caracterização Geotécnica de movimentos de massa, revendo-

se, inicialmente, a terminologia sugerida pela Comissão de Escorregamentos 

da Associação Internacional de Geologia de Engenharia (IAEG) (1990), do 

Glossário do Grupo de Trabalho da UNESCO (WP/WPI 1990, 1991, 1993 a,b) 

e presente em CRUDEN e VARNES (1996), além de outros conceitos 

pertinentes à classificação de movimentos de massa. Posteriormente, 

apresenta-se, um estudo dos conceitos e do modelo de caracterização 

Geotécnica propostos por LEROUEIL et al. (1996, 1998) e LEROUEIL (2001 e 

2004). Ao final do capítulo, apresenta-se, também, um estudo da literatura 

sobre os processos e mecanismos acionantes de movimentos de massa, com 

seus dispositivos de advertência e mitigação. 

 

2.1. TERMINOLOGIA DOS MOVIMENTOS DE MASSA 

 

Conforme se percebe abaixo, o critério usado na classificação de 

movimentos de massa presente nesta dissertação segue a classificação inicial 

de VARNES (1978), a qual enfatizou alguns aspectos e forneceu diagramas 

simplificados mostrando as características de movimentos. Esta classificação 

evoluiu ao longo dos anos, até o trabalho da Comissão de Escorregamentos 

da IAEG (1990), trabalho que se desenvolveu fundamentando-se no Glossário 

do Grupo de Trabalho da UNESCO e introduziu novos diagramas nos quais as 

características são identificadas por números. 

CRUDEN e VARNES (1996) consolidaram os trabalhos desenvolvidos 

referentes à classificação de movimentos de massa, apresentando os 

diagramas mais recentes de movimentos, bem como o Glossário para 



  

Terminologia de Movimentos de Massa, além dos conceitos pertinentes a esta 

classificação. 

O movimento para baixo de uma massa de rocha, detritos ou terra num 

talude é chamado de deslizamento / escorregamento (CRUDEN, 1991, 27 em 

CRUDEN e VARNES, 1996). Os escorregamentos podem ser classificados e 

descritos através do critério de VARNES (1978), o qual enfatiza os tipos de 

movimentos e materiais, e faz uso de dois nomes: o primeiro nome descreve o 

tipo do movimento e o segundo o material do escorregamento (Tabela II.1). 

A terminologia de um escorregamento pode se tornar mais elaborada 

quanto mais informações acerca do movimento forem disponibilizadas. Para 

uma completa identificação do movimento, descrições são adicionadas na 

frente dos dois nomes da classificação usando uma seqüência preferida de 

termos. A seqüência recomendada, mostrada na Tabela (II.2), descreve 

atividade (incluindo estado, distribuição, e estilo) seguida pelas descrições de 

todos os movimentos (incluindo velocidade, teor de umidade, material e tipo). 

 

Tabela II.1 � Classificação abreviada de Movimentos de Massa (CRUDEN e 

VARNES, 1996) 

 

TIPO DE MATERIAL 

SOLOS DE ENGENHARIA 

 

TIPO DE 

MOVIMENTO 
 

ROCHA SÃ PREDOMINANTE

MENTE GROSSO 

PREDOMINANTE

MENTE FINO 

QUEDA Queda de rocha Queda de detritos 
QUEDA DE 

TERRA 

TOMBAMENTO Tombamento de 

rocha 

Tombamento de 

detritos 

Tombamento de 

terra 

ESCORREGAMENTO Escorregamento 

de rocha 

Escorregamento 

de detritos 

Escorregamento 

de terra 

EXPANSÕES 

LATERAIS 

Expansão de 

rocha 

Expansão de 

detritos 

Expansão de terra 

ESCOAMENTO OU Escoamento ou Escoamento ou Escoamento ou 



  

FLUXO Fluxo de rocha Fluxo de detritos Fluxo de terra 

 

 

 

Tabela II.2 � Glossário para terminologia dos movimentos de massa 

(CRUDEN e VARNES, 1996) 

 

ATIVIDADE 

ESTADO DISTRIBUIÇÃO ESTILO 

ATIVO 
Avançada Complexo 

Reativado Retrogressiva Composto 

Suspenso Dilatada Múltiplo 

Inativo Alargada Sucessivo 

adormecido Confinada Único/Separado 

abandonado Diminuída/Reduzida  

estabilizado Mudada/Deslocada  

Remanescente   

 

DESCRIÇÃO DO PRIMEIRO MOVIMENTO 

VELOCIDADE TEOR DE 

UMIDADE 

MATERIAL TIPO 

Extremamente 

rápido 

Seco Rocha Queda 

Muito rápido Úmido Solo Tombamento 

Rápido  Molhado terra Escorregamento 

Moderado Muito molhado detritos Extensão 

Lento Fluxo 

Muito lento 

Extremamente 

lento 

 

 



  

DESCRIÇÃO DO SEGUNDO MOVIMENTO 

VELOCIDADE TEOR DE 

UMIDADE 

MATERIAL TIPO 

Extremamente 

rápido 

Seco Rocha Queda 

DESCRIÇÃO DO SEGUNDO MOVIMENTO 

VELOCIDADE TEOR DE 

UMIDADE 

MATERIAL TIPO 

Muito rápido Úmido Solo Tombamento 

Rápido  Molhado terra Escorregamento 

Moderado Muito molhado detritos Extensão 

Lento Fluxo 

Muito lento 

Extremamente 

lento 

 

 

 

 

 

 

2.2. CARACTERÍSTICAS E GEOMETRIA DOS MOVIMENTOS DE MASSA 

 

2.2.1. CARACTERÍTICAS DOS MOVIMENTOS DE MASSA 

 

VARNES (1978, Figura 2.1t, simplificada em DE LIMA, 1993 � IME) 

forneceu um diagrama idealizado mostrando as características para um 

escorregamento de terra complexo � fluxo de terra, observado na Figura (II.1). 



  

Figura II.1 � Nomenclatura de uma zona de ruptura rotacional (DE LIMA, 1993 

- IME) 

 

Mais recentemente, a Comissão de Escorregamentos da IAEG (1990) 

produziu um novo diagrama de escorregamento, consistente com a 

terminologia do Glossário do Grupo de Trabalho da UNESCO (WP/WPI 1990, 

1991, 1993 a,b), Figura (II.2), no qual as várias características são 

identificadas por números (Tabela II.3). 

Na Figura (II.2), a porção superior representa o plano de um 

escorregamento típico, no qual a linha tracejada indica o traço da superfície de 

ruptura na superfície do terreno original e, na porção inferior, as hachúrias 

indicam o terreno intacto e os pontilhados mostram a extensão da massa 

deslocada. 

 

 

Figura II.2 � Características de um escorregamento (Comissão de 

Escorregamentos da Associação Internacional de Geologia de Engenharia, 

1990 em CRUDEN e VARNES, 1996) 

 

Tabela II.3 � Definições das Características de Movimentos de Massa 

(CRUDEN e VARNES, 1996) 

NR NOME DEFINIÇÃO 



  

1 Coroa Material praticamente indeslocado adjacente à parte mais 

alta da escarpa principal 
2 Escarpa 

principal 
Superfície íngreme no terreno intacto à banda superior do 

escorregamento causado pelo movimento do material 
deslocado (13, área pontilhada) fora do terreno intacto; é a 

parte visível da superfície de ruptura (10) 
3 Topo Ponto mais alto do contato entre o material deslocado (13) 

e a escarpa principal (2) 
4 Cabeça Parte superior do escorregamento ao longo do contato 

entre o material deslocado e a escarpa principal 
5 Escarpa 

menor 
Superfície íngreme no material deslocado do 

escorregamento, produzida por movimentos diferenciais 
dentro do material deslocado 

6 Corpo 
principal 

Parte do material deslocado do escorregamento que fica 
sobre a superfície de ruptura entre a escarpa principal (2) e 

o pé da superfície de ruptura (11) 
7 Base Porção do escorregamento que se moveu além do pé da 

superfície de ruptura (11) e fica sobre a superfície original 

do terreno 
Tabela II.3 � Continuação 

NR NOME DEFINIÇÃO 

8 Parte 
final/ponta 

Ponto no pé (9) mais distante do topo(3) do 

escorregamento 
9 Pé Margem mais baixa, usualmente curva, do material 

deslocado do escorregamento, mais distante da escarpa 
principal(2) 

10 Superfície de 

ruptura 
Superfície que forma (ou que se formou) o limite mais 

baixo do material deslocado (13) abaixo da superfície 

original do terreno (20) 
11 Pé da 

superfície de 

ruptura 

Intersecção (usualmente enterrada) entre a parte mais 

baixa da superfície de ruptura (10) de um escorregamento 
e a superfície original do terreno (20) 

12 Superfície de 

separação 
Parte da superfície original do terreno (20) que ficou 

coberta pela base (7) do escorregamento 
13 Material 

deslocado 
Material deslocado da sua posição original no talude por 
movimento no escorregamento; forma tanto a massa 
reduzida (17) e acumulação (18); é o pontilhado na figura 

14 Zona de 
redução 

Área do escorregamento dentro da qual o material 

deslocado (13) fica abaixo da superfície original do terreno 

(20) 
15 Zona de 

acumulação 
Área do escorregamento dentro da qual o material 

deslocado fica sobre a superfície original do terreno (20) 
16 Redução Volume limitado pela escarpa principal (2), massa reduzida 

(17), e superfície original do terreno (20) 
17 Massa 

reduzida 
Volume do material deslocado que fica sobre a superfície 

de ruptura (10) mas fica sob a superfície original do terreno 

(20) 
18 Acumulação Volume de material deslocado (13) que fica sobre a 

superfície original do terreno (20) 



  

19 Flanco/lateral Material intacto adjacente às laterais da superfície de 

ruptura; limitar direções são preferíveis na descrição dos 

flancos, mas se esquerda e direita são usados, eles 

referem-se aos flancos como vistos da coroa 
20 Sup original 

do terreno 
Superfície do talude que existiu antes de ter ocorrido o 
escorregamento 

 

2.2.2. DIMENSÕES DOS MOVIMENTOS DE MASSA 

 

A Comissão de Escorregamentos da IAEG (1990) utilizou a terminologia 

descrita no Item (2.2.1) para fornecer definições de algumas dimensões de um 

escorregamento típico. O diagrama da Comissão da IAEG está reproduzido na 

Figura (II.3). 

 

 

Figura II.3 � Dimensões de um escorregamento (Comissão de 

Escorregamentos da IAEG, 1990 apud CRUDEN e VARNES, 1996) 

 

Tabela II.4 � Definição das dimensões de movimentos de massa (CRUDEN e 

VARNES, 1996) 
 

NR NOME DEFINIÇÃO 

1 Largura da massa Largura máxima da massa deslocada 



  

deslocada, d
W  perpendicular ao comprimento, d

L  

2 Largura da superfície de 

ruptura, rW  
Largura máxima entre flancos do 
escorregamento perpendicular ao 
comprimento, rL  

3 Comprimento da massa 
deslocada, 

d
L  

Distância máxima da ponta/parte final ao 

topo 

4 Comprimento da superfície 

de ruptura, rL  
Distância máxima do pé da superfície de 

ruptura à coroa 

5 Profundidade da massa 
deslocada, 

d
D  

Profundidade máxima da massa deslocada 

medida perpendicular ao plano contendo 

d
W  e 

d
L  

6 Profundidade da superfície 

de ruptura, rD  
Profundidade máxima da superfície de 

ruptura abaixo da superfície original do 

terreno medida perpendicular ao plano 
contendo rW  e rL  

 

Tabela II.4 - Continuação 

7 Comprimento total, L  Distância mínima da ponta/parte final do 

escorregamento à coroa 
8 Comprimento da linha 

central, cl
L  

Distância da coroa à ponta/parte final do 

escorregamento através dos pontos na 

superfície original do terreno eqüidistantes 

das margens laterais da superfície de 

ruptura e material deslocado 
 

As quantidades 
d

L , 
d

W , 
d

D  e rL , rW , rD  são introduzidas porque, com 

uma suposição sobre a forma do escorregamento, seus produtos conduzem 

às estimativas do volume do escorregamento que são úteis para os trabalhos 

corretivos. Para muitos escorregamentos rotacionais, a superfície de ruptura 

pode ser aproximada para metade de um elipsóide, Figura (II.4), com 

semieixos rD , 
2

r
W

, 
2

r
L

. Segundo BEYER (1987, 162) apud CRUDEN e 

VARNES (1996) o volume de um elipsóide é: 

cbaVOL
eps

..
3

4
 (II.1), onde a, b e c são os eixos semiprincipais. Assim, 

o volume da �forma de uma colher� correspondente a uma metade do 

elipsóide é: 

cbacbaVOLls ..
6

4
..

3

4

2

1
                           (II.2) 



  

Como mostrado na Figura (II.4), para um escorregamento rDa  , 

2
r

W
b  , e 

2
r

L
c  . Portanto, o volume deslocado de solo por um 

escorregamento é aproximadamente: 

rrr

rr

rls LWD
LW

DcbaVOL ..
6

1

2
.

2
.

6

4
..

6

4
            (II.3) 

Este é o volume de material antes do movimento do escorregamento. 

Após o escorregamento, o volume de material deslocado pode ser estimado 

por 
ddd

LWD
6

1
 (WP/WLI, 1990, Equação 1 apud CRUDEN e VARNES, 1996) 

(II.4). 

Figura II.4 � Estimativa do volume de um escorregamento supondo a forma de 

metade de um elipsóide (CRUDEN e VARNES, 1996) 

 

Usando-se um termo da construção civil, o fator de inchamento, pode 

ser empregado para descrever o aumento no volume após o deslocamento 

como uma percentagem do volume antes do deslocamento. CHURCH (1981, 

Apêndice 1) apud CRUDEN e VARNES (1996) sugeriu um fator de 

inchamento de 67%. NICOLETTI e SORRISO-VALVO (1991) apud CRUDEN 

e VARNES (1996) escolheram uma dilatação média de 33%, tal que 

rrr LWD4
ddd

LWD3 . Ressalta-se, entretanto, que valores para a dilatação em 

torno de até 10% são consideráveis aceitáveis, valores acima de 10% não são 

comuns. 



  

Deve ser considerado, também, como dimensão de um escorregamento 

o ângulo do movimento . Ele é computado a partir das estimativas de H 

(diferença em elevação entre a coroa e a ponta / parte final do 

escorregamento) e L. 

 

2.3. ATIVIDADE DE UM MOVIMENTO DE MASSA 

 

Os amplos aspectos da atividade de um escorregamento devem ser 

investigados e descritos durante o reconhecimento inicial dos movimentos de 

um escorregamento e antes que um exame mais detalhado dos materiais 

deslocados seja executado. Os termos relacionados à idade do 

escorregamento e ao seu estado de atividade foram definidos por VARNES 

(1978): 

a. Estado de Atividade � descreve o que se sabe acerca da cronologia 

dos movimentos; 

b. Distribuição da Atividade � descreve amplamente o local onde o 

escorregamento está se movendo; 

c. Estilo da Atividade � indica a maneira na qual diferentes 

movimentos contribuem para o escorregamento. 

 

2.3.1. ESTADO DE ATIVIDADE 

 

A Figura (II.5) ilustra os vários estados de atividade através do uso de 

um tombamento como exemplo. Escorregamentos ativos são aqueles que 

atualmente estão se movendo; eles incluem os primeiros movimentos e 

reativações. Um escorregamento que está novamente ativo após ter estado 

inativo pode ser chamado de reativado. Escorregamentos que são reativados 

geralmente se movem em superfícies cisalhantes pré-existentes cujos 

parâmetros de resistência aproximam-se dos residuais (SKEMPTON, 1970 

apud CRUDEN e VARNES, 1996) ou aos últimos valores (KRAHN e 

MORGENSTERN, 1979 apud CRUDEN e VARNES, 1996). Distinguem-se dos 

escorregamentos que ocorrem pela primeira vez, cujas resistências ao 

cisalhamento inicial das superfícies de ruptura, geralmente, serão valores 



  

próximos aos de pico (SKEMPTON e HUTCHINSON, 1969 apud CRUDEN e 

VARNES, 1996). Escorregamentos que se moveram no último ciclo anual de 

estações, mas que no presente não estão se movendo foram descritos por 

VARNES (1978) como suspensos. 

Escorregamentos inativos são aqueles que os últimos movimentos 

foram anteriores ao ciclo de estações passado. Este estado pode ser 

subdividido. Se as causas do movimento permanecem aparentes, o 

escorregamento está adormecido. Contudo, se o rio que tem erodido o pé do 

talude varia o seu curso, o escorregamento é dito abandonado 

(HUTCHINSON, 1973; HUTCHINSON e GOSTELOW, 1976 apud CRUDEN e 

VARNES, 1996). Se o pé do talude estiver novamente protegido contra 

erosões por diques armados ou outras medidas corretivas artificiais, o 

movimento estará parado, e o escorregamento pode ser chamado de 

estabilizado. 

Figura II.5 � Seções por tombamento em diferentes estados de atividade: (1) 

ativo; (2) suspenso; (3) reativado; (4) adormecido; (5) estabilizado; e (6) 

remanescente (CRUDEN e VARNES, 1996) 
 



  

Os escorregamentos que permanecem visíveis na paisagem por 

milhares de anos após eles terem se movido e estabilizado são chamados 

antigos ou fósseis por ZARUBA e MENCL (1982, 52) apud CRUDEN e 

VARNES (1996), talvez porque eles representam os esqueletos de 

movimentos que foram uma vez ativos. Quando estes escorregamentos são 

cobertos por outros depósitos são ditos escorregamentos enterrados. 

Escorregamentos que se desenvolveram claramente sob diferentes condições 

geomórficas ou climáticas, talvez milhares de anos atrás, podem ser 

chamados remanescentes. 

Os vários estados de atividade são também definidos por um gráfico do 

deslocamento versus tempo, Figura (II.6). 

Figura II.6 � Deslocamento de um escorregamento em diferentes estados de 

atividade (CRUDEN e VARNES, 1996) 
 

Não obstante, quando a escarpa principal de um escorregamento 

suporta uma nova vegetação, o escorregamento está adormecido, e quando a 

drenagem se estende pelo escorregamento sem descontinuidades notáveis, o 

escorregamento é comumente remanescente. Se o escorregamento tem uma 

velocidade mensurável do movimento, ele está ativo ou reativado. O estado de 

atividade deveria então ser usado para referir-se às condições antes dos 

movimentos atuais do escorregamento. Se, por exemplo, medidas corretivas 

tiverem sido empreendidas ao escorregamento o qual está agora se movendo 



  

com velocidade moderada, o escorregamento deveria ser descrito como um 

escorregamento previamente estabilizado, deslocando-se com moderada 

velocidade. Escorregamentos sem nenhuma história discernível de 

movimentos anteriores seriam descritos como ativos. 

 

2.3.2. DISTRIBUIÇÃO DA ATIVIDADE 

 

VARNES (1978) definiu um número de termos que podem ser usados 

para descrever a distribuição da atividade num escorregamento, Figura (II.7). 

Se a superfície de ruptura está se estendendo na direção do 

movimento, o escorregamento está avançando (Figura II.7(1)), enquanto se a 

superfície de ruptura estiver estendendo-se na direção oposta ao movimento 

do material deslocado, o escorregamento é dito ser retrogressivo (Figura 

II.7(2)). )). Se a superfície de ruptura estiver estendendo-se em direção às 

margens laterais, o escorregamento está dilatando. O movimento pode ser 

limitado ao material deslocado ou a superfície de ruptura pode estar alargando 

(Figura II.7(3)), continuamente adicionando-se ao volume do material 

deslocado. Se a superfície de ruptura do escorregamento está alargando-se 

em duas ou mais direções, sugeriu-se o termo progressivo para este tipo de 

escorregamento, observando-se que este termo pode também ser usado para 

os escorregamentos que estiverem avançando ou retrocedendo. O termo é 

também, atualmente, usado para descrever o processo pelo qual a superfície 

de ruptura se estende em alguns escorregamentos (ruptura progressiva). 

Talvez para eliminar possíveis confusões, a solução seria abandonar-se o 

termo progressivo em favor da descrição do escorregamento como somente 

alargando-se. 

O termo diminuindo / reduzindo (Figura II.7(4)) para um escorregamento 

ativo, no qual o volume de material sendo deslocado está decrescendo com o 

tempo, parece livre de implicações indesejáveis. Um escorregamento no qual 

os materiais deslocados continuam a se moverem, mas cujas superfícies de 

ruptura não mostram alterações visíveis, podem ser descritos, simplesmente, 

como se movendo. 
 

2.3.3. ESTILO DA ATIVIDADE 



  

 

O estilo da atividade de um escorregamento, ou a maneira na qual 

movimentos diferentes contribuem para o escorregamento, pode ser definido 

por termos originalmente estabelecidos por VARNES (1978, 23), Figura (II.8). 

Figura II.7 � Seções por escorregamentos mostrando diferentes distribuições 

de atividades (CRUDEN e VARNES, 1996) 

 

Escorregamentos complexos são aqueles com pelo menos dois tipos de 

movimento, limitado aos casos em que os vários movimentos ocorrem em 

seqüência (Figura II.8(1)). 

O termo composto, antigamente um sinônimo para complexo, é agora 

proposto para descrever escorregamentos nos quais diferentes tipos de 

movimentos ocorrem em diferentes áreas da massa deslocada, às vezes 

simultaneamente. Contudo, as diferentes áreas de massa deslocada mostram 

diferentes seqüências de movimento (Figura II.8(2)). 

Um escorregamento múltiplo apresenta movimentos repetidos do 

mesmo tipo, freqüentemente seguidos de alargamento da superfície de 

ruptura. Um movimento sucessivo é idêntico em tipo ao primeiro movimento, 



  

mas em contraste com o movimento múltiplo não compartilha material 

deslocado ou uma superfície de ruptura com ele (Figura II.8(3)). 

Escorregamentos únicos / separados / isolados consistem de um 

movimento único do material deslocado, freqüentemente como um bloco 

intacto (Figura II.8(4)). Escorregamentos únicos diferem dos outros estilos de 

movimento, os quais necessitam de interrupção da massa deslocada ou 

movimentos independentes de porções da massa. 

Figura II.8 � Seções por escorregamentos mostrando diferentes estilos de 

atividades (CRUDEN e VARNES, 1996) 

 

2.4. VELOCIDADE DO MOVIMENTO 

 

A escala de velocidades dos movimentos anteriormente fornecidas por 

VARNES (1978, Figura 2.1u) é apresentada na Figura (II.9). Esta escala é 

uma versão inalterada da escala original de VARNES (1958) exceto pela 

adição das unidades do SI, as quais variam de metros por segundo à 

milímetros por ano. 



  

A escala, à direita, é uma forma modificada, recentemente, de classes 

de velocidade de escorregamento. As divisões foram ajustadas para aumentar 

em múltiplos de 100, por um ligeiro aumento no seu limite superior e um 

decréscimo em seu limite inferior. 

A velocidade de um escorregamento é um parâmetro cuja significação 

destrutiva requer definições independentes. A próxima tabela define a 

provável significação destrutiva de sete classes de velocidade na nova escala 

de velocidade de escorregamento. 

 

Figura II.9 � Escala de movimento de escorregamento de VARNES (VARNES 

1978, figura 2.1u) / Proposta de uma escala de velocidade de escorregamento 

(CRUDEN e VARNES, 1996) 

 

Um limite importante parece ficar entre movimentos muito rápidos e 

extremamente rápidos, os quais se aproximam da velocidade de um pessoa 

caminhando (1,6m/s). Um outro limite importante está entre as classes lento e 

muito lento (1,6m/ano), abaixo dos quais algumas estruturas nos 

escorregamentos são ilesas. TERZAGHI (1950, 84) identificou como �creep� 

aquele movimento de talude que estava ocorrendo a uma velocidade 

imperceptível. Um �creep� típico é um movimento contínuo o qual ocorre a 



  

uma velocidade média menor do que 30cm/década. Velocidades mais altas de 

movimento de �creep� são incomuns. A velocidade de Terzaghi é cerca de 

610 mm/s. O limite de percepção de movimentos na escala apresentada na 

Figura (II.9, escala à direita) e na Tabela (II.5) é menos conservativo do que o 

de TERZAGHI. 

 

Tabela II.5 � Definição da provável significação destrutiva de escorregamentos 

de diferentes classes de velocidade (CRUDEN e VARNES, 1996) 

CLASSE 

DA 

VELOCIDADE 

DE 

ESCORREGAMENTO 

PROVÁVEL SIGNIFICAÇÃO DESTRUTIVA 

7 Catástrofe de maior violência; destruição de construções 

por impacto do material deslocado; muitas mortes; 
improvável escapatória 

6 Algumas perdas de vidas; velocidade muito grande para 
permitir que todos escapem 

5 Evacuação de fuga possível; estruturas, posses e 

equipamentos destruídos 
4 Algumas estruturas temporárias e insensíveis podem ser 

mantidas temporariamente 
3 Construção corretiva pode ser empreendida durante o 

movimento; estruturas insensíveis podem ser mantidas 

com trabalho de manutenção freqüente se o movimento 

total não for grande durante uma fase particular de 

aceleração 
2 Algumas estruturas permanentes não danificadas pelo 

movimento 
1 Imperceptível sem instrumentos; construção possível com 

precauções 
 

2.5. TEOR DE UMIDADE 

 

VARNES (1978) sugeriu as seguintes modificações para os primeiros 

termos propostos por RADBRUCH-HALL (1978), para descrever o teor de 

umidade dos materiais de um escorregamento por observações simples do 

material deslocado: 

a. Seco � nenhuma umidade visível; 

b. Úmido � contém alguma quantidade de água mas nenhuma água 

livre; o material pode comportar-se como um sólido plástico mas sem fluxo; 



  

c. Molhado � contém quantidade de água suficiente para comportar-se 

em parte como líquido, tem água que flui do material do escorregamento, ou 

suporta massas significantes de água parada; 

d. Muito molhado � contém quantidade de água suficiente para fluir 

como um líquido sob gradientes baixos. 

Estes termos podem também fornecer uma orientação na estimativa do 

teor de umidade do material deslocado enquanto eles estiverem movendo-se. 

Contudo, massas de solo ou rochas podem drenar rapidamente durante e 

após o deslocamento, assim esta orientação pode ser qualitativa em lugar de 

quantitativa. 

 

2.6. TIPOS DE MOVIMENTOS 

 

Com relação aos tipos de movimentos em taludes, eles podem ser 

chamados de: QUEDA; TOMBAMENTO; ESCORREGAMENTO; 

EXPANSÕES LATERAIS; e FLUXOS OU ESCOAMENTOS.  

Tendo em vista os tipos de movimento que ocorreram nas encostas que 

serão objetos de estudos na presente dissertação, esta revisão concentra-se 

apenas nos escorregamentos. 

 

2.6.1. ESCORREGAMENTO 

 

Escorregamento é um movimento para baixo num talude de uma massa 

de solo ou rocha que ocorre, dominantemente, em superfícies de ruptura ou 

em zonas, relativamente, finas de intensos esforços cisalhantes. O movimento 

não ocorre, inicialmente, simultaneamente em cima do todo do que 

eventualmente se torna a superfície de ruptura; o volume de material 

deslocado alarga-se de uma área de ruptura local. A superfície de ruptura 

forma-se no interior do talude, quando existe um estado de esforços cortantes 

que vence de forma, mais ou menos rápida, a resistência ao cisalhamento do 

solo que o constitui. A forma da superfície caracteriza os diferentes tipos de 

escorregamentos, Figura (II.10). 



  

Freqüentemente os primeiros sinais de movimento do solo são 

rachaduras na superfície original do terreno ao longo das quais a escarpa 

principal do escorregamento formar-se-á. A massa deslocada pode deslizar 

além do pé da superfície de ruptura, cobrindo a superfície original do terreno 

do talude, a qual então se torna a superfície de separação. 

 

2.6.1.1. Modelos de Escorregamento 

 

Nos escorregamentos rotacionais o movimento é predominantemente 

acompanhado por uma rotação, com a superfície de ruptura assumindo uma 

forma curvada e côncava. Eles ocorrem em materiais mais ou menos 

homogêneos e coesivos e nas seguintes situações típicas: aterro em solo 

fraco (ocorrem mais freqüentemente em materiais homogêneos); ruptura de 

pé de talude quando esta envolve apenas o corpo do terrapleno; quando a 

superfície do talude é muito suave, a superfície desenvolve-se em pouca 

profundidade, resultando numa ruptura superficial; o talude está limitado em 

sua base por uma camada de terreno resistente. 

Os escorregamentos rotacionais (LIMA, 2002) são movimentos 

catastróficos causados pelo deslizamento repentino do solo residual que 

recobre a rocha ao longo de sua superfície. 

Escorregamentos rotacionais em solos geralmente exibem uma relação 

da profundidade da superfície de ruptura para o comprimento da superfície de 

ruptura, 
r

r

L

D
, entre 0,15 e 0,33 (SKEMPTON e HUTCHINSON, 1969 em 

CRUDEN e VARNES, 1996). 

Na Figura (II.10) as letras (a) e (b) mostram exemplos de 

escorregamentos rotacionais. 

 

 



  

Figura II.10 � Exemplos de escorregamentos rotacionais e translacionais 

(HANSEN, 1965 em CRUDEN e VARNES, 1996) 

 

Em escorregamentos translacionais (Figura II.10(c) e (e)), o movimento 

é predominantemente acompanhado por uma translação. Estes movimentos 

são condicionados às descontinuidades ou planos de fraqueza existentes, tais 

como: falhas, juntas, ou superfícies estratificadas ou o contato entre rochas e 

solos residuais e transportados. A massa se desloca ao longo de uma 

superfície de ruptura planar ou ondulante, escorregando para fora em cima da 

superfície original do terreno. Os escorregamentos translacionais, geralmente, 

são relativamente mais rasos do que os rotacionais. Portanto, as relações de 

r

r

L

D
 para escorregamentos translacionais em solos são, tipicamente, menores 

do que 0,1 (SKEMPTON e HUTCHINSON, 1969 apud CRUDEN e VARNES, 

1996). Os escorregamentos translacionais (LIMA, 2002) ou planares de solo 

são processos muito freqüentes nas encostas serranas do Brasil, envolvendo 

solos superficais, freqüentemente até o contato com a rocha subjacente, 

alterada ou não. Podem ocorrer em taludes mobilizando solo saprolítico, 

saprolitos e rochas condicionadas por estruturas planares desfavoráveis à 



  

estabilidade e relacionadas às feições geológicas diversas, tais como foliação, 

xistosidade, fraturas, falhas, etc. 

Escorregamentos translacionais em descontinuidades simples em 

massas rochosas têm sido chamados escorregamentos de blocos (PANET, 

1969 em CRUDEN e VARNES, 1996) ou escorregamentos planares (Figura 

II.10(d) (HOEK e BRAY, 1981 apud CRUDEN e VARNES, 1996). 

A superfície de ruptura pode ser formada por duas descontinuidades 

que fazem com que a massa de rocha contida se desloque talude abaixo, 

formando-se um escorregamento em cunha, figura abaixo. 

                                    

Figura II.11 � Exemplo de escorregamento em cunha (OLIVEIRA e BRITO, 

1998 apud LIMA, 2002) 
 

Escorregamentos compostos estão entre os escorregamentos 

rotacionais e translacionais e suas relações 
r

r

L

D
 refletem esta posição 

(SKEMPTON e HUTCHINSON, 1969 apud CRUDEN e VARNES, 1996). As 

superfícies de ruptura têm escarpas principais íngremes que vão aplainando-

se com a profundidade. Um escorregamento composto freqüentemente indica 

a presença de uma camada fraca ou o limite entre materiais desgastados 

(intemperizados) e os não desgastados. 

 

2.7 � CONCEITOS E MODELO DE CARACTERIZAÇÃO GEOTÉCNICA 

PROPOSTOS POR LEROUEIL et al. (1996, 1998) e LEROUEIL (2001 e 

2004) 



  

 

2.7.1. COMPORTAMENTO DO SOLO NO CONTEXTO DOS TALUDES 
 

Num diagrama de tensão como o da Figura (II.12), a curva de 

escoamento Y de um solo saturado delimita uma área na qual as deformações 

são principalmente recuperáveis (comportamento principalmente elástico). Ao 

longo de BCD, abaixo da envoltória de resistência do solo normalmente 

adensado, ou da linha de estado crítico (CSL), desenvolvem-se deformações 

plásticas, principalmente volumétricas. Ao longo de AB, existe ruptura. De fato, 

dentro da curva de escoamento, o solo está influenciado pelo tempo ou 

velocidade de deformação, e quanto mais próximo do estado de tensão está à 

curva de escoamento, mais alta a velocidade de deformação de creep. A 

acumulação de deformações de creep com o tempo resulta num 

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

redução da envoltória da resistência de pico do solo pré-adensado (TAVENAS 

et al., 1978, apud LEROUEIL et al., 1996). 

TAVENAS e LEROUEIL (1981) apud LEROUEIL (2001) aplicaram estes 

conceitos para analisar o comportamento de taludes em argilas 

essencialmente saturadas. Num talude perfeitamente estável, as condições de 

tensão estão no domínio pré-adensado e podem ser representadas por um 

ponto tal como D na Figura (II.13). 

Se o talude estiver submetido a carregamentos na crista e erosão no 

pé, as condições de tensão se movem, respectivamente, de L para E em (a). 

Como o regime do lençol freático no talude varia de acordo com a época, as 

condições de tensão se movem de Lw, correspondendo às baixas condições 

de água, para Hw em (b) quando as condições mais altas de água prevalecem. 

De acordo com o modelo descrito por TAVENAS et al. (1978) apud LEROUEIL 

et al. (1996), as velocidades de creep também variam com as estações, sendo 

muito mais altas quando os níveis de água são altos. 

 

 



  

Figura II.12 � Comportamento mecânico esquemático de solos (principalmente 

argiloso) e rochas brandas (LEROUEIL et al., 1996) 

 

Figura II.13 � Condições de tensão efetiva e efeitos do creep esquemáticos 

num talude natural, (a) DL para carregamento na crista e DE para erosão, (b) 

DHw e DLw para flutuações do nível d�água (LEROUEIL et al., 1996) 

 

A ruptura local é iniciada quando o estado de tensão, E em (a) ou Hw 

em (b), alcançam a envoltória de resistência de pico correspondente ao 

envelhecimento ou velocidade de deformação do talude. Após o pico, as 

condições de tensão progressivamente se movem em direção a linha de 

estados críticos (CSL), e parte das tensões cisalhantes são transferidas para 

os elementos do solo próximos, os quais podem então alcançar a ruptura 

local. Este fenômeno de ruptura progressiva pode se estender dentro de uma 

superfície cisalhante contínua através de toda a massa de solo, e acabar por 

acionar um escorregamento. 

Ressalta-se que grandes deslocamentos ao longo da superfície de 

ruptura podem resultar numa reorientação das partículas do solo e numa 



  

diminuição da resistência do solo para seu valor residual na envoltória de 

resistência residual. 
 

2.7.1.1. Diferentes Estágios dos Movimentos de Massa 

 

VAUNAT et al. (1994) e LEROUEIL et al. (1996) sugeriram uma divisão 

para os movimentos dos taludes dentro de quatro estágios (Figura II.14): 

- Pré-ruptura � estágio que inclui todos os processos de deformação 

que conduzem à ruptura. É controlado, principalmente, pelas deformações 

devido às variações nas tensões, ao creep e à ruptura progressiva. 

- Ruptura � estágio caracterizado pela formação de uma superfície 

cisalhante contínua por toda a massa de solo. 

- Pós-ruptura � estágio que inclui o movimento da massa de solo 

envolvida no escorregamento, precisamente após a ruptura e até a sua 

completa parada. É geralmente caracterizada por um aumento da velocidade 

de deslocamento seguido por uma diminuição progressiva nessa velocidade. 

- Reativação � estágio caracterizado quando a massa de solo 

escorrega ao longo de uma ou várias superfícies cisalhantes pré-existentes. 

Esta reativação pode ser ocasional ou contínua com as variações sazonais da 

velocidade do movimento. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura II.14 � Diferentes estágios dos movimentos de talude (LEROUEIL et al., 

1996) 

2.7.1.1.1. Pré-ruptura 

 

Os movimentos de pré-ruptura incluem todos os movimentos que 

ocorrem antes da primeira ruptura. Eles podem resultar de uma combinação 

de fenômenos: deformações elasto-plásticas associadas às variações nas 



  

tensões efetivas; deformações viscosas; e deformações e deslocamentos 

associados à ruptura progressiva. 

A evidência de creep em taludes de estabilidade precária no estágio de 

pré-ruptura existe em argilas moles (ÉDEN, 1977; TAVENAS, 1984; MOLLER 

et al., 1989; OTTOSON e JOHANSSON, 1995; DEMERS et al., 1999 apud 

LEROUEIL, 2001), mas também em argilas duras e massas de rochas, como 

descrito por TERZAGHI (1950) e LEROUEIL (2001) e outros autores. 

Uma outra característica dos movimentos de creep no estágio de pré-

ruptura é que sua velocidade varia com as estações. De acordo com os 

modelos viscosos, quando a trajetória de tensões consegue se aproximar da 

curva de estado limite (ou da envoltória de resistência de pico) do solo, as 

deformações devido ao creep se desenvolvem a velocidades de deformação 

crescentes, como indicado abaixo (Figura II.15). 

Figura II.15 � Modelo de creep para taludes naturais em argila (TAVENAS e 

LEROUEIL, 1981 apud LEROUEIL , 2001) 

 

Devido às variações sazonais das poro-pressões, as condições de 

tensão efetiva flutuam entre limites tais como HW, quando as poro-pressões 

são altas, e LW, quando as poro-pressões são baixas, as velocidades do 

creep variam, conseqüentemente, dos valores mais altos (quando em HW) 

para valores menores (quando em LW). 

