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RESUMO 

 

As análises de estabilidade têm sido executadas através de levantamentos que levam em 

consideração as feições de estabilidade observadas em campo, ou seja, levantamentos 

de cunho qualitativo. Estes levantamentos são realizados em alguns municípios do 

Brasil com um histórico de sucesso. O histórico positivo dos trabalhos de cunho 

qualitativo é proveniente da continuidade destes trabalhos e da qualidade do seu corpo 

técnico. Excetuando-se Vitória, os demais municípios citados e o estado de São Paulo 

possuem trabalhos de cunho quantitativo como avanço nos estudos de análise de risco. 

Essencialmente os trabalhos quantitativos apresentam avaliações do risco através de 

dados geotécnicos oriundos de ensaios de campo (sondagens geotécnicas, 

permeabilidade, geofísica, etc.) e de laboratório (ensaio granulométrico, limites de 

Atterberg, adensamento, mineralógico, resistência, etc.). A união dos dados gerados 

através de anos de levantamento de campo dos condicionantes dos movimentos de 

massa (atuação da água, geometria do processo, atuação antrópica, etc.) juntamente com 

os dados gerados dos ensaios geotécnicos (ângulo de atrito, coesão, permeabilidade, 

composição mineralógica, etc.) e o caminho a ser tomado pelos municípios para a 

construção do conhecimento consolidado do risco geológico. A consolidação do 

conhecimento do risco geológico apresentará benefícios para entendimento dos 

processos e principalmente para a execução das soluções de estabilização, 

proporcionando dados qualitativos e quantitativos mais realista. Esta dissertação 

apresentará os resultados de ensaios geotécnicos e uma análise integrada com o 

levantamento de campo em dois taludes de diferentes características geológicas e de 

intervenção antrópica, culminando na definição dos condicionantes para a ocorrência de 

escorregamentos e do fator de segurança. Por fim, é apresentada uma visão critica do 

trabalho executado em Vitória na questão do risco geológico e na utilização deste 

trabalho na elaboração dos projetos para melhoria da infraestrutura nos assentamentos 

precários. 
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ABSTRACT 

 

The stability analyzes have been carried out through surveys that take into account the 

features of stability observed in the field, ie, qualitative surveys. These surveys are 

conducted in some cities in Brazil with a history of success. The positive history of 

qualitative work is derived from the continuity of work and the quality of its staff. With 

the exception of Vitória, the other municipalities mentioned and the state of São Paulo 

have papers on advances in studies such as quantitative risk analysis. Essentially the 

work presents quantitative risk assessments using geotechnical data from field trials 

(geotechnical surveys, permeability, geophysical, etc..) and laboratory (test grain size, 

Atterberg limits, density, mineralogy, strength, etc..). The union of the data generated 

through years of field survey of the conditions of mass movements (action of water, the 

geometry of the process, anthropogenic activities, etc..) together with the data generated 

from geotechnical tests (friction angle, cohesion, permeability, mineralogical 

composition, etc..) and the path being taken by municipalities for the construction of 

consolidated knowledge of the geological risk. The consolidation of the knowledge of 

geological risk benefits for present understanding of the processes and especially for the 

implementation of stabilization solutions, providing qualitative and quantitative data 

more realistic. This paper will present the results of geotechnical testing and analysis 

integrated with the field survey in two slopes of different geological and human 

intervention, culminating in the definition of conditions for the occurrence of landslides 

and the safety factor. Finally is presented a critical view of the work done in Vitória in 

the matter of geological risk and the use of this work in the preparation of projects for 

infrastructure improvement in slums. 
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CAPÍTULO 1 

 

1 INTRODUÇÃO 

1.1 APRESENTAÇÃO DO TEMA 

Atualmente as fontes mais seguras de informações acerca dos movimentos de massa são 

os trabalhos relativos aos mapeamentos de risco gerados por alguns municípios. Dos 

trabalhos que merecem destaque por sua continuidade e volume do acervo de 

informações, citam-se os dos municípios do Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Vitória. 

Destaca-se também, em âmbito estadual, o Instituto de Pesquisas Tecnológicas (IPT) e 

Instituo Geológico (IG), que são o apoio técnico ao Plano Preventivo de Defesa Civil 

(PPDC) no estado de São Paulo. O IPT também realiza trabalhos de mapeamento de 

risco geológico em municípios fora do estado de São Paulo. Em linhas gerais, estes 

trabalhos apresentam uma avaliação qualitativa dos movimentos de massa, ou seja, uma 

análise baseada em levantamento de campo dos condicionantes e evidências de 

instabilidade. A metodologia dos trabalhos de mapeamento de risco pode ser sintetizada 

nos seguintes itens: 

• Levantamento bibliográfico acerca da avaliação do risco geológico no 

município: geralmente procuram-se documentos nas próprias prefeituras em 

órgãos que tratam do tema (Secretaria de Obras, Defesa Civil e Secretaria de 

Assistência Social), jornais, trabalhos acadêmicos, etc.; 

• Levantamento de campo: são descritas e analisadas in loco as áreas previamente 

estabelecidas no levantamento bibliográfico, setorizadas e classificadas com um 

grau de risco (baixo, médio, alto e muito alto), conforme as características 

geológicas, geomorfológicas e a presença de indícios de instabilidade; 
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• Tabulação dos dados: as informações são descritas em relatórios e, para os 

setores que apresentam risco, são sugeridas ações para sua mitigação, 

monitoramento ou eliminação. 

Os trabalhos realizados nos municípios cumprem de maneira satisfatória o objetivo para 

o qual servem: apresentar as áreas potencialmente instáveis a movimentos de massa, 

visando antever tais fenômenos e solucionando-os através de obras preventivas ou 

remoção do munícipe. Cabe destacar a grande importância destes trabalhos na prática 

preventiva, desde que o trabalho de mapeamento seja realizado de forma sistemática e 

contínua. 

Ainda não existem trabalhos de análise de risco sistemático, no âmbito municipal, que 

relacionem as características geomecânicas dos solos e as suas variações dentro de um 

perfil de intemperismo. As cartas geotécnicas sintetizam dados qualitativos e 

quantitativos apresentados num produto cartográfico. São trabalhos que relacionam as 

unidades homogêneas (com características geológico-geotécnicas comuns) e a suas 

respectivas características geomecânicas. Nesta dissertação, carta ou mapa geotécnico 

será tratado com um produto que apresente as características geomecânicas das 

unidades homogêneas, descartando o termo “geotécnico” dos produtos que não 

oferecem tal quantificação. O termo mais conveniente a ser utilizado, para cartas 

produzidas sem a contribuição de ensaios geotécnicos, é o fim a que se destina. Um 

exemplo são as cartas de susceptibilidade, que podem ser utilizadas para identificação 

de áreas sujeitas a erosões, movimentos de massa e inundações. 

As características geomecânicas são oriundas de ensaios geotécnicos, tais como: SPT, 

granulometria, limites de Atterberg, permeabilidade (in situ e determinada em 

laboratório), adensamento, cisalhamento direto, triaxial, etc. Estes dados permitem 

realizar uma análise quantitativa das unidades geotécnicas, isto é, oferecer ao usuário 

que pretende realizar uma análise de risco, as características geomecânicas do mesmo, o 

que auxiliará, por exemplo, na determinação do fator de segurança de um talude. Os 

principais parâmetros geotécnicos para determinação do fator de segurança são: o 

ângulo de atrito e a coesão, juntamente com o peso específico. O ângulo de atrito e a 

coesão também podem ser obtidos através de retroanálise, que também é um método 
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eficaz par a determinação de parâmetros geotécnicos, desde que se tenha a geometria do 

talude antes e após o rompimento bem definidas. 

A integração dos dados quantitativos aos qualitativos tende a apresentar uma visão mais 

apurada dos condicionantes de movimentos de massa, pois agregarão informações 

quantitativas às informações qualitativas, já contidas nos bancos de dados construídos 

após anos de análises dos movimentos de massa nos municípios que possuem trabalhos 

continuados na análise de risco. 