O que é certo, contudo, segundo LEROUEIL et al. (1996), é que a 

velocidade de deformação aumenta quando as condições de tensão 

aproximam-se da envoltória de ruptura, devido a existir um aumento também 



  

das tensões cisalhantes ou das poro-pressões e, assim, ocorre a diminuição 

da tensão efetiva média (Figura II.13). 

Uma importante característica dos movimentos de pré-ruptura, também 

segundo LEROUEIL et al. (1996), é que eles se desenvolvem em massas de 

solo e não somente numa faixa cisalhante. 

 

2.7.1.1.1.1. Ruptura Progressiva 
 

Se, devido às variações em condições de limite (escavação, 

sobrecarga, rebaixamento do lençol freático, etc.), as tensões cisalhantes, 

localmente, alcançam a resistência ao cisalhamento de pico do material, 

ocorre ruptura local e a ruptura pode se propagar através do solo até que um 

novo equilíbrio seja alcançado ou, se não for possível, até que a ruptura global 

ocorra. O processo se enfatiza quando o solo é frágil e tem uma resistência 

que diminui quando as deformações no solo aumentam, e, geralmente, a 

ruptura progressiva está associada com materiais frágeis (LEROUEIL, 2004). 

As condições necessárias para o desenvolvimento da ruptura 

progressiva são (LEROUEIL, 2001): 

a. fragilidade dos solos; 

b. não-uniformidade na distribuição das tensões cisalhantes; 

c. tensões cisalhantes locais que excedem a resistência de pico do 

solo; 

d. condições de limite tais que as deformações que excedem à ruptura 

podem se desenvolver. 

A fragilidade é uma característica da maioria dos solos naturais na sua 

extensão pré-adensada e de rochas fracas. Ela pode ser caracterizada pelo 

Índice de Fragilidade Generalizado, definido por D�ÉLIA et al. (1998) apud 

LEROUEIL (2001) como IGB = ( f - mob ) / f, onde f é a resistência de pico e 

mob é a tensão cisalhante mobilizada que varia com as deformações ou 

deslocamentos. IGB depende do material considerado e das trajetórias de 

tensão seguidas. Não somente argilas pré-adensadas, xistos argilosos, argilas 

sensíveis, solos residuais e loess podem se mostrar frágeis, mas também 

solos menos coesivos tais como areias fofas em condições não drenadas. 

Também, devido à geometria do problema, as tensões cisalhantes são 



  

geralmente não-uniformes num talude e, em particular, ao longo da superfície 

potencial de ruptura. Como um resultado, a ruptura progressiva desempenha 

um importante papel no fenômeno da pré-ruptura (LEROUEIL, 2004). 

Se as tensões cisalhantes locais alcançam a resistência ao 

cisalhamento de pico do material há uma ruptura local. Se o solo apresenta 

algum comportamento de abrandamento da deformação, os elementos de solo 

rompidos suportarão uma diminuição das tensões cisalhantes quando as 

deformações aumentarem. A parte da tensão cisalhante que não é suportada 

por muito tempo pelos elementos rompidos é então transferida para os 

elementos do solo próximos os quais podem romper em troca. O processo, o 

qual pode ser acompanhado por variações locais no teor de umidade, continua 

até um equilíbrio entre as tensões cisalhantes e as deformações que foram 

alcançadas. Naquele momento, ao longo da superfície potencial de ruptura, 

parte dela pode exceder o pico, com a possibilidade de que alguns elementos 

cheguem a maiores deformações ou à resistência residual, enquanto uma 

outra parte da superfície potencial não alcançou o pico. Se tal equilíbrio não 

puder ser obtido, o processo continuará até que as condições de ruptura 

estendam-se ao longo de toda superfície de ruptura. 

Mesmo se algum equilíbrio parecer existir a um dado tempo, ele pode 

ser modificado e o processo de ruptura progressiva pode recomeçar ou 

continuar. Os principais fatores que conduzem a esta situação são 

(LEROUEIL, 2001): 

1) uma variação na geometria do problema e nas tensões cisalhantes 

(erosão no pé ou carregamento do topo do talude); 

2) uma diminuição da tensão normal efetiva e, assim, na resistência de 

pico e nas resistências residuais (escavação durante equilíbrios das poro-

pressões ou aumento das poro-pressões); 

3) uma diminuição dos parâmetros de resistência (abaixamento da 

envoltória de resistência de pico devido ao creep, fadiga ou intemperismo). 

Os mecanismos da ruptura progressiva não influenciam, somente, 

deformações em massas de solo, mas também a resistência média ao 

cisalhamento que é mobilizada na ruptura propriamente dita. 



  

Em algum momento, ao longo da superfície potencial de ruptura, parte 

dela pode exceder o pico, com, possivelmente, alguns elementos à resistência 

residual ou a grandes deformações, enquanto uma outra parte da superfície 

potencial não alcançou o pico. Como uma conseqüência, à ruptura 

propriamente dita, a resistência média mobilizada é algo entre a resistência de 

pico e a resistência a grandes deformações (SKEMPTON, 1964; TAVENAS e 

LEROUEIL, 1981 apud LEROUEIL, 2004). 

 

2.7.1.1.2. Ruptura 

 

A ruptura é caracterizada pela formação de uma ruptura contínua ou 

uma superfície de escorregamento através de toda a massa de solo ou rocha. 

Parece que a ruptura ou superfície de escorregamento num talude se 

desenvolve dentro de uma zona enfraquecida. Observações, contudo, 

mostram que existe uma estrutura intermediária circundando a superfície de 

escorregamento, usualmente chamada de zona cisalhante (Figura II.16). 

De acordo com a Teoria de MOHR-COULOMB, as superfícies de 

cisalhamento formam-se com uma inclinação de 45º + 
2

'
 em relação à 

direção da tensão principal menor. Quando tais superfícies de cisalhamento 

não se podem desenvolver devido às restrições cinemáticas, existe uma 

primeira formação de uma zona cisalhante e, então, o desenvolvimento, 

dentro desta zona cisalhante, de uma superfície de escorregamento que é 

cinematicamente possível. Este é particularmente o caso dos ensaios de 

cisalhamento direto e de muitos taludes. 



  

Figura II.16 � Zona enfraquecida, zona cisalhante e superfície de 

escorregamento num talude (LEROUEIL, 2001) 

 

Existem várias estruturas associadas à ruptura (local e/ou geral) em 

taludes: 

a. uma zona enfraquecida na qual o solo alcançou a ruptura local e 

deveria ser geralmente desestruturado; 

b. uma zona cisalhante, circundando a superfície de cisalhamento, 

com uma espessura variando de uns poucos centímetros a uns poucos 

decímetros e incluindo cortes e lâminas do solo, mais ou menos perturbados, 

dependendo do material e dos deslocamentos envolvidos; 

c. uma superfície de ruptura própria, ao longo da qual existe uma 

localização e uma possível orientação das partículas. 

Ressalta-se que não existe nenhuma evidência que as zonas 

enfraquecidas e cisalhantes desenvolvem-se em todos os casos (LEROUEIL, 

2001). 

TAVENAS e LEROUEIL (1981) apud LEROUEIL et al. (1996) chegaram 

a conclusão que os parâmetros de resistência mobilizados na primeira ruptura 

de um talude podiam ser caracterizados pelo ângulo de atrito correspondente 

ao estado crítico e por uma coesão empírica. Portanto, havendo a 

necessidade, numa análise de estabilidade de um talude, deve-se detalhar os 

comportamentos mecânicos dos solos ou rochas, além de se levar em conta 

as experiências locais. Caso estejamos considerando o talude como não 

saturado, é essencial conhecer-se a variação da resistência ao cisalhamento 

com a sucção total e a sucção mátrica (FREDLUND e RAHARDJO, 1993). 
 



  

2.7.1.1.3. Pós-ruptura 
 

No momento da ruptura, ou exatamente antes, existe um equilíbrio 

entre as forças resistentes, caracterizadas pela resistência ao cisalhamento 

média, e as forças motoras, associadas à geometria do talude. A geometria 

também define a energia potencial, Ep, a qual se torna disponível no dado 

momento. Conseqüentemente, a resistência ao cisalhamento e a energia 

potencial disponível estão relacionadas próximas uma da outra, pelo menos 

em escorregamentos, como indicado na Figura (II.17). Como progresso dos 

movimentos de pós-ruptura, a energia potencial é progressivamente dissipada 

em vários componentes. Primeiro, há a energia do atrito, EF, necessária para o 

movimento da massa de solo sobre a superfície de escorregamento, a qual 

pode variar com a amplitude do movimento, como mostrado 

esquematicamente, também, na Figura (II.17). A parte remanescente da 

energia potencial é dissipada através do amolgamento ou separações / 

desagregações do material que está se movendo (ED) e acelerando para uma 

certa velocidade (energia cinética EK). 

Figura II.17 � Redistribuição da energia potencial após a ruptura (após D�ELIA 

et al., 1996 em LEROUEIL et al., 1996) 

Num determinado intervalo de tempo durante o estágio da pós-ruptura 

temos (LEROUEIL, 2001): 

EP + EF + ED + EK = 0                                                        (II.5) 

A energia de desagregação ou amolgamento (ED) pode desempenhar 

um importante papel no estágio de pós-ruptura em materiais micro-



  

estruturados. Já a proporção de energia dissipada no atrito depende da 

fragilidade do material, mas, novamente, será definida pela trajetória de 

tensões seguida nas condições in situ, até a ruptura e após. A energia cinética 

e as velocidades do movimento de pós-ruptura resultam de parte da energia 

potencial que não é dissipada no atrito e desagregação do geomaterial. Em 

matérias dúcteis, com índice de fragilidade perto de zero, a maioria da energia 

potencial disponível no atrito e na energia cinética e as velocidades do 

movimento são pequenas. Se os materiais mostram uma perda da resistência 

ao cisalhamento (aumento da fragilidade com a deformação ou 

deslocamento), as forças motoras se tornam não-balanceadas e ocorrerá 

aceleração na massa de solo. Portanto, velocidades altas como também 

distâncias longas de escoamento podem ser alcançadas (LEROUEIL, 2001). 

VAUNAT (2000) desenvolveu em sua tese de Doutorado uma 

formulação própria para o estudo do estágio da pós-ruptura de um movimento 

e a aplicou no escorregamento translacional que ocorreu na barragem de 

Aznalcollar na Espanha, visando à obtenção da caracterização desse estágio 

naquele movimento. Segundo o autor, os parâmetros e leis que controlam o 

estágio fazem parte do chamado Índice de Mobilidade, I, o qual é composto 

por outros índices como indicado na equação abaixo: 

I = ( IU . Ic + ID ) . IF . IE . Igeo . IT                                              (II.6) 

onde: 

- IF, está relacionado às condições de ruptura (tensões e poro-

pressões); 

- IU, diz respeito aos parâmetros de estado, sensitividade, índice de 

fragilidade e susceptibilidade ao esmagamento/despedaçamento; 

- IC, relacionado aos coeficientes de adensamento dos materiais e ao 

comprimento de drenagem; 

- ID, refere-se ao índice de plasticidade e à resistência intacta; 

- IE, Igeo, diz respeito ao coeficiente de pressão da massa de terra e à 

direção do movimento/direção da inclinação do talude; 

- IT, influenciado pela rugosidade da superfície e pela presença de 

obstáculos. 



  

A aplicação da equação acima, para a perfeita compreensão do estágio 

da pós-ruptura de um movimento, complementa-se com modelagens e 

simulações numéricas de todo o deslocamento da massa de solo rompida, 

não deixando de se atentar para as forças atuantes X tempo. 

 

2.7.1.1.4. Reativação 

 

Para escorregamentos nos quais existe um movimento ao longo de 

uma ou várias superfícies de escorregamento pré-existentes, a resistência ao 

cisalhamento mobilizada corresponde às condições residuais. Como a 

resistência ao cisalhamento residual representa um limite inferior, o solo não 

apresenta amolecimento de deformação, e as velocidades são geralmente 

pequenas. 

Entre as reativações, nós encontramos o que é freqüentemente 

chamado de escorregamentos ativos e escorregamentos reativados: 

a. Num escorregamento ativo, a velocidade de deslocamento varia com 

as variações sazonais nas poro-pressões. Isto é particularmente verdade para 

os escorregamentos translacionais nos quais as forças motoras não variam 

significativamente com o tempo. As velocidades de deslocamento são 

geralmente pequenas, variando entre alguns centímetros e alguns metros por 

ano (URCIUOLI, 1990 em LEROUEIL, 2001). 

b. Em contraste com os escorregamentos ativos, os escorregamentos 

reativados podem ser associados aos deslocamentos repentinos e bastante 

rápidos (HUTCHINSON, 1987; D�ELIA et al., 1998 apud LEROUEIL, 2001). 

Esses mesmos autores listaram os mecanismos que podem produzir tais 

movimentos, entre os quais podemos citar: 

1) aumento rápido das poro-pressões devido ao enchimento de 

rachaduras ou rompimento de tubos; 

2) variações nas tensões devido às escavações; 

3) variação rápida na distribuição de carga ao longo da superfície 

de cisalhamento; 



  

4) aumento na resistência entre a superfície de cisalhamento 

devido à cimentação ou transformação dos minerais que podia 

dar alguma fragilidade ao solo no momento da ruptura; 

5) forças sísmicas. 

 

2.7.2. CARACTERIZAÇÃO GEOTÉCNICA DOS MOVIMENTOS DE MASSA 

 

A caracterização geotécnica dos movimentos de massa, proposta por 

LEROUEIL et al. (1996), esquematicamente leva a forma de uma matriz 3D 

(Figura II.18), onde os três eixos são: os tipos de movimento, os tipos de 

material e os quatro estágios do movimento descritos anteriormente. Deve-se 

observar que nem todos os elementos da matriz serão representativos de 

situações reais, ou seja, que nem sempre todos os elementos estarão 

plenamente presentes em todos os movimentos a serem caracterizados 

geotecnicamente. 

Os tipos de movimento são aqueles apresentados no Item (2.6) e 

definidos pelo Grupo de Trabalho da UNESCO (WP/WLI, 1990, 1991, 1993 a, 

b). Os tipos de materiais devem refletir o comportamento mecânico específico 

de acordo com as condições in situ. Isto não era o caso das classificações 

geomorfológicas propostas até a década de 80, e assim se fez necessário por 

MORGENSTERN (1992) e VAUNAT et al. (1994) apud LEROUEIL et al. 

(1996) propor uma classificação mais detalhada. A Figura (II.19) mostra uma 

classificação sugerida por VAUNAT et al. (1994) e ligeiramente modificada por 

LOCAT (1999) apud LEROUEIL et al. (1996). Esta classificação leva em 

consideração um número maior de classes de materiais, considerando-se as 

características mecânicas de solos e rochas em função da mineralogia, 

distribuição do tamanho dos grãos, grau de saturação, etc. 

 

 

 



  

Figura II.18 � Caracterização esquemática dos movimentos de talude 

(LEROUEIL et al., 1996) 

 

Para cada elemento relevante da matriz de caracterização e de acordo 

com a metodologia proposta por VAUNAT et al. (1992), dever-se-ia chegar a 

uma folha modelo (síntese) de caracterização constando dos seguintes 

elementos (Figura II.20): 

a. os parâmetros e leis de controle do fenômeno (por exemplo: 

critério de Mohr-Coulomb, e c� e � na ruptura). Como mostrado anteriormente, 

os parâmetros e as leis de controle variam consideravelmente de um estágio 

do movimento a outro, e, também, variam com o tipo do movimento e material; 

b. os fatores predisponentes que dão a informação acerca da 

situação presente e determinam a resposta do talude seguindo a ocorrência 

de um fator acionante (por exemplo: presença de uma camada de solo com 

resistência reduzida); 



  

Figura II.19 � Tipos de material considerados na caracterização (VAUNAT et 

al., 1994, modificada por LOCAT, 1999 em LEROUEIL, 2001) 

 

c. os fatores acionantes que levam à ruptura, ou fatores agravantes 

que produzem uma modificação significante das condições de estabilidade ou 

da velocidade do movimento. Eles podem ser temporários (chuvas intensas) 

ou progressivos (erosão).  

d. os fatores reveladores que fornecem evidências dos movimentos 

do talude mas geralmente não participam do processo (presença de 

rachaduras, por exemplo). Os três tipos de fatores reveladores dos processos 

de pré-ruptura são (LEROUEIL, 2004): poro-pressões de água; deformações e 

movimentos; e variações nas características do solo. Eles podem ser 

monitorados ou pelo menos examinados; 

e. avaliação do risco total ou as possíveis conseqüências do 

movimento, dependendo de cada tipo de movimento de massa, sua dimensão 

e probabilidade. 

 

 

Tipo de Movimento:  Estágio do 

Movimento:  
    Tipo de Material:  



  

 

Parâmetros e leis de controle: 

 
Fatores predisponentes: 

 
Fatores acionantes ou agravantes: 

 
Fatores reveladores: 

 
Conseqüências do movimento: 

Figura II.20 � Folha modelo (síntese) de caracterização de movimento de 

massa (LEROUEIL et al., 1996) 

A caracterização geotécnica constitui uma ferramenta importante para 

análise dos movimentos de massa e pode ser usada de diversas formas 

(LEROUEIL, 2001): 

- para sintetizar o conhecimento dos movimentos do talude em 

diferentes contextos geológicos ou climáticos; 

- para descrever um talude, pois a caracterização geotécnica força o 

engenheiro a definir os diferentes fatores que influenciam o movimento de um 

dado talude e as conseqüências deste movimento, ajudando-o no 

entendimento da situação e na seleção de soluções apropriadas; 

- para avaliar o perigo e o risco (LOCAT e LEROUEIL, 1997 apud 

LEROUEIL e LOCAT, 1998). 

 

Neste contexto da caracterização geotécnica, os elementos a risco 



  

como também suas vulnerabilidades deveriam ser, diretamente ou 

indiretamente, encontrados nas conseqüências do movimento (Figura II.21). 

Em particular, a velocidade do movimento é de importância principal quando o 

elemento perda de vida é considerado (MORGENSTERN, 1995 apud 

LEROUEIL, 2001). De fato, quando a velocidade do movimento é 

relativamente baixa, menor do que 10m/h, as pessoas normalmente têm 

tempo para escapar da área afetada. 

Figura II.21 � Caracterização geotécnica e avaliação de risco (LEROUEIL e 

LOCAT, 1998) 
 

2.7.2.1. Exemplos de Folhas Modelo (Síntese) de Caracterização de 

Movimentos de Massa 
 

A Figura (II.22) mostra um exemplo de uma folha modelo de 

caracterização. Trata-se de um escorregamento retrogressivo em argila mole. 

Se ocorrer um escorregamento nestes materiais, o material remoldado pode 

fluir para fora da cratera formada e, dependendo das condições da escarpa de 

retaguarda, pode ocorrer um segundo escorregamento, o qual pode ser 

seguido por um outro até que as condições de estabilidade sejam alcançadas. 

Para o exemplo abaixo, os principais fatores que determinaram a 

predisposição para a ocorrência do escorregamento retrogressivo foram 

descritos por TAVENAS et al. (1983) e TAVENAS (1984) apud LEROUEIL 

(2001). São eles: 

 

Movimento: escorregamento retrogressivo 

 

Parâmetros e leis de controle: 
- Resistência ao cisalhamento não drenada 
- Energia remoldante: f(Ipcu) 
- Índice de liquidez 

 

Estágio: pós-ruptura 

    Material: argila mole 



  

Fatores predisponentes: 
- Existência de talude de estabilidade precária 
- cur<1KPa ou IL>1,2; a distância da retrogressão tem uma 

tendência de aumentar com IL 

- 
u

H

c


>4 se Ip  10; 

u

H

c


>8 se Ip  40 

- Topografia favorável permitindo o despejo da argila liquefeita 
 

Fatores acionantes ou agravantes: 
- Ruptura inicial do talude com a parte detrás da escarpa instável 
- Presença de sub-pressões 

 
Fatores reveladores: 
- Evidência de escorregamentos retrogressivos na área 

 
Conseqüências do movimento: 

- Movimentos muito rápidos numa distância de regressão difícil de 

prever-se 
- Geralmente, nenhum trabalho corretivo pode ser considerado 

Figura II.22 � Folha modelo (síntese) de caracterização de movimento de 

talude para escorregamentos retrogressivos em argilas moles (LEROUEIL et 

al., 1996) 
 

- a habilidade da argila ser remoldada. Isto depende da altura do talude, 

H, a qual controla a energia potencial disponível e, das características 

mecânicas e físicas da argila. Ela é caracterizada pelo número de estabilidade 

Nc =  H / cu, onde cu é a resistência ao cisalhamento não drenado do solo 

intacto; 

- a habilidade da argila fluir para fora da cratera formada quando 

remoldada. Isto está relacionado à consistência do material remoldado e, 

assim, ao índice de liquidez ou à resistência ao cisalhamento remoldado; 

- uma topografia que permita a evacuação dos detritos liquefeitos. 

Outro exemplo de folha modelo de caracterização de movimento de 

talude, foram as folhas obtidas por VAUNAT (2000), Figuras (II.23) e (II.24), 

baseadas no estudo desenvolvido por ALONSO e GENS (2001) sobre o 

escorregamento translacional da barragem de Aznalcollar na Espanha (Figura 

II.23). 

Trata-se de um movimento que ocorreu em 1998, quando houve uma 

ruptura do dique de contenção imediatamente ao norte do espigão de 



  

separação dos lados norte e sul da barragem, esta ruptura é fruto de um 

deslizamento profundo translacional com superfície preferencial de ruptura 

situada numa camada de argila sobre-adensada. Realizaram-se, então, 

diversos ensaios e monitoramentos com o intuito de se obterem os parâmetros 

geotécnicos necessários à definição da(s) causa(s) do escorregamento. Além 

das análises da ruptura por equilíbrio limite e da estabilidade por métodos de 

elementos finitos. 

ALONSO e GENS (2001) concluíram que o movimento da barragem de 

Aznalcollar teve as seguintes causas: 

- a baixa permeabilidade da argila e a acumulação de cargas na 

superfície. Pois se geraram altas pressões intersticiais à medida que a 

barragem foi sendo construída, pressões estas que se dissiparam muito 

lentamente; 

- a fragilidade da argila implicando numa queda da resistência 

disponível junto ao plano de deslizamento formado. Esta queda de resistência 

conduziu aos fenômenos de ruptura progressiva ao longo da superfície de 

deslizamento. Os primeiros indícios de ruptura progressiva foram verificados 

no fundo do plano da base do escorregamento e se propagaram na mesma 

direção da ruptura ao longo da futura superfície de deslizamento; e 

- a existência de planos preferenciais de ruptura (descontinuidades) nas 

argilas situadas na base do deslizamento. 

Nas Figuras (II.24) e (II.25), apresentam-se as folhas modelos de 

caracterização, obtidas por VAUNAT (2000) em sua tese de doutorado, para 

os estágios da pré-ruptura e ruptura do escorregamento citado acima. 

 

 

 

 

 

 

       

 

 



  

 

 

 

 

Figura II.23 � Ruptura da barragem de Aznalcollar (ALONSO e GENS, 2001) 

 

2.8. PROCESSOS DE MOVIMENTOS DE MASSA 

 

Os processos envolvidos em movimentos de talude incluem uma série 

de eventos, contínuos, de causa e efeito. Em alguns casos, pode ser mais 

econômico reparar os efeitos de um escorregamento do que remover a causa. 

Contudo, projetos apropriados de efetivo custo para estabelecimento de 

medidas corretivas ainda requerem um claro entendimento dos processos que 

estão causando o deslizamento. Embora esse entendimento possa requerer 

uma investigação mais detalhada, um reconhecimento do escorregamento, tão 

logo quanto possível após sua ocorrência, pode permitir importantes 

observações dos processos envolvidos. 

Os três tipos de processos de movimentos de massa são aqueles que: 

aumentam as tensões cisalhantes; contribuem para a perda de resistência; ou 

reduzem as resistências dos materiais. 

Movimento: escorregamento translacional 

 

 

Parâmetros e leis de controle: 
- Adensamento 
- Ruptura Progressiva 

 

Fatores predisponentes: 
- Coeficiente de adensamento do material (0,5 a 1,5x10-7m2/s) 
- Comprimento de drenagem (largura da camada de argila: 60m) 
- Poro-pressão inicial (próximo ao nível do lençol freático) 
- Módulo de Elasticidade (E = 40MPa,  = 0,3) 
- Parâmetros de resistência ao cisalhamento (c� = 1KPa, � = 24

0) 
- Parâmetros de resistência ao cisalhamento pós-pico (c� = 1KPa, 

� = 21,5
0, If = 0,4 a 0,6) 

- Presença de planos preferenciais com inclinação 2º a 4
0SSE 

 

Estágio: pré-ruptura 

    Material: argila terciária 

sobre-adensada 



  

Fatores acionantes ou agravantes: 
- Carregamento 

 

Fatores reveladores: 
- Instabilidade detectada durante a construção da barragem 

 
Características da pré-ruptura: 

- Diminuição de f devido à geração de poro-pressão não-drenada 
(até 500KPa na profundidade da ruptura) 

- Aumento das tensões cisalhantes devido ao carregamento 
(ângulo mobilizado mais alto às profundidades entre 10m e 20m) 

- Diminuição de f devido à ruptura progressiva na fundação da 

barragem 
Figura II.24 � Folha modelo (síntese) de caracterização de movimento de 

talude (pré-ruptura) para o escorregamento da barragem de Aznalcollar 

(VAUNAT, 2000) 

 

Os processos e características que contribuem para movimentos de 

massa são resumidos num checklist das causas do movimento de massa, 

organizados em quatro grupos práticos de acordo com as ferramentas e 

procedimentos necessários para começar a investigação (Figura II.26) 

 

 

 

Movimento: escorregamento translacional 

 

 

Parâmetros e leis de controle: 
- Critério de resistência ao cisalhamento 

 
Fatores predisponentes: 

- Poro-pressão não-drenada de até 500KPa na superfície de 

ruptura 
- Ângulo de atrito mobilizado na ruptura: 21,5

0 
- Coesão mobilizada na ruptura: 1KPa 

 
Fatores acionantes ou agravantes: 

- Estágio da pré-ruptura 
 

Estágio: ruptura 

    Material: argila terciária 

sobre-adensada 



  

Fatores reveladores: 
- Translação da barragem após a ruptura 
- Cunha passiva ejetada à jusante 

 
Características da ruptura: 

- A rupturas ocorre ao longo de um plano paralelo aos planos 
preferenciais de ruptura existentes à profundidade de 10m 

abaixo da face úmida da barragem, e 15m abaixo da face seca 
da barragem 

Figura II.25 � Folha modelo (síntese) de caracterização de movimento de 

talude (ruptura) para o escorregamento da barragem de Aznalcollar (VAUNAT, 

2000) 

 

2.8.1. AUMENTO DAS TENSÕES CISALHANTES 

 

As tensões cisalhantes podem ser aumentadas por processos que 

levam à remoção de suporte lateral, pela imposição de sobrecargas e por 

tensões transitórias resultante de explosões ou terremotos. 

 

2.8.1.1. Remoção de Suporte 

 

 

 



  

Inventário de Causas de Movimentos de Massa 

1. Causas Geológicas 

a. Materiais fracos 

b. Materiais sensíveis 

c. Materiais desgastados(intemperizados) 

d. Materiais cisalhados 

e. Materiais articulados ou fissurados 

f. Massa descontínua orientada adversamente (estratificação, xistosidade, 

etc.) 

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

conformidade, etc.) 

h. Contraste na permeabilidade 

i. Contraste na dureza (duro, material denso sobre material plástico) 

2. Causas Morfológicas 

a. Subpressão tectônica ou vulcânica 

b. Reação glacial 

c. Erosão fluvial de pé de talude 

d. Erosão de onda de pé de talude 

e. Erosão glacial de pé de talude 

f. Erosão das margens laterais 

g. Erosão subterrânea (solução, �piping�) 

h. Deposição de carga no talude ou na sua crista 

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

3. Causas Físicas 

a. Chuvas intensas 

b. Derretimento rápido de neve 

c. Precipitação excepcional prolongada 

d. Abaixamento rápido (de inundações e marés) 

e. Terremoto 

f. Erupção vulcância 

g. Descongelamento 

h. Intemperismo/desgaste devido ao congelamento-e-descongelamento 

i. Intemperismo/desgaste devido à contração-e-inchamento 

4. Causas humanas 

a. Escavação de talude ou do seu pé 

b. Carregamento de talude ou de sua crista 

c. Abaixamento (de reservatórios) 

d. Deflorestamento 

e. Irrigação 

f. Mineração 

g. Vibração Artificial 

h. Vazamentos de águas servidas 



  

Figura II.26 � Checklist de causas de movimentos de massa (CRUDEN e 

VARNES 1996) 

 

O pé de um talude pode ser removido por erosão, tornando o talude 

mais íngreme. Agentes típicos são córregos e rios, geleiras, ondas e 

correntes, e movimentos do talude.  

Remoção de material das margens laterais da massa deslocada podem 

também causar movimento. Material pode ser removido de baixo do 

escorregamento por dissolução em terreno cárstico, por �piping�, ou por 

mineração. Em algumas expansões laterais, a perda de resistência do material 

a uma determinada profundidade dentro da massa deslocada resulta na sua 

extrusão ou, se a base da expansão estiver liquefeita, em seu fluxo externo. 

 

2.8.1.2. Imposição de Sobrecargas 

 

A adição de material pode resultar nos aumentos tanto no comprimento 

quanto na altura do talude. Água pode ser adicionada por precipitação, chuva 

e neve; pelo fluxo de superfície e lençol freático dentro da massa que está se 

deslocando; e ainda pela produção de geleiras. Sobrecargas podem ser 

adicionadas pelo movimento dos escorregamentos sobre o talude, por 

atividade vulcânica, e pelo crescimento de vegetação. 

 

2.8.1.3. Tensões Transitórias 

 

O campo local de tensão dentro de um talude pode variar bastante 

devido às tensões transitórias de terremotos e explosões (antropogênicas e 

vulcânicas). Variações transitórias menores no campo de tensão podem 

resultar de tempestades e de atividade humana tal como cravação de estaca e 

a passagem de veículo pesado. 

 

2.8.2. BAIXA RESISTÊNCIA 

 

A baixa resistência de materiais terrosos ou rochosos os quais 

compõem um escorregamento pode ser reflexo das características inerentes 



  

aos materiais ou pode resultar da presença de descontinuidades dentro da 

massa de solo ou rocha. 

 

2.8.2.1. Características dos Materiais 

 

Os materiais podem ser naturalmente fracos ou podem se tornar fracos 

como um resultado de processos naturais, tais como saturação com água. Os 

materiais orgânicos e as argilas têm, naturalmente, baixas resistências. 

Rochas que apresentam argilas decompostas por intemperismo químico 

desenvolvem propriedades semelhantes. Além da natureza individual das 

partículas que compõem os materiais, o arranjo dessas partículas pode, 

também, ocasionar perdas das resistências dos materiais. 

Exemplificando a importância das características dos materiais 

envolvidos no processo de escorregamento, far-se-á agora uma revisão sobre 

encostas de solos residuais, a começar pela identificação de algumas 

expressões: 

a) solo residual maduro - solo derivado do intemperismo in situ da 

rocha, em que todos os traços de textura e estrutura das rochas foram 

destruídos (SANDRONI, 1991). Pedologicamente, esta camada de solo, 

geralmente vermelha ou vermelha-amarela, constitui os horizontes A e B do 

perfil do solo, sendo que colúvios podem ser confundidos como SRM; 

b) solo residual jovem (solo saprolítico) - solo derivado do 

intemperismo in situ da rocha, que mantém evidências da textura, e estrutura 

da rocha original (SANDRONI, 1981). É também denominado de horizonte C 

para classificação. 

c) solo saprolítico (saprolito) - rocha altamente intemperizada, que 

preserva as características da rocha de origem, porém, em virtude do alto 

nível de intemperismo sofrido, possui um comportamento de solo. 

SUAREZ (1994) em COSTA (1996) considerou que o solo residual 

apresenta quatro características importantes quanto ao seu estudo: 

a) não se deve considerar o material isoladamente ou por faixas e sim 

as características totais do perfil; 

b) são difíceis de amostrar e ensaiar por serem heterogêneos; 



  

c) são geralmente não-saturados dificultando a obtenção de sua 

resistência ao cisalhamento; 

d) geralmente possuem zonas de alta permeabilidade, podendo alterar 

sua umidade ou saturar rapidamente. 

Na formação de solos residuais podem existir superfícies preferenciais 

por onde a encosta tende a romper, seja por apresentar características com 

resistências menores, seja por apresentar características hidráulicas 

diferentes das demais, resultando em uma perda de resistência da massa do 

solo. Desta forma, pode-se citar os seguintes tipos de superfícies preferenciais 

de ruptura (COSTA, 1996): 

a) Descontinuidades reliquiares - as rochas geralmente contém 

descontinuidades estruturais, tais como juntas, falhas, fraturas, clivagem e 

foliações, bem como estruturas litológicas a exemplo de planos de 

dobramento, inconformidades, laminações, diques, alinhamento mineral, etc. 

Quando características estruturais da rocha são preservadas durante o 

processo de intemperismo, ocorre o surgimento de estruturas reliquiares, 

presentes nos mantos de saprolito ou solo residual jovem. Tais estruturas 

reliquiares podem exercer considerável influência sobre a estabilidade de 

cortes em taludes nestes materiais. A influência das descontinuidades 

reliquiares na estabilidade de taludes pode ocorrer em função da existência de 

descontinuidades preenchidas por materiais com parâmetros de resistência 

significativamente menores que o maciço, orientação no sentido da face do 

talude ou caminhos preferenciais de percolação que geram poro-pressões. 

Segundo IRFAN e WOODS (1988) apud COSTA (1996), os principais efeitos 

adversos das descontinuidades reliáticas sobre os taludes são: resistência 

cisalhante menor do que o solo intacto, ou através de preenchimentos 

argilosos ou preenchimentos mais intensamente intemperizados; valores de 

resistência cisalhante particularmente menores ao longo de descontinuidades 

de falhas tectônicas; redução de resistência da massa e altas poro-pressões 

locais geradas por preenchimentos argilosos que impedem a continuidade da 

infiltração/fluxo d�água ou desenvolvimento de �piping� resultando em fluxo 

d�água interno; 



  

b) Variações de permeabilidade - a condutividade hidráulica possui 

um papel fundamental no comportamento dos solos residuais, onde o agente 

água exerce uma importância significativa nos vários processos de 

instabilização de encostas, podendo atuar como redutor das tensões de 

sucção, gerador de poro-pressões, aplicação de esforços horizontais, ou 

através dos efeitos da erosão superficial ou interna (�piping�). O conhecimento 

das características da condutividade hidráulica dos diferentes materiais ao 

longo de um perfil, bem como sua variação, é de extrema importância na 

compreensão da fenomenologia envolvida em quase todo processo de 

instabilização de encostas. COSTA FILHO e VARGAS JR (1985) apresentam 

alguns resultados de ensaios de permeabilidade em gnaisse indicando em 

média uma permeabilidade na direção paralela à xistosidade 2 a 4 vezes 

maior que a permeabilidade na direção perpendicular. Eles também 

apresentam valores de permeabilidade em torno de 40% maiores na direção 

da xistosidade do que perpendicular a ela. A presença do saprolito e rocha 

intemperizada com alta permeabilidade localizada abaixo do solo residual 

jovem pode ser importante no condicionamento da trajetória do fluxo em 

taludes compostos por solos gnaíssicos. Os mesmos autores relataram que, 

em vários casos de ruptura em solos residuais, há evidências que o fluxo da 

água ocorre preferencialmente ao longo destas camadas mais permeáveis, 

criando altas poro-pressões no solo residual jovem na base das encostas. Um 

mecanismo de ruptura envolvendo tal condição pode facilmente ocorrer 

quando no topo da encosta a camada superior do SRM é removida ou é mais 

permeável que a camada inferior de SRJ. 

Segundo WOLLE et al. (1985) apud COSTA (1996), as rupturas em 

encostas de solo residual que tenham sofrido alterações topográficas podem 

estar associadas aos seguintes fatores: 

a) redução na resistência cisalhante através da perda da coesão 

aparente devido a um aumento no grau de saturação, por ocasião de chuvas 

intensas e prolongadas; 

b) ocorrência de fendas de tensão na porção superior do talude, 

geralmente algum tempo depois da abertura do corte; 



  

c) eventual preenchimento das fendas de tração com água de chuva, 

induzindo pressões hidrostáticas dentro das fendas. 

 

2.8.2.2. Características da Massa 

 

A massa de solo ou rocha pode ser enfraquecida por descontinuidades 

tais como: falhas, superfícies estratificadas, foliações, clivagens, juntas, 

cisalhamentos, e zonas cisalhadas. Contrastes nas seqüências sedimentares 

estratificadas, tais como, camadas espessas excessivamente fracas, plásticas, 

camadas finas ou areias permeáveis (ou arenitos) alternando com argilas 

fracas, impermeáveis (ou xistos), são fontes de fraquezas. 

 

2.8.3. RESISTÊNCIA AO CISALHAMENTO REDUZIDA 

 

As argilas são particularmente propensas aos processos de 

intemperização e outras reações físico-químicas. A hidratação dos minerais 

argílicos resulta na perda de coesão, um processo freqüentemente associado 

ao amolecimento de argilas fissuradas. A saturação reduz as pressões 

intergranulares e os atritos efetivos e destrói as tensões capilares. 

 

2.9. MECANISMOS ACIONANTES DOS MOVIMENTOS DE MASSA 

 

Os escorregamentos podem ter várias causas, incluindo as causas 

geológicas, morfológicas, físicas, e humanas (ALEXANDER, 1992 apud 

CRUDEN e VARNES, 1996), mas somente um mecanismo acionante 

(VARNES, 1978, 26). Por definição um fator acionante é um estímulo externo 

tais como chuvas intensas, tremores devido aos terremotos, erupções 

vulcânicas, ondas de tempestades, ou erosões de fluxos rápidos que causam 

uma resposta imediata na forma do escorregamento, devido aos rápidos 

aumentos nas tensões ou nas reduções das resistências dos materiais do 

talude. Em alguns casos, os escorregamentos podem ocorrer sem um 

mecanismo acionante notável devido a uma variedade de combinações de 



  

causas, tais como intemperizações químicas ou físicas dos materiais, que 

gradualmente levam à ruptura do talude. 