 

1.2 OBJETIVOS 

A realização desse trabalho fornecerá a integração dos dados qualitativos e quantitativos 

visando o conhecimento dos processos geodinâmicos e dos condicionantes dos 

movimentos de massa, atuantes em encostas no município de Vitória de unidades 

geológico-geotécnicas distintas. As encostas apresentaram problemas quanto à 

estabilidade e estão inseridas em áreas povoadas no município. A apresentação de dados 

quantitativos a respeito das características geotécnicas dos solos, que compõem ambos 

os taludes de corte, servirá como referência para trabalhos futuros que necessitem de 

tais dados. Por fim, os dados apresentados contribuirão para um melhor conhecimento 

acerca deste tema em outros municípios que possuem características geológico-

geotécnicas semelhantes, encerrando assim os objetivos gerais desta dissertação.  

Os objetivos específicos visam o melhor conhecimento das encostas, foco desta 

dissertação: 

• Apresentar os condicionantes para os movimentos de massa ocorridos em dois 

taludes de corte originários de unidades geológicas distintas; 

• Determinar o fator de segurança atual destes taludes de corte; 

• Atendimento de uma demanda da Prefeitura de Vitória quanto ao conhecimento 

mais apurado destas encostas. 
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Paralelamente são discutidos aspectos do município de Vitória inerentes a sua 

ocupação, principalmente das encostas, juntamente com os trabalhos desenvolvidos no 

âmbito do risco geológico e a utilização destes trabalhos na melhoria da infraestrutura 

dos assentamentos precários. 

 

1.3 JUSTIFICATIVAS 

A justificativa para a realização desta dissertação está apoiada em dois pontos, 

considerando o município de Vitória: 

• A carência de dados publicados sobre as características geomecânicas dos solos 

que compõe as encostas e que apresentam problema de instabilidade; 

• A escassa produção de trabalhos que agreguem os dados qualitativos e 

quantitativos, quando se pretende analisar os condicionantes para os 

movimentos de massa e a análise quantitativa das condições atuais de 

estabilidade. 

 

1.4 ESTRUTURA DA DISSERTAÇÃO 

A dissertação está dividida em 8 capítulos. Segue a esta introdução, a revisão 

bibliográfica apresentada no capítulo 2, assim dividida: conceituação de risco e dos 

movimentos de massa e uma abordagem aos trabalhos de cunho qualitativo e 

quantitativo sobre o risco geológico. Neste capítulo são abordados os trabalhos que 

buscaram caracterizar taludes compostos por solos coluviais e residuais oriundos de 

rochas graníticas e do Grupo Barreiras, por meio de diversos ensaios geotécnicos e 

estudos de estabilidade. Encerra-se este capítulo com a abordagem de alguns autores à 

questão do risco geológico e dos movimentos de massa e a sua integração, quando 

realizada, com os ensaios geotécnicos. 
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A caracterização do meio físico da área de estudo é o tema do capítulo 3. É apresentada 

uma descrição geral do meio físico no município de Vitória como preâmbulo para a 

caracterização em escala maior para os trechos de encosta, foco desta dissertação. As 

questões políticas e sociais, inerentes à ocupação dos morros, serão tratadas juntamente 

com o histórico dos movimentos de massa na cidade de Vitória. 

O método para o desenvolvimento da pesquisa é apresentado no capítulo 4. Este 

capítulo aborda os critérios para a seleção e avaliação geológico-geotécnica das áreas 

estudadas. São apresentados os parâmetros utilizados para a análise geológica e os 

ensaios utilizados para a quantificação das unidades geotécnicas, juntamente com as 

descrições, as normas utilizadas e os critérios para locação dos ensaios in situ. Por fim, 

são apresentados os condicionantes dos movimentos de massa e determinação do fator 

de segurança.  

Nos capítulos 5 e 6, são apresentados os resultados e as análises de todas as 

investigações geológico-geotécnicas e ensaios geotécnicos, para a encosta do morro São 

Benedito e Jardim Camburi, respectivamente. Neste capítulo são integrados os 

resultados dos ensaios geotécnicos, juntamente com o levantamento de campo, 

apresentando um quadro elucidativo quanto aos condicionantes dos movimentos de 

massa.  

As determinações dos fatores de segurança para cada um dos taludes de corte, baseado 

na sua geométrica atual, são apresentados no capítulo 7. 

O capítulo 8 apresentada as conclusões do trabalho com as futuras perspectivas para o 

avanço no estudo das características geomecânicas das encostas no município de 

Vitória, juntamente com as sugestões para estudos posteriores. Em complementação, é 

apresentada uma visão critica do trabalho, de cunho preventivo e de melhoria da 

infraestrutura nos morros, desenvolvido em Vitória.  
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CAPÍTULO 2 

 

2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA  

 

2.1 CLASSIFICAÇÃO DOS MOVIMENTOS DE MASSA E 

CONCEITUAÇÃO DE RISCO GEOLÓGICO  

 

Patton & Hendron Jr. (1974) apud Parizzi (2004) definiram movimento de massa como 

“o termo usado para descrever os processos de encostas pelos quais movimentos 

descendentes de solos e rochas ocorrem induzidos pelo campo de tensão 

gravitacional”.  

 
Cruden (1991) apud Amaral Jr. (2007) propôs a seguinte definição para 

escorregamento: “um escorregamento é um movimento de rocha, solo e detritos encosta 

abaixo”. Segundo Parizzi (2004), esta definição é adotada pela Associação 

Internacional de Geologia de Engenharia – IAEG, tal como a classificação de 

movimentos de massa de Varnes (1978). 

 
Dentre as principais classificações para movimentos de massa, Parizzi (2004) destaca as 

de Varnes (1978) e de Hutchinson (1968) como as mais aceitas mundialmente. 

Aguiar (2008) considera a classificação de Varnes (1978), apresentada na Tabela 2.1, 

para movimentos de massa como “a de maior clareza e objetividade” e “cujo critério 

enfatiza o tipo de movimento e o tipo de material: solo ou rocha”. 

 

 

 

 



7 

 

Tabela 2.1 - Classificação dos movimentos de massa segundo Varnes (1978). 

Tipo de movimento 

Tipo de material 

Substrato 
Rochoso  

Solos (Engenharia) 

Predominantement
e grosso Predominantemente fino 

Quedas 
Rocha Detritos Terra 

Tombamentos 

Es
co

rr
eg

am
en

to
s 

Rotacional 
Poucas unidades 

Abatimento de 
rocha 

Abatimento de 
detritos Abatimento de terra 

Blocos rochosos Blocos de detritos Blocos de terra 

Translacional 
Muitas unidades Rocha Detritos Terra 

Expansões laterais Rocha Detritos Terra 

Corridas/Escoamentos 
Rocha  

(rastejo profundo) 

Detritos 

(rastejo de solo) 

Terra 

(rastejo de solo) 

Complexos Combinação de dois ou mais dos principais tipos de movimentos 

 

Salarolli (2003) salienta as modificações ocorridas entre as classificações propostas por 

Varnes em diferentes anos. A classificação proposta em 1978 teve a inclusão de 

movimentos extremamente lentos de solo e/ou rochas, ou seja, rastejo. Também foram 

incluídos os movimentos de tombamento e expansão lateral. Esta classificação 

apresenta uma mudança em relação ao termo generalista escorregamento, alterado para 

movimento. Varnes (1978) explica que o termo escorregamento não compreende os 

vários processos descritos na Tabela 2.1, como por exemplo, os tombamentos e as 

quedas. Augusto Filho (1992) apud Infanti Junior & Fornasari Filho (1998) ajustou a 

classificação dos movimentos de encosta de Varnes (1978) as características dos 

principais grandes grupos de processos de escorregamento na dinâmica ambiental 

brasileira na Tabela 2.2. 

 



8 

 

Tabela 2.2 - Características, segundo Augusto Filho (1992), dos principais grandes 
grupos de processos de escorregamento. 

Processos Características do movimento, material e geometria 

Rastejo ou 
fluência (creep) 

Vários planos de deslocamento (internos) 
Velocidade de muito baixas (cm/ano) a baixas e decrescentes com a profundidade 
Movimentos constantes, sazonais ou intermitentes 
Solo, depósitos, rocha alterada/fraturada 
Geometria indefinida 

Escorregamentos 
(slides) 

Poucos planos de deslocamento (externos) 
Velocidades de médias (km/h) a altas (m/s) 
Pequenos a grandes volumes de material 
Geometria e materiais variáveis 
Planares: solos poucos espessos, solos e rochas com um plano de fraqueza 
Circulares: solos espessos homogêneos e rochas muito fraturadas 
Em cunha: solos e rochas com dois planos de fraqueza  

Quedas (falls) 

Sem planos de deslocamento 
Movimentos tipo queda livre ou em plano inclinado 
Velocidades muito altas (vários m/s) 
Material rochoso 
Pequenos a médios volumes 
Geometria variável: lascas, placas, blocos etc. 
Rolamento de matacão 
Tombamento 

Corridas (flows) 

Muitas superfícies de deslocamentos (internas e externas à massa em movimentação) 
Movimento semelhante ao de um líquido viscoso 
Desenvolvimento ao longo das drenagens 
Velocidades médias a altas  
Mobilização de solo, rocha, detritos e água 
Grandes volumes de material 
Extenso raio de alcance, mesmo em áreas planas 

 

Freire (1965) apud Guidicini & Nieble (1983) promoveu uma síntese de diversos 

autores a cerca de movimentos de massa.  Dentro da sua visão sintética, o autor agrupou 

os movimentos coletivos de solo e rocha em três tipos fundamentais:  

• Escoamentos: correspondem a uma deformação, ou movimento contínuo, com 

ou sem superfície definida de movimentação. Estão classificados, segundo as 

características do movimento em dois tipos: corrida (escoamento fluido-viscoso) 

e rastejo ou reptação (escoamento plástico) (Figura 2.1); 
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Figura 2.1 - Exemplo de rastejo e seus indícios (Bloom, 1988 apud Infanti Junior & 
Fornasari Filho, 1998). 

• Escorregamentos: correspondem a um deslocamento finito ao longo de uma 

superfície bem definida de deslizamento, preexistente ou de neoformação. 

Classificam-se também, em dois tipos: segundo haja predomínio de rotação 

(escorregamentos rotacionais) ou de translação (escorregamentos 

translacionais); 

• Subsidências: consiste a um deslocamento finito, ou deformação contínua, de 

direção essencialmente vertical; encontram-se classificadas em três tipos:  

o subsidências propriamente ditas: o movimento consiste essencialmente 

em uma deformação contínua; 

o recalques: através da  expulsão de um fluido, verifica-se uma deformação 

global do solo, produzida pelos deslocamentos ou rearranjos das 

partículas individuais; 

o desabamentos: consistem em um deslocamento finito vertical, geralmente 

rápido; 
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Seguem abaixo os conceitos dos tipos de movimento, segundo Varnes (1978) apud 

Salarolli (2003):  

• Queda (falls): no movimento tipo queda, uma massa de qualquer tamanho 

desprende-se, pela ação da gravidade, de um talude íngreme ou um penhasco, na 

presença de uma superfície de deslizamento (Figura 2.2).  

 
Figura 2.2 - Exemplo de queda (Infanti Junior & Fornasari Filho, 1998). 
 

Os movimentos são rápidos a extremamente rápidos, podendo ou não ser 

precedidos de movimento menores, produtos de uma progressiva separação do 

seu local de origem; 

 

• Tombamento (topples): o tombamento consiste em uma rotação para frente de 

uma unidade ou várias unidades sobre um mesmo ponto. Este movimento ocorre 

sob a ação da gravidade e/ou por forças exercidas por unidades adjacentes ou 

por fluidos em fraturas (Figura 2.3); 
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Figura 2.3 - Exemplo de tombamento (Infanti Junior & Fornasari Filho, 1998). 
 

• Escorregamento (slides): os escorregamentos caracterizam-se como movimentos 

rápidos, de curta duração, cujo deslocamento é feito através de um plano de 

ruptura bem definido, ao longo de uma ou muitas superfícies (Figura 2.4). 

 

Os escorregamentos são classificados, de acordo com o plano de ruptura, em rotacionais 

e translacionais. 

Nos escorregamentos rotacionais (rotational slide) o movimento de massa de solo se dá 

ao longo de uma superfície de ruptura curva, côncava para cima. 

Os escorregamentos translacionais (translational slide) se dão ao longo de uma 

superfície de ruptura de forma planar, em geral, compridas e rasas. Este tipo de 

movimento é geralmente controlado por planos de fraqueza, tais como fraturas, 

acamamentos, contato entre horizontes, etc. 
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(a)            

               

(b)  

Figura 2.4 - Exemplo de escorregamento rotacional (circular) (a) e translacional (planar) 
(b) (Infanti Junior & Fornasari Filho, 1998). 
              

• Expansões laterais (lateral spread): nos espalhamentos, o modo dominante de 

movimento é a extensão lateral, acomodada por fraturas de tração ou 

cisalhamento. Dois tipos podem ser distinguidos: 

 

o Movimentos resultantes da expansão lateral externa, sem um 

reconhecimento ou boa definição de um controle basal da superfície de 

cisalhamento ou da zona de fluxo plástico. Ocorre predominantemente 

em afloramentos, principalmente nas cristas das montanhas. 

 

o Movimentos que envolvem fraturamento e expansão lateral de materiais 

coesos, constituídos por rocha, detritos ou solo. Este movimento origina-

se devido ao fluxo plásticos ou de liquefação do material subjacente. 
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• Corridas (flows): as corridas caracterizam-se por apresentarem movimentos 

rápidos, com muitas superfícies de deslocamento. Neste tipo de movimento, 

semelhante ao de um líquido viscoso, ocorre mobilização de solo, rocha, detritos 

e água, normalmente se desenvolvendo ao longo das drenagens; 

 

• Complexos: geralmente, os movimentos de talude/encostas envolvem uma 

combinação de um ou mais dos principais tipos de movimento descritos acima. 

 

O conceito de risco geológico, como proposto por Cerri (1992), deve ser associado à 

possibilidade de ocorrência de um evento e na potencialidade de consequências sociais 

e econômicas.  

Cerri e Amaral (1998) definiram risco geológico “como uma situação de perigo, perda 

ou dano, ao homem e as suas propriedades, em razão da possibilidade de ocorrência de 

processo geológico, induzido ou não.”. 

Cerri e Amaral (1998) explicam que os processos geológicos, nos quais se incluem os 

movimentos de massa, devem ser entendidos como processos naturais de evolução do 

relevo, ou seja, da dinâmica natural do planeta. Os autores ressaltam que as alterações 

antrópicas são responsáveis pela indução, aceleração e potencialização dos processos 

geológicos. Em função da intervenção antrópica o conceito de risco geológico foi 

estendido, além dos processos naturais, aos processos induzidos pelo homem. 

Eles definiram susceptibilidade como a possibilidade de ocorrência de um fenômeno 

geológico, como por exemplo, um escorregamento rotacional em uma encosta, em 

função da subida do NA (evento). Caso esta susceptibilidade envolva a possibilidade de 

danos a patrimônio ou perda de vidas (acidente), o conceito de susceptibilidade não 

cabe mais, devendo-se utilizar risco.  

Desta maneira, Cerri e Amaral (1998) definiram a seguinte equação de risco (Equação 

2.1): 

R = P x C         (Equação 2.1) 
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Sendo: 

R = risco; 

P = possibilidade de ocorrência de um evento; 

C = consequências sociais e/ou econômicas potenciais. 

Para Varnes (1985) apud Cerri e Amaral (1998), risco é expresso através da seguinte 

maneira (Equação 2.2): 

Rt = E x Rs         (Equação 2.2) 

Sendo: 

Rt = risco total (expectativa de perda de vidas humanas, de pessoas afetadas, de danosa 

propriedade ou interrupção de atividades econômicas, particularmente em razão de um 

fenômeno natural); 

E = elemento de risco (população, propriedade, atividades econômicas, incluindo 

serviços públicos, etc. sob risco em determinada área); 

Rs = risco específico: grau de expectativa de perdas em razão de um fenômeno natural 

em particular, expresso pela Equação 2.3: 

 

Rs = H x V         (Equação 2.3) 

Sendo: 

H = risco natural (probabilidade de ocorrência de um fenômeno potencialmente danoso, 

em um período de tempo específico, em uma determinada área); 

V = vulnerabilidade (grau de perda ou de um dado elemento de risco, ou um conjunto 

de elementos de risco, resultante da ocorrência de um fenômeno natural de uma 

determinada magnitude), expresso em escala de 0  (sem perdas) a 1 (perda total). 
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2.2 ABORDAGENS AOS ASPECTOS QUALITATIVOS E 

QUANTITATIVOS ACERCA DOS MOVIMENTOS DE MASSA  

A bibliografia remete a centenas de trabalhos que versam sobre o tema proposto para 

esta dissertação, a análise conjunta de dados qualitativos e quantitativos como subsídio 

ao entendimento dos condicionantes envolvidos nos movimentos de massa. Para o 

embasamento desta pesquisa buscou-se trabalhos que apresentassem três vertentes 

principais: 

 

• Trabalhos de cunho exclusivamente experimental, sem aplicação a um estudo de 

caso, como referência a parte quantitativa desta dissertação; 

 

• Estudos que focaram a análise dos condicionantes dos movimentos de massa, 

subsidiando as questões qualitativas; 

 

• Trabalhos que utilizaram para análise dos condicionantes dos movimentos de 

massa, os parâmetros geotécnicos e o entendimento das características 

geológicas do local e dos materiais. 