Segundo LIMA (2002), a partir das classificações dos fatores, causas e 

agentes deflagradores dos movimentos propostas por VARNES (1978) e 

GUIDICINI e NIEBLE (1976), pode-se separar os principais condicionantes 

que deflagram os movimentos em: características climáticas; características e 

distribuição dos materiais que compõem o substrato das encostas e taludes, 

abrangendo solos, rochas, depósitos e estruturas geológicas; características 

geomorfológicas com destaque para a inclinação da encosta, o regime das 

águas de superfície e sub-superfície; e características do uso e ocupação, 

incluindo-se cobertura vegetal e as diferentes formas de intervenção antrópica 

das encostas, como aterros, cortes, concentração de águas servidas, pluviais, 

etc. 

Os fatores acionantes ou agravantes mais comuns são apresentados 

na Tabela (II.6). Eles são divididos em três classes: aqueles que contribuem 

para o aumento da tensão cisalhante; aqueles que contribuem para a 

diminuição da resistência ao cisalhamento; e aqueles que podem influenciar 

tanto a resistência quanto a tensão cisalhante. Segundo LEROUEIL (2004), 

alguns fatores acionantes tais como as chuvas intensas, as atividades 

vulcânicas e o abaixamento rápido podem ser monitorados diretamente, ou 

indiretamente, através dos seus efeitos. 
 

Tabela II.6 � Fatores acionantes ou agravantes mais comuns (LEROUEIL, 

2001) 

FATORES ACIONANTES OU AGRAVENTES COMUNS 

Aumento na tensão cisalhante 

Erosão e escavação no pé 
Sobrecarga na crista 
Rebaixamento rápido 
Queda de rocha (Bovis & Dagg, 1992; Lacerda, 1997) 
Terremoto (Sassa, 1996) 
Diminuição na resistência 

Infiltração devido à chuva, derretimento de neve, irrigação por vazamento 

de águas servidas 
Cravação de estacas 
Intemperismo 
Fatiga devido a carregamento cíclico 
Variações físico-químicas 



  

Possível aumento na tensão cisalhante e diminuição na resistência 

Vibrações e tremores de terremotos que podem gerar excesso de poro-
pressão 
Balanço de árvores devido a rajadas de vento 
Ondas de tempestade 

 

2.9.1. CHUVAS INTENSAS 

 

Segundo LIMA (2002), as precipitações contribuem diretamente para as 

instabilizações das encostas, devido: à elevação do nível d�água e da geração 

de forças de percolação; ao preenchimento temporário de fendas, trincas e/ou 

estruturas em solos saprolíticos e rochas, com geração de pressões 

hidrostáticas; e da formação de frentes de saturação, sem a elevação ou 

formação de nível de água (solos não saturados), reduzindo a resistência dos 

solos pela perda de coesão. 

Os escorregamentos em camadas de solos mais rasas e nas rochas 

intemperizadas, freqüentemente, são gerados nos taludes íngremes durante 

as fases mais intensas das tempestades. Limiares de duração e intensidade 

combinados podem ser necessários para acioná-los. 

A identificação de escorregamentos ativados pelas chuvas, baseada 

nas durações e intensidades das chuvas, dependerá das condições 

geológicas, geomorfológicas e climatológicas locais. 

A rápida infiltração das águas das chuvas, causando a saturação do 

solo e o aumento temporário nas poro-pressões, acredita-se ser o mecanismo 

pelo qual a maioria dos escorregamentos nas camadas rasas dos solos (fofos 

ou fracos) são gerados durante as tempestades (WIECZOREK, 1996). 

O efeito da chuva sobre a poro-pressão pode, de um modo geral, atuar 

de três formas (COSTA, 1996): 

a) a infiltração no solo causa um aumento de saturação, com um 

aumento associado na permeabilidade relativa e redução da sucção mátrica; 

b) a infiltração da água pode alcançar zonas de baixa permeabilidade, 

induzindo poro-pressões positivas e fluxo; 

c) quando a água infiltrando alcança o nível d�água principal, há uma 

elevação deste, induzindo desta forma o fluxo e o aumento da poro-pressão 



  

positiva (o fluxo e a elevação das poro-pressões podem ser súbitos em zonas 

tropicais). 

Durante a infiltração da água no solo de uma encosta/talude, em função 

das precipitações pluviométricas, a única zona de saturação, segundo 

SANTOS & GUIMARÃES (1992) apud COSTA (1996), restringe-se a uma 

delgada camada superficial com cerca de 1cm de espessura. Logo em 

seguida estabelece-se outra fina camada de transição, na qual a umidade cai 

significativamente. A partir deste ponto, instala-se uma zona de transmissão 

de umidade, que irá provocar um aumento de umidade nos horizontes 

subseqüentes, com espessura incomparavelmente maior que as zonas 

anteriores e possuindo umidade correspondente a cerca de 70 a 80% da 

umidade de saturação. É interessante observar que, embora se aumentando o 

tempo de infiltração, a umidade da espessa zona de transmissão de umidade 

não aumenta, permanecendo o solo não saturado enquanto durar a infiltração, 

independente do tempo fornecido para a água infiltrar. Com o aumento do 

tempo de infiltração cresce sim a profundidade umedecida, como pode ser 

observado na Figura (II.27) para dois tempos (t1 e t2) de infiltração. Segue-se a 

zona de transmissão de umidade, a zona de umedecimento (responsável pelo 

avanço e aprofundamento da zona de transmissão) e a frente úmida, na qual a 

umidade volta a diminuir e os gradientes de potencial total se elevam. 

              

Figura II.27 � Umidade versus profundidade para dois tempos de infiltração 

(YONG e WARKENTIN (1975) apud COSTA, 1996) 

 



  

Pelo processo da infiltração de umidade na zona não saturada, quando 

a zona de transmissão de umidade alcança uma superfície impermeável, 

inicia-se o processo de saturação, gerando-se um nível d�água ou 

abastecendo-o caso o mesmo já exista, provocando, deste modo, o 

surgimento ou aumento de poro-pressões positivas. 

Uma noção errônea comum, segundo SANTOS e GUIMARÃES (1992) 

apud COSTA (1996), é pensar que toda água proveniente de precipitações 

pluviométricas incidindo sobre a superfície do terreno pode ser captada pelo 

solo. Para um solo natural, a infiltração máxima de água na superfície do 

terreno é o coeficiente de permeabilidade saturada do solo, podendo tal valor 

ser extremamente baixo. Caso a superfície do terreno seja inclinada, a 

camada superficial pode se tornar saturada e exibir um coeficiente de 

permeabilidade maior do que a camada inferior, fazendo com que a água 

escoe na camada superior do talude, nunca penetrando totalmente na camada 

inferior de solo. 

A infiltração, ainda, e o resultante aumento nas poro-pressões de água 

são as causas mais comuns de escorregamentos, segundo LEROUEIL (2004). 

Em termos gerais, pode-se dizer que um aumento nas poro-pressões resulta 

numa diminuição da tensão efetiva e da resistência e, assim, possivelmente 

diminui o fator de segurança para 1,0. Contudo, o aumento das poro-pressões 

de água podem ter outros efeitos tanto antes como após a ruptura. 

Em depósitos saturados, devido à compressibilidade dos solos e ao fato 

que as tensões totais num talude variam ligeiramente somente quando as 

poro-pressões variam aos limites, uma variação nas poro-pressões a uma 

dada profundidade está associada à variação na tensão efetiva e, 

conseqüentemente, uma variação no índice de vazios. Este processo o qual 

implica o fluxo de água e expansão ou compressão do solo, requer tempo e é 

controlado pelo coeficiente de adensamento / expansão do solo a pequenas 

deformações (LEROUEIL, 2004). 

A infiltração em solos não saturados é mais complexa do que em solos 

saturados, pois as condições iniciais representadas por perfis dos graus de 

saturação e das poro-pressões de água, dependem das condições 

hidrológicas antecedentes e não são geralmente simples. Como estas 



  

condições controlam a condutividade hidráulica e a quantidade de água 

necessária para alcançar a completa saturação, elas desempenham um 

importante papel no processo de saturação. As relações entre o grau de 

saturação, a sucção mátrica e a condutividade hidráulica não são simples 

também (FREDLUND & RAHARDJO, 1993).  

Ainda exemplificando os fatores de causas de movimentos no estágio 

da pré-ruptura, URCIUOLI et al. (2004) apud LEROUEIL (2004) estudaram as 

possíveis implicações do aumento do lençol freático num talude infinito. As 

análises foram executadas expressando a tensão efetiva paralela ao talude, 


�
xx, como uma função da tensão normal efetiva ao talude, 

�
yy, através do 

coeficiente C0 = �xx / �yy. C0 é uma função do coeficiente de pressão das 

terras no repouso, K0, e da inclinação do talude. 

 

Figura II.28 � Variações de tensão e formação de uma zona cisalhante num 

talude infinito submetido ao aumento do lençol freático (URCIOLI et al., 2004 

apud LEROUEIL, 2004) 

O comportamento descrito pelos autores pode ser ilustrado no caso 

mostrado do lado direito da figura acima, e as características de resistência do 

solo, indicadas no lado esquerdo. Nesta figura, o eixo � corresponde à 

direção do talude. Para condições iniciais (Figura II.28(a)), o Círculo de MOHR 

descreve condições de tensão à base da camada de solo que está abaixo da 



  

envoltória de ruptura e o solo comporta-se elasticamente. Quando o nível 

d�água aumenta (Figura II.28(b)), 
�
yy diminui e, eventualmente, o Círculo de 

MOHR alcança a envoltória de ruptura. Existe assim a ruptura local em todos 

os pontos ao longo da base da camada de solo. Contudo, planos de ruptura 

estão a um ângulo 1 com a face superior da camada de rocha sã e a ruptura 

global não é cinematicamente possível. Posteriores aumentos das poro-

pressões causam uma diminuição em 
�
yy e uma rotação das tensões 

principais à base da camada de solo, e, conseqüentemente, dos planos de 

ruptura (Figura II.28(c)). O ângulo  entre os planos de ruptura e a base da 

camada de solo diminui então progressivamente até alcançar zero a um dado 

nível d�água (Figura II.28(d)). Ocorre, então, a ruptura global do talude. 

Da situação mostrada na Figura (II.28(b)), à ruptura local propriamente 

dita, e, a situação mostrada na Figura (II.28(d)) quando ocorre ruptura global 

ao longo da base da camada de solo, a ruptura local ocorreu acima da base 

da camada de solo numa zona de cisalhamento plástico de espessura Hp 

(Figura II.28(d)). Então, antes da ocorrência da ruptura global, uma zona de 

ruptura local desenvolveu-se com geração de deformações plásticas e 

cisalhantes. URCIUOLI (2002) apud LEROUEIL (2004) mostrou que a 

espessura da zona de cisalhamento plástico depende das condições iniciais 

no campo, em particular do coeficiente de pressão das terras no repouso, 

pois, quanto maior, mais fina é a zona de cisalhamento plástica. URCIUOLI et 

al. (2004) em LEROUEIL (2004) também mostraram que o fator de segurança 

em contraste com a ruptura geral, à primeira ruptura local, depende das 

condições de tensão iniciais e das características de resistência. O aumento 

do nível d�água (lençol freático) num talude infinito pode criar, então, ruptura 

local do solo antes de gerar a ruptura do talude (LEROUEIL, 2004). 

GUIDICINI e IWASA (1976) estabeleceram para São Paulo uma 

correlação entre chuva e escorregamento (rochas metamórficas e granitos), 

pioneira em âmbito nacional. Eles propuseram faixas de periculosidade para a 

deflagração dos escorregamentos a partir dos coeficientes do ciclo e do 

episódio, utilizando o registro pluviométrico acumulado até a data do episódio 

de chuva intensa, o registro pluviométrico acumulado até a data do episódio e 

a média anual de pluviosidade da região. As análises feitas permitiram concluir 



  

que eventos pluviométricos superiores a 20% da pluviosidade média anual 

indicam alta possibilidade de deflagração de escorregamentos significativos. 

O principal objetivo em monitorar as precipitações (índices 

pluviométricos) é tentar se antecipar à deflagração dos escorregamentos, pois 

parece muito mais fácil e de baixo custo acompanhar o parâmetro chuva do 

que o nível de água e o grau de saturação do solo das encostas (LIMA, 2002). 

 

2.9.2. AÇÃO ANTRÓPICA 

 

A ocupação antrópica em encostas no Brasil vem sendo um dos 

grandes problemas de escorregamentos e constitui o mais importante agente 

modificador (LIMA, 2002). A má utilização do uso e a ocupação dessas áreas, 

naturalmente suscetíveis, ampliam os processos de instabilização. Vários são 

os casos ocorridos em encostas ocupadas que chegaram ao processo de 

movimentação por causa da imprudência humana. 

As principais interferências antrópicas indutoras de escorregamentos 

são: a remoção de cobertura vegetal; lançamento e concentração de águas 

servidas; vazamentos na rede de abastecimento, esgoto e presença de 

fossas; execução de cortes com geometria inadequada (altura e inclinação); 

execução deficiente de aterros (compactação, geometria e fundação); 

lançamento de entulho e lixo nas encostas; e vibrações produzidas por tráfego 

pesado. 

Um dos grandes problemas da ocupação antrópica nas encostas reside 

na execução de cortes e aterros para construção de casas, o que provoca 

alterações no estado de tensões atuantes no maciço. Os cortes originam o 

surgimento de trincas de tração no topo, as quais durante precipitações 

intensas poderão ser preenchidas por água e levar o talude à ruptura. Além de 

todos esses problemas, as alterações modificam a geometria das encostas, as 

condições de drenagem e da cobertura vegetal, facilitando a saturação do 

maciço e o desencadeamento de instabilizações (LIMA, 2002). 

LEROUEIL (2004), estudando o caso da ruptura causada por um corte 

vertical num talude infinito, assumiu que a camada ou superfície fraca está 

paralela à superfície do terreno e localizada ao pé do corte (Figura II.29). 



  

Como uma conseqüência da escavação, a tensão cisalhante  nos elementos 

do solo, a partir da face do corte, aumenta do seu valor inicial, i, à resistência 

ao cisalhamento disponível, f, e possivelmente diminui se o solo é frágil. A 

história de tensões e K0 influenciam fortemente as tensões cisalhantes 

geradas pelo corte. Em materiais frágeis, o comprimento da propagação 

depende da evolução de IGB com as deformações ou deslocamentos. 

 

Figura II.29 � Tensão cisalhante mobilizada e deslocamento induzido por um 

corte vertical num talude infinito contendo uma superfície fraca paralela à 

superfície do terreno (URCIUOLI et al., 2004 apud LEROUEIL, 2004) 

 

 

2.9.3. VARIAÇÃO DO NÍVEL D� ÁGUA 

 

Os abaixamentos repentinos do nível d�água num talude podem acionar 

escorregamentos em barragens de terra, ao longo das linhas de costa e nos 

diques de lagos, reservatórios, canais, e rios (WIECZOREK, 1996). O 

abaixamento rápido pode ocorrer quando o rio abaixa o nível após uma fase 

de inundação, ou quando o nível d�água num reservatório ou canal é baixado 

repentinamente, ou quando o nível do mar abaixa após uma maré de 

tempestade. A menos que as poro-pressões dentro do talude adjacente ao 

nível d�água em queda possam dissipar rapidamente, o talude é submetido à 



  

instabilidade potencial e a tensões cisalhantes mais altas (LAMBE & 

WHITMAN, 1976). 

Depósitos uniformes e densos de argilas e siltes de baixas 

permeabilidades são, particularmente, suscetíveis aos mecanismos 

acionantes de escorregamentos através do abaixamento rápido. 

Aumentos nos níveis dos lençóis freáticos nos taludes dos morros, 

seguindo períodos de precipitações prolongadas acima do normal ou durante 

o aumento dos níveis d�água nos rios, lagos, reservatórios e canais, geram 

pressões na água dos poros e reduzem a resistência efetiva dos materiais do 

talude saturado, podendo ativar escorregamentos (WIECZOREK, 1996). 

Neste contexto de variação de nível d�água como mecanismo acionante 

de movimento de massa, insere-se o fenômeno do Artesianismo, o qual 

ocorre quando a água sob pressão de um lençol freático subterrâneo, aliada à 

água infiltrada de chuvas ou à água de um lençol freático mais superficial, 

acaba por contribuir para o acionamento de um movimento, ao promover a 

elevação das poro-pressões, reduções de sucções e diminuições das 

resistências das massas de solo. 
 

2.9.4. DISPOSITIVOS DE ADVERTÊNCIA E MITIGAÇÃO 

 

Quando se lida com taludes de estabilidades precárias, existem várias 

opções. A primeira opção consiste na melhoria da investigação para 

especificar o risco; e, se o risco for considerado alto, três opções são 

aventadas: (a) não fazer nada no talude; (b) não fazer nada, mas colocar um 

sistema de advertência a fim de assegurar ou melhorar a segurança da 

população; (c) melhorar a segurança do talude a um nível satisfatório a fim de 

reduzir o risco (LEROUEIL e LOCAT, 1998). 



  

A caracterização geotécnica do movimento como também o estágio do 

movimento pode ser usado para a definição do tipo apropriado de sistema de 

advertência (Figura II.30). Ao estágio de pré-ruptura, o sistema de 

advertência pode ser aplicado tanto aos fatores reveladores ou quanto aos 

fatores acionantes ou agravantes. Os fatores reveladores podiam ser as 

aberturas de fissuras ou o movimento de dados pontos no talude. Em tais 

casos, o critério de advertência pode ser uma magnitude ou uma velocidade 

do movimento, as quais são então pequenas. Quando associado aos fatores 

acionantes ou agravantes, há uma necessidade de primeiramente definir a 

relação entre a magnitude dos fatores de controle e estabilidade ou a 

velocidade do movimento do talude. O critério de advertência pode ser um 

dado nível d�água, um dado estágio de erosão, uma sucção mínima num 

depósito de loess, etc. 

Figura II.30 � Procedimentos de gerência do risco (LEROUEIL e LOCAT, 

1998) 
 

Ao estágio de ruptura, o sistema de advertência pode somente estar 

associado aos fatores reveladores, geralmente uma aceleração repentina dos 

movimentos ou o desaparecimento de um objetivo. 



  

Ao estágio de pós-ruptura, o sistema de advertência tem que estar 

associado às conseqüências esperadas do movimento. 

Finalmente, para os escorregamentos ativos ou reativados, o sistema 

de advertência pode ser aplicado: aos fatores acionantes ou agravantes; aos 

fatores reveladores; ou a algumas das possíveis conseqüências do 

movimento. 

Com relação à mitigação, ela requer um claro entendimento dos 

processos que causam os movimentos dos taludes e a caracterização 

geotécnica prevê isto. As diferentes aproximações podem ser classificadas em 

associação com as classes dos fatores fornecidas pela caracterização 

geotécnica (Tabela II.7). Seus efeitos, os quais podem ser para eliminar o 

problema ou reduzir as consequências, diminuir as forças motoras ou 

aumentar as forças resistentes, são também indicados na tabela. 
 

Tabela II.7 � Aproximações para mitigação de movimentos de massa e suas 

conseqüências (LEROUEIL e LOCAT, 1998) 

 Eliminar os 

problemas ou 

reduzir as 

conseqüências 

Diminuição 

das forças 

motoras 

Aumento 

das forças 

resistentes 

Intervenção em: 

Material, parâmetros e leis 

de controle 

   

Remoção de material 

instável 
X   

Substituição parcial ou total 

da massa que está 

escorregando por material de 
melhores características 

mecânicas e drenagem 

  X 

Eletro-osmose   X 
Tratamento do solo com cal, 
cimento ou outros aditivos 

  X 

Tratamento térmico   X 
Fatores Predisponentes    
Solo grampeado, 
estaqueamento, ancorando 
ou aparafusando 

  X 

Trabalhos na terra para 
diminuição das forças 

motoras 

 X  

Contrafortes   X  
Tabela II.7 - Continuação 

 Eliminar os 

problemas ou 

Diminuição 

das forças 

Aumento 

das forças 



  

problemas ou 

reduzir as 

conseqüências 

das forças 

motoras 

das forças 

resistentes 

Intervenção em: 

Fatores acionantes ou 

agravantes 

   

Superfície de drenagem   X 
Drenagem de subsuperfície   X 
Proteção contra a erosão  X  
Conseqüências do 

movimento 
   

Proteção contra queda ou 

escorregamento de materiais 
X   

Diques para conter fluxos de 
detritos, etc. 

X   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

                                              CAPÍTULO 3 

 

III � ESTUDO DE TRABALHOS ANTERIORES SOBRE DOIS 

MOVIMENTOS DE MASSA NO ESTADO DE PERNAMBUCO 

 

Neste capítulo, realiza-se o estudo de trabalhos e pesquisas anteriores 

sobre dois movimentos de massa que ocorreram no estado de Pernambuco, 

nas encostas Espinhaço da Gata e Alto do Reservatório. 

Nos itens iniciais deste capítulo, apresenta-se, para o movimento da 

encosta Espinhaço da Gata, um resumo de trabalhos anteriores executados 

sob coordenação do professor Roberto Quental Coutinho, com participação 

dos professores Edmilson Lima (DGEO � UFPE), Willy Lacerda 

(COPPE/UFRJ) e Tácio Campos (PUC � RJ), através de um convênio 

celebrado entre o Departamento de Engenharia Civil da UFPE e o DER de 

Pernambuco. Descreve-se os resultados das atividades de campo e 

laboratório e da análise bi-dimensional da estabilidade da encosta, presentes 

nas teses de COSTA (1996), CARVALHO (1997), SOUZA NETO (1998) e 

CAMPOS BARROS (2000). 

Posteriormente, apresenta-se, neste capítulo, para o movimento de 

massa da encosta Alto do Reservatório, um resumo dos ensaios de campo e 

de laboratório e da análise de estabilidade realizadas nesta encosta, 

presentes no trabalho de GUSMÃO FILHO et al. (1997) e nas teses de 

LAFAYETTE (2000) e LIMA (2002). 
 

    3.1. ENCOSTA ESPINHAÇO DA GATA � CONSIDERAÇÕES GERAIS 

 

A encosta Espinhaço da Gata é constituída por solo residual de gnaisse 

e está localizada na Zona Fisiográfica da Mata Norte do Estado de 

Pernambuco, precisamente no Km 17 da rodovia PE-89, município de 

Machados. 

Existem duas hipóteses para o movimento de massa do Espinhaço, que 

ocorreu em 1971/1972, segundo COUTINHO et al. (2000). A primeira é que o 

movimento ocorreu em uma única etapa, após o corte na rodovia para 

construção de uma estrada e a infiltração de água do primeiro período de 



  

chuva, ocorrendo a ruptura como um todo de toda a massa de solo envolvida 

no processo. A segunda hipótese é que o movimento se deu em duas etapas, 

a partir de 1971: 1ª etapa � ocorreu duas semanas após a intervenção na 

encosta (corte para rodovia) no período seco (verão de 1971), provocando 

uma pequena ruptura localizada, com sinais de instabilização; 2ª etapa � 

ocorreu no inverno seguinte, 1972, um deslizamento de significativa proporção 

(parte do solo permaneceu na área rompida).  

     

Figura III.1 � Vista aérea do escorregamento em 1995 (SOUZA NETO, 1998) 

 



  

As precipitações pluviométricas diárias antecedentes à data do 

deslizamento obtidas a partir da estação pluviométrica de Machados, situada à 

1,5Km da área, estão registradas abaixo (Figura III.2). No ano do movimento 

(1972) a precipitação foi da ordem de 200mm/mensal de abril a agosto 

(COSTA, 1996). 

 

Figura III.2 � Dados pluviométricos no ano de 1972 (COSTA, 1996) 

 

A encosta está situada numa região de clima quente e úmido com 

precipitação pluviométrica entre 1200 a 1600mm anuais, distribuída com maior 

intensidade entre abril e agosto (COUTINHO et al., 1997a). Pela classificação 

de Koppen, o clima é classificado como As� (Clima Tropical Chuvoso com 

verão seco). 

Do ponto de vista geológico da encosta, podemos dizer que, 

estruturalmente, observa-se uma foliação principal com direção NE/SW e 

mergulhos variando de 30º a 50º/SE, com predominância da ordem de 40º. 

Localmente, observam-se pequenas inflexões nestas superfícies de foliação 

gerando pequenas dobras assimétricas, com eixos ora para NE ora para o SE. 

Diversas fraturas foram mapeadas, sendo as direções N50E e N50W as mais 



  

importantes. Observa-se, ainda, uma pequena faixa de cisalhamento ( 40cm 

de largura aflorante) com direção N50E (SOUZA NETO, 1998). 

Quanto ao relevo, a altitude da encosta é igual a 350m e a declividade 

média igual a 35º. O movimento apresentou uma altura de 85m, largura média 

de 80m e comprimento de 170m. A superfície deslizada possuiu um mergulho 

variando de 30º a 50ºSE, valor este próximo à declividade da encosta. 

            

Figura III.3 � Mapa geológico-geotécnico da área do escorregamento (LIMA et 

al., 1995) 

 

Analisando-se macroscopicamente (SOUZA NETO, 1998) os solos do 

Espinhaço da Gata, verificou-se que (Figura III.4): até 3,0m de profundidade � 

solo residual maduro (SRM), com textura argilosa, argila arenosa; subjacente 

ao residual maduro e sobrejacente ao saprolito (horizontes de rocha 

decomposta, rocha alterada, alteração de rocha e rocha sã) � solo residual 

jovem (SRJ), com textura arenosa, areia siltosa, apresentando planos de 



  

xistosidade em torno de 35º em relação à horizontal, minerais com grande 

quantidade de mica e veios de feldspatos intemperizados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura III.4 - Resultados típicos de um furo de sondagem mista (SPT/RQD) e 

propriedades físicas (SOUZA NETO, 1998) 

 

3.2. ENSAIOS DE CAMPO E DE LABORATÓRIO REALIZADOS EM 

TRABALHOS ANTERIORES NA ÁREA DA ENCOSTA ESPINHAÇO DA 

GATA 

 

Visando ao estudo das propriedades dos solos a partir de ensaios de 

laboratório e o entendimento do comportamento dos materiais no campo, 

foram realizadas atividades de campo. Estas atividades de campo, realizadas 
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pela equipe do convênio, corresponderam a sondagens mistas (SPT + 

Rotativa) com ensaios de perda d�água; perfis pedológicos (CARVALHO, 

1997); coletas de amostras almolgadas e indeformadas (blocos); ensaios de 

permeabilidade e determinação de perfis de umidade (COSTA, 1996); e 

instalação de instrumentação. 

Tendo em vista uma melhor otimização das atividades de campo e 

dada a extensão do deslizamento, a área considerada foi dividida em cinco 

sub-áreas. Os locais relativos a cada sub-área estão apresentados na Figura 

(III.5). Vale ressaltar que na presente dissertação, os materiais analisados 

referem-se às Áreas 1 e 3. 

 

Figura III.5 � Áreas investigadas (SOUZA NETO, 1998) 
 

3.2.1. SONDAGENS 
 

Foram realizadas sondagens entre os meses de junho e agosto 

(CARVALHO, 1997), 5 furos, sendo 3 furos no contorno do deslizamento 

(sondagem mista) e 1 furo de SPT, e, na área deslizada, foi realizada uma 

sondagem rotativa na rocha exposta (Figura III.5 � Área 1 a 6). Concluiu-se 

das sondagens que (Figuras III.6 a III.9): o SRM possui consistência variando 

de mole a média; o SRJ possui compacidade variando de pouco a muito 

compacta; teores de umidade de ambos inferiores aos limites de plasticidade 

no período da investigação. Concluiu-se, também, que: o SRM apresenta 



  

espessuras entre 1,5 e 2,0m na parte inclinada da encosta e 1,0m no topo; a 

faixa de transição com espessura 1,5m; o SRJ com espessura variando entre 

6,3 a 10,0m, sendo mais espesso na parte inclinada. 

 

                                  

Figura III.6 � Localização dos perfis geológico-geotécnicos (SOUZA NETO, 

1998) 

            



  

Figura III.7 � Perfil geológico-geotécnico da seção SM � 1/A (SOUZA NETO, 

1998) 

         

Figura III.8 � Perfil geológico-geotécnico da seção SM � 1 / SM � 2 (SOUZA 

NETO, 1998) 

                

Figura III.9 � Perfil geológico-geotécnico da seção SM � 1 / SM � 3A (SOUZA 

NETO, 1998) 



  

 

Com relação ao maciço rochoso, pode-se dizer que ele possui 3 feições 

(uma zona de fraqueza na profundidade de 16,7 a 18,1m) (CAMPOS 

BARROS, 2000): Feição 1 � acima da zona de fraqueza até o limite do 

impenetrável ao SPT; feição 2 - zona de fraqueza; feição 3 � abaixo da zona 

de fraqueza até o final da sondagem rotativa. O RQD classificou as rochas 

como variando de pouco a extremamente alterada: 1 - zona de rocha biotita�

gnaisse com granada, com trecho inicial intensamente intemperizado, saprolito 

(COSTA, 1996); 2 - zona de baixa recuperação, com baixos RQD  sugerindo 

uma zona de cisalhamento sub-concordante à foliação gnáissica (LIMA et al., 

1995); 3 - zona pouco alterada subjacente à zona de baixa recuperação. 

Segundo COSTA (1996), a zona de baixa recuperação do maciço 

rochoso parece não ter contribuído com o processo de ruptura, pelo menos 

com relação aos parâmetros de resistência, pois não fez parte em momento 

algum, neste trecho, a superfície de ruptura. A sua influência na estabilidade, 

entretanto, pode-se ter dado através das propriedades hidráulicas. O mesmo 

não se pode afirmar do contato solo-rocha, pois através das sondagens de 

campo observou-se que a superfície de ruptura na parte superior da encosta 

coincide exatamente neste trecho, conforme a Figura (III.10). 

        

Figura III.10 � Perfil geológico geotécnico da seção SM � 2 / SM � 3A (SOUZA 

NETO, 1998) 

 



  

3.2.2. CONDUTIVIDADE HIDRÁULICA 

 

Para avaliação da condutividade hidráulica realizaram-se ensaios do 

permeâmetro Guelph até 5,5m de profundidade, que permitiu se obter Kfs 

(permeabilidade saturada) variando entre 2,75 a 14 X 10-6m/s na Área 1; 2,19 

a 15,6 X 10-6m/s na Área 2; e 5,00 a 40,00 X 10
-6m/s na Área 3a. Em média 

(SOUZA NETO, 1998), Kfs = 1,10  0,48 X 10-6m/s e 0,41  0,15 X 10-6m/s, 

nos SRM e SRJ, respectivamente. O fato do horizonte do solo residual maduro 

apresentar valores de Kfs maiores do que o do solo residual jovem, pode ser 

explicado, segundo COSTA (1996), em função do mesmo apresentar uma 

estrutura em grumos e se mostrar bastante poroso, com valores de índice de 

vazios mais elevados do que o solo residual jovem. Deste modo, embora 

possua uma elevada percentagem de fração fina o seu comportamento com 

relação ao fluxo é de um solo arenoso. 

 

3.2.3. VARIAÇÃO DE UMIDADE 

 

Durante a realização das sondagens e dos ensaios de permeabilidade 

Guelph, obteve-se a variação da umidade, em laboratório, através da coleta 

de amostras (Figura III.11): perfil 3 - faixa de 10 a 18% de umidade e perfil 1 e 

2 - entre 10 e 24%. Na parte inclinada da encosta (perfis 1 e 3a) ocorreram 

variações sazonais da umidade até a profundidade de 1,5m (SRM) e no topo 

(perfil 2) as variações foram até 4m, provavelmente, segundo SOUZA NETO 

(1998), devido às condições mais favoráveis de infiltração da água das chuvas 

em função da superfície do terreno apresentar menor inclinação nesta área. 

Fazendo parte da instrumentação de campo, foram instalados 

piezômetros Casagrande e De Máxima, aproveitando-se os furos de 

sondagem. Foram 6 piezômetros: 3 na rocha, 2 no contato solo-rocha e 1 na 

rocha dentro da área deslizada. Após 3 meses de monitoramento (1995), eles 

não indicaram nível d�água, mesmo no período correspondendo à estação 

chuvosa. Com exceção do 6º piezômetro que registrou 5cm de coluna d�água 

em outubro de 1996. Nas observações realizadas durante o verão, também 

não se detectou presença de água nos mesmos. 



  

 

3.2.4. ENSAIOS DE CARACTERIZAÇÃO 

 

Através dos ensaios de caracterização (SOUZA NETO, 1998), 

obtiveram-se os seguintes resultados: Densidade real dos grãos do SRM � 

2,67 83,2
s

G , e do SRJ - 78,273,2 
s

G  (estes valores elevados podem 

estar relacionados com a grande quantidade de mica, cuja densidade pode 

variar de 2,70 a 3,20, principalmente no SRJ, onde observações visuais e 

ensaios de mineralogia (CARVALHO, 1997) indicam maior quantidade de mica 

(40 a 50%) nestes materiais); análise granulométrica, por peneiramento 

associado à sedimentação, do SRM � textura fina, contendo em média 55% 

de fração argilosa (COSTA, 1996), e do SRJ � textura grossa, composto em 

média por 75% de fração arenosa (COSTA, 1996), bem graduada; limites de 

Atterberg do SRM � elevada plasticidade  IP > 15%, e do SRJ � 7 < IP < 

15%  a baixa plasticidade pode estar relacionada à elevada quantidade de 

mica existente na fração fina deste solo, uma vez que estes materiais 

apresentam pouca quantidade de argila (caolinita)  aumento fictício no Ia 

(índice de atividade); o SRM apresentou LL   50%  solo laterítico de 

gnaisse  solo de elevada compressibilidade, e Ia = 0,75; SRJ apresentou LL 

< 50%  baixa compressibilidade, e Ia = 1,25  natureza micácea. 

        



  

Figura III.11 � Perfis de umidade no contorno do escorregamento (SOUZA 

NETO, 1998) 

 

3.2.5. ENSAIOS DE COMPRESSIBILIDADE E COLAPSIBILIDADE 
  

Nos ensaios de compressibilidade (SOUZA NETO, 1998) verificou-se 

que o SRM apresentou índice de vazios inicial superior (eo na ordem de 1,20) 

aos do SRJ (eo na ordem de 0,80). Isto indicou que o SRM é mais 

compressível do que o SRJ, comportamento esperado em função dos maiores 

valores de eo apresentados pelo SRM. Utilizando-se os métodos de 

Casagrande e Pacheco Silva para a determinação da tensão de pré-

adensamento encontrou-se, para o SRM, faixas de tensão com diferentes 

compressibilidades e a média 
vm

  entre 52,5KPa (área 3) e 65KPa (área 1) e 

para o SRJ a média de vm
  entre 102,5KPa (área 3) e 270KPa (área 1). Os 

resultados sugerem um estado �estruturado� destes materiais, uma vez que os 

valores 0v
  são inferiores aos de vm

 . Segundo COUTINHO et al. (1996), os 

valores da pressão de pré-adensamento foram menores para as amostras 

inundadas, tanto para o SRM quanto para o SRJ, sendo a diferença mais 

significante para o último. Esses valores indicam que a redução em vm
  possa 

ter se dado devido à redução na sucção e na alteração da estrutura com a 

inundação. 

Outros resultados obtidos através dos ensaios de compressibilidade 

foram: C - SRM   0,25% e C - SRJ   0,36%  pouca compressão 

secundária destes materiais; Cv (Coeficiente de Adensamento � expressando 

a velocidade de recalque) - SRM = smxCx
v

/102,2103,1 266    e do SRJ = 

smxCx
v

/102,5108,3 266 
 ; o módulo de variação volumétrica para o SRM = 

KNmxmx
v

/109,14109,0 222 
 , e para o SRJ = 

KNmxmx
v

/102,9108,0 222 
 ; os valores de Cc  (índice de compressão) 

foram superiores para o SRM, 0,33<Cc<0,41, enquanto que para o SRJ, 0,24< 

Cc < 0,34. 

Nos ensaios de colapsibilidade, SOUZA NETO (1998), os resultados 

dos ensaios edométricos duplos mostraram um aumento na rigidez dos solos 



  

ensaiados na umidade natural, quando comparados na condição inundada, 

refletindo-se nos parâmetros de compressibilidade obtidos. Alguns ensaios na 

umidade natural apresentaram aumento na tensão de pré-adensamento 

superior a 350%, em relação aos ensaios inundados, e aumento no índice de 

compressão de até 43% para o SRM e até 9,38% para o SRJ.  

Ainda observando-se os resultados dos ensaios edométricos duplos, os 

solos da encosta Espinhaços da Gata foram classificados como 

condicionalmente colapsíveis, segundo o critério de REGINATTO & 

FERRERO (1973), onde o colapso ocorrerá a depender do estado de tensões. 

Baseado nos resultados dos ensaios edométricos simples e considerando o 

critério de VARGAS (1978), para tensões verticais devido ao peso das terras 

vo (condição de campo) todas as amostra foram classificadas como não 

colapsíveis. O colapso sob inundação ocorreu para valores de tensões 

verticais equivalentes à tensão de cedência na condição inundada e na 

umidade natural, onde o valor máximo determinado para o coeficiente de 

colapso (i) (também conhecido como potencial de colapso) foi 6,28 % para 

uma tensão vertical de inundação de 125 kPa (SRM da Área 3). Levando-se 

em consideração as condições de carregamento no campo ( 0v
 ) e os 

resultados apresentados, pode-se concluir que o colapso da estrutura do solo 

não teve influência no escorregamento ocorrido (COUTINHO et al., 1996). 
 