 

Nos estudos que abordam as questões qualitativas e quantitativas é possível observar, na 

maior parte dos trabalhos, o pouco aprofundamento nas questões geológicas com base 

nos parâmetros geotécnicos. Em artigos técnicos, onde existe a colaboração de 

pesquisadores e profissionais oriundos de diversas formações, como por exemplo, 

engenheiros civis, geógrafos e geólogos, a aproximação da análise qualitativa da 

quantitativa é observada.  

A fragmentação em três vertentes sugerida tem como objetivo preencher as lacunas 

deixadas pelos trabalhos que tratam tanto das questões qualitativas como das 

quantitativas. O material foco da revisão bibliográfica serão os solos oriundos do Grupo 

Barreiras e de granitos, tanto de natureza coluvial como residual. 
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Os trabalhos produzidos por Campos (1984), Rodriguez (2005), Silva (2005), Cardoso 

Júnior (2006), Oliveira (2006), Buback (2008), Boszczowski (2008) e Hernandez 

Moncada (2008) remetem a estudos que avançam na aquisição de parâmetros 

geotécnicos, com a utilização dos mais variados ensaios geotécnicos, porém sem 

aplicação no entendimento de problemas reais. Estes trabalhos remetem a vertente de 

cunho exclusivamente experimental. 

No estudo realizado por Campos (1984), os solos residuais foram o foco da abordagem 

sobre a influência da poropressão na análise da estabilidade de taludes. O estudo 

consistiu na estimativa das pressões neutras através de retroanálises de casos históricos 

brasileiros. Para a realização da retroanálise foram compilados dados de sete casos de 

movimentos de massa. Como premissa básica para realização dos estudos foi 

considerado que o rompimento dos taludes ocorreu por perda total ou parcial da sucção 

devido à infiltração de água. Para a realização das retroanálises foram consideradas as 

envoltórias de resistência de Fredlund et alii (1978) para solos não saturados e a 

envoltória convencional de Mohr Coulomb para solos saturados. Para a superfície 

circular e não circular foram empregados os métodos de Bishop e Janbu, 

respectivamente. O método teórico de talude infinito é empregado para superfícies de 

ruptura paralela à superfície do terreno.   

A classificação de colúvios em termos qualitativos foi o tema proposto para o estudo 

efetuado por Rodriguez (2005). Neste estudo foram analisados 43 casos históricos sobre 

estabilidade de taludes disponíveis na literatura brasileira. Para a análise pormenorizada, 

três destes casos foram estudados analisando as suas características quanto à 

erodibilidade, permeabilidade, colapsibilidade, compressibilidade, resistência ao 

cisalhamento e caracterização física, química e mineralógica, além da resistência à 

tração. A autora enfatiza a pouca produção sobre o estudo dos colúvios em território 

brasileiro. Os poucos trabalhos produzidos são decorrentes de movimentos de massa de 

material denominado tálus/colúvio das áreas escarpadas do sul e sudeste. 

O estudo realizado por Silva (2005) apresenta a estrutura de um banco de dados 

projetado para armazenar informações de solos brasileiros com enfoque nas 

características de retenção de água. 
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O estudo inclui a curva de retenção e os parâmetros de ajuste das equações de Van 

Genuchten (1980) e Fredlund & Xing (1994). A estrutura do banco de dados inclui 

também a entrada para as características física dos solos (índices físicos, análises 

granulométricas, índices de consistência e classificações dos solos) e a localização dos 

mesmos. A autora considera a curva de retenção de água essencial no entendimento das 

propriedades dos solos naturais não saturados, tais como, a condutividade hidráulica e a 

resistência ao cisalhamento.  

Através da pesquisa realizada por Cardoso Júnior (2006), em um solo residual de 

gnaisse, procurou-se estabelecer a resistência ao cisalhamento de solos não saturados 

juntamente com as propriedades hidráulicas. Fez parte do escopo do estudo numérico a 

verificação do comportamento da sucção no interior de um talude e sua influência na 

estabilidade. As propriedades hidráulicas do solo foram obtidas através de ensaio de 

permeabilidade em laboratório e das curvas de retenção e função permeabilidade. A 

resistência do solo, para amostra saturada, foi obtida através de ensaio de cisalhamento 

direto. Para a condição não saturada, a resistência do solo foi obtida através do ensaio 

de compressão simples.  

Os estudos realizados por Oliveira (2006) tiveram como objetivo caracterizar o grau de 

intemperismo de solos residuais provenientes de um granito-gnaisse. A caracterização 

foi realizada com base na análise de sua microestrutura, propriedades físicas, químicas, 

microbiológicas e mineralógicas. A autora realizou também, descrições do perfil de 

intemperismo no campo, enfatizando a presença de feições reliquiares.  

O objetivo do estudo realizado por Buback (2008) foi compreender as características 

físico-químico-mineralógicas e micromorfológicas de solo residual proveniente de 

rocha alcalina. Este estudo teve o propósito de analisar o comportamento deste solo 

devido à ação do intemperismo. Para avaliação dos materiais foram realizados os 

seguintes ensaios, dentre outros: porosimetria por intrusão de mercúrio, análise química 

total e difração de raios – X, para obtenção das propriedades físicas, químicas e 

mineralógicas, respectivamente. Neste estudo, também foi obtida a curva característica 

de sucção e realizado os ensaios de compressão diametral e de desagregabilidade.  
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A autora ressalta que estudos sobre as características geológico-geotécnicos dos solos 

provenientes de rochas alcalinas são escassos. 

Boszczowski (2008) realizou pesquisas num perfil de alteração de granito-gnaisse para 

um melhor conhecimento das propriedades mecânicas e hidráulicas de solos residuais 

não saturados. As investigações geotécnicas realizadas forneceram as características 

físicas, químicas e mineralógicas dos materiais. A obtenção das curvas de retenção e de 

resistividade elétrica, juntamente com a condutividade hidráulica, determinaram as 

propriedades hidráulicas do solo. As propriedades mecânicas foram obtidas através dos 

ensaios de compressibilidade, comportamento sob o estado de tensões triaxiais e 

resistência à compressão e à tração.  A pesquisa realizada chegou ao refinamento de 

determinar os parâmetros de resistência em cinco diferentes níveis de intemperismo. O 

estudo apresenta a utilização dos parâmetros geotécnicos dos solos não saturados em 

diversas áreas, tais como: engenharia civil (construção de barragens), geotécnica 

(avaliação da estabilidade de taludes), agronômica (conhecimento da curva de retenção) 

e ambiental (utilização de argilas como barreiras para disposição de resíduos). O estudo 

se destina ao levantamento e análise dos parâmetros geotécnicos sem a utilização dos 

mesmos em uma das áreas supracitadas, para um estudo de caso. 

Seguindo a linha de estudos em solos não saturados, Hernandez Moncada (2008) 

definiu dois objetivos para o seu estudo: obter um índice geotécnico que permita avaliar 

o grau de intemperismo dos solos residuais e determinação experimental das 

propriedades hidráulicas de solos tropicais. Os solos residuais derivados de gnaisses 

foram utilizados para execução da análise. Dentre os ensaios realizados na pesquisa, 

destacam-se a curva característica de sucção ou curva de retenção de umidade e a 

porosimetria.  Segundo a autora, a curva de retenção permite indiretamente avaliar a 

estrutura dos solos a partir da obtenção da distribuição dos poros.  