3.2.6. RELAÇÃO TEOR DE UMIDADE X SUCÇÃO 
 

A Figura (III.12) apresenta as curvas teor de umidade x sucção obtidas 

através da realização de ensaios de membrana de pressão (COSTA, 1996). O 

comportamento observado está de acordo com as texturas dos solos 

investigados, com o SRJ mostrando uma variação mais abrupta na 

declividade; enquanto o SRM mostra uma forma mais suave (COUTINHO et 

al., 1997). 
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Figura III.12 � Curvas características do SRM e SRJ (COSTA, 1996) 

Os valores de sucção para o SRJ obtidos em campo e laboratório 

indicaram a atuação de uma faixa de sucção entre 10 e 80KPa para a zona de 

umidade ativa e de 20 a 60KPa para a zona que sofre poucas variações de 

umidade. A faixa de sucção obtida para o SRM apresenta uma grande 

variação de acordo com o período investigado, com valores próximos de 0KPa 

durante o inverno até valores da ordem de 1000KPa durante o verão (COSTA, 

1996). Os valores da sucção de campo no teor de umidade natural e a relação 

sucção-teor de umidade estão numa mesma faixa (COUTINHO et al., 1997). 

 

3.2.7. ENSAIOS DE CISALHAMENTO 

 

Os parâmetros de resistência ao cisalhamento dos solos do Espinhaço 

da Gata foram obtidos através da realização de ensaios de cisalhamento 

direto inundados em CPs moldados paralelamente e perpendicularmente ao 

plano de xistosidade e, ensaios de cisalhamento direto realizados na umidade 

natural em CPs moldados paralelamente ao plano de xistosidade. Vale 

ressaltar que este procedimento (ensaios em CPs moldados em relação ao 

plano de xistosidade) destinou-se apenas ao SRJ, em virtude do SRM não 

apresentar tal plano e visando a avaliar qualitativamente peculiaridades de 

comportamento relacionados à anisotropia e ao estado não saturado de 

ambos os solos, características marcantes destes materiais no campo 

(SOUZA NETO, 1998). 



  

Os ensaios de cisalhamento direto, realizados na condição inundada 

(Tabela III.1), indicaram dois materiais de comportamentos distintos. O SRM, 

em geral, apresentou rupturas plásticas com mobilizações das tensões 

cisalhantes máximas para elevados deslocamentos horizontais e variação de 

volume essencialmente de compressão. Enquanto que o SRJ apresentou 

picos bem definidos para tensões normais n inferiores a tensão de pré-

adensamento e, em geral, variação de volume de dilatação para tensões 

normais de até 100KPa, sugerindo um estado "estruturado" deste solo nestes 

níveis de tensões. No SRJ, os ensaios realizados em CPs moldados 

perpendicularmente ao plano de xistosidade, exibiram tensões cisalhantes 

máximas sensivelmente superiores aos ensaios realizados paralelamente a 

este plano. 
 

TABELA III.1 � RESUMO DOS RESULTADOS DOS ENSAIOS DE CISALHAMENTO DIRETO 

INUNDADOS (SOUZA NETO, 1998) 

 

Local Solo Prof 

(m) 

Nr 

CPs 

Xistosidade c' 

(KPa) 
� 

(º) pico 

Correlação 

RM 0,75 04 -------------- 10,9 31,4 0,9921 

08 Paralelo 2,9 29,3 0,9852 Área 1 
RJ 8,70 

04 Perpendicular 5,3 31,3 0,9979 

RM 1,90 04 -------------- 0,6 36,3 0,9987 

5,60 05 Paralelo 2,2 30,1 0,9966 Área 3 
RJ 

4,60 04 Perpendicular 12,9 29,8 0,9956 

 

Nos ensaios na umidade natural (Tabela III.2), os valores das tensões 

cisalhantes máximas máx foram em geral elevados, quando comparados aos 

ensaios inundados, especialmente nas amostras de SRM. Um típico exemplo 

observa-se na amostra da Área 1, que apresentou comportamento equivalente 

a um solo pré-consolidado em todos os níveis de tensão normal n, com 

mobilização da tensão cisalhante máxima em pequenos deslocamentos 

horizontais, picos bem definidos e comportamento dilatante. Nos parâmetros 

de resistência, observou-se aumento de até 30% (RM - Área 1) em ' e da 

ordem de 500% em c', em relação ao ensaio inundado. No SRJ não se 



  

observaram variações consideráveis em ', entretanto, a amostra da Área 3 

apresentou aumento na coesão da ordem de 1.700% em relação ao ensaio na 

condição inundada, enquanto que na amostra da Área 1 o aumento em c' foi 

da ordem de 180%, podendo estas diferenças de valores estarem 

relacionadas a possíveis peculiaridades físicas, texturais, ou ainda, 

mineralógicas não comuns entre as amostras dos dois lados da encosta. 
 

 

 

 

 

 

Tabela III.2 � Resumo dos resultados dos ensaios de cisalhamento direto na 

umidade natural (SOUZA NETO, 1998) 

 

Local Solo Prof 

(m) 

Nr CPs Xistosidade c' 

(KPa) 
� 

(º) pico 

Correlação 

RM 0,75 04 -------------- 71,4 41,6 0,9659 
Área 1 RJ 8,70 08 Paralelo 7,0 29,5 0,9947 

RM 1,90 04 -------------- 15,9 37,8 0,9911 
Área 3 

RJ 4,60 04 Paralelo 40,0 29,9 0,9929 
 
 

Analisando-se as envoltórias de resistência (Figuras III.13 e III.14), a 

amostra de SRM da área 1 apresentou c� = 10,9KPa e  � = 31,4º, e na área 3 

c�   0 e  � = 36,3º. Para o SRJ  � (média) = 29,6º  presença de mica (40 a 

50%)  redução da resistência (SANDRONI, 1981). Ainda para o SRJ, os 

valores de c� foram maiores nos ensaios perpendiculares ao plano de 

xistosidade em relação aos ensaios realizados paralelamente a este plano, 

como na área 3 onde c� (perpendicular) = 10KPa e c� (paralelo) = 2,2KPa  

influência da anisotropia do SRJ  resistência ao cisalhamento perpendicular 

ao plano de xistosidade é 63% maior do que a resistência paralela ao plano, a 

depender da pressão normal líquida aplicada. Para as condições de campo 

( 0v
 ), este aumento na resistência variou entre 11% na área 1 e 17% na área 

3  o movimento tenha ocorrido na direção do plano de xistosidade, fato este 

evidenciado no campo. 



  

A diferença de resistência entre os ensaios inundados e os na umidade 

natural pode estar relacionada ao aumento na rigidez do solo devido à sucção, 

conduzindo a um aumento na tensão de pré-adensamento e, 

consequentemente, nos valores de RPA. Neste sentido, algumas amostras na 

umidade natural exibirão comportamento típico de solo pré-consolidado para 

alguns valores de n, embora na condição inundada mostrem o contrário 

(SOUZA NETO, 1998). 
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b)                                            Amostra localizada na Área 3 



  

Fig. III.13 �  Envoltórias de ruptura inundadas e na umidade natural � Solo 

Residual Maduro (SOUZA NETO, 1998) 
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b)                                               Amostra localizada na Área 3 

Fig. III.14 �  Envoltórias de ruptura inundadas e na umidade natural � Solo 

Residual Jovem (SOUZA NETO, 1998) 



  

 

3.3. ANÁLISE BI-DIMENSIONAL DA ENCOSTA ESPINHAÇO DA 

GATA 

 

3.3.1. ASPECTOS GERAIS 

 

Além das atividades de laboratório e de campo apresentadas, foi 

realizada por COSTA (1996) uma análise numérica do padrão de fluxo/análise 

de estabilidade da encosta do Espinhaço da Gata, ou seja, uma análise bi-

dimensional da estabilidade da encosta não-saturada. Esta análise considerou 

duas condições: seção transversal antes da construção da estrada (condição 

natural) e a seção transversal depois da construção (condição de ruptura). 

Para esta última condição, duas hipóteses foram consideradas para o 

mecanismo do escorregamento (COUTINHO et al., 2000) como anteriormente 

mencionado. Na primeira, o escorregamento ocorreu numa só etapa (seção 

transversal 2 na Figura(III.15)) e na segunda hipótese, o escorregamento 

ocorreu em duas etapas: um pequeno escorregamento próximo ao pé do 

talude, e o outro dando continuidade ao primeiro até ao topo do talude (seção 

transversal 8 e 10 na Figura(III.15)). 

A Figura (III.16) apresenta um perfil típico do solo para a seção 

transversal 2, para o caso do movimento ter ocorrido em uma única etapa. 

A análise bi-dimensional da estabilidade da encosta não-saturada, 

como citado acima, foi dividida em duas etapas: inicialmente, uma análise de 

fluxo considerando a história de chuvas antes da ruptura usando o programa 

FLOW 3D de método de elementos finitos, desenvolvido na PUC-RJ por 

GERSCOVICH (1994); no segundo passo, a avaliação da estabilidade da 

encosta foi realizada usando-se uma análise de equilíbrio limite (SARMA, 

1979) considerando a distribuição de poro-pressões (positiva e/ou negativa) 

obtidas da análise de fluxo. 



  

 

Figura III.15 � Esboço das seções transversais analisadas (COSTA, 

1996) 

 

3.3.2. ANÁLISE DE FLUXO DO ESPINHAÇO DA GATA 
 

Na análise de fluxo, COSTA (1996) considerou o saprolito e o trecho 

superior (primeiro trecho) da rocha medianamente alterada como um único 

horizonte, doravante denominado apenas de saprolito. O segundo trecho da 

rocha medianamente alterada foi considerado como superfície impermeável. 

Procurando-se, também, investigar qual a influência da permeabilidade do 

saprolito no comportamento do padrão de fluxo da encosta, adotou-se, a partir 

do perfil típico do solo e rocha, três tipos de hipóteses básicas com relação à 

permeabilidade do saprolito durante as análises de fluxo: 

a) a permeabilidade do saprolito é igual a do SRJ (KS=KRJ); 

b) a permeabilidade do saprolito é menor que o SRJ (KS<KRJ); 

c) a permeabilidade do saprolito é maior que o SRJ (KS>KRJ). 



  

Das análises realizadas para a faixa de sucção inicial adotada no 

estudo paramétrico e para as três hipóteses assumidas para a permeabilidade 

do saprolito, obteve-se basicamente dois tipos de comportamento, 

denominados de CASO 1 e CASO 2 para todas as condições analisadas, 

conforme Tabela (III.3). 
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Figura III.16 � Seção transversal 2 típica da encosta (COSTA, 1996) 
 

Tabela III.3 � Tipos de comportamento obtidos nas análises de fluxo (COSTA, 

1996) 

SUCÇÕES 

INICIAIS 

Hipóteses para a Permeabilidade do Saprolito  

(KPa) Ks < KRJ Ks = KRJ Ks > KRJ 

4 � 10 CASO 1 CASO 1 CASO 1 

20 �60 CASO 2 CASO 2 CASO 2 

 

CASO 1 - quando se realizam as análises de fluxo, submetidas às 

sucções iniciais de até 10KPa, o avanço da frente de umedecimento 

ocorrendo a partir da superfície da encosta alcança a superfície impermeável, 

gerando poro-pressão positiva ao longo de toda a superfície impermeável e 

em particular no pé da encosta. 



  

CASO 2 - quando se realizam as análises de fluxo, submetidas às 

sucções iniciais maiores de 10KPa, a frente de umedecimento não consegue 

saturar a região da superfície impermeável, permanecendo toda a encosta não 

saturada e com poro-pressões negativas. 

Os resultados obtidos para as seções transversais 2, 10 e 8 foram: 

Seção 2 � para o CASO 1, ocorreram diferenças significativas na 

distribuição da carga de pressão somente quando KS>KRJ, gerando poro-

pressões positivas na região do pé da encosta. A distribuição de carga de 

pressão para a zona mais profunda do SRJ, para o saprolito, e na superfície 

impermeável, apresentaram poro-pressões positivas de valores praticamente 

idênticos para as condições KS=KRJ e KS<KRJ. Para a condição KS>KRJ, 

entretanto, ocorreram poro-pressões negativas no topo da encosta e poro-

pressões positivas no meio e pé da encosta. As poro-pressões positivas 

desenvolvidas no pé da encosta para esta condição apresentaram valores 

quase duas vezes maiores que os valores encontrados nas outras condições 

analisadas (KS=KRJ e KS<KRJ). Para o CASO 2, os resultados apresentam-se 

praticamente idênticos para as três condições analisadas, exibindo poro-

pressões negativas em toda a seção, com valores da ordem de -11KPa na 

superfície livre do terreno e -20KPa na superfície impermeável. A condição 

para KS>KRJ apresentou valores mais reduzidos para a carga de pressão 

negativa na superfície impermeável, da ordem de -13KPa. 

Segundo COSTA (1996), ainda para a seção 2, as hipóteses adotadas 

para a permeabilidade do saprolito conduziram às seguintes observações no 

comportamento do padrão de fluxo: a) as poro-pressões positivas na 

superfície impermeável do pé da encosta para as condições KS=KRJ e KS<KRJ 

foram em média duas vezes maiores que as poro-pressões positivas geradas 

na superfície impermeável do topo da encosta; 



  

         

 

Figura III.17 � Curvas de carga de pressão na água p/ seção 2 quando KS < 

KRJ e KS=KRJ e sucção de 7KPa (COSTA, 1996) 

     

 

Figura III.18 - Curvas de carga de pressão na água p/ seção 2 quando KS > 

KRJ e KS=KRJ e sucção de 7KPa (COSTA, 1996) 

 



  

b) para a condição KS>KRJ a superfície impermeável no topo da encosta 

encontra-se não saturada, enquanto a parte inferior (pé) apresenta poro-

pressões positivas duas vezes mais elevadas que as poro-pressões positivas 

desenvolvidas nas duas condições anteriores (KS=KRJ e KS<KRJ). 

Estas características sugeririam, considerando-se os dois casos, que a 

geração de poro-pressão positiva ao longo de toda a superfície impermeável 

iniciou-se a partir do topo da encosta, possivelmente em função da pequena 

espessura do solo nesta posição. Ao alcançar a superfície impermeável, a 

frente de umedecimento converge no sentido da inclinação da encosta, 

desenvolvendo poro-pressões positivas. 

Seção 10 � para os CASOS 1 e 2, apesar da maior espessura do solo 

no topo da encosta, a frente de umedecimento submetida às sucções iniciais 

menores que 10KPa alcança a superfície impermeável, provocando geração 

de poro-pressão crescente no sentido da inclinação da encosta, e para 

sucções iniciais acima de 10KPa, não ocorre poro-pressões positivas em 

nenhum ponto da encosta. 

Seção 8 � os resultados, tanto em termos de comportamento como em 

termos de valores apresentaram-se similares aos observados nas seções 2 e 

10. 

Os resultados da simulação numérica do padrão de fluxo realizada por 

COSTA (1996) indicaram, segundo o autor, que a partir de um determinado 

valor de sucção inicial, as precipitações pluviométricas atuantes no período 

antecedente ao movimento provocariam poro-pressões positivas ao longo de 

toda a superfície impermeável e em especial na região do pé da encosta. A 

análise na condição KS  KRJ foi a única a não exibir nível d�água ao longo de 

toda a superfície impermeável, permanecendo a região no topo da encosta 

não saturada. 

 

3.3.3. ANÁLISE DE ESTABILIDADE DO ESPINHAÇO DA GATA 

 

Na análise de estabilidade apresentada em COSTA (1996) e 

COUTINHO et al. (1997 e 2000), para as seções transversais 2, 10 e 8, 

verificou-se o que segue: 
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    Figura III.19 � Variação do FS versus sucção inicial p/ seção 2 (COSTA, 

1996) 
 

Tabela III.4 � Hipóteses adotadas para a coesão efetiva (COSTA, 1996) 

Coesão (KPa) Hipóteses 

adotadas para as 
coesões 

Residual Maduro Residual Jovem Saprolito 

(a) 0,00 2,88 20,00 
(b) 5,00 5,00 20,00 
(c) 10,00 10,00 20,00 
(d) 15,00 15,00 20,00 

 

Para a seção 2, os FS obtidos para a faixa de sucção inicial entre 4�

10KPa apresentaram valores distintos para cada hipótese de permeabilidade 

do saprolito quando comparados para uma mesma sucção inicial e hipótese 

de coesão efetiva. A condição do KS > KRJ é a mais desfavorável quanto à 

estabilidade, pois para sucção inicial de 10KPa existirá um FS próximo à 

unidade (FS = 1.03) quando se adotando a hipótese (a) (Tabela III.4) para 

coesão dos solos. A redução brusca do FS, observada nos gráficos da Figura 

(III.19), parece estar relacionada ao comportamento do padrão de fluxo da 

encosta. No CASO 1 da análise de fluxo, que representa todas as análises 

realizadas para a faixa de sucção inicial entre 4 -10KPa, observa-se que a 



  

geração de poro pressão positiva na superfície impermeável começa a ocorrer 

para sucção inicial de 10KPa. 

Para a seção 10, obtiveram-se, dentro da análise de estabilidade, 

resultados semelhantes aos da seção 2. As superfícies de ruptura críticas 

obtidas para qualquer condição analisada na seção 10 apresentaram um 

comportamento similar, todas se localizando bem próximas da superfície de 

ruptura de campo. 

A comparação entre os FS das seções 2 e 10 indicou, segundo COSTA 

(1996), que a seção 2 romperia primeiro que a seção 10 quando ambas 

estivessem submetidas às mesmas condições e o deslizamento ocorreria em 

uma única etapa. Entretanto, como os valores do FS para ambas as seções 

não apresentaram diferenças significativas sob as mesmas condições de 

análise, não parece correto desprezar-se a hipótese da ruptura em duas 

etapas. 

Os resultados para a seção 8 representaram a condição mais instável 

das três seções analisadas e caso houvesse um primeiro deslizamento da 

encosta através da seção 10, haveria uma continuidade no processo de 

instabilização com o conseqüente rompimento da seção 8. 

Ao final da análise de estabilidade realizada, COSTA (1996) concluiu 

que: não houve influência nos valores do Fator de Segurança (FS) em função 

dos parâmetros de resistência adotados para o saprolito. A justificativa para tal 

comportamento seria o fato das superfícies de ruptura estarem localizadas 

acima do horizonte do saprolito; os FS obtidos para as seções analisadas da 

encosta sofreram uma redução constante em função da diminuição da sucção 

inicial. A partir da sucção inicial de 10KPa, o fator preponderante no 

comportamento do FS passou a ser as atuações de poro-pressões positivas 

sobre a superfície de deslizamento, o que se deu nas regiões do pé e meio da 

encosta. A ruptura somente ocorreria para sucções iniciais baixas, entre 4 e 

7KPa, e menores condições da coesão adotada na análise, função da perda 

de sucção; a condição KS > KRJ é a mais desfavorável com relação à 

estabilidade para todas as seções. 

Também se concluiu, com as análises e retroanálise realizadas, que a 

relação FSnat x Sucção para a seção 2 demonstrou que o FS da encosta no 



  

seu estado natural apresentou valores reduzidos, sendo a mesma passível de 

ruptura sem nenhuma intervenção (corte), necessitando para tal pequenas 

alterações no estado de tensões da massa, como as alterações provocadas 

por redução da sucção ou geração de poro-pressões. O efeito da intervenção 

da encosta foi mais intenso (FSnat em média 15% maior que o FS com corte) 

para as sucções iniciais de até 10KPa, em função da atuação de poro-

pressões positivas. 

Um fator que agravou a ocorrência da ruptura foi, segundo COSTA 

(1996), a camada de saprolito existente entre o solo residual jovem e a 

superfície impermeável, na qual caso a sua permeabilidade fosse maior que a 

permeabilidade do solo residual jovem, esta camada funcionaria como um 

dreno ao longo de toda a superfície impermeável (sendo a única hipótese nas 

análises de fluxo que gerou poro-pressão negativa na superfície impermeável 

do topo da encosta) captando cargas de pressão na parte superior da encosta 

e as transferindo para as partes inferiores, onde geraria poro-pressões 

positivas na região do pé da encosta duas vezes mais elevadas que nas 

outras duas hipóteses relativas a sua permeabilidade, que foram menor ou 

igual a permeabilidade do solo residual jovem. 

 

3.4. CONSIDERAÇÕES FINAIS � ENCOSTA ESPINHAÇO DA GATA 

 

Do estudo dos trabalhos sobre o movimento da encosta Espinhaço da 

Gata, conclui-se, parcialmente, o que segue: 

- existem duas hipóteses para o movimento, em uma ou duas etapas; 

- as precipitações pluviométricas foram elevadas no período do 

movimento, cerca de 200mm / mensal; 

- geologicamente se observou uma foliação principal com direção 

NE/SW e mergulhos variando de 30º a 50º/SE; 

- o movimento apresentou uma altura de 85m, largura média de 80m e 

comprimento de 170m; 

- o solo da encosta é o residual de gnaisse, sendo a primeira camada 

de residual maduro, argila arenosa, e a segunda camada de residual jovem, 

areia siltosa com mica; 



  

- verificou-se, através de sondagens de campo, que a superfície de 

ruptura, na parte superior da encosta, coincide com o contato solo-rocha; 

- o SRM apresentou permeabilidades maiores que o SRJ; 

- o SRM apresentou IP > 15%, elevada plasticidade, e o SRJ � 7 < IP < 

15%  a baixa plasticidade pode estar relacionada à elevada quantidade de 

mica existente na fração fina deste solo  aumento fictício no Ia (índice de 

atividade); o SRM apresentou LL   50%  solo laterítico de gnaisse  solo 

de elevada compressibilidade, e Ia = 0,75; SRJ apresentou LL < 50%  baixa 

compressibilidade, e Ia = 1,25  natureza micácea; 

- os valores de sucção para o SRJ obtidos em campo e laboratório 

indicaram a atuação de uma faixa de sucção entre 10 e 80KPa para a zona de 

umidade ativa e de 20 a 60KPa para a zona que sofre poucas variações de 

umidade e, a faixa de sucção obtida para o SRM apresenta uma grande 

variação de acordo com o período investigado, com valores próximos de 0KPa 

durante o inverno até valores da ordem de 1000KPa durante o verão; 

- o SRM da área 1 apresentou c� = 10,9KPa e  � = 31,4º e na área 3 c� 

  0 e  � = 36,3º. Para o SRJ  � (média) = 29,6º  presença de mica (40 a 

50%)  redução da resistência e os valores de c� foram maiores nos ensaios 

perpendiculares ao plano de xistosidade em relação aos ensaios realizados 

paralelamente a este plano, como na área 3 onde c� (perpendicular) = 10KPa 

e c� (paralelo) = 2,2KPa  influência da anisotropia do SRJ  resistência ao 

cisalhamento perpendicular ao plano de xistosidade é 63% maior do que a 

resistência paralela ao plano, a depender da pressão normal líquida aplicada. 

Para as condições de campo ( 0v
 ), este aumento na resistência variou entre 

11% na área 1 e 17% na área 3  o movimento tenha ocorrido na direção do 

plano de xistosidade, fato este evidenciado no campo; 

- dos resultados da simulação numérica do padrão de fluxo realizada 

observou-se que a partir de um determinado valor de sucção inicial, as 

precipitações pluviométricas atuantes no período antecedente ao movimento 

provocariam poro-pressões positivas ao longo de toda a superfície 

impermeável e, em especial, na região do pé da encosta; 



  

- da análise de estabilidade realizada, concluiu-se que: não houve 

influência nos valores do Fator de Segurança (FS) em função dos parâmetros 

de resistência adotados para o saprolito; a partir da sucção inicial de 10KPa, o 

fator preponderante no comportamento do FS passou a ser as atuações de 

poro-pressões positivas sobre a superfície de deslizamento, o que se deu nas 

regiões do pé e meio da encosta; a ruptura somente ocorreria para sucções 

iniciais baixas, entre 4 e 7KPa e, menores condições da coesão adotada na 

análise, função da perda de sucção; e a condição KS > KRJ é a mais 

desfavorável com relação à estabilidade para todas as seções; 

- um fator que agravou a ocorrência da ruptura foi a camada de 

saprolito, funcionando como um dreno ao longo de toda a superfície 

impermeável, captando cargas de pressão na parte superior da encosta e as 

transferindo para as partes inferiores, onde geraria poro-pressões positivas na 

região do pé da encosta duas vezes mais elevadas que nas outras duas 

hipóteses relativas a sua permeabilidade, que foi menor ou igual a 

permeabilidade do SRJ. 

 

3.5. ENCOSTA ALTO DO RESERVATÓRIO - CONSIDERAÇÕES 

GERAIS 

 

Apresenta-se, a partir deste item, para o movimento de massa da 

encosta Alto do Reservatório, um resumo dos ensaios de campo e de 

laboratório e, da análise de estabilidade realizada, presentes no trabalho de 

GUSMÃO FILHO et al. (1997) e nas teses de LAFAYETTE (2000) e LIMA 

(2002). 

A área do Alto do Reservatório está localizada em Nova Descoberta, 

Recife � PE. Em 1996, houve um movimento de massa na encosta voltada 

para o córrego do Boleiro, que deixou cerca de 1000 pessoas desabrigadas e 

16 vítimas fatais e mobilizou um volume de solo estimado em 50.000m³, de 

acordo com GUSMÃO FILHO et al. (1997). Por solicitação do poder público 

municipal de Recife à UFPE, visando à recuperação da área e definições de 

diretrizes, após o movimento de massa do Boleiro, foram, então, 



  

desenvolvidos trabalhos e ensaios por pesquisadores da UFPE para atender à 

referida solicitação. 

Como o solo da encosta Sul (S) do Alto do Reservatório, onde 

aconteceu o movimento do Boleiro, encontrava-se com estrutura bastante 

alterada, face ao movimento ocorrido e à remoção dos escombros e 

movimentos de terra realizados pela Prefeitura para acesso ao local, o 

Programa de Investigação Geotécnica foi desenvolvido na encosta Noroeste 

(NW), a qual possuía as mesmas feições geológicas e morfológicas da 

encosta Sul. Os resultados das atividades foram usados para análises de duas 

das encostas do Alto do Reservatório, Noroeste e Sul, nas teses de 

LAFAYETTE (2000) e LIMA (2002) e, GUSMÃO FILHO et al. (1997). 

Dentro deste contexto, realiza-se a seguir uma apresentação de 

considerações gerais relativas ao terreno, relevo, morfologia, condições 

climáticas e urbanísticas da encosta Alto do Reservatório. Após estas 

considerações, apresenta-se um resumo dos ensaios e da análise de 

estabilidade realizados para a encosta. 

O terreno da área do Alto do Reservatório é composto, de uma forma 

geral, por sedimentos não consolidados da Formação Barreiras, cujas 

características desta Formação, segundo ALHEIROS et al. (1990), são 

estratificações sub-horizontais direcionadas para o mar, na forma de tabuleiros 

elevados (50m), com superfície plana, constituída por sedimentos de natureza 

e textura variadas, das areias às argilas e, por vezes, leitos de seixos rolados. 

A Formação Barreiras também apresenta a característica de alternância entre 

as camadas, sem uma seqüência ordenada. Os processos pedogenéticos 

atuantes permitiram o desenvolvimento de Latossolos e Podzólicos nos 

sedimentos da Formação Barreiras. 

Na Região Metropolitana do Recife, os depósitos da Formação 

Barreiras (Terciário Superior), cobrem parcialmente as unidades 

litoestratigráficas, sendo embasamento cristalino (Precambriano), as Bacias 

do Cabo (Cretácio Inferior a Médio), Pernambuco-Paraíba (cerca de 80 

milhões de anos) e �Formações Quaternárias�, pertencentes à planície 

costeria (LAFAYETTE, 2000) (Figura III.20). 



  

          

Figura III.20 � Localização das áreas pertencentes à Formação Barreiras com 

a indicação da localidade de Nova Descoberta (LAFAYETTE, 2000) 

 

A morfologia do Alto do Reservatório é formada por três encostas bem 

definidas: a encosta Noroeste (NW), voltada para a BR-101, com morfologia 

côncavo-convexa em planta; a encosta Leste (E), em forma de anfiteatro; e a 

encosta sul (S), onde se deu o deslizamento no caso do Boleiro (Figura III.21). 



  

                 

Figura III.21 � Foto aérea do Alto do Reservatório com a marcação das 

encostas (GUSMÃO FILHO et al., 1997) 

 

O relevo do Alto do Reservatório é ondulado, formado de elevações 

com vertentes convexas e declividade variando de 37 a 67%. A altitude 

máxima é de 75m. A vegetação primitiva, Mata Atlântica, está destruída pelo 

homem. As áreas não ocupadas pela população da região têm cobertura 

secundária arbóreo-arbustiva (Figura III.22). 

O clima da região do Recife se enquadra na classificação de Koppen 

como As�, tropical chuvoso, com total de chuva anual superior a 750mm e 

temperatura média do ar sempre superior a 18ºC. No verão, estação seca, a 

variação de temperatura, entre o mês mais quente e o mais frio, é no máximo 

5ºC. Segundo GUSMÃO FILHO (1998), a Região Metropolitana do Recife 

apresenta índices pluviométricos, em média, de 2000mm anuais. Registraram-

se, durante o período de realização de ensaios, precipitações mais elevadas 

(LIMA, 2002), de 651mm, em julho de 2000 e mais baixas em novembro de 

2001, com cerca de 7mm (Figuras III.23 e III.24). 

Durante este mesmo período de estudo no Alto do Reservatório, de 

setembro de 1999 a 2002, observaram-se problemas ligados à ocupação 

urbana da encosta (LIMA, 2002). Registraram-se várias infrações às regras de 

segurança que favoreciam à ocorrência de movimentos de massa, como: 

ocupação antrópica desordenada � casas construídas, após a execução de 

cortes e aterros, próximas às barreiras sobre patamares horizontais e aos 



  

taludes quase verticais; acúmulo de lixo; lançamento indiscriminado de águas 

servidas e de esgoto no solo, escoando próximo ao talude e se infiltrando no 

solo, de modo a reduzir a resistência e aumentar a sobrecarga; vazamento 

nas tubulações de fornecimento de água da Concessionária Estadual; mau 

direcionamento da drenagem de água; remoção da vegetação primitiva, o que 

deixava o solo à mercê do intemperismo e plantação de vegetação secundária 

perto do talude (Figura III.22). 

 

          

Figura III.22 � Declividade acentuada do relevo e vegetação secundária 

arbóreo-arbustiva. Vista frontal da escadaria de acesso ao Alto do 

Reservatório (LIMA, 2002) 



  

                     

Figura III.23 � Precipitações médias mensais dos anos de 1999, 2000 e 2001 

medidas na estação do Curado, setor mais próximo da área em estudo (LIMA, 

2002) 

                 

Figura III.24 � Precipitações máximas, médias e mínimas dos anos de 1999, 

2000 e 2001 medidas na estação do Curado (LIMA, 2002) 

 

3.6. ENSAIOS DE CAMPO E DE LABORATÓRIO REALIZADOS EM 

TRABALHOS ANTERIORES NA ÁREA DA ENCOSTA ALTO DO 

RESERVATÓRIO 

  

Apresenta-se, neste item, os resultados das atividades de campo e de 

laboratório realizadas no Alto do Reservatório, sendo que o Programa de 

Investigação Geotécnica foi desenvolvido na encosta Noroeste (NW) (Figura 

III.25), e não na encosta Sul (S), como mencionado anteriormente. 



  

            

Figura III.25 � Croqui da locação dos pontos do programa de investigação 

geotécnica (LIMA,2002) 

 

3.6.1. SONDAGENS 

 

Foram executados no Alto do Reservatório, sondagens à percussão 

(SP) e de simples reconhecimento (SPT) por LAFAYETTE (2000) e LIMA 

(2002), além de coletas de amostras em poços de investigação próximos às 

verticais, V1, V2 e V3, indicadas na Figura (III.26), as quais foram localizadas 

no ombro da encosta Noroeste, vertical V1, no meio da encosta, V2, e na base 

da encosta, V3. Obteve-se, assim, o perfil de sondagem típico da encosta Alto 

do Reservatório representado abaixo (Figura III.27). 



  

             

Figura III.26 � Localização das Sondagens (LAFAYETTE, 2000) 

 

Conforme a Figura (III.27), verifica-se que o perfil do Alto do 

Reservatório é constituído em V1 (ombro da encosta), de argila arenosa com 

silte, de plasticidade média a alta e consistência média, de cor parda; areia 

fina e média argilosa, com pouco pedregulho, variando de fofa a 

medianamente compacta, de cor vermelho-clara e areia média e fina siltosa, 

com pouco pedregulho, medianamente compacta de cor amarela. Em V2 

(meia encosta), o perfil do solo é constituído por uma argila arenosa com silte, 

de plasticidade média a alta e consistência média de cor parda; areia fina e 

média argilosa, com pedregulho, medianamente compacta, de cor róseo-clara 

a amarela e areia média e fina siltosa, com pouco pedregulho, medianamente 

compacta a muito compacta, de cor amarela. O perfil de solo V3 (base da 

encosta) é formado por uma areia fina e média argilosa, com pedregulho, 

medianamente compacta a muito compacta, de cor amarela, róseo-clara e 

roxa. Na encosta, predomina a areia, que aparece em duas camadas com 

espessura maior do que a argila. A camada de argila recobre a primeira 

camada de areia nas verticais V1 e V2. 



  

 

 



  

3.6.2. ENSAIOS DE CARACTERIZAÇÃO 

 

Análises realizadas nas diversas amostras coletadas, com e sem 

defloculante, permitiram a obtenção da composição granulométrica, dos 

valores dos limites de consistência, índice de plasticidade e limite de liquidez, 

para os solos do ombro, meia e base da encosta, conforme exemplificados 

nas Tabelas (III.5) e (III.6). 

 

Tabela III.5 � Granulometria, consistência e atividade do solo do ombro da 

encosta (LIMA, 2002) 

 
 

Observou-se que as amostras de solo do ombro e base da encosta são 

altamente plásticas, com IP = 16% > 15% e IP = 21% > 15%, respectivamente. 

O solo do ombro da encosta é inativo com valor de Ia = 0,31 < 0,75 e a 

atividade do solo da base é normal, com valor de Ia = 0,78% (0,75 < Ia < 1,25) 

(LIMA,2002) (Figura III.28). 

O solo da meia encosta apresenta média a alta plasticidade e a 

atividade varia de 0,33 (inativo) a 1,10 (normal). Segundo a Classificação 

Unificada, trata-se de uma argila de baixa compressibilidade. Na faixa de 5,0m 

a 6,0m, o solo da meia encosta não apresenta limite de liquidez e plasticidade, 

sendo, portanto, solos não líquidos e não plásticos (LAFAYETTE, 2000) 

devido à presença de pedregulhos. Ainda na meia encosta, na profundidade 

de 1,5 a 2,0m, o grau de saturação correspondeu ao peso específico máximo 

e a umidade ótima foi de 86,59%. 
 



  

Tabela III.6 � Composição Granulométrica, IP e Atividade do solo da meia 

encosta (LAFAYETTE, 2000) 

     

     

 

Figura III.28 � Carta de plasticidade e atividade (VARGAS et al. 1985) 

 

3.6.3. CONDUTIVIDADE HIDRÁULICA 

 



  

Os resultados da condutividade hidráulica do solo, em campo, com o 

uso do Permeâmetro Guelph e o Permeâmtero de Carga Variável, da encosta 

foram determinados, conforme representado na Figura (III.29) (LIMA, 2002). 

    

 

Figura III.29 � Condutividade hidráulica, parâmetro  e umidade percentual 

(LIMA, 2002) 

 

No ombro da encosta, houve uma pequena variação da condutividade 

hidráulica com a profundidade, alcançando-se um valor médio de 5,53 X 10
-

7m/s, típico de argilas siltosas com grau de permeabilidade muito baixo. A 

umidade de campo cresceu nas camadas superficiais até a profundidade de 

1,5m e depois decresceu até a profundidade de 4,5m, variando de 20,82% a 

16,36% por causa da permeabilidade deste solo. 

Na base da encosta, a condutividade foi praticamente constante com a 

profundidade, com valor médio de 2,26 x 10
-7m/s, areia siltosa e siltes com 

baixa permeabilidade; o parâmetro  variou de 7,22 a 8,13m-1 e a umidade de 

12,22% a 16,68% cresceu até a profundidade de 2,5m. 



  

Os solos do ombro e da base da encosta apresentaram, basicamente, a 

mesma condutividade hidráulica, na ordem de 10
-7m/s, valor esse inferior ao 

encontrado na meia encosta, na ordem de 10-5m/s. Nesta meia encosta, a 

permeabilidade com o emprego do Tri-flex foi de 7,6 X 10-5m/s, para ensaios 

realizados com amostras indeformadas entre 1,5 a 2,0m de profundidade em 

P5, e para a mesma profundidade, usando-se o Permeâmetro Guelph e o 

Permeâmetro de Carga Variável os valores da permeabilidade foram, 2,5 X 10
-

5 m/s e 7,04 X 10-5 m/s, respectivamente (LAFAYETTE, 2000). 

 

3.6.4. MEDIÇÃO DO NÍVEL FREÁTICO 

 

Durante dois anos de estudos realizados no Alto do Reservatório por 

LIMA (2002), no período compreendido entre novembro de 1999 a novembro 

de 2001, monitorou-se e se mediu o nível freático na encosta, de acordo com 

a mudança das estações do ano (Figura III.30). 

 

Figura III.30 � Nível do lençol de água máximo e mínimo na encosta (LIMA, 

2002) 

 

O nível de água se mostrou pouco variável ao longo dos dois anos de 

estudos realizados: de 55,37m a 56,67m de cota em V1; de 43,09m a 46,14m 

em V2; de 31,35m a 33,33m em V3. Os valores máximos obtidos na medição 

ocorreram nos períodos mais chuvosos da região, ou próximo a eles; quando 

isto não ocorreu, a causa pode ter sido o lançamento indiscriminado de água 



  

servida na encosta e o lançamento indevido de água dentro do tubo onde 

ocorriam as leituras do inclinômetro e nível de água. Na vertical V1, o valor 

máximo do nível de água medido foi de 3,68m; em V2, de 4,06m; e em V3, de 

2,59m (LIMA, 2002). 