Os trabalhos realizados por Ramos (1991), Clementino (1993), Silveira (1993), Gomes 

(2001), Bandeira (2003), Parizzi (2004), Santana (2006), Aguiar (2008) e Franch (2008) 

tratam da análise dos condicionantes dos movimentos de massa integrando análises 

qualitativas e quantitativas. 
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Duas dissertações foram realizadas visando o estudo do escorregamento ocorrido em 

fevereiro de 1988 na Rua Licurgo, bairro de Madureira, município do Rio de Janeiro. A 

primeira parte desenvolvida no campo, e a segunda em laboratório, por Ramos (1991) e 

Clementino (1993), respectivamente. A etapa do estudo executada no campo consistiu 

na instrumentação do local onde ocorreu o escorregamento por meio de pluviógrafos, 

inclinômetros, medidor de nível d’água e piezômetros. O estudo também contou com os 

ensaios de permeabilidade, perda d’água e sondagens mistas. Os estudos realizados em 

laboratório tiveram como base, solos residuais e coluvionares de origem granítica. 

Conforme descrito por Clementino (1993), o trabalho buscou  

(...) realizar um estudo minucioso das características do solo, desde a 
mineralogia da rocha de origem, passando pela microestrutura do solo, 
através da microscopia eletrônica por varredura, até os parâmetros 
geotécnicos de compressibilidade e resistência ao cisalhamento, dando-
se maior ênfase aos últimos, pois são de maior interesse para a análise 
da estabilidade de taludes. 

Um ponto de destaque no estudo realizado por Clementino (1993) foi a tentativa de 

análise das superfícies de ruptura do solo residual no plano de cisalhamento dos corpos 

de prova. A tentativa foi realizada por meio de lâminas delgadas em microscópio ótico 

com luz polarizada, porém não conclusivas. Dentro do contexto de desenvolvimento do 

estudo no campo foram realizadas análise de estabilidade e retroanálise. Ramos (1991) 

também sugere solução de engenharia para estabilização da encosta. Segundo Ramos 

(1991), os condicionantes geológicos locais agiram no aumento da poropressão no solo 

residual, sendo este fato causador do escorregamento.  

Silveira (1993) estudou o comportamento geomecânico de solos residuais e 

coluvionares de origem granito-gnáissica na encosta do Soberbo, na cidade do Rio de 

Janeiro. O autor executou ensaios não tradicionais de caracterização por microscópio 

eletrônico de varredura e difração de raios-X. Para a caracterização das propriedades 

mecânicas foram realizados ensaios de adensamento, cisalhamento direto (com reversão 

e por torção) e triaxial. As análises revelaram que os solos residuais e coluvionares 

apresentam características de resistência ao cisalhamento semelhante, apesar de suas 

diferenças mineralógicas, estruturais e texturais. Um ponto importante e comum em 

ambos os solos é a dissipação instantânea da poropressão.  
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Segundo Silveira (1993) indica “que os movimentos de massa (lentos) observados na 

encosta devem se processar de forma essencialmente drenada”. 

A pesquisa realizada por Gomes (2001) foi responsável por obter os parâmetros 

geotécnicos dos solos envolvidos em processos erosivos. A região costeira de Cabo de 

Santo Agostinho – PE, local de realização do estudo, apresenta solos residuais oriundos 

de granito, sobrepostos pelo Grupo Barreiras. Para a avaliação do potencial de 

erodibilidade do solo, foram realizados vários ensaios de laboratório para determinação 

das propriedades mecânicas e hidráulicas, tais como: ensaios de caracterização, 

edométricos, cisalhamento direto e permeabilidade. Segundo a autora, a análise isolada 

dos ensaios de erodibilidade não foi suficiente para avaliar o grau de erodibilidade do 

solo. Foi necessária uma análise conjunta com as propriedades mecânicas e hidráulicas 

para tal avaliação. As investigações de campo foram realizadas através de sondagens a 

trado, percussão e rotativa. Foram também realizados ensaios de perda d’água. 

Antecedem as sondagens, a descrição geológica da área de estudo juntamente com a 

feição erosiva. 

O enfoque principal do estudo realizado por Bandeira (2003) foi fornecer ao município 

de Camaragibe – PE, uma avaliação qualitativa do potencial de risco a escorregamentos 

e erosões. Para execução da avaliação qualitativa foi utilizada a metodologia proposta 

por Gusmão Filho et al (1992), adaptada às características da área e às recomendações 

do Programa de Prevenção e Erradicação do Risco em Assentamentos Precários do 

Ministério das Cidades. Como subsídios a futuras intervenções para estabilização das 

áreas de risco foram obtidos parâmetros geotécnicos dos sedimentos do Grupo Barreiras 

e do solo residual maduro de origem granítica.  A definição dos parâmetros de 

resistência foi obtida através de ensaios de cisalhamento direto.  

Parizzi (2004) analisou os principais fatores condicionantes e a determinação dos 

mecanismos de ruptura de taludes diversos em relação ao substrato e ao tipo de 

movimentação. Para este estudo foram selecionados 6 taludes localizados nos 

municípios de Belo Horizonte e Rio Acima, ambos no estado de Minas Gerais. O estudo 

focou taludes com problemas de instabilidade diversos em distintas unidades geológico-

geotécnicas, passando por xistos, gnaisses, filitos e depósitos de vertentes.  
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A investigação dos taludes foi iniciada pela análise de fotografias aéreas de três 

períodos distintos. As investigações geológicas e geotécnicas consistiram na descrição 

dos horizontes pedológicos e das descontinuidades, para os maciços terrosos e rochosos, 

respectivamente. Foi investigada a presença de indícios de instabilidade, juntamente 

com levantamento topográfico dos taludes, este realizado em dois períodos, com o 

objetivo de atualizar as informações de taludes que sofreram com processos de 

instabilidade durante a realização do estudo. A atividade antrópica também foi analisada 

sob a ótica da influência no processo de instabilização e dos danos ocorridos. Dentre os 

ensaios realizados, citam-se a investigação geofísica por meio de GPR (Ground 

Penetrating Radar), permeabilidade e peso específico natural do solo como os 

realizados no campo. Dentre os ensaios de laboratório foram realizados a caracterização 

dos materiais, resistência (cisalhamento direto) e difração de raios - x.  

Santana (2006) organizou um banco de dados com as intervenções realizadas em 11 

municipios da Região Metropolitana do Recife (RMR) e desenvolveu estudo de caso 

numa região afetada por escorregamento.  Para a montagem do banco de dados, o autor 

levou em consideração as obras de contenção e drenagem em encostas ocupadas, 

ressaltando os pontos que garantem a qualidade e a durabilidade destas soluções. 

Através do banco de dados, são apresentadas as soluções utilizadas para cada tipo de 

problema de instabilidade observados na RMR. O estudo de caso foi realizado num 

trecho de encosta rompido onde foram obtidos dados de campo, através de 

levantamento topográfico e permeabilidade in situ e coletado material para 

caracterização em laboratório para obtenção de parâmetros de resistência (cisalhamento 

direto) e permeabilidade. Através dos dados obtidos em campo e em laboratório, foram 

realizadas retroanálises no talude rompido e verificada a estabilidade do talude após o 

rompimento. O estudo culminou com a indicação de possíveis soluções de estabilização 

do talude rompido.  

O objetivo do trabalho realizado por Aguiar (2008) foi apresentar um estudo dos 

movimentos de massa de solos coluvionares e demonstrar a eficiência do Método de 

Elementos Finitos na análise de estabilidade. O local para análise foi um trecho de 

encosta da Serra do Mar onde está instalado um oleoduto.  
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Para a análise de estabilidade foram utilizados dados de campo e experimentais. Aguiar 

(2008) complementa a informação sobre a análise de estabilidade baseada na teoria do 

equilíbrio limite: 

Processos interativos são utilizados envolvendo a seleção de uma massa 
potencial de deslizamento. A subdivisão dessa massa em fatias é 
realizada, em vários métodos de cálculo possíveis (Fellenius, 1927; 
Bishop, 1955 e Janbu, 1968), considerando-se o equilíbrio em cada fatia. 
Os diversos métodos apresentam variações nos graus de acurácia de 
cálculo, dependendo da conveniência das hipóteses simplificadoras para 
cada situação analisada. 

Os diversos métodos de análise de estabilidade por equilíbrio limite 
possuem limitações, consideram diferentes hipóteses simplificadoras e 
condições de equilíbrio para obtenção dos referidos fatores de 
segurança. 

Para avaliar a estabilidade de um talude por equilíbrio limite, é 
necessário realizar cálculos em considerável número de possíveis 
superfícies de deslizamento, para com isso, determinar a localização da 
superfície critica de deslizamento e o correspondente mínimo valor de 
FS. Esse processo é caracterizado por procurar a superfície crítica de 
deslizamento e é parte essencial da análise de estabilidade de taludes. 

Os dados coletados no campo foram obtidos através de sondagens à percussão, 

monitoramento através de inclinômetros, medidores de nível d’água e piezômetros, e 

volume de chuva. A parte experimental ficou representada pelos ensaios de 

caracterização do solo e resultados dos ensaios de cisalhamento direto e por torção.  

Gerscovich (2009) cita que a teoria de equilíbrio limite determina o fator de segurança 

dentro do ponto de vista determinístico, consistindo: 

Na determinação do equilíbrio de uma massa ativa de solo, a qual pode 
ser delimitada por uma superfície de ruptura circular, poligonal ou de 
outra geometria qualquer. O método assume que a ruptura se dá ao 
longo de uma superfície e que todos os elementos ao longo desta 
superfície atingem a condição de FS, simultaneamente. 

Franch (2008) pesquisou a influência da poropressão na estabilidade de taludes não 

saturados em solos predominantemente de origem xistosa. Para condução do estudo 

foram realizadas as caracterizações geológico-geotécnica, geomorfológica, climática e 

pluviométrica em talude experimental.  
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Este talude também foi monitorado com tensiômetros, pluviômetro e medidor de nível 

d’água. O objetivo do trabalho foi avaliar a influência do tipo de revestimento 

superficial, argamassa ou vegetação na variação da poropressão dentro de um perfil de 

intemperismo. Além dos dados coletados no campo, foram realizados ensaios de 

laboratório para caracterização do solo, obtenção da resistência através de ensaios de 

cisalhamento direto, permeabilidade e curva de retenção. 

Salaroli (2003) apresenta estudos que focam as análises dos condicionantes dos 

movimentos de massa somente em questões qualitativas, com ênfase no entendimento 

do meio físico juntamente com a intervenção antrópica em áreas urbanas. Um dos 

objetivos do trabalho de Salaroli (2003) foi estabelecer uma correlação entre 

pluviosidade e escorregamentos como subsídio a implantação de um plano preventivo 

contra acidentes de ordem geológico-geotécnico. O trabalho teve a cidade de Vitória, 

capital do Espírito Santo, como área para realização da pesquisa. O cadastro dos 

escorregamentos ocorridos entre os anos de 1984 e 2001 forneceu a caracterização e 

determinação dos fatores condicionantes dos movimentos de massa. No capítulo que 

trata do “estudo dos fatores condicionantes” a autora destaca a “evolução urbana e 

sócio-econômica do município de Vitória”.  

Parte do objetivo do levantamento bibliográfico foi apresentar trabalhos com 

similaridade geológica ao que será apresentado nesta dissertação. Desta maneira 

procurou-se focar em materiais oriundos de rocha granítica estendendo até solos de 

origem gnáissica. O autor entende que solos oriundos de rocha gnáissica apresentam 

comportamento geotécnico similar quando alcançam um nível de maturidade, que 

representa a perda da estrutura reliquiar, herdada da rocha. 

Apesar da não geração de informação imposta pela falta de integração dos dados 

qualitativos e quantitativos, deve-se ressaltar que diversos métodos de análise estão 

sendo desenvolvidos e amplamente empregados em tais estudos. Neste caso, enfatiza-se 

o emprego de técnicas experimentais na caracterização de taludes, tais como, a 

determinação de curva de retenção, porosimetria e difração de raios x. É possível notar a 

aproximação do entendimento dos fatores qualitativos que influenciam nas 

características geomecânicas dos taludes.  
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A utilização de ensaios para determinação da mineralogia e da estrutura do solo 

observados nos trabalhos de Boszczowski (2008), Buback (2008) e Oliveira (2006) 

ilustra esta aproximação. Deve-se acrescentar, também, como fator de aproximação, 

uma descrição mais apurada dos perfis de solo, com observações a nível macro e micro 

da mineralogia e seus diversos graus de alteração. 

No trabalho realizado por Parizzi (2004), em taludes urbanos, já é possível notar que tal 

integração de dados já está sendo realizada. Dessa maneira, está plenamente entendido 

que para se efetuar análises de cunho quantitativo, uma descrição pormenorizada do 

ambiente é fundamental. Os trabalhos desenvolvidos em áreas urbanas apresentam nos 

itens que tratam do meio físico, obrigatoriamente, as modificações antrópicas impostas 

ao ambiente, tais como cortes e aterros não controlados. Então, nas descrições de 

taludes urbanos é comum se obter perfis descritos que contenham lixo e material 

lançado de toda espécie (aterro), como material a ser ensaiado, por exemplo, em uma 

sondagem a percussão. O recomendado é que estes materiais sejam descritos (lixo 

orgânico, descarte de demolição de construção civil, etc.) e os limites destes horizontes 

bem delimitados. 

Cabe ressaltar que grande parte dos trabalhos que tratam exclusivamente de obtenção de 

parâmetros geotécnicos (ângulo de atrito, coesão, permeabilidade, adensamento, etc.) 

realizam os ensaios em perfis de solos residuais de granito e gnaisse, onde, a princípio, 

a dificuldade de descrição e entendimento da quantificação dos seus parâmetros 

geomecânicos é diminuída pela sua homogeneidade e pelo simples entendimento do 

perfil de intemperismo in situ. Em relação ao Grupo Barreiras, essa homogeneidade não 

existe, devido à natureza do material (ambiente geológico de deposição e origem). 

O mapeamento de risco na escala 1:5.000 realizado por Bandeira (2003) no município 

de Camaragibe pode ser entendido como de natureza qualitativa e também quantitativa. 

Dentro dos fatores seguidos pela metodologia (topográfico, geológico e ambiental), 

30% dos itens são inteiramente quantitativos. Os itens altura, extensão e declividade, 

inseridos no fator topografia, utilizam faixas numéricas para a definição da classe de 

risco que se encontram (baixo, médio, alto e muito alto).  
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Dentro do mesmo contexto quantitativo, se encontram os itens vegetação e população, 

representantes do fator ambiental. Para a realização dos estudos geotécnicos, Bandeira 

(2003) escolheu três áreas, dentre os setores de risco muito alto. Desta maneira, a autora 

focou os trabalhos de investigação quantitativa em áreas de maior gravidade e, 

consequentemente, que demandam uma resposta mais rápida das ações preventivas. Na 

interpretação dos dados obtidos a respeito da resistência do solo, os valores de 

intercepto de coesão se apresentaram constantes para os materiais estudados, o que se 

acredita ser principalmente em função do método de ensaio utilizado, o cisalhamento 

direto com amostras inundadas. Não foram realizados ensaios utilizando, por exemplo, 

a umidade higroscópica, para avaliação da variação do intercepto de coesão destes solos 

em função da não saturação e nem foi avaliada uma possível influência da cimentação 

dos seus grãos. Esta cimentação pode também ter sido quebrada devido ao manuseio 

das amostras para realização dos ensaios. No estudo realizado por Santana (2006), a 

questão do valor do intercepto de coesão foi abordado realizando o ensaio de 

cisalhamento direto em condições inundadas e com umidade natural, porém sem 

realizar estudos sobre a origem do cimentante no Grupo Barreiras. Os resultados 

apresentaram, em condições inundadas, valor igual a zero para o intercepto da coesão. 

Os resultados apresentados por Santana (2006) mostram a necessidade de estudos que 

apresentem a relação da saturação com o valor de intercepto de coesão, para análise dos 

condicionantes de estabilidade dos taludes do Grupo Barreiras. 

Santana (2006) realiza uma abordagem semelhante a Bandeira (2003) nos estudos no 

Grupo Barreiras na Região Metropolitana de Recife, avançando no oferecimento de 

soluções para a estabilização e os respectivos custos. As análises de estabilidade, 

resultado do estudo de caso, mostraram a perda de sucção como fator preponderante no 

escorregamento ocorrido, juntamente com o fator qualitativo oriundo do perfil 

geotécnico do Grupo Barreiras. A avaliação da perda da sucção foi realizada através de 

análises considerando a curva de retenção de umidade, que foi obtida, neste caso, pelo 

método do papel filtro.  
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Cabe ressaltar que nenhum dos trabalhos de cunho qualitativo e quantitativo sobre o 

Grupo Barreiras (Bandeira, 2003; Gomes, 2001 e Santana, 2006) realizaram ensaios 

triaxiais para obtenção de parâmetros relativos a poropressão. Bandeira (2003) analisou 

os parâmetros de resistência através do ensaio de cisalhamento direto inundado e não 

discute sobre os altos valores de coesão encontrados por outros autores citados na sua 

dissertação. Bandeira (2003) discute, de uma maneira geral, sobre a elevação do NA e a 

perda de sucção, chamando-a de coesão aparente. Porém, não realiza ensaios com o 

objetivo de correlacionar os valores de coesão em condições inundadas e umidade 

natural, para fazer uma primeira verificação da influência da não saturação nos 

parâmetros de resistência. 