 

3.6.5. RELAÇÃO TEOR DE UMIDADE X SUCÇÃO 

 

Realizaram-se ensaios para determinação da curva característica do 

solo do Alto do Reservatório, visando à determinação da relação sucção-

umidade deste solo, constatando-se uma variação de umidade, de 1 a 25%, 

para uma sucção correspondente de 100MPa a 0,001MPa (LIMA, 2002) 

(Figura III.31). 

 

Figura III.31 � Curva característica dos ensaios realizados em laboratório com 

amostras da base e meia encosta (LAFAYETTE, 2000, GUSMÃO FILHO et 

al., 1997 & LIMA, 2002) 

As umidades obtidas nos ensaios do solo da meia encosta 

(LAFAYETTE, 2000), para a mesma sucção, são maiores do que as obtidas 

na base da encosta (Figura III.31). Esta diferença está relacionada com a 



  

capacidade de retenção de água no solo, a qual é maior no solo localizado na 

meia encosta. 

A forma da curva característica é típica de solos arenosos de acordo 

com a granulometria do solo da base da encosta. De conformidade com esta 

curva, o solo natural da base da encosta Noroeste do Alto do Reservatório foi 

considerado estar na sucção mátrica de 20KPa (LIMA, 2002). 

   

3.6.6. ENSAIOS EDOMÉTRICOS 

 

Os resultados dos ensaios edométricos relevantes para o estudo do 

movimento da encosta estão apresentados abaixo. 

         

Figura III.32 � Variação do potencial de colapso com a tensão vertical de 

consolidação (LIMA, 2002). 

 

Na meia encosta, a umidade do solo e o grau de saturação foram 

praticamente constantes, com valores médios de 9,0% e 28,79% (P5/BL1); e 

12,57% e 43,68% (P5/BL2). O maior módulo edométrico foi encontrado entre 

640 e 1280KPa no carregamento e quatro vezes mais elevado no 

descarregamento do que o maior módulo no carregamento. Após a inundação, 

ocorreu diminuição na faixa de 54,14% no carregamento e 48,21% no 

descarregamento. Ou seja, para intervalos de tensões iguais, tanto no 



  

carregamento quanto no descarregamento, os módulos edométricos foram 

maiores nas amostras naturais do que nas amostras inundadas (LAFAYETTE, 

2000). 

                 

Figura III.33 � Variação do índice de vazios X tensão vertical de consolidação 

e da deformação volumétrica específica X tensão vertical de consolidação das 

amostras naturais P1V1 - ombro, P2V3 - base e P5BL1 � meia encosta (LIMA, 

2002). 

 

Constatou-se que as amostras inundadas apresentaram maiores 

deformações comparadas com as ensaiadas na umidade natural, 

principalmente a partir da tensão de 20KPa (LIMA, 2002). O solo do ombro da 

encosta apresentou maior deformação que os demais (LAFAYETTE, 2000), 

por ter maiores índices de vazios (Figura III.33) e, portanto, maiores 

deformações. 

No ensaio edométrico simples, o maior valor do potencial de colapso 

(Figura III.32) foi de 6,26% na amostra de solo P1V1 (ombro da encosta) com 

tensão de 320KPa e 2,60% na amostra de solo P2V3 (base da encosta) com 



  

tensão aplicada de 640KPa. No ensaio edométrico duplo, os valores dos 

potenciais de colapso das amostras de solo P1V1 e P2V3 cresceram, 

respectivamente, para 9,02% na tensão de 80KPa e 7,58% na tensão de 

1280KPa. A amostra P1V1 apresentou comportamento de pico nos dois 

ensaios, edométrico simples e duplo, diferentemente da amostra P2V3. O solo 

P1V1, segundo a classificação de REGINATTO & FERRERO (1973), é 

verdadeiramente colapsível e o solo P2V3 está condicionado ao colapso 

(LIMA, 2002). 

Para a meia encosta, em P5/BL1, o potencial de colapso na tensão de 

80KPa foi de 4,83% e 6,01%, nos ensaios edométricos simples e duplo, 

respectivamente. E 18,30% e 20,86% na tensão de 1280KPa, no edométrico 

simples e duplo, respectivamente. Segundo a referida classificação de 

REGINATTO & FERRERO (1973), o solo da meia encosta está condicionado 

ao colapso, com coeficientes de colapsibilidade variando entre 0 e 1 (de 0,04 a 

0,1). 

 

3.6.7. ENSAIOS DE CISALHAMENTO 

 

Obteve-se a resistência ao cisalhamento dos solos da encosta Alto do 

Reservatório por meio de ensaios de cisalhamento direto em amostras 

inundadas e no estado natural. Obtiveram-se, também, as envoltórias de 

resistência dos solos, bem como o gráfico da variação da coesão e do ângulo 

de atrito das amostras ensaiadas (Figuras III.34 a III.37). 

 

 

 

 



  

    

 

Figura III.34 � Resultados comparativos dos ensaios de cisalhamento na 

umidade natural e inundado do solo do ombro da encosta (LIMA, 2002) 

 

 



  

      

 

Figura III.35 � Resultados comparativos dos ensaios de cisalhamento na 

umidade natural e inundado do solo da base da encosta (LIMA, 2002) 

 

 

 



  

    

 

Figura III.36 � Resultados de Cisalhamento Direto � meia encosta 

(LAFAYETTE, 2000) 

 



  

 

 

Figura III.37 � Envoltória de resistência e variação da coesão e ângulo de 

atrito das amostras do ombro, da base e da meia encosta (LAFAYETTE, 2000 

e GUSMÃO FILHO et al., 1997) 

 



  

Foi observado por LIMA (2002) que o comportamento do solo através 

da curva (tensão X deslocamento horizontal) da amostra do ombro da 

encosta, apresentado na Figura (III.34 1(a)), para tensão normal de 50KPa, 

apresentou característica pré-consolidada porque mostrou comportamento de 

pico. A máxima tensão cisalhante ocorreu para menores deslocamentos onde 

se identificou a tensão de ruptura (max). Nas tensões normais de 100 e 

200KPa, o comportamento do solo foi normalmente consolidado, pois a tensão 

cisalhante cresceu lentamente com o deslocamento horizontal, ou seja, a 

máxima tensão cisalhante só ocorreria para deslocamentos na ordem de 15% 

a 20% (PINTO, 2000). Nas amostras saturadas desse mesmo solo, o 

comportamento foi normalmente consolidado. 

O gráfico da Figura (III.34 2(a)), representada pela tensão de 50KPa, 

revelou um solo pré-consolidado por causa da forma da curva apresentar 

tensão de pico. As tensões ensaiadas de 100 e 200KPa representaram solos 

normalmente consolidados com deformações de 22% entre suas curvas; não 

se tratando, portanto, de um gráfico normalizado, pois esse valor é superior ao 

exigido, que é de 5 a 10% ou, simplesmente, nenhuma deformação. A Figura 

(III.34 5(b)) apresentou normalização de 9% entre as curvas de 50 e 100KPa e 

8% entre as curvas de 100 e 200KPa (LIMA, 2002). 

A amostra ensaiada da base da encosta na umidade natural apresentou 

tensões de cisalhamento máximas ou de pico para as tensões normais 

aplicadas de 50, 100 e 200KPa. O comportamento desse tipo de solo se 

assemelha, segundo LIMA (2002), ao da argila pré-consolidada, ou seja, 

apresenta tensão cisalhante máxima para pequenas deformações, observadas 

na Figura (III.35 1(a)). Na Figura (III.35 4(b)), observou-se comportamento 

diferente das curvas mostradas anteriormente, caracterizando um solo 

arenoso fofo com tensões máximas para deslocamentos na ordem de 6 a 8% 

(PINTO, 2000). 

LAFAYETTE (2000) verificou que o solo na sucção de 50KPa, na meia 

encosta, apresentou um intercepto de coesão de 46KPa e ângulo de atrito de 

340, enquanto que com sucção zero apresentou valores de coesão de 13KPa 

e ângulo de atrito de 24
0 (Figura III.36), constatando-se diminuição da coesão 



  

quando o solo recebe água semelhante às amostras de solo do ombro e base 

da encosta. 

Na Figura (III.37), estão apresentadas as envoltórias de resistência para 

as amostras ensaiadas (LAFAYETTE, 2000 e GUSMÃO FILHO et al., 1997), 

onde foi observado que o coeficiente linear (coesão) é menor para as 

amostras inundadas, com sucção zero e cresce à medida que a sucção vai 

aumentando, ou seja, a coesão é diretamente proporcional à sucção nas 

amostras ensaiadas do Alto do Reservatório. No gráfico da variação da 

coesão e do ângulo de atrito, observou-se melhor a variação dos parâmetros 

de resistência do solo, onde há um decréscimo significativo da coesão quando 

o solo recebe água, afetando sua resistência. A variação do ângulo de atrito 

não é significativa em comparação à da coesão (LIMA, 2002). 

A parcela da coesão dos parâmetros de resistência, c = 28KPa e  = 

31º, da amostra de solo do ombro da encosta na umidade natural decresceu 

quando o solo recebeu água e ficou com c = 10KPa e  = 32º. O mesmo 

processo ocorreu com a amostra de solo da base da encosta, que apresentou 

parâmetros c = 84KPa e  = 34º: diminuiu a parcela da coesão para 1KPa e o 

ângulo de atrito para 16º. LIMA (2002) ao analisar os resultados do ensaio de 

cisalhamento das amostras retiradas do Alto do Reservatório, constatou que o 

solo, ao receber água, de precipitações ou servidas, sofre diminuição 

significativa de uma das parcelas da sua resistência, que é a coesão. Ao 

diminuir a coesão, a resistência cai, o que afeta a estabilidade da encosta 

daquela região. 

 

3.6.8. MONITORAMENTO DOS DESLOCAMENTOS HORIZONTAIS � 

INCLINÔMETRO 

 

O monitoramento dos deslocamentos horizontais foi realizado por LIMA 

(2002), através da instalação de três tubos-guia, para uso de inclinômetro, no 

ombro da encosta, vertical V1, na meia encosta (V2) e na base da encosta 

(V3) (Figura III.26). Todos os deslocamentos apresentaram deformações 

dentro da acurácia do equipamento. O maior deslocamento horizontal ocorreu 

na meia encosta, com valor absoluto de 4,38mm; no ombro, o maior 



  

deslocamento medido foi de 3,34mm; e na base, 2,98mm, não ocorrendo, 

assim, grandes deslocamentos. 

 

3.7. ANÁLISE DA ESTABILIDADE DA ENCOSTA ALTO DO 

RESERVATÓRIO 

 

Na análise da estabilidade do Alto do Reservatório, encosta Noroeste 

(NW), definiram-se três variações de estações modificando a umidade do solo 

(LIMA, 2002) (Tabela III.8): verão (solo não saturado e nível de água mínimo); 

inverno (solo não saturado, considerando como referência a umidade média 

até 7m de profundidade dos ensaios de campo de LAFAYETTE (2000), e o 

nível de água � sendo a média dos valores do nível mínimo e máximo); e no 

inverno intenso (solo saturado e nível de água máximo). A Tabela (III.7) 

apresenta os valores da coesão e do ângulo de atrito obtidos em trabalhos 

anteriores, dos quais se estabeleceram médias que foram usadas na análise 

de estabilidade (Tabela III.8). 
 

Tabela III.7 � Média da coesão e ângulo de atrito para análise (LIMA, 2002) 

 

A umidade no inverno do solo da primeira camada (argila arenosa) e da 

segunda camada (areia argilosa) foi determinada pela variação de umidade 

medida em campo no trabalho de LAFAYETTE (2000), considerando-se a 

média da umidade até a profundidade de 7m; obteve-se, assim, segundo LIMA 



  

(2002), uma umidade de 14% e grau de saturação do solo, nesse período, de 

44% para a argila arenosa e 71% para areia argilosa. 
 

Tabela III.8 � Estações anuais, parâmetros do solo, variação do nível de água 

(LIMA, 2002) 

           

No mês de agosto do ano de 2000, período de chuvas intensas na 

Região Metropolitana do Recife, constataram-se fissuras no solo localizadas 

na meia encosta, com cerca de 0,15m de largura � as quais estão 

apresentadas na Figura (III.38), quando LIMA (2002) analisou a estabilidade 

no período de inverno intenso. Os fatores de segurança obtidos para cada 

método de análise e estação estão apresentados na Tabela (III.9). 

Para melhor avaliação do comportamento do solo, LIMA (2002) calculou 

o fator de segurança, simulando, no programa Slope/W, a variação de 

saturação do solo de 1 até 7m. Admitiu-se que a saturação ocorria paralela à 

topografia do terreno. A Figura (III.39) mostra a variação da saturação com a 

profundidade simulada de 1 a 7m, admitindo-se parâmetros de resistência de 

inverno intenso, para o solo analisado acima da profundidade simulada, o qual 

se encontra saturado e abaixo desta profundidade foram admitidos parâmetros 

de inverno. Os parâmetros de inverno e inverno intenso foram retirados da 

Tabela (III.8), de acordo com o solo. 



  

 

Tabela III.9 � Fator de segurança para diferentes métodos de cálculo de 

estabilidade de encostas com variação da umidade do solo (LIMA, 2002) 

 

Observou-se, na Figura (III.40), que houve um decréscimo do fator de 

segurança à medida que a saturação foi crescendo nas profundidades 

simuladas, chegando a ter valor constante nas três últimas profundidades � 5, 

6 e 7m � de 1,081 (LIMA, 2002). 

Notou-se, ainda, que o solo, já umedecido por chuvas anteriores ou por 

uso antrópico (lançamento de águas servidas na encosta, vazamentos nas 

tubulações da Concessionária Municipal de Água, etc.), foi considerado como 

condição de inverno intenso por LIMA (2002); se chover a ponto de umedecer 

e saturar apenas 3m do solo mais superficial, haverá uma redução da 

segurança em cerca de 80%, tornando o nível de tensão muito próximo ao 

equilíbrio-limite com aparecimento de fissuras e trincas, conforme se 

constatou em campo e apresentado na Figura (III.38). 



  

 



  

            

Figura III.39 � Cálculo do fator de segurança simulando a variação do grau de 

saturação no solo com a profundidade (LIMA, 2002) 

              

Figura III.40 � Variação do fator de segurança com o aumento da cota de 

saturação (LIMA, 2002) 

 

No período de verão, Tabela (III.9), o fator de segurança calculado foi 

de 2,2 e a superfície potencial de deslizamento profunda, na ordem de 9,0m, 

ou seja, neste período o solo se apresenta estável, não há perigo iminente de 

deslizamento, pois os parâmetros de resistência também favorecem a 

resistência da encosta. Para o inverno, o fator de segurança calculado 

decresceu para 1,5 e a superfície potencial de deslizamento começou a ficar 

menos profunda, o que aumenta a probabilidade de deslizamento. Tal 



  

diminuição do fator de segurança se deve à redução da resistência do solo 

com o aumento da umidade e redução da sucção, afetando, principalmente, a 

parcela da coesão apresentada no ensaio de cisalhamento direto, além do 

acréscimo do peso específico do solo. No inverno intenso, o fator de 

segurança decresceu � muito próximo de 1,0. Isto caracterizou a encosta 

como instável, com superfície de deslizamento mais superficial, na ordem de 

6m, quando o solo está saturado, onde se constataram fissuras no solo, 

localizadas na meia encosta (LIMA, 2002). 

Como a permeabilidade da encosta é baixa, conforme observado 

através dos ensaios de campo e laboratório, LIMA (2002) também relatou que 

a infiltração no solo é mais lenta, porém grande parte das águas se acumula 

nos patamares das casas. Aí elas contribuem para a diminuição da parcela da 

resistência do solo, aumento do peso próprio e da poro-pressão, diminuindo a 

tensão efetiva do solo. 

Como citado acima, verificou-se (LIMA, 2002) no período de inverno 

intenso � quando houve precipitações elevadas e vários deslizamentos na 

Região Metropolitana do Recife � do ano de 2000, que ocorreram fissuras com 

0,15m de largura na meia encosta, encosta Noroeste (NW), no Alto do 

Reservatório. Apesar da fissuração, não ocorreu deslizamento de toda a 

massa de solo, mas se justificaram os maiores deslocamentos horizontais 

medidos pelo inclinômetro nesta meia encosta e mencionados no Item (3.5.8). 

 

3.8. CONSIDERAÇÕES FINAIS � ENCOSTA ALTO DO 

RESERVATÓRIO 

 

Do estudo dos trabalhos sobre o movimento da encosta Alto do 

Reservatório, conclui-se, parcialmente, o que segue: 

- o terreno da área do Alto do Reservatório é composto por sedimentos 

não consolidados da Formação Barreiras; 

- a morfologia apresenta a encosta Noroeste, onde foi desenvolvido o 

Programa de Investigação Geotécnica, e a encosta Sul, onde aconteceu o 

movimento do Boleiro em 1996; 



  

- registraram-se precipitações elevadas, acima da média, durante o 

período de estudo no local, com cerca de 651mm em julho de 2000; 

- registraram-se, também, fatores de causas de movimentos de massa, 

tais como: ocupação antrópica desordenada; acúmulo de lixo; e vazamentos 

nas tubulações d�água; 

- o perfil de solo da encosta constitui-se, basicamente, de uma areia 

argilosa, no ombro e na base e de uma argila arenosa, na meia encosta; 

- o solo da meia encosta apresentou média a alta plasticidade e a 

atividade variando de 0,33 a 1,10; 

- os solos do ombro e da base da encosta apresentaram 

permeabilidade na ordem de 10-7m/s e na ordem de 10-5m/s para o solo da 

meia encosta; 

- a infiltração de água no solo é mais lenta, com grande parte das águas 

se acumulando nos patamares das casas e contribuindo para a diminuição da 

parcela da resistência do solo, aumento do peso próprio e da poro-pressão, 

diminuindo a tensão efetiva do solo; 

- verificou-se que o solo na sucção de 50KPa, na meia encosta, 

apresentou um intercepto de coesão de 46KPa e ângulo de atrito de 34
0, 

enquanto que com sucção zero apresentou valores de coesão de 13KPa e 

ângulo de atrito de 24
0, constatando-se diminuição da coesão quando o solo 

recebe água semelhante às amostras de solo do ombro e base da encosta; 

- no período de agosto de 2000, período de chuvas intensas, 

constataram-se fissuras no solo localizadas na meia encosta, com cerca de 

0,15m de largura, sem ocorrer deslizamento de toda a massa de solo, mas se 

justificando os maiores deslocamentos horizontais medidos pelo inclinômetro; 

- observou-se, na análise de estabilidade, que houve um decréscimo do 

fator de segurança à medida que a saturação foi crescendo nas profundidades 

simuladas, chegando a ter valor constante nas três últimas profundidades � 5, 

6 e 7m � de 1,081 e se notou, ainda, que o solo, já umedecido por chuvas 

anteriores ou por uso antrópico (lançamento de águas servidas na encosta, 

vazamentos nas tubulações da Concessionária Estadual de Água, etc.), foi 

considerado como condição de inverno intenso; 



  

- no inverno intenso, o fator de segurança decresceu � muito próximo 

de 1,0, caracterizando a encosta como instável, com superfície de 

deslizamento mais superficial, na ordem de 6m, quando o solo está saturado, 

onde se constataram fissuras no solo, localizadas na meia encosta. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

                                              CAPÍTULO 4 

 

IV � CLASSIFICAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO GEOTÉCNICA DO 

MOVIMENTO DE MASSA DA ENCOSTA ESPINHAÇO DA GATA 

 

Neste capítulo, realiza-se, inicialmente, a classificação do movimento 

de massa que ocorreu na encosta Espinhaço da Gata, aplicando-se a 

terminologia sugerida pela Comissão de Escorregamentos da Associação 

Internacional de Geologia de Engenharia (IAEG) (1990), a qual é consistente 

com a terminologia do Glossário do Grupo de Trabalho da UNESCO (WP/WLI 

1990, 1991, 1993 a,b), e presente em CRUDEN e VARNES (1996). 

Em sequência à classificação do movimento, apresenta-se, neste 

capítulo, a caracterização geotécnica do movimento de massa da encosta 

Espinhaço da Gata, aplicando-se os conceitos e o modelo de caracterização 

geotécnica propostos por LEROUEIL et al. (1996 e 1998) e LEROUEIL (2001 

e 2004). 

Considerando-se o mencionado no Item (3.1) do capítulo anterior, que o 

movimento de massa da encosta Espinhaço da Gata tem duas hipóteses de 

ocorrência, em duas ou em uma única etapa, da seguinte forma: Duas Etapas 

� 1ª etapa � ocorreu duas semanas após a intervenção na encosta (corte para 

rodovia) no período seco (verão de 1971), provocando uma pequena ruptura 

localizada, com sinais de instabilização; 2ª etapa � ocorreu no inverno 

seguinte, 1972, um deslizamento de significativa proporção (parte do solo 

permaneceu na área rompida); Uma Única Etapa - após o corte na rodovia 

para construção de uma estrada e a infiltração de água do primeiro período de 

chuva, ocorreu a ruptura como um todo de toda a massa de solo envolvida no 

processo. Será considerada, distintamente, neste capítulo, cada uma das 

hipóteses de ocorrência do movimento de massa em questão. 

 

4.1. CLASSIFICAÇÃO DO MOVIMENTO DE MASSA DA ENCOSTA 

ESPINHAÇO DA GATA, CONSIDERANDO QUE O MESMO TENHA 

OCORRIDO EM DUAS ETAPAS 



  

 

Visando à aplicação da terminologia sugerida pela Comissão de 

Escorregamentos da IAEG (1990) para classificação de movimento de massa, 

consistente com a terminologia do Grupo de Trabalho da UNESCO e presente 

em CRUDEN e VARNES (1996), define-se, neste item, as características 

gerais do movimento, sua geometria, tipo e atividade. 
 

4.1.1. CARACTERÍSTICAS E GEOMETRIA 
 

4.1.1.1. Características do Movimento 

 

De acordo com a metodologia sugerida pela Comissão de 

Escorregamentos da IAEG (1990), procura-se obter um diagrama do 

movimento, visando a sua caracterização, conforme a Figura (IV.1), no qual as 

várias características são identificadas por números. 

Figura IV.1 � Características de um escorregamento (Comissão de 

Escorregamentos da Associação Internacional de Geologia de Engenharia, 

1990 em CRUDEN e VARNES, 1996) 

A partir do perfil geológico-geotécnico da seção SM � 1/A (Figura IV.2) 

e do perfil geológico-geotécnico da seção SM � 2 / SM � 3A (Figura IV.3), 

chega-se ao diagrama aproximado do movimento que ocorreu na encosta 

Espinhaço da Gata, conforme a Figura (IV.4). Define-se, daí, as características 

do movimento, conforme a Tabela (IV.1), na qual foram obedecidas as 



  

numerações e definições constantes do modelo original e sendo retiradas, 

somente, as características não identificadas no movimento em questão: 

                         

Figura IV.2 � Perfil geológico-geotécnico da seção SM-1/A (SOUZA NETO, 

1998) 

 

                      

Figura IV.3 � Perfil geológico-geotécnico da seção SM � 2 / SM � 3A (SOUZA 

NETO, 1998) 

 



  

    

Figura IV.4 � Diagrama aproximado do movimento de massa ocorrido na 

encosta Espinhaço da Gata 

 

Tabela IV.1 � Características do movimento de massa da encosta Espinhaço 

da Gata 

NR NOME DEFINIÇÃO 

1 Coroa Material praticamente indeslocado adjacente à parte mais 
alta da escarpa principal 

2 Escarpa 
principal 

Superfície íngreme no terreno intacto à banda superior do 

escorregamento causado pelo movimento do material 
deslocado (área pontilhada) fora do terreno intacto; é a 

parte visível da superfície de ruptura (10) 
3 Topo Ponto mais alto do contato entre o material deslocado (13) 

e a escarpa principal (2) 
4 Cabeça Parte superior do escorregamento ao longo do contato 

entre o material deslocado e a escarpa principal 
6 Corpo 

principal 
Parte do material deslocado do escorregamento que fica 
sobre a superfície de ruptura entre a escarpa principal (2) e 

o pé da superfície de ruptura (11) 
Tabela IV.1 � Continuação 
7 Base Porção do escorregamento que se moveu além do pé da 

superfície de ruptura (11) e fica sobre a superfície original 



  

do terreno 
8 Parte 

final/ponta 
Ponto no pé (9) mais distante do topo(3) do 

escorregamento 
9 Pé Margem mais baixa do material deslocado do 

escorregamento, mais distante da escarpa principal(2) 
10 Superfície de 

ruptura 
Superfície que forma (ou que se formou) o limite mais 
baixo do material deslocado (13) abaixo da superfície 

original do terreno (20) 
11 Pé da 

superfície de 

ruptura 

Intersecção entre a parte mais baixa da superfície de 

ruptura (10) de um escorregamento e a superfície original 
do terreno (20) 

12 Superfície de 

separação 
Parte da superfície original do terreno (20) que ficou 

coberta pela base (7) do escorregamento 
13 Material 

deslocado 
Material deslocado da sua posição original no talude por 

movimento no escorregamento; forma tanto a massa 
reduzida (17) e acumulação (18); é o pontilhado na figura 

14 Zona de 
redução 

Área do escorregamento dentro da qual o material 

deslocado (13) fica abaixo da superfície original do terreno 

(20) 
15 Zona de 

acumulação 
Área do escorregamento dentro da qual o material 
deslocado fica sobre a superfície original do terreno (20) 

16 Redução Volume limitado pela escarpa principal (2), massa reduzida 
(17), e superfície original do terreno (20) 

17 Massa 
reduzida 

Volume do material deslocado que fica sobre a superfície 

de ruptura (10) mas fica sob a superfície original do terreno 

(20) 
18 Acumulação Volume de material deslocado (13) que fica sobre a 

superfície original do terreno (20) 
19 Flanco/lateral Material intacto adjacente às laterais da superfície de 

ruptura 
20 Superfície 

original do 
terreno 

Superfície do talude que existiu antes de ter ocorrido o 

escorregamento 

 

4.1.1.2. Geometria do Movimento 

 

Analisando-se os mesmos perfis referidos acima, ou seja, o perfil 

geológico-geotécnico da seção SM � 1/A (Figura IV.2), e o perfil geológico-

geotécnico da seção SM � 2 / SM � 3A (Figura IV.3), além do diagrama obtido 

na Figura (IV.4) e se utilizando as escalas das respectivas figuras através da 

realização de medidas com um escalímetro graduado em centímetros, verifica-

se que o movimento que ocorreu na encosta Espinhaço da Gata apresentou, 

de forma aproximada, as dimensões seguintes, conforme a Figura (IV.5) e os 

valores e definições constantes da Tabela (IV.2). 



  

                

Figura IV.5 � Dimensões do movimento de massa da encosta Espinhaço da 

Gata 

 

Tabela IV.2 � Definições das dimensões do movimento de massa da encosta 

Espinhaço da Gata 

NR NOME / VALOR DEFINIÇÃO 

1 Largura da massa 

deslocada, 
d

W  = 88,9m 
Largura máxima da massa deslocada 
perpendicular ao comprimento, 

d
L  

2 Largura da superfície de 

ruptura, rW  = 80,0m 
Largura máxima entre flancos do 

escorregamento perpendicular ao 
comprimento, rL  

3 Comprimento da massa 

deslocada, d
L  = 177,2m 

Distância máxima da ponta/parte final ao 

topo 

4 Comprimento da 

superfície de ruptura, rL  
= 170,4m 

Distância máxima do pé da superfície de 

ruptura à coroa 

 

Tabela IV.2 � Continuação 

5 Profundidade da massa 

deslocada, 
d

D  = 13,8m 
Profundidade máxima da massa deslocada 

medida perpendicular ao plano contendo 

d
W  e 

d
L  



  

6 Profundidade da 

superfície de ruptura, rD  
= 15,2m 

Profundidade máxima da superfície de 

ruptura abaixo da superfície original do 

terreno medida perpendicular ao plano 
contendo rW  e rL  

7 Comprimento total, L  = 
188,9m 

Distância mínima da ponta/parte final do 
escorregamento à coroa 

8 Comprimento da linha 

central, 
cl

L  = 180,0m 
Distância da coroa à ponta/parte final do 

escorregamento através dos pontos na 

superfície original do terreno eqüidistantes 

das margens laterais da superfície de 

ruptura e material deslocado 
 

Desses valores, pode-se determinar o volume aproximado do 

movimento através das Fórmulas (II.3) e (II.4) como segue: 

VOLls = rrr LWD ...
6

1
  = 4,170.0,80.2,15.

6

1
  = 108.493,02m³                   

(IV.1) 

(volume de material deslocado � antes do movimento) 

VOLest = ddd
LWD ...

6

1
  = 2,177.9,88.8,13.

6

1
  = 113.826,45m³                 

(IV.2) 

(volume estimado de material deslocado � após o movimento) 

Pode-se dizer que o movimento de massa pode ser considerado como 

de significativas proporções (113.826m³), de acordo com informações contidas 

em GUSMÃO FILHO et al. (1997), o qual sugere que um volume estimado de 

material deslocado a partir de 50.000,00m³ implica o escorregamento ser 

considerado como de significativas proporções. Conforme se esperava, houve 

um aumento de volume do material deslocado após o movimento, devido à 

dilatação deste material. 

O ângulo do movimento (), para o Espinhaço da Gata, foi determinado 

em função da altura H  99,0m e de L = 188,9m (Figura IV.5): 

06,31
9,188

0,99
sensen  arc

L

H
arc  

 

4.1.2. TIPO DO MOVIMENTO E MATERIAL 

Usando-se a definição do tipo de movimento exposta no Item (2.6.1), 

além das análises das considerações gerais do movimento da encosta do 

Espinhaço da Gata (Item 3.1) e das características e geometria apresentadas 



  

acima, conclui-se que o movimento que ocorreu na referida encosta trata-se 

de um escorregamento de terra, conforme definição e nomenclatura 

constantes do Item (2.1) e Tabela (II.1), respectivamente. Sendo que a 

superfície de ruptura desenvolveu-se na camada de SRJ � solo residual de 

gnaisse, areia siltosa c/ mica. 

Para definição do modelo do escorregamento (Item 2.6.1.1), ou seja, se 

o escorregamento é translacional, rotacional ou composto, faz-se o uso da 

relação 
r

r

L

D
 proposta por SKEMPTON e HUTCHINSON (1969) apud CRUDEN 

e VARNES (1996): 

r

r

L

D
 = 

4,170

2,15
  0,09                                                   (IV.3) 

Para se tratar de um escorregamento rotacional o valor da relação 

deveá estar compreendido entre 0,15 e 0,33 e, para um escorregamento 

translacional deverá ser menor do que 0,1, fato que aconteceu, sendo, 

portanto, o escorregamento do Espinhaço da Gata caracterizado como um 

escorregamento translacional. Porém, ressalta-se que como os valores de 

Dr e Lr são valores aproximados da profundidade e comprimento da superfície 

de ruptura, respectivamente, tendo em vista as aproximações executadas para 

elaboração das figuras e medidas, o valor da relação acima implica ser, 

também, um valor aproximado, podendo-se adotar um valor aproximado de 

0,1, o que representaria um valor intermediário entre os modelos rotacional e 

translacional, fato que caracterizaria o modelo do escorregamento da encosta 

do Espinhaço da Gata como um escorregamento de terra composto. 

Esta última caracterização confirma-se quando da observação da forma 

da superfície de ruptura de campo apresentada nas Figuras (IV.6 e IV.7), onde 

se percebem trechos distintos: próximos ao topo e pé, superfícies quase 

curvas (corresponderia ao rotacional) e, na zona intermediária, uma superfície 

quase retilínea (corresponderia ao translacional). Mesmo assim, este autor 

seguirá a representação do valor numérico obtido, 0,09, através da Figura 

(IV.4), com o movimento sendo definido como translacional. 



  

      

Figura IV.6 � Curvas de pressão na água (KS < KRJ) sucção 7KPa (COSTA, 

1996) 

     

 

Figura IV.7 - Curvas pressão na água (KS > KRJ) sucção 7KPa (COSTA, 1996) 

 

4.1.3. ATIVIDADE DO MOVIMENTO 

 



  

4.1.3.1. Estado da Atividade 

 

Conforme as definições para o estado de atividade de um 

escorregamento constantes do Item (2.3.1), o escorregamento de terra 

translacional que ocorreu na encosta do Espinhaço da Gata, com relação à 

cronologia do movimento, caracteriza-se como um escorregamento inativo 

adormecido, haja vista que, em relação aos dias atuais, os últimos 

movimentos foram anteriores ao ciclo de estações passado e as prováveis 

causas (plano de xistosidade do solo residual jovem � rocha biotita - gnaisse / 

estação chuvosa) permanecem aparentes e atuantes (Figuras IV.9 a IV.11). A 

escarpa principal do escorregamento mostra uma certa presença de nova 

vegetação (Figura IV.9). Grande parte da rocha está aparente e, na camada 

de solo residual maduro, estão ocorrendo processos erosivos localizados 

(Figura IV.9) com pequenos escorregamentos. 

 

4.1.3.2. Distribuição da Atividade 

 

Conforme descrito no Item (3.1), onde COSTA (1996) afirma numa de 

suas hipóteses de análise que ocorreu um pequeno escorregamento, 

primeiramente, próximo ao pé da encosta e, posteriormente, seguiu-se um 

outro escorregamento dando continuidade ao primeiro em direção ao topo, 

pode-se dizer que quanto à distribuição da atividade o escorregamento de 

terra translacional que ocorreu na encosta do Espinhaço da Gata se 

caracteriza como retrogressivo, uma vez que a superfície de ruptura se 

estendeu na direção oposta ao movimento do material deslocado (Item 2.3.2), 

iniciando-se no pé da encosta e se estendendo em direção ao topo (ruptura 

progressiva). 

 



  

 

Figura IV.8 � Foto recente do escorregamento do Espinhaço da Gata 

(novembro/2004) 

 

Figura IV.9 � Processo erosivo / Superfície da rocha / SRJ (novembro 2004) 



  

                 

               Figura IV.10 � Natureza micácea do SRJ / Planos de xistosidade 

                 

Figura IV.11 � Saprolito / Planos de xistosidade / Natureza micácea 

 

4.1.3.3. Estilo da Atividade 

 

Quanto ao estilo da atividade (Item 2.3.3), o escorregamento da 

encosta do Espinhaço da Gata, tanto para a primeira quanto para a segunda 



  

etapa, pode ser caracterizado como um escoregamento único/isolado, haja 

vista que ocorreu um movimento único do material deslocado, sem interrupção 

da massa deslocada ou movimentos independentes de porções desta mesma 

massa (Figuras IV.2 e IV.9). 

 

4.1.4. VELOCIDADE DO MOVIMENTO 

 

Figura IV.12 � Escala de movimento de escorregamento de VARNES 

(VARNES 1978, figura 2.1u) / Proposta de uma escala de velocidade de 

escorregamento (CRUDEN e VARNES, 1996) 

 

De acordo com a proposta de uma escala de velocidade de 

escorregamento (Figura IV.12), o primeiro escorregamento ocorrendo duas 

semanas após a intervenção na encosta (corte para rodovia) no período seco 

(verão de 1971), haja vista a inexistência de dados que possibilitem precisão 

nesta determinação da velocidade, estima-se que esta primeira etapa do 

escorregamento do Espinhaço da Gata tenha ocorrido com velocidade lenta, 

entre 1,6m/ano e 1,3m/mês, pois, quando da execução do corte, somente 

duas semanas depois se constatou a ruptura local ou sinais instabilização, o 

que enquadraria esta etapa como possuindo uma classe 3 de velocidade 



  

(Tabela IV.3), com construção corretiva podendo ser empreendida durante o 

movimento e estruturas insensíveis podendo ser mantidas com trabalho de 

manutenção freqüente correspondendo a uma provável significação destrutiva. 

Já quanto à segunda etapa do escorregamento da encosta do 

Espinhaço da Gata, a qual ocorreu após um período de cerca de nove dias de 

chuvas (inverno de 1972), estima-se que esta etapa do escorregamento tenha 

ocorrido com velocidade rápida, entre 1,8m/h e 3,0m/min, pois a superfície de 

ruptura se formou por completo em algum momento ao longo dos nove dias de 

chuvas intensas, do pé da encosta, onde houve a ruptura local, ao topo, 

provocando o rompimento e movimento da massa como um todo, o que 

enquadraria esta etapa como possuindo a classe 5 de velocidade, com 

evacuação de fuga possível, estruturas, posses e equipamentos destruídos 

como provável significação destrutiva. 
 

Tabela IV.3 � Definição da provável significação destrutiva de 

escorregamentos de diferentes classes de velocidade (CRUDEN e VARNES, 

1996) 

CLASSE 

DA 

VELOCIDADE 

DE 

ESCORREGAMENTO 

PROVÁVEL SIGNIFICAÇÃO DESTRUTIVA 

7 Catástrofe de maior violência; destruição de construções 

por impacto do material deslocado; muitas mortes; 
improvável escapatória 

6 Algumas perdas de vidas; velocidade muito grande para 
permitir que todos escapem 

5 Evacuação de fuga possível; estruturas, posses e 

equipamentos destruídos 
4 Algumas estruturas temporárias e insensíveis podem ser 

mantidas temporariamente 
 

 

 

 

Tabela IV.3 - Continuação 

CLASSE 

DA 

VELOCIDADE 

PROVÁVEL SIGNIFICAÇÃO DESTRUTIVA 



  

DE 

ESCORREGAMENTO 

3 Construção corretiva pode ser empreendida durante o 

movimento; estruturas insensíveis podem ser mantidas 
com trabalho de manutenção freqüente se o movimento 

total não for grande durante uma fase particular de 

aceleração 
2 Algumas estruturas permanentes não danificadas pelo 

movimento 
1 Imperceptível sem instrumentos; construção possível com 

precauções 
 

4.1.5. TEOR DE UMIDADE 

 

Das informações apresentadas neste Capítulo, coletadas de pesquisas 

anteriores, o teor de umidade do material do escorregamento da encosta do 

Espinhaço da Gata, após realização dos ensaios, é caracterizado como 

úmido, contendo alguma quantidade de água, mas nenhuma água livre, 

comportando-se o material como um sólido plástico sem fluxo (Item 2.5). 

Não se dispõem de informações suficientes que possibilitem a 

caracterização do teor de umidade da massa de solo deslizada. Os ensaios 

somente foram realizados muitos anos depois que o movimento aconteceu, 

quando a massa deslizada já havia sido removida do local. 
 

4.2. CARACTERIZAÇÃO GEOTÉCNICA DO MOVIMENTO DE MASSA DA 

ENCOSTA ESPINHAÇO DA GATA, CONSIDERANDO QUE O MESMO 

TENHA OCORRIDO EM DUAS ETAPAS 

 

Apresenta-se, neste item, a caracterização geotécnica do movimento de 

massa do Espinhaço da Gata, aplicando-se os conceitos e o modelo de 

caracterização geotécnica propostos por LEROUEIL et al. (1996 e 1998) e 

LEROUEIL (2001 e 2004. 



  

Empregando-se a matriz 3D (Figura IV.13), quanto ao tipo do 

movimento, primeiro eixo da matriz de caracterização, conforme 

apresentado nos itens anteriores, a encosta do Espinhaço da Gata sofreu em 

escorregamento de terra translacional retrogressivo. 

Figura IV.13 - Caracterização esquemática dos movimentos de talude 

(LEROUEIL et al., 1996) 

Quanto ao tipo de material, verificou-se, também, anteriormente, que o 

solo da encosta é um solo residual de gnaisse e que a ruptura se deu na 

camada de solo residual jovem, areia siltosa c/ mica, em contato com a 

camada de rocha biotita-gnaisse. Define-se daí o segundo eixo da matriz de 

caracterização. 

Já quanto aos estágios do movimento, terceiro eixo da matriz de 

caracterização geotécnica do escorregamento do Espinhaço da Gata, 

considera-se presentes os estágios da pré-ruptura, ruptura e pós-ruptura, 

haja vista não ter ocorrido reativação do escorregamento e, portanto, a 

caracterização deste último estágio. 

Parte-se, agora, para a tentativa de definição, para cada elemento da 

matriz de caracterização geotécnica do escorregamento da encosta do 

Espinhaço da Gata, no caso, considerando-se que somente haverá variação 

quanto aos estágios do escorregamento (pré-ruptura, ruptura e pós-ruptura), 

dos parâmetros e leis de controle, dos fatores predisponentes, dos fatores 

acionantes e/ou agravantes, dos fatores reveladores e das conseqüências do 

movimento. 



  

Não será desenvolvido para este movimento o estágio da pós-ruptura, 

tendo em vista que este estágio apresenta uma complexidade maior, a qual 

implicaria uma perfeita existência de dados para um estudo mais detalhado, o 

que não é o caso, haja vista a precariedade de dados que possibilitem a 

definição de parâmetros e índices necessários ao estudo do estágio, tais 

como: resistência não drenada; energia de desintegração/amolgamento; 

rugosidade da superfície; e outros. 

 

4.2.1. ESTÁGIO DA PRÉ-RUPTURA 

 

4.2.1.1. Parâmetros e Leis de Controle 

 

No Item (2.7.1.1.1), ressalta-se que os movimentos de pré-ruptura 

incluem todos os movimentos que ocorrem antes da primeira ruptura: 

deformações elasto-plásticas associadas às variações nas tensões efetivas; 

deformações viscosas; e deformações e deslocamentos associados à ruptura 

progressiva. A velocidade de deformação aumenta quando as condições de 

tensão se aproximam da envoltória de ruptura (poro-pressões altas � HW 

(Figura II.15)) e, ainda, esses movimentos se desenvolvem em massas de 

solo e não somente numa faixa cisalhante. 

A partir das considerações acima, pode-se dizer, para o caso do 

escorregamento da encosta do Espinhaço da Gata, que o estágio de pré-

ruptura caracterizou-se desde o corte executado na encosta para a passagem 

da estrada (verão de 1971), fato que provocou uma ruptura local na região do 

pé da encosta quando as tensões cisalhantes tornaram-se, de forma 

localizada, maiores que a resistência ao cisalhamento do solo naquele ponto, 

até a geração das elevadas poro-pressões, principalmente, na região próxima 

ao pé da encosta. Estas poro-pressões positivas foram devido às chuvas e 

infiltrações d�água (inverno de 1972), com precipitação acumulada de chuva 

em torno de 177mm em nove dias, provocando o desenvolvimento, provável, 

da ruptura progressiva entre os elementos do solo rompidos no pé, elementos 

estes que estavam em equilíbrio com os demais elementos da massa de solo 

residual jovem, e os demais elementos da camada de solo residual jovem ao 



  

longo da superfície de ruptura, contribuindo para a formação desta superfície 

potencial de ruptura ao longo do contato solo-rocha, estendendo-se do pé ao 

topo da encosta. 

Portanto, para o escorregamento de terra translacional retrogressivo da 

encosta do Espinhaço da Gata, os parâmetros e as leis de controle referentes 

ao estágio da pré-ruptura podem ser considerados: 

- Critério de Ruptura de Mohr-Coulomb para Solos Não 

Saturados, considerando-se a ruptura local que ocorreu no pé da encosta 

quando da execução do corte para a rodovia, 

    b

fwafafff uuuc  tan'tan'  , onde: ff  = resistência ao 

cisalhamento do solo não saturado; c� = intercepto da envoltória de ruptura de 

Mohr-Coulomb estendida no eixo da tensão cisalhante onde a tensão normal 

líquida e a sucção mátrica na ruptura são iguais a zero; é também conhecida 

como �coesão efetiva�; faf u )(   = estado de tensão normal líquida no plano 

de ruptura na ruptura; afu  = pressão de ar dos poros no plano de ruptura na 

ruptura; '  = ângulo de atrito interno no plano de ruptura na ruptura;  
fwa

uu   

= sucção mátrica no plano de ruptura na ruptura; b  = ângulo que indica o 

índice de aumento na resistência ao cisalhamento relativo à sucção mátrica, 

 
fwa

uu  ; 

- Princípio da Tensão Efetiva para Solos Não Saturados (BISHOP, 

1959) - a tensão efetiva é uma função da tensão total e da poro-pressão que 

controla o mecanismo de mudança de tensão, com a mudança de volume e 

mudança da resistência ao cisalhamento, cuja Equação da Tensão Efetiva: � 

=  - ua +  . ( ua � uw ), sendo  a tensão total, ua a pressão intersticial de ar ( 

 - ua = tensão normal líquida ), uw a pressão intersticial de água ( ua - uw = 

sucção matricial ), e  é um parâmetro altamente dependente do grau de 

saturação (ou sucção), também influenciado pela trajetória de tensões e 

trajetória de drenagem a que o solo está submetido. O parâmetro  depende, 

ainda, dos tipos de solos, de suas estruturas, dos ciclos de secagem e 

umedecimento (histerese) e  é diferente para problemas de resistência ou 

deformação (tipo de ensaio); 



  

- Relação Teor de Umidade X Sucção, com as respectivas variações 

dos teores de umidade e da sucção quando dos ciclos de umedecimento e 

secagem, histerese, por ocasião das estações de chuva, infiltrações d�água, e 

seca e, daí, gerações de poro-pressões positivas ou negativas na água, 

diminuindo ou aumentando, assim, a sucção e a resistência da massa de solo; 

- Relação Permeabilidade X Sucção, com as variações dos teores de 

umidade quando dos ciclos de umedecimento e secagem, provocando 

variações nas sucções e, conseqüentemente, nas permeabilidades dos solos, 

diminuindo ou aumentando devido a um aumento ou diminuição das sucções, 

respectivamente; 

- Provável Ruptura Progressiva, pois após a ruptura local no pé da 

encosta por ocasião do corte para a rodovia, a ruptura pode ter se estendido 

entre os elementos do solo rompidose os demais elementos do solo ao longo 

da superfície de ruptura, estendendo-se ao topo da encosta, progressivamente 

vencendo ao aparente equilíbrio entre os elementos do solo, devido à elevada 

diminuição dos parâmetros de resistência, provocada pela infiltração 

(inundação) da água da chuva, aumentando as poro-pressões e diminuindo a 

sucção ao longo do contato solo-rocha (superfície de ruptura). Como o solo 

residual é um dos tipos de solo que podem se mostrar frágeis, Item 

(2.7.1.1.1.1), fato que é uma das condições necessárias para ocorrência do 

fenômeno da ruptura progressiva, além de que ao longo da superfície de 

ruptura as tensões cisalhantes, possivelmente, não estavam distribuídas de 

forma uniforme, devido à infiltração da água da chuva e a suposta maior 

permeabilidade do saprolito e, que estas mesmas tensões cisalhantes 

deveriam exceder à resistência de pico do solo na maior parte da superfície de 

ruptura, justifica-se a ruptura progressiva ter acontecido neste deslizamento. 

 

4.2.1.2. Fatores Predisponentes 

 

Os fatores predisponentes (Item 2.7.2) nos dão a informação acerca da 

situação presente e determinam a resposta da encosta quando da ocorrência 

de um fator acionante. Assim, para o caso do Espinhaço da Gata, podem ser 

considerados os seguintes fatores predisponentes ao estágio da pré-ruptura: 



  

- Complexo Climático, com a encosta estando situada numa região de 

clima quente e úmido com precipitações pluviométricas entre 1200 a 1600mm 

anuais, distribuídas com maiores intensidades entre abril e agosto (Clima As� - 

Clima Tropical Chuvoso com verão seco). No ano do escorregamento a média 

entre os meses de abril a agosto foi de 200mm/mês, sendo que antes do dia 

do escorregamento, 02 de maio de 1972, houve uma precipitação acumulada 

de 177mm de chuva em nove dias; 

- Estabilidade precária da encosta, pois do ponto de vista geológico, 

pode-se dizer que, estruturalmente, observa-se uma foliação principal com 

direção NE/SW e mergulhos variando de 30º a 50º/SE, além da presença da 

camada de solo, subjacente ao residual maduro e sobrejacente ao saprolito, 

residual jovem, com textura arenosa, areia siltosa, apresentando planos de 

xistosidade em torno de 35º em relação à horizontal, minerais com grande 

quantidade de mica e veios de feldspatos intemperizados; 

- Índice de Atividade, Ia, devido à natureza micácea do solo residual 

jovem, igual a 1,25, estando associado ao Índice de Plasticidade, IP, 7 < IP < 

15%, pois a baixa plasticidade é, possivelmente, devido a esta elevada 

quantidade de mica existente na fração fina deste solo, uma vez que estes 

materiais apresentam pouca quantidade de argila (caolinita), e acabam por 

contribuir para o aumento fictício no Ia; 

-  � (médio) = 29,6º e c� = 2,9KPa, para a camada de solo residual 

jovem, devido à presença de mica (40 a 50%) implicando uma redução na 

resistência. Ainda para o SRJ, os valores de c� foram maiores nas direções 

perpendiculares ao plano de xistosidade em relação às direções paralelas a 

este plano, c� (perpendicular) = 10KPa e c� (paralelo) = 2,2KPa. Ressalta-se, 

daí, a influência da anisotropia do SRJ, o que implica, também, uma 

resistência ao cisalhamento perpendicular ao plano de xistosidade 63% maior 

do que a resistência paralela ao plano, a depender da pressão normal líquida 

aplicada; 

- Kfs (permeabilidade saturada), maior para o solo residual maduro, Kfs 

= 1,10  0,48 X 10-6m/s e 0,41  0,15 X 10-6m/s, nos SRM e SRJ, 

respectivamente, e menor permeabilidade da camada de rocha alterada. Daí, 

o fluxo da água ocorre preferencialmente ao longo das camadas mais 



  

permeáveis, SRM, criando altas poro-pressões na água na camada do solo 

residual jovem; 

- A suposta maior permeabilidade da camada de saprolito (existente 

entre o solo residual jovem e a superfície impermeável e verificada na análise 

de fluxo) em relação ao solo residual jovem, funcionando esta camada como 

um dreno ao longo de toda a superfície impermeável (podendo gerar poro-

pressão negativa na superfície impermeável do topo da encosta) captando 

cargas de pressão na parte superior da encosta e as transferindo para as 

partes inferiores, gerando poro-pressões positivas na água, na região do pé da 

encosta, bastante elevadas. 

 

4.2.1.3. Fatores Acionantes ou Fatores Agravantes 

 

Os fatores acionantes (Item 2.7.2) são aqueles que levam à ruptura, ou 

aqueles que acionam realmente um determinado estágio e, os fatores 

agravantes são aqueles que produzem uma modificação significante nas 

condições de estabilidade ou da velocidade do movimento. Para o caso da 

encosta do Espinhaço da Gata temos: 

- Aplicando-se o checklist proposto por CRUDEN & VARNES (1996), 

Figura (II.25), chega-se a conclusão de que as causas do escorregamento da 

encosta em estudo foram: Causas Geológicas, conforme apresentado no item 

acima, com a natureza micácea da camada de SRJ e a presença dos planos 

de xistosidade possibilitando a formação de superfícies preferenciais de 

ruptura; Causas Humanas, que foi o corte executado no pé da encosta para a 

passagem da rodovia, provocando aumento nas tensões cisalhantes e uma 

conseqüente ruptura localizada nesta mesma região; e Causas Físicas, a 

ocorrência de chuvas intensas entre os meses de abril e agosto, 

200mm/mensal, no ano do escorregamento, com grande concentração no final 

de abril e início de maio de 1972, cerca de 177mm de chuva em nove dias, 

provocando diminuição da resistência e a conseqüente formação da superfície 

de ruptura, com a provável ocorrência do fenômeno da ruptura progressiva e o 

rompimento da massa de solo; 



  

- Segundo VARNES (1978), Item (2.9), o escorregamento pode ter 

várias causas, mas somente um fator acionante, ou seja, um único estímulo 

externo, sendo que, no caso do estágio da pré-ruptura do escorregamento do 

Espinhaço da Gata, existiram três causas para o estágio, porém o fator 

acionante foi a infiltração da água de chuvas intensas, provocando redução 

na resistência da camada de solo residual jovem e o conseqüente aumento 

das poro-pressões na água no pé e meio da encosta e diminuição da sucção 

(abaixo de 10KPa), seguido da formação da superfície de ruptura, 

estendendo-se do pé ao topo, com ruptura progressiva provável entre os 

elementos de solo ao longo desta superfície; 

- Pode-se, também, dizer que o fator agravante provável, no estágio 

da pré-ruptura do Espinhaço da Gata, foi o corte na encosta para construção 

da estrada, implicando aumento das tensões cisalhantes e diminuição do 

Fator de Segurança. 

 

4.2.1.4. Fatores Reveladores 

 

Os fatores reveladores (Item 2.7.2) são aqueles que fornecem 

evidências do movimento da encosta, mas geralmente não participam do 

processo. Os três tipos de fatores reveladores dos processos de pré-ruptura 

são (LEROUEIL, 2004): poro-pressões de água; deformações e movimentos; 

e variações nas características do solo. Portanto, para a encosta em estudo 

no estágio da pré-ruptura, estes fatores foram: 

- Ruptura local ou sinais de instabilização no pé da encosta (presença 

de fissuras no solo), durante a construção da estrada. 

- Prováveis poro-pressões positivas, devido à água infiltrada, que 

devem ter sido geradas na camada de solo residual jovem, na região 

sobrejacente ao saprolito, na base da encosta. 

 

4.2.1.5. Conseqüência do Movimento 

 

A conseqüência do movimento no estágio da pré-ruptura do 

escorregamento da encosta do Espinhaço da Gata foi a ruptura de toda a 



  

massa de solo sobrejacente ao saprolito, ao longo da superfície de ruptura 

formada no contato solo-rocha do pé da encosta ao topo. 

 

4.2.1.6. Folha Modelo (Síntese) de Caracterização para o Estágio da Pré-

Ruptura, considerando que o movimento ocorreu em duas etapas 

 

Movimento: escorregamento de terra 

translacional retrogressivo 
 

 

 

Parâmetros e leis de controle: 
- Critério de Ruptura de Mohr-Coulomb para Solos Não 

Saturados(     b

fwafafff uuuc  tan'tan'   ); 

- Princípio da Tensão Efetiva para Solos Não Saturados (� =  
- ua +  . ( ua � uw )); 

- Relação Teor de Umidade X Sucção; 
- Relação Permeabilidade X Sucção; 
- Provável Ruptura Progressiva. 
 

 

Fatores predisponentes: 
- Complexo Climático; 
- Estabilidade precária da encosta: estrutura biotita-gnaisse � 

plano de foliação com direção paralela ao talude (em torno de 

30º); 
- Elevada quantidade do mineral mica, implicando elevado 

Índice de Atividade, Ia, igual a 1,25, e  � (médio) = 29,6º e c� = 

2,9KPa  redução na resistência; 
- Anisotropia do SRJ: c� maiores nas direções perpendiculares 

ao plano de xistosidade; 
- Kfs (permeabilidade saturada) maior para o solo residual 

maduro e menor permeabilidade da camada de rocha alterada, 
com o fluxo da água ocorrendo preferencialmente ao longo das 

camadas mais permeáveis, SRM, e criando altas poro-pressões 

no SRJ; 
- A suposta maior permeabilidade da camada de saprolito 

(existente entre o solo residual jovem e a superfície impermeável 

verificada através da análise de fluxo) em relação ao solo 

residual jovem. 
 

 

Estágio: pré-ruptura 

Material: solo residual de gnaisse, areia 

siltosa c/ mica (solo residual jovem) 



  

Fatores acionantes ou agravantes: 
- Fator acionante: a ação da infiltração da água das chuvas 

intensas, provocando redução na resistência da camada de solo 

residual; 
- Fator agravante: o corte na encosta para passagem da estrada, 

implicando aumento das tensões cisalhantes e diminuição do 

Fator de Segurança. 
 

 

Fatores reveladores: 
- Ruptura local no pé da encosta (sinais de instabilização) 

durante a construção da estrada; 
- Prováveis poro-pressões positivas, devido à água infiltrada, 

que devem ter sido geradas na camada de solo residual jovem, 
na região sobrejacente ao saprolito, na base da encosta. 

 
 

Conseqüências do movimento: 
- Ruptura de toda a massa de solo sobrejacente ao saprolito 

ao longo da superfície de ruptura formada no contato solo-rocha 
do pé da encosta ao topo. 

 
 

4.2.2. ESTÁGIO DA RUPTURA 

 

4.2.2.1. Parâmetros e Leis de Controle 

 

A ruptura (Item 2.7.1.1.2) é caracterizada pela formação de uma ruptura 

contínua ou uma superfície de escorregamento através de toda a massa de 

solo. Na encosta do Espinhaço da Gata, a superfície de ruptura foi 

cinematicamente possível de se formar, estendendo-se na direção oposta ao 

movimento do material deslocado, iniciando-se no pé da encosta e se dirigindo 

em direção ao topo, com uma provável ruptura progressiva dos elementos do 

solo, implicando distribuição retrogressiva do escorregamento. Pode-se dizer 

que os parâmetros e as leis de controle do estágio da ruptura da encosta foi, 

basicamente, o Critério de Ruptura de Mohr-Coulomb para Solos Não 

Saturados,     b

fwafafff uuuc  tan'tan'  . 

 

4.2.2.2. Fatores Predisponentes, Acionantes ou Agravantes e Fatores 

Reveladores 

 



  

Para o escorregamento translacional retrogressivo no estágio da 

ruptura da encosta do Espinhaço da Gata pode-se concluir o seguinte: 

- O complexo climático, a estabilidade precária da encosta (estrutura 

biotita-gnaisse � plano de foliação com direção paralela ao talude, em torno de 

30º), a elevada quantidade do mineral mica (elevado Índice de Atividade e � = 

29,6º e c� = 2,9KPa), a anisotropia do SRJ, a maior permeabilidade do SRM, 

com menor permeabilidade da camada de rocha alterada e a maior 

permeabilidade da camada de saprolito, ou seja, os mesmos fatores 

predisponentes ao estágio da pré-ruptura podem, também, ser considerados 

como os fatores predisponentes à ruptura do escorregamento da encosta 

em estudo; 

- Os fatores acionantes ou agravantes foram todos os fatores ligados ao 

estágio da pré-ruptura, com a infiltração da água de chuvas intensas, 

provocando poro-pressões positivas e redução na resistência do SRJ, sendo o 

fator acionante, e o corte na encosta para construção da estrada como sendo 

o fator agravante; 

- Como fatores reveladores pode-se dizer que eles foram 

representados pelo próprio deslocamento da massa de solo, encosta abaixo, 

evidenciando-se, claramente e visualmente a natureza micácea e os planos de 

xistosidade do SRJ (Figuras IV.10 e IV.11) e a superfície impermeável da 

rocha biotita-gnaisse (Figura IV.9), a qual ficou aparente após o movimento, 

podendo-se, assim, observar toda a superfície de deslizamento. 

 

4.2.2.3. Conseqüência do Movimento 

 

A conseqüência do movimento no estágio da ruptura do 

escorregamento da encosta do Espinhaço da Gata foi o deslocamento de toda 

a massa de solo rompida, o estágio da pós-ruptura, sendo que parte do solo 

permaneceu na área rompida e outra parte do solo avançou sobre a rodovia 

destruindo a estrada, parcialmente, no local, interrompendo o tráfego e 

ocasionando prejuízos econômicos e sociais. 

 



  

4.2.2.4. Folha Modelo (Síntese) de Caracterização para o Estágio da 

Ruptura, considerando que o movimento ocorreu em duas etapas 

 

 

Movimento: escorregamento de terra 

translacional retrogressivo 
 

 

 

 

Parâmetros e leis de controle: 
- Critério de Ruptura de Mohr-Coulomb para Solos Não Saturados 

(     b

fwafafff uuuc  tan'tan'   ). 
 

Fatores predisponentes: 
- Complexo Climático; 
- Estabilidade precária da encosta: estrutura biotita-gnaisse � plano de 

foliação com direção paralela ao talude (em torno de 30º); 
- Anisotropia do SRJ: c� maiores nas direções perpendiculares ao plano 

de xistosidade; 
- Elevada quantidade do mineral mica na composição do solo, 

implicando elevado Índice de Atividade e menor resistência com � = 

29,6º e c� = 2,9KPa; 
- Maior permeabilidade da camada de SRM, com menor 

permeabilidade da camada de rocha alterada, com o fluxo da água 

ocorrendo preferencialmente ao longo das camadas mais permeáveis, 

SRM, e criando poro-pressões positivas no SRJ; 
- A suposta maior permeabilidade da camada de saprolito (existente 

entre o solo residual jovem e a superfície impermeável verificada 

através da análise de fluxo) em relação ao solo residual jovem. 
 

 

Fatores acionantes ou agravantes: 
- Todos os fatores ligados ao estágio da pré-ruptura, com a infiltração da 

água de chuvas intensas, provocando poro-pressões positivas e 

redução na resistência do SRJ, sendo o fator acionante, e o corte na 
encosta para construção da estrada como sendo o fator agravante. 

 
 
Fatores reveladores: 

- Deslocamento da massa de solo, encosta abaixo, evidenciando-se, 
claramente e visualmente, a natureza micácea, os planos de 

xistosidade do SRJ e a superfície impermeável da rocha biotita-gnaisse, 
podendo-se, assim, observar toda a superfície de deslizamento. 

 
 

Estágio: ruptura 

Material: solo residual de gnaisse, areia 

siltosa c/ mica (solo residual jovem) 



  

Conseqüências do movimento: 
- Deslocamento de toda a massa de solo rompida, pós-ruptura, sendo 

que parte do solo permaneceu na área rompida e outra parte do solo 

avançou sobre a rodovia, destruindo a estrada, parcialmente, no local, 
interrompendo o tráfego e ocasionando prejuízos econômicos e 

sociais. 
 

 

4.3. CLASSIFICAÇÃO DO MOVIMENTO DE MASSA DA ENCOSTA 

ESPINHAÇO DA GATA, CONSIDERANDO QUE O MESMO TENHA 

OCORRIDO EM UMA ÚNICA ETAPA 

 

A partir deste item, realiza-se a classificação do movimento de massa 

da encosta Espinhaço da Gata, considerando-se que o mesmo tenha ocorrido 

em uma única etapa, ou seja, quando após o corte na rodovia para construção 

de uma estrada e a infiltração de água do primeiro período de chuva, ocorreu 

a ruptura como um todo de toda a massa de solo envolvida no processo. 

As características são as mesmas apresentadas para o caso das duas 

etapas (Item 4.1.1.1), bem como a geometria do movimento (Item 4.1.1.2). 

Quanto ao tipo do movimento, classifica-se como um escorregamento 

de terra translacional, cuja superfície de ruptura formou-se na camada de solo 

residual jovem - solo residual de gnaisse (areia siltosa c/ mica). 

 

4.3.1. ATIVIDADE DO ESCORREGAMENTO 

 

4.3.1.1. Estado de Atividade 

 

Conforme as definições para o estado de atividade de um 

escorregamento, constantes do Item (2.3.1), o escorregamento de terra 

translacional que ocorreu na encosta do Espinhaço da Gata, com relação à 

cronologia do movimento, caracteriza-se, também, como um escorregamento 

inativo adormecido, haja vista as mesmas justificativas apresentadas no Item 

(4.1.2.1), quais sejam: que, em relação aos dias atuais, os últimos movimentos 

foram anteriores ao ciclo de estações passado e as prováveis causas (plano 

de xistosidade do solo residual jovem � rocha biotita - gnaisse / estação 



  

chuvosa) permanecem aparentes e atuantes (Figuras IV.8 a IV.10). A escarpa 

principal do escorregamento mostra uma certa presença de nova vegetação 

(Figura IV.8). Grande parte da rocha está aparente e, na camada de solo 

residual maduro, estão ocorrendo processos erosivos localizados (Figura IV.8) 

com pequenos escorregamentos. 

 

4.3.1.2. Distribuição da Atividade 

 

Conforme descrito no Item (3.3.1), no qual COSTA (1996) afirma numa 

de suas hipóteses de análise que o movimento aconteceu após o corte na 

rodovia para construção de uma estrada e a infiltração de água da chuva, 

ocorrendo a ruptura como um todo de toda a massa de solo, do topo à base 

da encosta, pode-se dizer que quanto à distribuição da atividade o 

escorregamento de terra translacional que ocorreu na encosta do Espinhaço 

da Gata se caracteriza como retrogressivo, uma vez que as poro-pressões 

positivas geradas no pé da encosta eram bastante elevadas, verificado 

através da análise de fluxo, iniciando-se, possivelmente, a partir da base da 

encosta a formação da superfície de ruptura, por ser o local de menor 

resistência ao longo do contato solo-rocha, graças às poro-pressões e às altas 

tensões cisalhantes que já atuavam neste local devido ao corte para a rodovia, 

sendo que esta superfície de ruptura se estendeu na direção oposta ao 

movimento do material deslocado (Item 2.3.2), iniciando-se no pé da encosta 

em direção ao topo, com uma provável ruptura progressiva, quando então, 

houve a ruptura como um todo de toda a massa de solo. 

 

4.3.1.3. Estilo de Atividade 

 

Quanto ao estilo da atividade (Item 2.3.3), o escorregamento da 

encosta do Espinhaço da Gata, pode ser caracterizado, assim como quando 

foi considerado em duas etapas (item 4.1.2.3), como um escoregamento 

único/isolado, haja vista que ocorreu um movimento único do material 

deslocado, sem interrupção da massa deslocada ou movimentos 

independentes de porções desta mesma massa (Figuras IV.1 e IV.8). 



  

 

4.3.2. VELOCIDADE DO ESCORREGAMENTO 

 

De acordo com a proposta de uma escala de velocidade de 

escorregamento (Figura IV.12), não houve ruptura localizada após a 

intervenção na encosta (corte para rodovia) no período seco (verão de 1971), 

estima-se, haja vista a inexistência de dados que possibilitem precisão nesta 

determinação da velocidade, que o escorregamento da encosta do Espinhaço 

da Gata, tenha ocorrido com velocidade rápida, entre 1,8m/h e 3,0m/min, pois 

a superfície de ruptura se formou por completo em algum momento ao longo 

dos nove dias de chuvas intensas, do pé da encosta, onde houve a ruptura 

local, ao topo, provocando o rompimento e movimento da massa como um 

todo, o que enquadraria esta etapa como possuindo a classe 5 de velocidade, 

com evacuação de fuga possível, estruturas, posses e equipamentos 

destruídos como provável significação destrutiva. 

 

4.3.3. TEOR DE UMIDADE 

 

O teor de umidade do material do escorregamento da encosta do 

Espinhaço da Gata, após realização dos ensaios, para ambas as hipóteses, 

uma ou duas etapas, é caracterizado como úmido, contendo alguma 

quantidade de água, mas nenhuma água livre, comportando-se o material 

como um sólido plástico sem fluxo (Item 2.5). 

Como dito anteriormente, não se dispõem de informações suficientes 

para caracterizar o teor de umidade da massa de solo deslizada, uma vez que 

os ensaios foram realizados somente muitos anos depois que o movimento 

ocorreu, quando a massa deslizada já havia sido removida do local. 

 

4.4. CARACTERIZAÇÃO GEOTÉCNICA DO MOVIMENTO DE MASSA DA 

ENCOSTA ESPINHAÇO DA GATA, CONSIDERANDO QUE O MESMO 

TENHA OCORRIDO EM UMA ÚNICA ETAPA 

 



  

De forma análoga ao realizado para o caso da consideração do 

escorregamento ter ocorrido em duas etapas, emprega-se a matriz 3D visando 

à caracterização dos elementos dos seus três eixos. Observa-se que não 

existem alterações, em relação ao exposto no Item (4.2) � hipótese de duas 

etapas, quanto ao tipo do movimento e de material. 

Quanto ao tipo do movimento, primeiro eixo da matriz de 

caracterização, a encosta do Espinhaço da Gata sofreu em escorregamento 

de terra translacional retrogressivo. 

Quanto ao tipo de material, segundo eixo da matriz, verificou-se, que 

o solo da encosta é o solo reisudal de gnaisse e que a ruptura se deu na 

camada de solo residual jovem, areia siltosa c/ mica, em contato com a 

camada de rocha biotita-gnaisse. 

E quanto aos estágios do movimento, terceiro eixo da matriz de 

caracterização geotécnica do escorregamento do Espinhaço da Gata, 

considerar-se-ão presentes os estágios da pré-ruptura, ruptura e pós-

ruptura, haja vista não ter ocorrido reativação do escorregamento e, portanto, 

a caracterização deste último estágio. 

Serão definidos, agora, para cada elemento da matriz de caracterização 

geotécnica do escorregamento da encosta do Espinhaço da Gata, no caso, 

considerando-se que somente haverá variação quanto aos estágios do 

escorregamento (pré-ruptura, ruptura e pós-ruptura), os parâmetros e leis de 

controle, os fatores predisponentes, os fatores acionantes e/ou agravantes, os 

fatores reveladores, e as conseqüências do movimento. 

Não será desenvolvido para este movimento o estágio da pós-ruptura, 

tendo em vista que este estágio apresenta uma complexidade maior, a qual 

implicaria uma perfeita existência de dados para um estudo mais detalhado, o 

que não é o caso, haja vista a precariedade de dados que possibilitem a 

definição de parâmetros e índices necessários ao estudo do estágio, tais 

como: resistência não drenada; energia de desintegração/amolgamento; 

rugosidade da superfície; e outros. 

 

4.4.1. ESTÁGIO DA PRÉ-RUPTURA 

 



  

4.4.1.1. Parâmetros e Leis de Controle 

 

Pode-se dizer, que o estágio de pré-ruptura caracterizou-se desde o 

corte executado na encosta para a passagem da estrada (verão de 1971), fato 

que provocou aumento das tensões cisalhantes e diminuição do fator de 

segurança, principalmente na região do pé da encosta, até a geração das 

elevadas poro-pressões na mesma região da base da encosta, poro-pressões 

positivas estas devido às chuvas e infiltrações d�água (inverno de 1972), cerca 

de 177mm de chuva em nove dias, provocando, possivelmente, uma ruptura 

local interna dentro de uma zona de cisalhamento plástico que se formou 

devido à infiltração d�água e, a formação, a partir do pé da encosta, de uma 

superfície potencial de ruptura, com o provável desenvolvimento da ruptura 

progressiva entre os elementos do solo que primeiro se romperam no pé, 

ruptura local interna, devido às poro-pressões positivas serem bastante 

elevadas e os demais elementos da camada de solo sobrejacente ao saprolito 

ao longo do contato solo-rocha (superfície de ruptura), estendendo-se a 

superfície de ruptura do pé ao topo da encosta. 

Assim, para o escorregamento de terra translacional retrogressivo da 

encosta do Espinhaço da Gata, os parâmetros e as leis de controle referentes 

ao estágio da pré-ruptura, são idênticos aos levantados para o caso de duas 

etapas, quais sejam: 

- Critério de Ruptura de Mohr-Coulomb para Solos Não 

Saturados, considerando-se a, possível, ruptura local interna que ocorreu no 

pé da encosta quando da infiltração da água da chuva, e às elevadas tensões 

cisalhantes e diminuição da resistência com a execução do corte para a 

rodovia,     b

fwafafff uuuc  tan'tan'  , onde: ff
  = resistência ao 

cisalhamento do solo não saturado; c� = intercepto da envoltória de ruptura de 

Mohr-Coulomb estendida no eixo da tensão cisalhante onde a tensão normal 

líquida e a sucção mátrica na ruptura são iguais a zero; é também conhecida 

como �coesão efetiva�; faf
u )(   = estado de tensão normal líquida no plano 

de ruptura na ruptura; af
u  = pressão de ar dos poros no plano de ruptura na 

ruptura; '  = ângulo de atrito interno no plano de ruptura na ruptura;  
fwa

uu   



  

= sucção mátrica no plano de ruptura na ruptura; 
b  = ângulo que indica o 

índice de aumento na resistência ao cisalhamento relativo à sucção mátrica, 

 
fwa

uu  ; 

- Princípio da Tensão Efetiva para Solos Não Saturados (BISHOP, 

1959) - a tensão efetiva é uma função da tensão total e da poro-pressão que 

controla o mecanismo de mudança de tensão, com a mudança de volume e 

mudança da resistência ao cisalhamento, cuja Equação da Tensão Efetiva: � 

=  - ua +  . ( ua � uw ), sendo  a tensão total, ua a pressão intersticial de ar ( 

 - ua = tensão normal líquida ), uw a pressão intersticial de água ( ua - uw = 

sucção matricial ), e  um parâmetro altamente dependente do grau de 

saturação (ou sucção), porém também influenciado pela trajetória de tensões 

e trajetória de drenagem a que o solo está submetido. O parâmetro  

depende, ainda, dos tipos de solos, de suas estruturas, dos ciclos de secagem 

e umedecimento (histerese) e  é diferente para problemas de resistência ou 

deformação (tipo de ensaio); 

- Relação Teor de Umidade X Sucção, com as respectivas variações 

dos teores de umidade e da sucção quando dos ciclos de umedecimento e 

secagem, histerese, por ocasião das estações de chuva, infiltrações d�água e 

seca e, daí, gerações de poro-pressões positivas ou negativas na água, 

diminuindo ou aumentando, assim, a sucção e a resistência da massa de solo; 

- Relação Permeabilidade X Sucção, com as variações dos teores de 

umidade quando dos ciclos de umedecimento e secagem, provocando 

variações nas sucções e, conseqüentemente, nas permeabilidades dos solos, 

diminuindo ou aumentando devido a um aumento ou diminuição das sucções, 

respectivamente; 

- Provável Ruptura Progressiva, pois após a, possível, ruptura local 

interna no pé da encosta, por ocasião da infiltração da água da chuva, com a 

contribuição do aumento das tensões cisalhantes e diminuição da resistência 

quando da execução do corte para a rodovia, a ruptura pode ter se estendido 

entre os elementos do solo rompidos e os demais elementos do solo ao longo 

da superfície de ruptura, estendendo-se ao topo da encosta, progressivamente 

vencendo ao aparente equilíbrio entre os elementos do solo, devido à elevada 

diminuição dos parâmetros de resistência, provocada pela infiltração 



  

(inundação) da água da chuva, aumentando as poro-pressões e diminuindo a 

sucção ao longo do contato solo-rocha (superfície de ruptura). Como o solo 

residual é um dos tipos de solo que podem se mostrar frágeis, Item 

(2.7.1.1.1.1), fato que é uma das condições necessárias para ocorrência do 

fenômeno da ruptura progressiva, além de que ao longo da superfície de 

ruptura as tensões cisalhantes, possivelmente, não estavam distribuídas de 

forma uniforme, devido à infiltração da água da chuva e a suposta maior 

permeabilidade do saprolito e que estas mesmas tensões cisalhantes 

deveriam exceder à resistência de pico do solo na maior parte da superfície de 

ruptura, justifica-se a ruptura progressiva ter acontecido neste deslizamento. 