Gomes (2001) discute sobre a perda da coesão oriunda do aumento da umidade e 

consequente perda de coesão baseado nos ensaios de cisalhamento direto com amostra 

na umidade natural e inundada. Porém, Gomes (2001) trabalhou com processos erosivos 

não com movimentos de massa. Santana (2006) discute sobre a perda brusca da coesão 

no ensaio inundado do cisalhamento direto, realizando ensaio em ambas as condições 

(umidade natural e saturada). Santana (2006) também realizou o ensaio pelo método do 

papel filtro para obtenção das curvas de retenção de umidade do solo. 

Dentre os trabalhos realizados em solos coluviais, Aguiar (2008) compara o 

comportamento da tensão-deformação entre os solos coluviais e residuais, porém não 

executa ensaio triaxial, para realização de tal análise. Entende-se que, para análise de 

rastejos, movimento predominante no trecho de encosta analisado, tal ensaio é 

essencial. O autor destaca a composição mineralógica como fator influenciador das 

propriedades mecânicas dos solos. 

Seguindo a proposta desta dissertação, destacam-se os trabalhos realizados nas encostas 

da cidade do Rio de Janeiro (Silveira, 1993; Ramos, 1991 e Clementino, 1993), 

juntamente com Aguiar (2008), como os que conseguiram melhor unir os dados 

qualitativos aos quantitativos e estabelecer os condicionantes geológico-geotécnicos nos 

estudos relativos aos movimentos de massa, apoiados nas instrumentações realizadas 

em campo e nos ensaios de laboratório.  
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Ressalta-se a participação nos trabalhos de Silveira, 1993; Ramos, 1991 e Clementino, 

1993 da Diretoria de Geotécnica do município do Rio de Janeiro, atual Fundação Geo-

Rio, como base de conhecimento geológico-geotécnico das áreas estudadas. 

No trabalho de cunho qualitativo realizado por Salaroli (2003) foram enfatizados os 

fatores antrópicos como determinantes nas alterações nas encostas da cidade de Vitória 

e consequentes problemas de instabilidade. As alterações antrópicas devem ser 

entendidas como fundamentais no entendimento dos condicionantes dos movimentos de 

massa em áreas de encostas de ocupação desordenada. No levantamento bibliográfico é 

notória a ausência de trabalhos de cunho quantitativo em Vitória no que se refere à 

questão dos condicionantes dos movimentos de massa. O estudo realizado por Salaroli 

(2003) e o Projeto MAPENCO, e mais recentemente o PMRR, devem ser 

obrigatoriamente citados como trabalhos base para as questões de risco geológico-

geotécnico no município de Vitória, porém não preenchem a lacuna dos estudos mais 

apurados nas questões quantitativas.  

Desta maneira procurou-se estabelecer um direcionamento tanto para as investigações 

como para os ensaios geotécnicos que pudessem elucidar algumas questões não 

abordadas na bibliografia sobre os movimentos de massa, no município de Vitória e que 

podem influenciar na questão da estabilidade dos taludes.  
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CAPÍTULO 3 

 

3 ÁREA DE ESTUDO 

3.1 CARACTERIZAÇÕES GEOLÓGICA, GEOMORFOLÓGICA E 

CLIMÁTICA DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA  

Geologicamente, o Brasil encontra-se dividido em Províncias Estruturais definidas por 

Almeida et al. (1977, 1981), cada uma com sua peculiaridade quanto à evolução 

geológica e tipo litológico. O estado do Espírito Santo apresenta contexto geológico, 

proposto por Hasui (1982), inserido dentro do setor Central da Província Mantiqueira. 

Dentro do contexto geocronológico Bizzi et al. (2003) inclui as rochas mais antigas da 

Província da Mantiqueira, no seu setor Central, na idade Neoproterozóica. 

A cidade de Vitória se apresenta geologicamente inserida em 3 unidades, definidas por 

Machado Filho et al. (1983): Suíte Espírito Santo, Grupo Barreiras e Sedimentos 

Quaternários. Cabe ressaltar que o estado do Espírito Santo não apresenta mapeamento 

geológico de qualidade em escala superior ao milionésimo. Desta maneira, os aspectos 

da geologia regional serão a base da caracterização do município de Vitória (Figura 

3.1). 

As rochas ígneas, que representam o Cambriano no Espírito Santo e são observadas na 

capital do estado, pertencem a Suíte Espírito Santo. A Suíte Espírito Santo ocorre 

intrudida no Complexo Paraíba do Sul desde a divisa com o estado do Rio de Janeiro 

até a cidade de Vitória, apresenta formas circulares ou ligeiramente alongadas e 

bandamento incipiente, conforme orientação imposta pelo Ciclo Brasiliano. O seu 

principal tipo litológico, o granito, pode ser facilmente identificado na porção insular da 

cidade de Vitória, através do maciço central e dos morros isolados. Estes maciços 

apresentam duas direções de fraturas: NE/SW e NW/SE, que segundo Salaroli (2003) as 

fraturas NW/SE estão associadas à ação do intemperismo.  
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Estas fraturas permitiram maior dissecação do relevo, compartimentando o maciço 

rochoso, gerando os trechos mais abatidos e vales mais profundos. O aprofundamento 

das linhas de fratura NE/SW, também associadas à ação do intemperismo, tem menor 

influência na morfologia, formando pequenos talvegues. Alguns afloramentos da Suíte 

Espírito Santo são observados no trecho continental de Vitória, na Universidade Federal 

do Espírito Santo e nas suas imediações. 

O Grupo Barreiras (Amador & Dias, 1978; Machado Filho et al., 1983) representa o 

contexto geológico de idade Terciária no Espírito Santo. Este Grupo ocorre ao longo do 

litoral capixaba em uma faixa variando de 10 km, no sul do estado, a até 90 km, na 

divisa com o estado da Bahia, ao norte. Amador (1982) reconheceu duas fases de 

sedimentação de um mesmo material de origem continental. Na primeira fase, o 

feldspato é praticamente nulo e quando encontrado já se apresenta intemperizado na 

forma de caulinita. A segunda fase é representada por sedimentos imaturos, com um 

volume de feldspato de até 40%. Os sedimentos arenosos são cimentados por material 

ferruginoso. Segundo Féboli (1993), a natureza do material que constitui o Grupo 

Barreiras evidencia um transporte curto e mais ou menos rápido, por meio de correntes 

incapazes de selecionar material.  

Os sedimentos inconsolidados encontrados na faixa litorânea e nas planícies de 

inundação dos rios representam o Quaternário no estado do Espírito Santo. Esses 

sedimentos são resultado da intemperização de rochas mais antigas que se depositam 

nas praias e ao longo dos rios. Por vezes, os sedimentos de origem marinha retornaram 

ao continente através de eventos de transgressão. Esses eventos elevaram o nível do mar 

permitindo a deposição de sedimentos de origem marinha em até 12 km de distância da 

linha de praia atual. 

No contexto geomorfológico, a Faixa de Dobramentos Remobilizados e os Depósitos 

Sedimentares representam os domínios morfoestruturais, com as suas respectivas 

regiões e unidade geomorfológicas, definidos por Gatto et al. (1983) (Figura 3.2). 
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Figura 3.1 - Mapa Geológico de Vitória. 
Fonte: RADAM Brasil modificado.
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Figura 3.2 - Mapa Geomorfológico de Vitória.  
Fonte: RADAM Brasil modificado.
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A região e unidade do mesmo nome, denominada de Tabuleiro Costeiro, ocorre na área 

do Grupo Barreiras. A área de influência flúvio – marinha compreende a região de 

manguezal na transição entre a parte insular e continental do município de Vitória. 

Ambas as regiões compreendem os Depósitos Sedimentares. O maciço central e os 

morros isolados perfazem a região e unidade das colinas e maciços costeiros, dentro da  

Faixa de Dobramentos Remobilizados. 