 

4.4.1.2. Fatores Predisponentes 

 

Para o caso do escorregamento do Espinhaço da Gata, em uma única 

etapa, podem ser considerados como fatores predisponentes ao estágio da 

pré-ruptura os seguintes: 

- Complexo Climático, com a encosta estando situada numa região de 

clima quente e úmido, com precipitações pluviométricas entre 1200 a 1600mm 

anuais, distribuídas com maiores intensidades entre abril e agosto (Clima As� - 

Clima Tropical Chuvoso com verão seco). No ano do escorregamento a média 

mensal foi de 200mm, entre abril e agosto, sendo que antes do dia do 

movimento, 02 de maio de 1972, a precipitação acumulada de chuva foi de 

177mm em nove dias; 

- Estabilidade precária da encosta, pois do ponto de vista geológico, 

pode-se dizer que, estruturalmente, observa-se uma foliação principal com 

direção NE/SW e mergulhos variando de 30º a 50º/SE, além da presença da 

camada de solo, subjacente ao residual maduro e sobrejacente ao saprolito, 

residual jovem, com textura arenosa, areia siltosa, apresentando planos de 

xistosidade em torno de 35º em relação à horizontal, minerais com grande 

quantidade de mica e veios de feldspatos intemperizados; 

- Índice de Atividade, Ia, devido à natureza micácea do solo residual 

jovem, igual a 1,25, estando associado ao Índice de Plasticidade, IP, 7 < IP < 

15%, pois a baixa plasticidade é, possivelmente, devido a esta elevada 



  

quantidade de mica existente na fração fina deste solo, uma vez que estes 

materiais apresentam pouca quantidade de argila (caolinita) e acabam por 

contribuir para o aumento fictício no Ia; 

-  � (médio) = 29,6º e c� = 2,9KPa, para a camada de solo residual 

jovem, devido à presença de mica (40 a 50%) implicando uma redução na 

resistência. Ainda para o SRJ, os valores de c� foram maiores nas direções 

perpendiculares ao plano de xistosidade em relação às direções paralelas a 

este plano, c� (perpendicular) = 10KPa e c� (paralelo) = 2,2KPa. Ressalta-se, 

daí, a influência da anisotropia do SRJ, o que implica, também, numa 

resistência ao cisalhamento perpendicular ao plano de xistosidade 63% maior 

do que a resistência paralela ao plano, a depender da pressão normal líquida 

aplicada; 

- Kfs (permeabilidade saturada), maior para o solo residual maduro, Kfs 

= 1,10  0,48 X 10-6m/s e 0,41  0,15 X 10-6m/s, nos SRM e SRJ, 

respectivamente, e menor permeabilidade da camada de rocha alterada. Daí, 

o fluxo da água ocorre preferencialmente ao longo das camadas mais 

permeáveis, SRM, criando altas poro-pressões na água na camada do solo 

residual jovem; 

- A suposta maior permeabilidade da camada de saprolito (existente 

entre o solo residual jovem e a superfície impermeável verificada através da 

análise de fluxo) em relação ao solo residual jovem, funcionando esta camada 

como um dreno ao longo de toda a superfície impermeável (podendo gerar 

poro-pressão negativa na superfície impermeável do topo da encosta) 

captando cargas de pressão na parte superior da encosta e as transferindo 

para as partes inferiores, gerando poro-pressões positivas na água, na região 

do pé da encosta, bastante elevadas. 

 

4.4.1.3. Fatores Acionantes ou Fatores Agravantes 

 

Para o caso da encosta do Espinhaço da Gata temos: 

- Aplicando-se o checklist proposto por CRUDEN & VARNES (1996), 

Figura (II.25), chega-se a conclusão de que as causas do escorregamento da 

encosta em estudo citadas a seguir, foram as mesmas causas identificadas 



  

quando da análise em duas etapas: Causas Geológicas, conforme 

apresentado no item acima, com a natureza micácea da camada de SRJ e a 

presença dos planos de xistosidade possibilitando a formação de superfícies 

preferenciais de ruptura; Causas Humanas, que foi o corte executado no pé da 

encosta para a passagem da rodovia, provocando aumento nas tensões 

cisalhantes e diminuição do fator de seguraça na mesma região da base da 

encosta; e Causas Físicas, a ocorrência de chuvas intensas entre os meses 

de abril e agosto, 200mm/mensal, no ano do escorregamento, com grande 

concentração no final de abril e início de maio de 1972, cerca de 177mm de 

chuva em nove dias, provocando infiltração e diminuição da resistência e a 

conseqüente ruptura local interna e a formação da superfície de ruptura, com 

uma provável ruptura progressiva, do pé ao topo da encosta; 

- No caso do estágio da pré-ruptura do escorregamento do Espinhaço, 

existiram três causas para o estágio, porém o fator acionante, assim como 

para o caso de duas etapas, foi a ação da infiltração da água das chuvas 

intensas, com a redução na resistência da camada de solo residual jovem e o 

conseqüente aumento das poro-pressões na água no pé da encosta e 

diminuição da sucção (abaixo de 10KPa), seguido da, possível, ruptura local 

interna e da formação, com provável ruptura progressiva, da superfície de 

ruptura do pé até o topo; 

- O fator agravante provável, no estágio da pré-ruptura do Espinhaço 

da Gata, foi idêntico ao caso anterior de duas etapas para o movimento, ou 

seja: o corte na encosta para construção da estrada, implicando aumento 

das tensões cisalhantes e diminuição do Fator de Segurança; 

 

4.4.1.4. Fatores Reveladores 

 

Os fatores reveladores (Item 2.7.2) são aqueles que fornecem 

evidências do movimento da encosta e, para o estágio da pré-ruptura podem 

ser: poro-pressões de água; deformações e movimentos; e variações nas 

características do solo. Portanto, para a encosta em estudo, o movimento 

apresenta os seguintes fatores reveladores para o estágio da pré-ruptura: 



  

- Prováveis poro-pressões positivas, devido à água infiltrada, que 

devem ter sido geradas na camada de solo residual jovem, na região 

sobrejacente ao saprolito, na base da encosta. 

 

 

 

 

4.4.1.5. Conseqüência do Movimento 

 

A conseqüência do movimento no estágio da pré-ruptura do 

escorregamento da encosta do Espinhaço da Gata foi a ruptura como um todo 

de toda a massa de solo, sobrejacente ao saprolito, ao longo da superfície de 

ruptura formada no contato solo-rocha do pé da encosta ao topo. 

 

4.4.1.6. Folha Modelo (Síntese) de Caracterização para o Estágio da Pré-

Ruptura, considerando que o movimento tenha ocorrido em uma única 

etapa 

 

Movimento: escorregamento de terra 

translacional retrogressivo 

 

 

Parâmetros e leis de controle: 
- Critério de Ruptura de Mohr-Coulomb para Solos Não 

Saturados(     b

fwafafff uuuc  tan'tan'   ); 

- Princípio da Tensão Efetiva para Solos Não Saturados (� =  
- ua +  . ( ua � uw )); 

- Relação Teor de Umidade X Sucção; 
- Relação Permeabilidade X Sucção; 
- Provável Ruptura Progressiva. 
 

 

Fatores predisponentes: 
- Complexo Climático; 
- Estabilidade precária da encosta: estrutura biotita-gnaisse � 

plano de foliação com direção paralela ao talude (em torno de 

30º); 
- Elevada quantidade do mineral mica, implicando elevado 

Estágio: pré-ruptura 

Material: solo residual de gnaisse, areia 

siltosa c/ mica (solo residual jovem) 



  

Índice de Atividade, Ia, igual a 1,25, e  � (médio) = 29,6º e c� = 

2,9KPa  redução na resistência; 
- Anisotropia do SRJ: c� maiores nas direções perpendiculares 

ao plano de xistosidade; 
- Kfs (permeabilidade saturada) maior para o solo residual 

maduro e menor permeabilidade da camada de rocha alterada, 
com o fluxo da água ocorrendo preferencialmente ao longo da 

camada de SRM, criando altas poro-pressões na água na 

camada do solo residual jovem; 
- A suposta maior permeabilidade da camada de saprolito 

(existente entre o solo residual jovem e a superfície impermeável 

verificada através da análise de fluxo) em relação ao solo 

residual jovem. 
 

 

Fatores acionantes ou agravantes: 
- Fator acionante: a ação da infiltração da água das chuvas 

intensas, com a redução na resistência da camada de solo 

residual jovem; 
- Fator agravante: o corte na encosta para passagem da estrada, 

implicando aumento das tensões cisalhantes e diminuição do 

Fator de Segurança. 
 

Fatores reveladores: 
- Prováveis poro-pressões positivas, devido à água infiltrada, 

que devem ter sido geradas na camada de solo residual jovem, 
na região sobrejacente ao saprolito, na base da encosta. 

 
 

Conseqüências do movimento: 
- Ruptura de toda a massa de solo sobrejacente ao saprolito 

ao longo da superfície de ruptura formada no contato solo-rocha 
do pé da encosta ao topo. 

 

4.4.2. ESTÁGIO DA RUPTURA 

 

Os itens abaixo, para o estágio da ruptura, não sofreram mudanças em 

relação ao definido no caso do movimento em duas etapas. Porém cabe 

serem relembrados. 

 

4.4.2.1. Parâmetros e Leis de Controle 

 



  

Na encosta do Espinhaço da Gata, a superfície de ruptura foi 

cinematicamente possível de se formar, estendendo-se na direção oposta ao 

movimento do material deslocado, iniciando-se no pé da encosta, onde 

possivelmente ocorreu uma ruptura local interna, e se dirigindo em direção ao 

topo, com uma provável ruptura progressiva dos elementos do solo, 

implicando distribuição retrogressiva do escorregamento. Pode-se dizer que 

os parâmetros e as leis de controle do estágio da ruptura da encosta foi, 

basicamente, o Critério de Ruptura de Mohr-Coulomb para Solos Não 

Saturados,     b

fwafafff uuuc  tan'tan'  . 

 

4.4.2.2. Fatores Predisponentes, Acionantes ou Agravantes e Fatores 

Reveladores 

 

Para o escorregamento translacional retrogressivo no estágio da 

ruptura da encosta do Espinhaço da Gata pode-se concluir o seguinte: 

- O complexo climático, a estabilidade precária da encosta (estrutura 

biotita-gnaisse � plano de foliação com direção paralela ao talude, em torno de 

30º), a elevada quantidade do mineral mica (elevado Índice de Atividade e � = 

29,6º e c� = 2,9KPa), a anisotropia do SRJ, a maior permeabilidade do SRM e 

a maior permeabilidade da camada de saprolito, com menor permeabilidade 

da camada de rocha alterada, ou seja, os mesmos fatores predisponentes ao 

estágio da pré-ruptura podem, também, ser considerados como os fatores 

predisponentes à ruptura do escorregamento da encosta em estudo; 

- Os fatores acionantes ou agravantes foram todos os fatores ligados 

ao estágio da pré-ruptura, com a infiltração da água de chuvas intensas, 

provocando poro-pressões positivas e redução na resitência do SRJ, sendo o 

fator acionante e, o corte na encosta para construção da estrada como sendo 

o fator agravante; 

- Como fatores reveladores pode-se dizer que eles foram 

representados pelo próprio deslocamento da massa de solo, encosta abaixo, 

evidenciando-se, claramente e visualmente a natureza micácea e os planos de 

xistosidade do SRJ (Figuras IV.9 e IV.10) e a superfície impermeável da rocha 



  

biotita-gnaisse (Figura IV.8), a qual ficou aparente após o movimento, 

podendo-se, assim, observar toda a superfície de deslizamento. 

 

4.4.2.3. Conseqüência do Movimento 

 

A conseqüência do movimento no estágio da ruptura do 

escorregamento da encosta do Espinhaço da Gata foi o estágio da pós-

ruptura, com o deslocamento de toda a massa de solo rompida, sendo que 

parte do solo permaneceu na área rompida e outra parte do solo avançou 

sobre a rodovia destruindo a estrada, parcialmente, no local, interrompendo o 

tráfego e ocasionando prejuízos econômicos e sociais. 

 

4.4.2.4. Folha Modelo (Síntese) de Caracterização para o Estágio da 

Ruptura, considerando que o mesmo tenha ocorrido em uma única etapa 

 

 

Movimento: escorregamento de terra 

translacional retrogressivo 
 

 

 

Parâmetros e leis de controle: 
- Critério de Ruptura de Mohr-Coulomb para Solos Não 

Saturados (     b

fwafafff uuuc  tan'tan'   ). 

 
Fatores predisponentes: 

- Complexo climático; 
- Estabilidade precária da encosta: estrutura biotita-gnaisse � 

plano de foliação com direção paralela ao talude (em torno de 

30º); 
- Anisotropia do SRJ; 
- Elevada quantidade do mineral mica, implicando elevado 

Índice de Atividade e � = 29,6º e c� = 2,9KPa  redução da 

resitência; 
- Maior permeabilidade do SRM, com menor permeabilidade da 

camada de rocha alterada, com o fluxo da água ocorrendo 

preferencialmente ao longo da camada de SRM, criando altas 
poro-pressões na água na camada do solo residual jovem; 

- A suposta maior permeabilidade da camada de saprolito 

(existente entre o solo residual jovem e a superfície impermeável 

Estágio: ruptura 

Material: solo residual de gnaisse, areia 

siltosa c/ mica (solo residual jovem) 



  

verificada através da análise de fluxo) em relação ao solo 

residual jovem. 
 

 

Fatores acionantes ou agravantes: 
- Todos os fatores ligados ao estágio da pré-ruptura, com a 

infiltração da água de chuvas intensas, provocando poro-
pressões positivas e redução na resitência do SRJ, sendo o 

fator acionante, e o corte na encosta para construção da 

estrada como sendo o fator agravante. 
 
Fatores reveladores: 

- Deslocamento da massa de solo, encosta abaixo, 
evidenciando-se, claramente e visualmente, a natureza micácea 

e os planos de xistosidade do SRJ e a superfície impermeável 

da rocha biotita-gnaisse, podendo-se, assim, observar toda a 
superfície de deslizamento. 

 
 

Conseqüências do movimento: 
- Estágio da pós-ruptura, com deslocamento de toda a massa de 

solo rompida, sendo que parte do solo permaneceu na área 

rompida e outra parte do solo avançou sobre a rodovia 

destruindo a estrada, parcialmente, no local, interrompendo o 

tráfego e ocasionando prejuízos econômicos e sociais. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

                                              CAPÍTULO 5 

 

V. CLASSIFICAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO GEOTÉCNICA DO 

MOVIMENTO DE MASSA DA ENCOSTA ALTO DO RESERVATÓRIO 

 

Neste capítulo, realiza-se, inicialmente, a classificação do movimento 

de massa que ocorreu na encosta Alto do Reservatório, aplicando-se a 

terminologia sugerida pela Comissão de Escorregamentos da Associação 

Internacional de Geologia de Engenharia (IAEG) (1990), a qual é consistente 

com a terminologia do Glossário do Grupo de Trabalho da UNESCO (WP/WLI 

1990, 1991, 1993 a,b), e presente em CRUDEN e VARNES (1996). 

Posteriormente à classificação do movimento, apresenta-se, neste 

capítulo, a caracterização geotécnica do movimento de massa da encosta Alto 

do Reservatório, aplicando-se os conceitos e o modelo de caracterização 

geotécnica propostos por LEROUEIL et al. (1996 e 1998) e LEROUEIL (2001 

e 2004). 

Tanto a classificação quanto a caracterização geotécnica do movimento 

de massa serão executadas, de forma distinta, para cada uma das encostas 

do Alto do Reservatório, primeiro para a encosta Noroeste (NW), Itens (5.1 e 

5.2), e depois para a Sul (S), Itens (5.3 e 5.4). 

Conforme mencionado no Item (3.4), durante o ano de 1996, registrou-

se a ocorrência de mais de 60 mortes devido a deslizamentos nos morros 

ocupados da Região Metropolitana do Recife, sendo que um desses trágicos 

eventos, com 16 mortes, deu-se na área do Alto do Reservatório, na encosta 

voltada para o córrego do Boleiro, encosta Sul (S), mobilizando um volume de 

solo estimado em 50.000m3. 

Como conseqüência do movimento de massa do Boleiro, houve 

solicitação por parte da Prefeitura de Recife à UFPE para a realização dos 

estudos necessários à análise do acidente, com vistas à recuperação do local. 

Os estudos foram executados no ano 2000, com base na encosta Noroeste de 

mesmas feições geológicas, morfológicas e condições de ocupação da 



  

encosta Sul, pois na encosta Sul o movimento de massa já tinha acontecido, 

bem como a remoção dos materiais. 

 

5.1. CLASSIFICAÇÃO DO MOVIMENTO DE MASSA DA ENCOSTA ALTO 

DO RESERVATÓRIO � ENCOSTA NOROESTE (NW) 

 

Visando à aplicação da terminologia sugerida pela Comissão de 

Escorregamentos da IAEG (1990) para classificação de movimento de massa, 

consistente com a terminologia do Grupo de Trabalho da UNESCO, e 

presente em CRUDEN e VARNES (1996), define-se, neste item, as 

características gerais do movimento, sua geometria, tipo e atividade. 

 

5.1.1. CARACTERÍSTICAS E GEOMETRIA 

 

5.1.1.1. Características e Geometria 

 

Como anteriormente mencionado no Item (3.6), ocorreram, em agosto 

de 2000, fissuras da ordem de 15cm de largura na meia encosta do Alto do 

Reservatório, encosta Noroeste (NW), sem a formação ou identificação de 

uma superfície potencial de ruptura e, por conseguinte, sem a caracterização 

precisa da possível massa a ser deslocada, fatos estes que não possibilitam 

maiores definições quanto às características e geometria do movimento, 

segundo o modelo proposto pela Comissão da Associação Internacional de 

Geologia de Engenharia � IAEG, 1990. Ou seja, não se conseguem definir e 

obter as características e o diagrama deste movimento de massa, conforme o 

modelo da IAEG, bem como não se conseguem obter a geometria e as 

dimensões deste mesmo movimento. 

 

5.1.2. TIPO DO MOVIMENTO E MATERIAL 

 

Conforme apresentado no Item (2.6.1), um 

deslizamento/escorregamento de terra é definido como sendo o movimento 

para baixo de uma massa de terra num talude. Portanto, após análises das 



  

considerações gerais do movimento da encosta Noroeste do Alto do 

Reservatório (Item 3.4), verifica-se que ocorreu, somente, um movimento de 

terra caracterizado através de fissuras da ordem de 15cm, ou seja, uma 

ruptura local (pré-ruptura), sem, contudo, configurar-se um 

deslizamento/escorregamento de terra. 

Estas fissuras aconteceram no solo do Alto do Reservatório, formado 

por sedimentos não consolidados da Formação Barreiras, na meia encosta 

Noroeste (NW), na camada de argila arenosa com silte. 

 

5.1.3. ATIVIDADE DO MOVIMENTO 

 

5.1.3.1. Estado da Atividade 

 

Pode-se dizer que o movimento da encosta Noroeste do Alto do 

Reservatório, com relação à sua cronologia, caracteriza-se como um 

movimento de terra (pré-ruptura) inativo adormecido, haja vista a sua 

ocorrência, em relação aos dias atuais, ter sido anterior ao ciclo de estações 

passado e as prováveis causas (ocupação antrópica desordenada com: 

execução de cortes e aterros para construção de casa, remoção da camada 

de vegetação primitiva, lançamento indiscriminado de águas servidas e de 

esgoto no solo, vazamento nas tubulações da Concessionária Estadual de 

Água; mau direcionamento da drenagem de água; baixa permeabilidade do 

solo; e estação chuvosa) permanecem aparentes e atuantes. 

 

5.1.3.2. Distribuição da Atividade 

 

Através da análise da estabilidade apresentada no Item (3.6), na qual 

se desenvolveram estudos para as condições de verão, inverno e inverno 

intenso, verificou-se que as superfícies potenciais de ruptura forma-se a 

diferentes profundidades e que os fatores de segurança variaram bastante em 

função das condições impostas. Porém, o que foi realmente plotado e 

monitorado em campo, foram fissuras na camada de solo superficial, da 

ordem de 15cm de largura, caracterizando uma ruptura localizada naquela 



  

área da meia encosta, encosta Noroeste, não chegando, possivelmente, a se 

formar por completo uma superfície de ruptura e um conseqüente rompimento 

e escorregamento da massa de solo, na situação de inverno intenso. Daí, 

portanto, não se pode definir qual a distribuição da atividade do movimento, se 

a superfície de ruptura está ou não progredindo, retrocedendo, alargando-se 

ou se dilatando. Entretanto, ressalta-se o fato de que, após a formação das 

trincas e fissuras (ruptura local), a tendência natural do movimento seria uma 

ruptura completa de uma determinada massa de solo da encosta, encosta 

Noroeste, através da formação e propagação de uma superfície de ruptura, a 

partir do ponto de ruptura localizada, a uma determinada profundidade. Isto 

tudo não ocorreu graças aos estudos realizados na área da encosta terem 

identificado, na época, a formação das trincas e fissuras e ter sido alertado o 

fato à Coordenadoria de Defesa Civil do Recife (CODECIR), a qual tomou as 

devidas providências impedindo a progressão do movimento. 

 

5.1.3.3. Estilo da Atividade 

 

O estilo da atividade do movimento de terra que ocorreu na encosta 

Noroeste do Alto do Reservatório pode ser caracterizado por um movimento 

de terra com fissuração sucessiva, Item (2.3.3), haja vista a suposição de que 

as fissuras surgiram concentradas na área da meia encosta, com movimentos 

de terra semelhantes e sem compartilhamento de material deslocado ou 

superfície de ruptura entre eles. 

 

5.1.4. VELOCIDADE DO MOVIMENTO 

 

A partir da primeira leitura efetiva no inclinômetro instalado na mia 

encosta, até o período de chuvas intensas no ano 2000, foram decorridos 8 

meses. Como o deslocamento registrado no instrumento foi da ordem de 

4,38mm, temos: 

 

 

anommmêsmm
meses

mm

tempo

todeslocamen
velocidade /57,6/55,0

8

38,4
  



  

 

Como o valor da velocidade, 6,57mm / ano, é menor do que o limite 

inferior da classe de velocidade muito lenta, 16mm / ano, a velocidade deste 

movimento é classificada como extremamente lenta, possuindo uma classe 1 

de velocidade (Tabela II.5); sendo imperceptível sem instrumentos e 

construções possíveis podendo ser empreendidas com precauções 

correspondendo a uma provável significação destrutiva. 

 

5.1.5. TEOR DE UMIDADE 

 

Das informações apresentadas neste capítulo, coletadas de pesquisas 

anteriores, o teor de umidade do material do movimento da encosta Noroeste 

do Alto do Reservatório, através da realização de ensaios, é caracterizado 

como úmido, contendo alguma quantidade de água, mas nenhuma água livre, 

comportando-se o material como um sólido plástico sem fluxo (Item 2.5). Este 

foi o teor de umidade presente durante todo o estágio da pré-ruptura. 

 

5.2. CARACTERIZAÇÃO GEOTÉCNICA DO MOVIMENTO DE MASSA DA 

ENCOSTA ALTO DO RESERVATÓRIO � ENCOSTA NOROESTE (NW) 

 

A partir do mesmo emprego da matriz 3D utilizada no caso do 

escorregamento do Capítulo anterior, quanto ao tipo do movimento, 

primeiro eixo da matriz de caracterização, conforme apresentado no Item 

(5.1.1.2) e no Item (5.1.2.3), a encosta Noroeste do Alto do Reservatório 

sofreu um movimento de terra caracterizado através de fissuração 

sucessiva da ordem de 15cm de largura, ou seja, uma ruptura local (pré-

ruptura). 

Quanto ao tipo de material, verificou-se, anteriormente, que a 

fissuração se deu na camada de solo da meia encosta formada por 

sedimentos não consolidados da Formação Barreiras, argila arenosa com 

silte, de consistência média, cor parda e, de plasticidade média a. Define-se 

daí o segundo eixo da matriz de caracterização. 



  

Já quanto aos estágios do movimento, terceiro eixo da matriz de 

caracterização geotécnica do movimento da encosta Noroeste do Alto do 

Reservatório, considera-se presente o estágio da pré-ruptura, somente, haja 

vista não ter ocorrido a formação de uma superfície de ruptura notável e 

completa, ou seja, não ter ocorrido, por conseguinte, um rompimento e 

deslizamento/escorregamento de massa de terra. 

Tenta-se, agora, obter-se a definição, para cada elemento da matriz de 

caracterização geotécnica do movimento da encosta Noroeste do Alto do 

Reservatório, no caso, considerando-se que somente haverá variação quanto 

ao estágio do movimento da pré-ruptura, dos parâmetros e leis de controle, 

dos fatores predisponentes, dos fatores acionantes e/ou agravantes, dos 

fatores reveladores e das conseqüências do movimento. 

 

5.2.1. ESTÁGIO DA PRÉ-RUPTURA 

 

5.2.1.1. Parâmetros e Leis de Controle 

 

Da mesma forma que no último Capítulo, ressalta-se, Item (2.7.1.1.1), 

que os movimentos de pré-ruptura incluem todos os movimentos que ocorrem 

antes da primeira ruptura: deformações elasto-plásticas associadas às 

variações nas tensões efetivas; deformações viscosas; e deformações e 

deslocamentos associados à ruptura progressiva. 

Daí, pode-se dizer, para o caso do movimento da encosta Noroeste do 

Alto do Reservatório, que o estágio da pré-ruptura caracterizou-se desde a 

ocupação antrópica desordenada da encosta, com a remoção da vegetação 

primitiva, execução de cortes e aterros para a construção de casas, o 

lançamento de águas servidas e esgoto e dos vazamentos de tubulações de 

abastecimento d�água no talude, até o período de chuvas intensas, junho a 

agosto de 2000, quando as tensões cisalhantes no solo da meia encosta, 

devido ao aumento da saturação da camada de solo superficial e diminuição 

da sucção com as águas das chuvas associadas às águas da ocupação 

antrópica, alcançaram a resistência ao cisalhamento de pico do solo, com 

aumento das poro-pressões e diminuição da tensão efetiva, e conseqüente 



  

ruptura local, com o surgimento de fissuras, sem, conduto, possibilitar a 

formação, por completo, de uma superfície potencial de ruptura e sem 

possibilitar a ocorrência do fenômeno da ruptura progressiva. 

Portanto, para o movimento de terra com fissuração sucessiva da 

encosta Noroeste do Alto do Reservatório, os parâmetros e as leis de controle 

referentes ao estágio da pré-ruptura podem ser considerados: 

- Critério de Ruptura de Mohr-Coulomb para Solos Não 

Saturados, considerando-se a ruptura local que, possivelmente, ocorreu no 

meio da encosta quando do aumento das tensões cisalhantes com a infiltração 

e acúmulo de água das chuvas e servidas, e quando das alterações neste 

estado de tensões,     b

fwafafff uuuc  tan'tan'  , onde: ff
  = 

resistência ao cisalhamento do solo não saturado; c� = intercepto da envoltória 

de ruptura de Mohr-Coulomb estendida no eixo da tensão cisalhante onde a 

tensão normal líquida e a sucção mátrica na ruptura são iguais a zero; é 

também conhecida como �coesão efetiva�; faf
u )(   = estado de tensão 

normal líquida no plano de ruptura na ruptura; afu  = pressão de ar dos poros 

no plano de ruptura na ruptura; '  = ângulo de atrito interno no plano de 

ruptura na ruptura;  
fwa

uu   = sucção mátrica no plano de ruptura na ruptura; 

b  = ângulo que indica o índice de aumento na resistência ao cisalhamento 

relativo à sucção mátrica,  
fwa

uu  ; 

- Princípio da Tensão Efetiva para Solos Não Saturados (BISHOP, 

1959) - a tensão efetiva é uma função da tensão total e da poro-pressão que 

controla o mecanismo de mudança de tensão, com a mudança de volume e 

mudança da resistência ao cisalhamento, cuja Equação da Tensão Efetiva: � 

=  - ua +  . (ua � uw), sendo  a tensão total, ua a pressão intersticial de ar ( 

- ua = tensão normal líquida), uw a pressão intersticial de água (ua - uw = 

sucção matricial), e  um parâmetro altamente dependente do grau de 

saturação (ou sucção), porém também influenciado pela trajetória de tensões 

e trajetória de drenagem a que o solo está submetido. O parâmetro  

depende, ainda, dos tipos de solos, de suas estruturas, dos ciclos de secagem 



  

e umedecimento (histerese) e  é diferente para problemas de resistência ou 

deformação (tipo de ensaio); 

- Relação Teor de Umidade X Sucção, com as respectivas variações 

dos teores de umidade e da sucção quando dos ciclos de umedecimento e 

secagem, histerese, por ocasião das estações de chuva, infiltração d�água e 

seca e, daí, gerações de poro-pressões positivas ou negativas na água, 

diminuindo ou aumentando, assim, a sucção e a resistência da massa de solo; 

- Relação Permeabilidade X Sucção, com as variações dos teores de 

umidade quando dos ciclos de umedecimento e secagem, provocando 

variações nas sucções e, conseqüentemente, nas permeabilidades dos solos, 

diminuindo ou aumentando devido a um aumento ou diminuição das sucções, 

respectivamente. 

 

5.2.1.2. Fatores Predisponentes 

 

Relembrando o conceito citado no Item (2.7.2), os fatores 

predisponentes nos dão a informação acerca da situação presente e 

determinam a resposta da encosta quando da ocorrência de um fator 

acionante. Assim, para o caso da encosta Noroeste do Alto do 

Reservatório, os seguintes fatores podem ser considerados como 

predisponentes ao estágio da pré-ruptura: 

- Complexo Climático, com o clima da região do Recife se 

enquadrando na classificação de Koppen como As�, tropical chuvoso, com 

total de chuva anual superior a 750mm e índices pluviométricos, em média, de 

2000mm anuais. Registro de precipitações mais elevadas: 600mm em junho; 

651mm em julho; e 450mm em agosto de 2000; 

- A ocupação antrópica desordenada ocasionando, entre outros 

problemas, a alteração do estado de tensões na encosta com a execução de 

cortes e aterros para a construção de casas e o lançamento indiscriminado de 

águas servidas e esgoto no solo e o vazamento nas tubulações de 

abastecimento de água, escoando sobre ou no interior do talude e se 

infiltrando no solo, de modo a contribuir para a redução da resistência e da 



  

sucção, aumentando a saturação (teor de umidade), a sobrecarga e as poro-

pressões na camada superficial do solo (até os 3,0 metros de profundidade); 

- A baixa permeabilidade, k, do solo da meia encosta, com valores 

compreendidos entre 2,5 X 10-5 e 7,04 X 10-5 m/s, acaba por contribuir e 

provocar, praticamente, os mesmos efeitos do fator acima, ou seja, a 

dificuldade para a água servida, o esgoto, os vazamentos em tubulações 

d�água e a água da chuva infiltrar a maiores profundidades no solo, devido a 

esta baixa permeabilidade, provoca um aumento na saturação do local, 

aumentando as tensões cisalhantes (sobrecarga), diminuindo a sucção e, 

conseqüentemente, a resistência. 

 

5.2.1.3. Fatores Acionantes ou Fatores Agravantes 

 

Foi apresentado no Item (2.7.2) que os fatores acionantes são aqueles 

que levam à ruptura ou aqueles que realmente acionam um determinado 

estágio e os fatores agravantes são aqueles que produzem uma modificação 

significante nas condições de estabilidade ou da velocidade do movimento. 

Para o caso da encosta Noroeste do Alto do Reservatório temos: 

- Aplicando-se o checklist proposto por CRUDEN & VARNES (1996), 

Figura (II.25), chega-se a conclusão de que as causas do movimento de terra 

da encosta em estudo foram: Causas Humanas, que foram a execução de 

cortes e aterros para a construção de casas (alteração do estado de tensões 

na encosta) e os lançamentos de águas servidas, de esgoto e dos 

vazamentos nas tubulações de abastecimento d�água indiscriminadamente na 

encosta, aliada à remoção da vegetação primitiva, provocando aumento nas 

tensões cisalhantes com a sobrecarga de água e, também, perda de 

resistência da camada de solo da encosta, particularmente, da meia encosta; 

e Causas Físicas, a ocorrência de chuvas intensas entre os meses de junho a 

agosto de 2000, de 600mm, 651mm e 450mm, respectivamente, provocando 

diminuição da resistência do solo e aumento nas tensões cisalhantes com 

sobrecarga de água, tudo, associado às causas humanas acima, contribuindo 

para a ocorrência de uma ruptura local com fissuração sucessiva na meia 

encosta da encosta Noroeste; 



  

- Segundo VARNES (1978), Item (2.9), o escorregamento pode ter 

várias causas, mas somente um fator acionante, ou seja, um único estímulo 

externo, sendo que, no caso do estágio da pré-ruptura do movimento de terra 

da encosta Noroeste do Alto do Reservatório, existiram duas causas para o 

estágio, porém o fator acionante foi a ação da água das chuvas intensas 

provocando a redução na resistência da camada de solo da meia encosta, até 

a profundidade de 3,0m, com o conseqüente aumento da sobrecarga e das 

poro-pressões, diminuição da sucção e da tensão efetiva, fazendo com que as 

tensões cisalhantes alcançassem o pico na área da meia encosta, implicando 

uma  ruptura local com fissuras na ordem de 15cm de largura; 

- Pode-se dizer que o fator agravante no estágio da pré-ruptura do 

movimento de terra da encosta Noroeste do Alto do Reservatório foi o 

lançamento de águas servidas e dos vazamentos das tubulações de 

abastecimento d�água na meia encosta, aliada à remoção da vegetação 

primitiva e à alteração no estado de tensões gerado pela execução de cortes e 

aterros para a construção de casas, devido à ocupação antrópica 

desordenada, colaborando para o aumento do grau de saturação do solo, 

aumento das tensões cisalhantes e sua conseqüente diminuição da 

resistência. 

 

5.2.1.4. Fatores Reveladores 

 

Como já mencionado, os fatores reveladores (Item 2.7.2) são aqueles 

que fornecem evidências do movimento da encosta e, para o estágio da pré-

ruptura podem ser: poro-pressões de água; deformações e movimentos; e 

variações nas características do solo. Portanto, para a encosta em estudo, o 

movimento apresenta os seguintes fatores reveladores para o estágio da pré-

ruptura: 

- Fissuração sucessiva de 15cm de largura na área da meia 

encosta indicando uma ruptura local, sendo o movimento de terra também 

ratificado através dos deslocamentos horizontais medidos com o inclinômetro, 

da ordem de 4,38mm nesta mesma área; 



  

- Prováveis aumentos das poro-pressões, temporários, até a 

profundidade de 3,0m na meia encosta, devido às chuvas intensas e às águas 

da ocupação antrópica, com diminuição da sucção e, conseqüentemente, da 

resistência com a presença de água no solo. 

 

5.2.1.5. Conseqüência do Movimento 

 

Como não chegou a ocorrer, possivelmente, a formação, por completo, 

de uma superfície potencial de ruptura e a ruptura da massa de terra envolvida 

no movimento da encosta Noroeste do Alto do Reservatório em agosto de 

2000, devido ao pronto acionamento pelos pesquisadores da Coordenadoria 

de Defesa Civil (CODECIR), a qual, na época, tomou as providências a 

contento, pode-se afirmar que a conseqüência real foi o alerta para o 

problema do Alto do Reservatório e das encostas dos morros de Recife, 

ocupadas precariamente, com riscos de ocorrência de escorregamentos, 

principalmente nos períodos de chuvas intensas, crescendo de importância a 

conscientização dos órgãos públicos na adoção real e permanente, ou seja, a 

execução propriamente dita dos programas de ações nos morros da cidade, 

visando sempre à prevenção de problemas futuros. 

 

5.2.1.5. Folha Modelo (Síntese) de Caracterização para o Estágio da Pré-

Ruptura do movimento de massa da encosta Alto do Reservatório � 

Encosta Noroeste (NW) 

 

Movimento de terra (pré-ruptura) inativo 
adormecido caracterizado através de 

fissuração sucessiva da ordem de 15cm 
de largura, ou seja, uma ruptura local. 

 

 

Estágio: pré-ruptura 

Material: sedimentos não consolidados da 
Formação Barreiras, camada de argila 

arenosa com silte 



  

Parâmetros e leis de controle: 
- Critério de Ruptura de Mohr-Coulomb para Solos Não 

Saturados (     b

fwafafff uuuc  tan'tan'  ); 

- Princípio da Tensão Efetiva para Solos Não Saturados (� =  
- ua +  . (ua � uw)); 

- Relação Teor de Umidade X Sucção; 
- Relação Permeabilidade X Sucção. 
 

 
Fatores predisponentes: 

- Complexo Climático; 
- Ocupação antrópica desordenada; 
- Baixa permeabilidade, k, do solo da meia encosta, com 

valores compreendidos entre 2,5 X 10-5 e 7,04 X 10-5 m/s. 

 
Fatores acionantes ou agravantes: 

- Fator acionante: a ação da água das chuvas intensas, 

provocando a redução na resistência da camada de solo da meia 

encosta, até a profundidade de 3,0m, no período de chuvas 

intensas entre junho e agosto de 2000; 
- Fator agravante: o lançamento de águas servidas, esgoto, e 

águas provenientes de vazamentos nas tubulações da 

Concessionária Local na meia encosta, aliada à remoção da 

camada de vegetação primitiva e à alteração no estado de 

tensões gerado pela execução de cortes e aterros para a 
construção de casas. 

 
 
Fatores reveladores: 

- Fissuração sucessiva de 15cm de largura na área da meia 

encosta indicando uma ruptura local, sendo o movimento de 
terra também ratificado através dos deslocamentos horizontais 

medidos com o inclinômetro, da ordem de 4,38mm, nesta 

mesma área; 
- Prováveis aumentos das poro-pressões, temporários, até a 

profundidade de 3,0m na meia encosta, devido às chuvas 

intensas e às águas da ocupação antrópica. 
 

 
Conseqüências do movimento: 

- Não chegou a ocorrer ruptura da massa de terra envolvida no 
movimento, meia encosta, devido ao pronto acionamento da 
Coordenadoria de Defesa Civil (CODECIR) pelos pesquisadores; 

- A conseqüência real foi o alerta para o problema das 

encostas de Recife, ocupadas precariamente, com riscos de 
ocorrência de escorregamentos, principalmente nos períodos de 

chuvas intensas, crescendo de importância a conscientização 

dos órgãos públicos na adoção real e permanente dos 



  

programas de ações nos morros. 
 

 

5.3. CLASSIFICAÇÃO DO MOVIMENTO DE MASSA DA ENCOSTA ALTO 

DO RESERVATÓRIO � ENCOSTA SUL (S), O CASO DO BOLEIRO 

 

O movimento de massa da encosta Sul do Alto do Reservatório 

ocorreu, conforme mencionado no Item (3.4) e no início deste capítulo, 

durante o ano de 1996 (Figura V.1). 

O Programa de Investigação Geotécnica foi desenvolvido na encosta 

Noroeste no ano 2000, pois na encosta Sul o deslizamento já tinha 

acontecido, bem como a remoção dos materiais e, devido à inexistência das 

atividades de campo e laboratório e da análise de estabilidade da encosta 

deste lado Sul do Alto do Reservatório, fica difícil a completa e precisa 

definição das características, da geometria, da atividade do movimento e da 

sua velocidade, bem como da sua caracterização geotécnica. 

Entretanto, consultando-se o trabalho de GUSMÃO FILHO et al. (1997) 

e se fazendo associações com os resultados dos ensaios e da análise de 

estabilidade executados para a encosta Noroeste e estudados no Capítulo 3, 

bem como se fazendo associações com a classificação e caracterização 

geotécnica desenvolvidas nos Itens (5.1 e 5.2), podem ser apresentadas 

algumas considerações e conclusões para o movimento de massa da encosta 

Sul, o caso do Boleiro, as quais seguem nos próximos itens. 

         



  

Figura V.1 - Foto aérea do Alto do Reservatório com a marcação do 

movimento de massa do Boleiro (GUSMÃO FILHO et al., 1997) 

 

5.3.1. TIPO DO MOVIMENTO E MATERIAL DO BOLEIRO 

 

Analisando-se as informações contidas em trabalhos e pesquisas 

anteriores, constata-se que o movimento de terra que aconteceu, no ano de 

1996, na encosta Sul (S) do Alto do Reservatório trata-se de um 

escorregamento de terra, conforme definição e nomenclatura constantes do 

Item (2.1) e Tabela (II.1), respectivamente. Não se pode definir se o 

deslizamento foi rotacional, translacional ou composto devido à falta de um 

conhecimento preciso das características e geometria do escorregamento, 

sabendo-se, apenas, que foi mobilizado um volume significativo de solo 

estimado em 50.000m³. 

Este escorregamento aconteceu no solo do Alto do Reservatório, 

formado por sedimentos não consolidados da Formação Barreiras, na encosta 

Sul (S), na camada de areia argilosa, pois a superfície de ruptura deve ter 

alcançado profundidade menor ou igual a 6m. 

 

5.3.2. ATIVIDADE DO MOVIMENTO 

 

5.3.2.1. Estado da Atividade 

 

Pode-se dizer que o escorregamento de terra que ocorreu na encosta 

Sul do Alto do Reservatório, com relação à sua cronologia, caracteriza-se 

como um escorregamento de terra inativo adormecido, haja vista a sua 

ocorrência, em relação aos dias atuais, ter sido anterior ao ciclo de estações 

passado e as prováveis causas (ocupação antrópica desordenada: com 

execução de cortes e aterros para a construção de casas, lançamento 

indiscriminado de águas servidas e esgoto no solo, vazamento nas tubulações 

da Concessionária Estadual de Água; mau direcionamento da drenagem de 

águas pluviais; baixa permeabilidade do solo; e estação chuvosa) 

permanecem aparentes e atuantes. Algumas medidas foram tomadas para 



  

impedir a ocorrência de novos deslizamentos, como construção de canaletas 

de drenagem e colocação de lonas plásticas, porém não seria correto dizer 

que o escorregamento é inativo estabilizado e nem tão pouco abandonado, ou 

seja, que todas as medidas necessárias foram tomadas e que a encosta 

nunca mais correrá o risco de novos movimentos, haja vista que a ocupação 

antrópica ainda existe, bem como a contribuição das águas das chuvas como 

mencionado. 

 

5.3.2.2. Distribuição da Atividade 

 

Conforme depoimentos de moradores do local, houve o rompimento de 

uma tubulação de abastecimento d�água que passava na crista da encosta 

Sul, poucos dias antes do escorregamento de terra, tubulação esta de 

diâmetro e vazão consideráveis, conclui-se, possivelmente, que a superfície 

de ruptura tenha iniciado a sua formação do topo, crista, onde, provavelmente, 

as poro-pressões atingiram valores bastante elevados (positivos), diminuindo 

a sucção e, conseqüentemente, a resistência, em direção à base, pé da 

encosta, ou seja, estendendo-se na direção do movimento, o que caracteriza a 

distribuição da atividade do escorregamento de terra da encosta Sul do Alto do 

Reservatório como a superfície de ruptura tendo avançado na direção do 

movimento, Item (2.3.2). 

 

5.3.2.3. Estilo da Atividade 

 

Não se teve acesso a informações que permitam uma melhor definição 

do estilo da atividade do escorregamento do Boleiro, porém, supõe-se que o 

mesmo tenha se processado de forma única ou isolada. 

 

5.3.3. VELOCIDADE DO MOVIMENTO 

 

Não se teve acesso a dados e informações registrados que possibilitem 

uma precisão na determinação da velocidade do movimento em questão. 

Porém, estima-se que o escorregamento da encosta Sul do Alto do 



  

Reservatório, o qual ocorreu após um período de chuvas (abril de 1996), tenha 

ocorrido com velocidade muito rápida, entre 3,0m/min e 5,0m/s, pois a 

superfície de ruptura que pode ter se formado, desenvolveu-se, após o 

rompimento, poucos dias antes do deslizamento, de uma tubulação, de 

diâmetro considerável, de abastecimento d�água e após uma precipitação 

acumulada de chuva em torno de 460mm no mês do escorregamento (média 

mensal era de 140mm), do topo/crista da encosta, onde se situava a tubulação 

rompida e onde as poro-pressões foram, possivelmente, bastante elevadas 

(positivas), ao pé, provocando o movimento da massa de solo como um todo, 

o que enquadraria esta etapa como possuindo uma classe 6 de velocidade, 

com algumas perdas de vida, devido a esta velocidade muito alta, não 

permitindo que todas as pessoas escapassem correspondendo a uma 

provável significação destrutiva. 

 

5.4. CARACTERIZAÇÃO GEOTÉCNICA DO MOVIMENTO DE MASSA DA 

ENCOSTA ALTO DO RESERVATÓRIO � ENCOSTA SUL (S), O CASO DO 

BOLEIRO 

 

Como o escorregamento ocorreu no período de chuvas intensas, aliado 

à ocupação antrópica desordenada e vazamento de tubulações de água, os 

quais foram consideradas como situações de inverno intenso na análise da 

estabilidade da encosta Noroeste, é provável que a superfície potencial de 

ruptura, caso tenha se formado por completo, não tenha ultrapassado aos 6 

metros de profundidade, atingindo, portanto, a camada de areia argilosa 

(segundo eixo da matriz de caracterização � tipo de material). 

O primeiro eixo da matriz de caracterização, tipo do movimento, foi 

definido como sendo um escorregamento de terra inativo adormecido 

isolado, cuja superfície de ruptura avançou na direção do movimento. 

Quanto aos estágios do movimento, terceiro eixo da matriz de 

caracterização geotécnica do escorregamento da encosta Sul do Alto do 

Reservatório, considera-se presente os estágios da pré-ruptura, ruptura e 

pós-ruptura, haja vista não ter ocorrido reativação do escorregamento e, 

portanto, a caracterização deste último estágio. 



  

Parte-se, agora, para a tentativa de definição, para cada elemento da 

matriz de caracterização geotécnica do escorregamento do Boleiro, no caso, 

considerando que somente haverá variação quanto aos estágios do 

escorregamento (pré-ruptura, ruptura e pós-ruptura), dos parâmetros e leis de 

controle, dos fatores predisponentes, dos fatores acionantes e/ou agravantes, 

dos fatores reveladores e das conseqüências do movimento. 

Tendo em vista a inexistência de dados que possibilitem avaliações de 

parâmetros como: rugosidade da superfície; energia de 

amolgamento/desintegração; resistência não drenada; e outros, o estudo do 

estágio da pós-ruptura não será desenvolvido para o escorregamento em 

apreço. 

 

5.4.1. ESTÁGIO DA PRÉ-RUPTURA 

 

5.4.1.1. Parâmetros e Leis de Controle 

 

Os movimentos de pré-ruptura incluem todos os movimentos que 

ocorrem antes da primeira ruptura: deformações elasto-plásticas associadas 

às variações nas tensões efetivas; deformações viscosas; e deformações e 

deslocamentos associados à ruptura progressiva. 

Para o caso do escorregamento da encosta Sul do Alto do Reservatório 

no dia 29 de abril de 1996, supõe-se que o estágio da pré-ruptura 

caracterizou-se, de forma análoga ao estágio da pré-ruptura da encosta 

Noroeste, desde a ocupação antrópica desordenada da encosta, com a 

remoção da vegetação primitiva, com a execução de cortes e aterros para a 

construção de casas e o lançamento de águas servidas, esgoto e dos 

vazamentos de tubulações de abastecimento d�água no talude, até o período 

de chuvas intensas, abril a agosto de 1996, com cerca de 460mm de chuva 

acumulada no mês do deslizamento (média mensal era cerca de 140mm, 

GUSMÃO FILHO et al. (1997)). 

As tensões cisalhantes no solo da crista/topo da encosta alcançaram a 

resistência ao cisalhamento de pico do solo na área da crista, devido ao 

aumento da saturação da camada de solo e diminuição da sucção com as 



  

águas das chuvas associadas às águas da ocupação antrópica, 

principalmente, à água advinda do rompimento de uma tubulação de 

abastecimento d�água de diâmetro e vazão consideráveis, com aumento das 

poro-pressões e diminuição da tensão efetiva, implicando, possivelmente, uma 

ruptura local interna dentro de uma zona de cisalhamento plástico e o 

posterior desenvolvimento cinemático de uma superfície potencial de ruptura, 

sem, contudo, a ocorrência do fenômeno da ruptura progressiva. 

Um outro aspecto diferente em relação à encosta Noroeste, além do 

rompimento da tubulação d�água mencionado, é o fato da falta de informações 

que possibilitem afirmar se houve ou não ruptura local aparente na área da 

crista da encosta Sul do Alto do Reservatório, considerando-se, apenas, que 

deve ter havido uma ruptura local interna, devido à infiltração d�água da 

tubulação rompida e da ocupação antrópica, bem como, à ação da água da 

chuva. Ressalta-se, entretanto, que pode ter acontecido ruptura local 

aparente, conforme ocorreu na meia encosta Noroeste, fissuras não foram 

identificadas e registradas. 

Portanto, para o escorregamento de terra isolado da encosta Sul do 

Alto do Reservatório, os parâmetros e as leis de controle referentes ao estágio 

da pré-ruptura podem ser considerados: 

- Critério de Ruptura de Mohr-Coulomb para Solos Não 

Saturados, considerando-se a ruptura local interna que deve ter ocorrido na 

crista da encosta, quando do rompimento da tubulação de abastecimento 

d�água aliada à influência da ocupação antrópica e às águas das chuvas, 

    b

fwafafff uuuc  tan'tan'  , onde: ff  = resistência ao 

cisalhamento do solo não saturado; c� = intercepto da envoltória de ruptura de 

Mohr-Coulomb estendida no eixo da tensão cisalhante onde a tensão normal 

líquida e a sucção mátrica na ruptura são iguais a zero; é também conhecida 

como �coesão efetiva�; faf u )(   = estado de tensão normal líquida no plano 

de ruptura na ruptura; 
af

u  = pressão de ar dos poros no plano de ruptura na 

ruptura; '  = ângulo de atrito interno no plano de ruptura na ruptura;  
fwa

uu   

= sucção mátrica no plano de ruptura na ruptura; 
b  = ângulo que indica o 



  

índice de aumento na resistência ao cisalhamento relativo à sucção mátrica, 

 
fwa

uu  ; 

- Princípio da Tensão Efetiva para Solos Não Saturados (BISHOP, 

1959) - a tensão efetiva é uma função da tensão total e da poro-pressão que 

controla o mecanismo de mudança de tensão, com a mudança de volume e 

mudança da resistência ao cisalhamento, cuja Equação da Tensão Efetiva: � 

=  - ua +  . ( ua � uw ), sendo  a tensão total, ua a pressão intersticial de ar ( 

 - ua = tensão normal líquida ), uw a pressão intersticial de água ( ua - uw = 

sucção matricial ), e  um parâmetro altamente dependente do grau de 

saturação (ou sucção), porém também influenciado pela trajetória de tensões 

e trajetória de drenagem a que o solo está submetido. O parâmetro  

depende, ainda, dos tipos de solos, de suas estruturas, dos ciclos de secagem 

e umedecimento (histerese) e  é diferente para problemas de resistência ou 

deformação (tipo de ensaio); 

- Relação Teor de Umidade X Sucção, com as respectivas variações 

dos teores de umidade e da sucção quando dos ciclos de umedecimento e 

secagem, histerese, por ocasião das estações de chuva, infiltrações e seca e, 

daí, gerações de poro-pressões positivas ou negativas na água, diminuindo ou 

aumentando, assim, a sucção e a resistência da massa de solo; 

- Relação Permeabilidade X Sucção, com as variações dos teores de 

umidade quando dos ciclos de umedecimento e secagem, provocando 

variações nas sucções e, conseqüentemente, nas permeabilidades dos solos, 

diminuindo ou aumentando devido a um aumento ou diminuição das sucções, 

respectivamente. 

 

5.4.1.2. Fatores Predisponentes 

 

Para o caso da encosta Sul do Alto do Reservatório, os seguintes 

fatores podem ser considerados como predisponentes ao estágio da pré-

ruptura: 

- Complexo Climático, com o clima da região do Recife se 

enquadrando na classificação de Koppen como As�, tropical chuvoso, com 

total de chuva anual superior a 750mm e índices pluviométricos, em média, de 



  

2000mm anuais e 140mm mensais. Registro de precipitações mais elevadas: 

460mm em abril de 1996, mês do deslizamento; 

- A ocupação antrópica desordenada ocasionando, entre outros 

problemas, a alteração do estado de tensões na encosta com a execução de 

cortes e aterros para a construção de casas, a remoção da vegetação 

primitiva, o lançamento indiscriminado de águas servidas e esgoto no solo e o 

vazamento nas tubulações de abastecimento de água, escoando sobre ou no 

interior do talude e se infiltrando no solo, de modo a contribuir para a redução 

da resistência e da sucção, aumentando a saturação (teor de umidade), a 

sobrecarga e as poro-pressões; 

- A baixa permeabilidade, k, dos solos do Alto do Reservatório, com 

valores compreendidos entre 10-5 a 10-7 m/s, acaba por contribuir e provocar, 

praticamente, os mesmos efeitos do fator acima, ou seja, a dificuldade para a 

água servida, dos vazamentos e a água da chuva infiltrar a maiores 

profundidades devido à baixa permeabilidade do solo da encosta Sul, na crista 

(topo/ombro) da encosta, provoca um aumento na saturação do local, 

aumentando as tensões cisalhantes e diminuindo a sucção e, 

conseqüentemente, a resistência. 

 

5.4.1.3. Fatores Acionantes ou Fatores Agravantes 

 

Para o caso da encosta Sul do Alto do Reservatório temos: 

- Aplicando-se o checklist proposto por CRUDEN & VARNES (1996), 

Figura (II.25), chega-se a conclusão de que as causas do escorregamento de 

terra da encosta em estudo foram: Causas Humanas, que foram as execuções 

de cortes e aterros para a construção de casas, os lançamentos de águas 

servidas, esgoto e dos vazamentos nas tubulações de abastecimento d�água 

indiscriminadamente na encosta (poucos dias antes do movimento houve o 

rompimento de uma tubulação d�água com diâmetro e vazão consideráveis na 

crista da encosta), aliada à remoção da vegetação primitiva, provocando 

aumento nas tensões cisalhantes com a sobrecarga de água e, também, 

perda de resistência da camada de solo da encosta, particularmente, da 

crista/topo encosta; e Causas Físicas, a ocorrência de chuvas intensas entre 



  

os meses de abril a agosto de 1996, com média anual de 2000mm e mensal 

de 140mm, sendo que no mês do deslizamento a média acumulada até o dia 

29 de abril foi em torno de 460mm, provocando diminuição da resistência do 

solo e aumento nas tensões cisalhantes com sobrecarga de água, tudo, 

associado às causas humanas acima, contribuindo, possivelmente, para a 

ruptura interna local dentro de uma zona de cisalhamento plástico, na área da 

crista da encosta e, para a formação de uma superfície de ruptura, 

estendendo-se do topo à base da encosta, terminando por acontecer o 

rompimento e o escorregamento da massa de solo; 

- No caso do estágio da pré-ruptura do escorregamento de terra da 

encosta Sul do Alto do Reservatório, existiram duas causas para o estágio, 

porém o fator acionante foi o rompimento de uma tubulação de 

abastecimento d�água provocando a redução na resistência da camada de 

solo da crista/topo da encosta, camada de areia argilosa, tubulação esta de 

diâmetro e vazão consideráveis, com o conseqüente aumento da sobrecarga e 

das poro-pressões, diminuição da sucção e da tensão efetiva, e fazendo com 

que as tensões cisalhantes alcançassem o pico na área da crista da encosta, 

implicando, possivelmente, uma ruptura local interna e a formação de uma 

superfície potencial de ruptura, provavelmente até a profundidade de 6,0m 

(condição de inverno intenso), estendendo-se do topo ao pé da encosta; 

- Pode-se dizer que os fatores agravantes no estágio da pré-ruptura 

do escorregamento de terra da encosta Sul do Alto do Reservatório foram: a 

ocorrência de chuvas intensas no mês de abril de 1996, com uma quantidade 

acumulada de 460mm, fato que superou a média mensal de 140mm; e o 

lançamento de águas servidas, esgoto e de possíveis outros vazamentos nas 

tubulações de abastecimento d�água na encosta, aliada à remoção da 

vegetação primitiva e à alteração do estado de tensões na encosta com a 

execução de cortes e aterros para a construção de casas, devido à ocupação 

antrópica desordenada, colaborando para o aumento do grau de saturação do 

solo e sua conseqüente diminuição da resistência e, das tensões cisalhantes. 

 

5.4.1.4. Fatores Reveladores 

 



  

Para a encosta em estudo, o movimento apresenta os seguintes fatores 

reveladores para o estágio da pré-ruptura, partindo-se do princípio que não 

houve ruptura local aparente antes da ruptura como um todo da massa de 

solo, haja vista o autor não ter tido acesso a informações que possibilitassem 

esta afirmação, tendo ocorrido, possivelmente, uma ruptura local interna antes 

desta ruptura: 

- Prováveis aumentos das poro-pressões, temporários, 

principalmente àqueles gerados na crista da encosta, devido ao rompimento 

na tubulação de abastecimento d�água, aliado às chuvas e ocupação 

antrópica, com diminuição da sucção e, conseqüentemente, da resistência e 

aumento da sobrecarga com a presença de água no solo. 

 

5.4.1.5. Conseqüência do Movimento 

 

A conseqüência do movimento no estágio da pré-ruptura do 

escorregamento da encosta Sul (S) do Alto do Reservatório foi a ruptura como 

um todo de toda a massa de solo do topo ao pé da encosta, a partir da 

possível formação e desenvolvimento cinemático, por completo, de uma 

superfície potencial de ruptura, provavelmente até a profundidade de 6,0m 

(camada de areia argilosa). 

 

5.4.1.6. Folha Modelo (Síntese) de Caracterização para o Estágio da Pré-

ruptura do movimento de massa da encosta Alto do Reservatório � 

Encosta Sul (S), o caso do Boleiro 

 

Escorregamento de terra inativo 

adormecido isolado, com avanço da 
superfície de ruptura na direção do 

movimento. 
 

 

Parâmetros e leis de controle: 
- Critério de Ruptura de Mohr-Coulomb para Solos Não 

Saturados (     b

fwafafff uuuc  tan'tan'   ); 

- Princípio da Tensão Efetiva para Solos Não Saturados ( � = 

Estágio: pré-ruptura 

Material: sedimentos não consolidados da 

Formação Barreiras, camada de areia argilosa 



  

 - ua +  . ( ua � uw ) ); 
- Relação Teor de Umidade X Sucção; 
- Relação Permeabilidade X Sucção. 
 

 
Fatores predisponentes: 

- Complexo Climático; 
- Ocupação antrópica desordenada; 
- Baixa permeabilidade, k, do solo do Alto do Reservatório, com 

valores compreendidos entre 10-5 a 10-7 m/s. 

 
Fatores acionantes ou agravantes: 

- Fator acionante: o rompimento de uma tubulação de 

abastecimento d�água, provocando redução na resistência da 

camada de solo da crista/topo da encosta, tubulação esta de 

diâmetro e vazão consideráveis; 
- Fatores agravantes: ocorrência de chuvas intensas no mês de 

abril de 1996, com uma quantidade acumulada de 460mm, fato 
que superou a média mensal de 140mm; e o lançamento de 

águas servidas e de esgoto e águas provenientes de possíveis 

outros vazamentos nas tubulações da Concessionária Local na 

encosta, aliada à remoção da camada de vegetação primitiva e à 

alteração do estado de tensões na encosta com a execução de 

cortes e aterros para a construção de casas. 
 

 
Fatores reveladores: 

- Prováveis aumentos das poro-pressões, temporários, 

principalmente àqueles gerados na crista da encosta, devido ao 

rompimento na tubulação de abastecimento d�água, aliado às 

chuvas e ocupação antrópica, com diminuição da sucção e da 

resistência e aumento da sobrecarga com a presença de água 

no solo. 
 

 
Conseqüências do movimento: 

- A conseqüência do movimento foi a ruptura como um todo de 

toda a massa de solo do topo ao pé da encosta, a partir da 
formação e desenvolvimento cinemático, por completo, de uma 

superfície potencial de ruptura, provavelmente até a 

profundidade de 6,0. 
 

 

5.4.2. ESTÁGIO DA RUPTURA 

 

5.4.2.1. Parâmetros e Leis de Controle 

 



  

Na encosta Sul (S) do Alto do Reservatório, a superfície de ruptura 

pode ter se formado, estendendo-se na direção do movimento do material 

deslocado, iniciando-se na crista/topo da encosta, onde possivelmente ocorreu 

uma ruptura local interna numa zona de cisalhamento plástico, e se dirigindo 

em direção a base. Pode-se dizer que os parâmetros e as leis de controle do 

estágio da ruptura da encosta Sul do Alto do Reservatório foi, basicamente, o 

Critério de Ruptura de Mohr-Coulomb para Solos Não Saturados, 

    b

fwafafff uuuc  tan'tan'  . 

 

5.4.2.2. Fatores Predisponentes, Acionantes ou Agravantes e Fatores 

Reveladores 

 

Para o escorregamento de terra isolado, com avanço da superfície de 

ruptura na direção do movimento, o estágio da ruptura da encosta Sul do 

Alto do Reservatório apresenta os seguintes fatores predisponentes, 

acionantes e reveladores: 

- O complexo climático, a ocupação antrópica e a baixa 

permeabilidades dos solos do Alto do Reservatório podem ser considerados 

como os fatores predisponentes à ruptura do escorregamento da encosta 

Sul; 

- Os fatores acionantes ou agravantes foram todos os fatores ligados ao 

estágio da pré-ruptura, com o rompimento da tubulação de abstecimento 

d�água sendo o fator acionante, e a ocorrência de chuvas intensas, bem 

como o lançamento de águas servidas e de esgoto e águas provenientes de 

possíveis outros vazamentos nas tubulações da Concessionária Local na 

encosta, aliada à remoção da camada de vegetação primitiva e à alteração do 

estado de tensões na encosta com a execução de cortes e aterros para a 

construção de casas, como fatores agravantes; 

- Como fatores reveladores pode-se dizer que eles foram 

representados pelo próprio deslocamento da massa de solo, encosta abaixo e 

pela provável exposição, total ou parcial, da superfície de deslizamento. 

 

5.4.2.3. Conseqüências do Movimento 



  

 

Uma conseqüência do movimento no estágio da ruptura do 

escorregamento da encosta Sul do Alto do Reservatório foi a pós-ruptura, com 

o deslocamento de toda a massa de solo rompida, avançando sobre as casas, 

vielas e pessoas, e provocando 16 mortes e cerca de 1000 desabrigados, ou 

seja, prejuízos econômicos e sociais. 

A outra conseqüência do deslizamento foi a solicitação por parte da 

Prefeitura de Recife à UFPE para a realização dos estudos necessários à 

análise do acidente, com vistas à recuperação do local. Os estudos, conforme 

mencionado, foram executados com base na encosta Noroeste de mesmas 

feições geológicas, morfológicas e condições de ocupação, implicando, além 

da solução para a recuperação do local, a elaboração de um Programa de 

Ação Permanente nos Morros da cidade do Recife, com todas as diretrizes 

básicas, o qual foi apresentado às autoridades competentes para as devidas 

providências. 

 

5.4.2.4. Folha Modelo (Síntese) de Caracterização para o Estágio da 

Ruptura do movimento de massa da encosta Alto do Reservatório � 

encosta Sul (S), o caso do Boleiro 

 

Escorregamento de terra inativo 

adormecido isolado, com avanço da 
superfície de ruptura na direção do 

movimento. 
 

 

 

Parâmetros e leis de controle: 
- Critério de Ruptura de Mohr-Coulomb para Solos Não Saturados 

(     b

fwafafff uuuc  tan'tan'   ). 

 
Fatores predisponentes: 

- Complexo climático; 
- Ocuapação antrópica; 
- Baixa permeabilidade dos solos do Alto do Reservatório. 

 

Estágio: ruptura 

Material: sedimentos não consolidados da 

Formação Barreiras, camada de areia argilosa 



  

Fatores acionantes ou agravantes: 
- Todos os fatores ligados ao estágio da pré-ruptura, com o rompimento 

da tubulação de abastecimento d�água sendo o fator acionante, e a 
ocorrência de chuvas intensas, bem como o lançamento de águas 

servidas e de esgoto e águas provenientes de possíveis outros 

vazamentos nas tubulações da Concessionária Local na encosta, aliada 

à remoção da camada de vegetação primitiva e à alteração do estado 

de tensões na encosta com a execução de cortes e aterros para a 

construção de casas, como fatores agravantes. 
 
 

Fatores reveladores: 
- Deslocamento da massa de solo, encosta abaixo, e pela provável 

exposição, total ou parcial, da superfície de deslizamento. 
 
Conseqüências do movimento: 

- Pós-ruptura, com o deslocamento de toda a massa de solo rompida, 
avançando sobre as casas, vielas e pessoas, e provocando 16 mortes 

e cerca de 1000 desabrigados, ou seja, prejuízos econômicos e 

sociais. 
- Solicitação por parte da Prefeitura de Recife à UFPE para a 

realização dos estudos necessários à análise do acidente, com 
vistas à recuperação do local, implicando, além da solução para a 

recuperação do local, a elaboração de um Programa de Ação 

Permanente nos Morros da cidade de Recife. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

CAPÍTULO 6 

 

VI. CONCLUSÕES E SUGESTÕES 

 

Neste capítulo, apresenta-se as principais conclusões e sugestões para 

pesquisas futuras. 

 

6.1. CONCLUSÕES 

 

Realizando-se a classificação do movimento de massa que ocorreu na 

encosta Espinhaço da Gata, na rodovia PE-89 � município de Machados � PE, 

aplicando-se a terminologia sugerida pela Comissão de Escorregamentos da 

Associação Internacional de Geologia de Engenharia (IAEG) (1990), a qual é 

consistente com a terminologia do Glossário do Grupo de Trabalho da 

UNESCO (WP/WLI 1990, 1991, 1993 a,b) e presente em CRUDEN e 

VARNES (1996) e, posteriormente, realizando-se a caracterização geotécnica 

do movimento de massa da encosta Espinhaço da Gata, aplicando-se os 

conceitos e o modelo de caracterização geotécnica propostos por LEROUEIL 

et al. (1996 e 1998) e LEROUEIL (2001 e 2004), chegou-se às seguintes 

conclusões: 

- O movimento que ocorreu na encosta do Espinhaço da Gata apresentou as 

características obtidas e constantes da Figura (IV.4) e da Tabela (IV.1), sendo que, a 

partir dessas caractererísitcas, foi possível se chegar à geometria do movimento, 

conforme o diagrama e as dimensões do movimento constantes da Figura (IV.5) e 

Tabela (IV.2); 



  

- O volume aproximado do movimento foi de 108.493,02m³, volume de 

material antes do movimento, e de 113.826,45m³, para o volume estimado de material 

deslocado; 

- Quanto ao tipo de movimento, o Espinhaço da Gata caracteriza-se como um 

escorregamento de terra translacional, considerando-se as duas hipóteses de ocorrência 

do deslizamento, ou seja, com uma ou duas etapas; 

- Quanto à atividade do movimento, também se considerando as duas hipóteses 

de deslizamento: apresenta estado de atividade caracterizado como um escorregamento 

inativo adormecido; distribuição retrogressiva; e estilo único / isolado; 

- Quanto à velocidade do movimento, considerando-se a hipótese de 

que o deslizamento ocorreu em duas etapas, estima-se que a primeira etapa 

do escorregamento ocorreu com velocidade lenta, entre 1,6m/ano e 1,3m/mês, 

enquadrando a etapa como possuindo uma classe 3 de velocidade, com 

construção corretiva podendo ser empreendida durante o movimento e 

estruturas insensíveis podendo ser mantidas com trabalho de manutenção 

frequente correspondendo a uma provável significação destrutiva. Já a 

segunda etapa, estima-se ter ocorrido com velocidade rápida, entre 1,8m/h e 

3,0m/min, o que enquadraria esta etapa como possuindo a classe 5 de 

velocidade, com evacuação de fuga possível, estruturas, posses e 

equipamentos destruídos como provável significação destrutiva. 

- Considerando-se que o escorregamento tenha ocorrido em uma única 

etapa, quanto à velocidade do movimento, estima-se que o mesmo tenha 

acontecido com velocidade rápida, entre 1,8m/h e 3,0m/min, o que 

enquadraria esta etapa como possuindo a classe 5 de velocidade, com 

evacuação de fuga possível, estruturas, posses e equipamentos destruídos 

como provável significação. 



  

- O teor de umidade do material do escorregamento da encosta do 

Espinhaço da Gata é caracterizado como úmido, com relação às duas 

hipóteses, contendo alguma quantidade de água, mas nenhuma água livre, 

comportando-se o material como um sólido plástico sem fluxo; 

- Quanto à caracterização Geotécnica do escorregamento do Espinhaço 

da Gata, para as duas hipóteses de ocorrência, definiram-se os três eixos da 

matriz de caracterização: tipo de movimento � escorregamento de terra 

translacional inativo adormecido, como primeiro eixo; tipo de material � solo 

residual de gnaisse � areia siltosa, como segundo eixo; e como terceiro eixo, 

estágios do movimento � presentes os estágios da pré-ruptura, ruptura e pós-

ruptura. As folhas modelos de caracterização, com as peculiaridades 

respectivas das duas hipóteses de movimento (parâmetros e leis de controle, 

fatores predisponentes, fatores acionantes ou agravantes, fatores reveladores 

e consequências do movimento) e para os estágios da pré-ruptura e ruptura, 

estão apresentadas no Capítulo 4. 

Realizando-se a classificação e a caracterização geotécnica do 

movimento de massa que ocorreu na encosta Alto do Reservatório, em Nova 

Descoberta � Recife � PE, da mesma forma que para o Espinhaço da Gata, 

chegou-se às seguintes conclusões: 

Para o movimento da encosta Noroeste (NW) 

- Ocorreram fissuras da ordem de 15cm de largura na meia encosta do Alto do 

Reservatório, sem a formação ou identificação de uma superfície potencial de ruptura 

e, por conseguinte, sem a caracterização precisa da possível massa a ser deslocada, 

fatos estes que não possibilitam maiores definições quanto às características e 

geometria do movimento, tudo segundo o modelo proposto pela Associação 

Internacional de Geologia de Engenharia � IAEG, 1990; 

- Quanto ao tipo de movimento, após análises das considerações gerais do 

movimento da encosta do Alto do Reservatório, concluiu-se que ocorreu, somente, um 



  

movimento de terra caracterizado através de fissuras da ordem de 15cm, ou seja, uma 

ruptura local, sem, contudo, configurar-se um deslizamento / escorregamento de terra 

generalizado; 

- Quanto à atividade do movimento: apresenta estado caractertizado como um 

movimento de terra inativo adormecido; não se podendo definir qual a distribuição da 

atividade do movimento; e estilo caracterizado por um movimento de terra com 

fissuração sucessiva; 

- Quanto à velocidade do movimento, como o valor calculado da 

velocidade, 6,57mm / ano, é menor do que o limite inferior da classe de 

velocidade muito lenta, 16mm / ano, a velocidade deste movimento é 

classificada como extremamente lenta, possuindo uma classe 1 de velocidade; 

sendo imperceptível sem instrumentos e construções possíveis podendo ser 

empreendidas com precauções correspondendo a uma provável significação 

destrutiva; 

- O teor de umidade do material do escorregamento da encosta 

Noroeste do Alto do reservatório foi caracterizado como úmido; 

- Quanto à caracterização Geotécnica do movimento da encosta 

Noroeste do Alto do Reservatório, definiram-se os três eixos da matriz de 

caracterização: tipo de movimento � movimento de terra caracterizado através 

de fissuração sucessiva da ordem de 15cm de largura, ou seja, uma ruptura 

local, como primeiro eixo; tipo de material � sedimentos não consolidados da 

Formação Barreiras � camada de argila arenosa com silte, de plasticidade 

média a alta e consistência média de cor parda, como segundo eixo; e como 

terceiro eixo, estágios do movimento � presente o estágio da pré-ruptura 

somente. A folha modelo de caracterização, com as peculiaridades 

respectivas do movimento (parâmetros e leis de controle, fatores 

predisponentes, fatores acionantes ou agravantes, fatores reveladores e 



  

consequências do movimento) e para o estágio da pré-ruptura, está 

apresentada no Capítulo 5; 

Para o movimento da encosta Sul 

- Devido à inexistência das atividades de campo e laboratório e da análise de 

estabilidade da encosta deste lado Sul do Alto do Reservatório não foram possíveis 

definições, estimadas ou precisas, quanto às características e geometria do movimento, 

tudo segundo o modelo proposto pela Associação Internacional de Geologia de 

Engenharia � IAEG, 1990, sabendo-se, apenas, que foi mobilizado um volume 

significativo de solo estimado em 50.000m³; 

- Quanto ao tipo de movimento, trata-se de um escorregamento de terra. Não 

se pôde definir se o deslizamento foi rotacional, translacional ou composto devido às 

faltas de definições nos estudos anteriores das características e geometria do 

escorregamento; 

- Quanto à atividade do movimento: apresenta estado caractertizado 

como um escorregamento de terra inativo adormecido; distribuição da 

atividade do movimento com a superfície de ruptura tendo avançado na 

direção do movimento; e se supõe, como estilo de atividade, que o mesmo 

tenha se processado de forma única ou isolada; 

- Quanto à velocidade do movimento, estima-se que o movimento tenha 

ocorrido com velocidade muito rápida, entre 3,0m/min e 5,0m/s, o que 

enquadraria esta etapa como possuindo uma classe 6 de velocidade, com 

algumas perdas de vida, devido a esta velocidade muito alta, não permitindo 

que todas as pessoas escapassem correspondendo a uma provável 

significação destrutiva; 

- Quanto à caracterização Geotécnica do movimento da encosta Sul do 

Alto do Reservatório, definiram-se os três eixos da matriz de caracterização: 

tipo de movimento � escorregamento de terra inativo adormecido isolado, cuja 

superfície de ruptura avançou na direção do movimento, como primeiro eixo; 



  

tipo de material � sedimentos não consolidados da Formação Barreiras � 

camada de areia argilosa, como segundo eixo; e como terceiro eixo, estágios 

do movimento � presentes os estágios da pré-ruptura, ruptura e pós-ruptura. 

As folhas modelos de caracterização, com as peculiaridades do movimento 

(parâmetros e leis de controle, fatores predisponentes, fatores acionantes ou 

agravantes, fatores reveladores e consequências do movimento) e para os 

estágios da pré-ruptura e ruptura, estão apresentadas no capítulo 5. 

 

6.2. SUGESTÕES PARA PESQUISAS FUTURAS 

 

Algumas sugestões para continuação desta dissertação estão relacionadas 

abaixo: 

- Criar-se uma cultura de âmbito nacional, no sentido de se estudarem 

em detalhes os movimentos de terra ocorridos no país, cadastrando-os e, 

principalmente, visando a classificação e caracterização geotécnica completa 

dos movimentos, incluindo a aplicação da terminologia sugerida pela 

Comissão de Escorregamentos da Associação Internacional de Geologia de 

Engenharia (IAEG) (1990), a qual é consistente com a terminologia do 

Glossário do Grupo de Trabalho da UNESCO (WP/WLI 1990, 1991, 1993 a,b) 

e presente em CRUDEN e VARNES (1996) e a aplicação do Modelo de 

Caracterização Geotécnica de LEROUEIL et al.(1996 e 1998) e LEROUEIL 

(2001 e 2004); 

- Aplicar outras terminologias, conceitos ou modelos de caracterização, que 

porventura venham a ser criados neste contexto, às encostas objetos de estudo no 

presente trabalho, ratificando-se ou não os resultados obtidos aqui; 

- Aplicar a classificação, com a aplicação da terminologia sugerida pela 

Comissão de Escorregamentos da Associação Internacional de Geologia de Engenharia 



  

(IAEG) (1990), a qual é consistente com a terminologia do Glossário do Grupo de 

Trabalho da UNESCO (WP/WLI 1990, 1991, 1993 a,b) e presente em CRUDEN e 

VARNES (1996) e a caracterização geotécnica completa, com o modelo de 

LEROUEIL et al. (1996 e 1998) e LEROUEIL (2001 e 2002), a outros movimentos 

que tenham ocorrido em Recife / Olinda, tentando-se obter as folhas modelos (síntese) 

de caracterização geotécnica típicas das encostas destas cidades. 
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