Salaroli (2003) caracteriza o clima de Vitória como “AW”, segundo classificação de 

Koppen. Desta maneira, entende-se como uma região de clima quente e úmido, com 

estação chuvosa no verão e seca no outono e inverno. A Figura 3.3 apresenta a 

distribuição média de chuvas ao longo dos meses do ano no município de Vitória entre 

os anos de 1923 e 2003. 
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Figura 3.3 - Distribuição de chuvas entre os anos de 1923 e 2003, mês a mês. 
Fonte: INCAPER 
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3.2 HISTÓRICO DA EVOLUÇÃO DA OCUPAÇÃO NO MUNICÍPIO DE 

VITÓRIA 

O avanço da ocupação em direção aos morros da cidade de Vitória apresenta um forte 

condicionante socioeconômico. A ocupação da Vila de Vitória nos primeiros 349 anos 

de sua história, isto é, entre 1551 e 1900, foi marcada por uma inexpressiva ocupação 

urbana (PMV, 2009). Nesta época, a cidade ocupava as imediações entre o que 

atualmente é a Vila Rubim e a Rua Barão de Monjardim. Este trecho perfaz 

aproximadamente 2 km, onde a cidade fica espremida entre o Maciço Central e o mar 

(Figura 3.4). 
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Figura 3.4 - Em destaque, trecho ocupado até 1900 entre a Vila Rubim e a Rua Barão de Monjardim. 
Fonte: Google Earth. 

N
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A partir de 1900 até 1940, a ilha de Vitória tem a sua área passível de ocupação 

expandida em cinco vezes em função de numerosas obras de infraestrutura, dentre elas a 

retificação e ampliação de vias. Os aterros executados no local, que hoje é o Parque 

Moscoso, Ilha de Santa Maria, Jucutuquara e implantação do Projeto do Novo 

Arrabalde, aumentam a área da ilha em direção sul e norte, respectivamente. No 

intervalo entre 1900 e 1940, o Porto de Vitória recebe melhorias e tem o café como 

principal produto de exportação do Espírito Santo (PMV, 2009) (Figura 3.5). 

No inicio da década de 40, os aterros avançam no sentido norte, onde hoje está 

localizado o bairro de Bento Ferreira. A região onde hoje se situam os bairros Romão, 

Forte São João, Itararé, Morro Gurigica, Ilha de Santa Maria, Monte Belo e Morro São 

José é ocupada entre as décadas de 40 e 50 do século passado. No sentido sul, atual 

bairro de Santa Tereza, já se verifica a incipiente ocupação do Maciço Central (PMV, 

2009) (Figura 3.6). 

A década de 50 marca a transição entre a pré-industrialização e a industrialização da 

capital capixaba. Este fato é marcado com a concentração das exportações do minério 

oriundo de Minas Gerais (Pacheco 2002, apud Salaroli, 2003). A cidade de Vitória 

experimenta ao longo das décadas de 50 e 80 os maiores períodos de crescimento 

populacional, como observado na Tabela 3.1.  

Tabela 3.1 - Evolução da população de Vitória a partir de 1940. 

Ano População Crescimento (%)

1940 45.212 - 

1950 50.922 12,63 

1960 83.351 63,68 

1970 133.019 59,59 

1980 207.747 56,18 

1991 258.777 24,56 

1996 265.874 2,74 
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2000 291.889 9,78 

2005 313.312 7,34 

2009 320.156 2,18 
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Figura 3.5 - Visualização da ampliação da ilha de Vitória entre os anos de 1900 e 1940. Em destaque, o Novo Arrabalde e o Parque 
Moscoso. 
Fonte: Google Earth. 

N 
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Figura 3.6 - Avanço dos aterros na direção do trecho continental do município de Vitória entre os anos de 1940 e 1960. 
Fonte: Google Earth. 

N 
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A intensificação da ocupação das encostas ocorre na década de 60 entre os bairros de 

Santo Antônio e Fradinhos. Já nesta época, com o estabelecimento do acesso à parte 

continental do município, tem-se a ocupação da região de Camburi. Dois fatores, ambos 

ocorridos na década de 60, se apresentam determinantes no avanço da ocupação das 

encostas: a execução de grandes obras (aeroporto, Universidade Federal do Espírito 

Santo e do Porto de Tubarão), juntamente com a queda da produção de café no interior 

do estado (PMV, 2009) (Figura 3.7).  

Até o ano de 1962, o café arábica foi o senhor absoluto da economia estadual ocupando 

mais de 500 mil hectares (CETCAF, 2011).  Porém, os anos 60 mostram-se dramáticos 

para a cafeicultura, fazendo dessa década um período de reestruturação da economia.  

Segundo Rocha & Morandi (1991) “a debilidade do setor industrial e das demais 

atividades urbanas, incapazes de suplantar a queda da atividade econômica advinha da 

crise cafeeira, configuravam uma situação sem precedentes na história do Espírito 

Santo.” (COOABRIEL, 1997) 

Em 1962, o plano elaborado pelo GERCA – Grupo Executivo de Racionalização da 

Cafeicultura, instituído por autoridades governamentais do Instituto Brasileiro do Café 

(IBC), é posto em prática prevendo uma erradicação dos cafezais situados fora do 

zoneamento agrícola (regiões inaptas para o café) e que representassem produtividade 

inferior a 6 sacas beneficiadas/1.000 pés, considerada antieconômica (COOABRIEL, 

1997). 

No Estado do Espírito Santo a política de erradicação teve maior impacto, provocando 

uma profunda crise social, devido principalmente ao problema do desemprego no setor 

agrícola, provocando êxodo de famílias para as cidades (COOABRIEL, 1997). Neste 

momento, a cidade já demanda por mão de obra para execução dos projetos em 

implantação.  

Entre as décadas de 70 e 80, as encostas do lado leste do Maciço Central, as margens de 

onde se encontra atualmente a Rodovia Serafim Derenzi, que bordeja o Maciço Central, 

são ocupadas. 
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Na Região de Camburi, o fato importante é a implantação da Siderúrgica de Tubarão 

(1976) ao lado das instalações portuárias da então Companhia Vale do Rio Doce 

(CVRD), hoje VALE (PMV, 2009) (Figura 3.8). 

No período de 1980 a 1990, merece destaque as ocupações ao longo da Rodovia 

Serafim Derenzi, que deram origem aos seguintes bairros/comunidades: Nova Palestina, 

Resistência, Redenção, Aglomerado São Pedro, Grande Vitória, Estrelinha, Inhanguetá 

e Nossa Senhora Aparecida. Essas ocupações completam a conturbação na parte insular 

do município, o que vai conferir à mancha urbana um aspecto de anel em torno do 

Maciço Central (PMV, 2009) (Figura 3.10). 

O período que vai de 1990 a 1997 é caracterizado pela urbanização e adensamento dos 

bairros, restando poucos lotes dentro da cidade para serem ocupados.  À exceção do 

Maciço Central, dos topos rochosos dos morros, dos mangues do Lameirão e estuário do 

rio Santa Maria e da área do Aeroporto, a mancha urbana estende-se em todas as 

direções (PMV, 2009) (Figuras 3.11, 3.12, 3.13 e 3.14).  
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Figura 3.7 - Avanço da ocupação em direção ao continente e a oeste e a leste do Maciço Central na década de 60. 
Fonte: Google Earth. 

N 
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Figura 3.8 - Início da ocupação no lado oeste do Maciço Central e construção do Porto de Tubarão e da VALE no final da década de 70.  
Fonte: Google Earth. 

N 
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Figura 3.9 - Consolidação da ocupação bordejando o Maciço Central na direção norte entre os anos de 1980 e 1990.  
Fonte: Google Earth. 

N 
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Figura 3.10 - Ocupação dos morros de Vitória na vertente oeste do maciço central. Vista dos bairros Santo Antônio, Caratoíra e dos 
Morros do Quadro, Cabral e Santa Tereza. 
Fonte: PMV/Secretaria de Obras/2007. 
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Figura 3.11 - Ocupação dos morros de Vitória na vertente leste do maciço central. Em primeiro plano o Morro do Cruzamento. 
Fonte: PMV/Secretaria de Obras/2007. 



46 

 

 
Figura 3.12 - Ocupação dos morros de Vitória na vertente norte do maciço central. Vista do bairro Conquista e da Rodovia Serafim 
Derenzi. 
Fonte: PMV/Secretaria de Obras/2007. 
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Figura 3.13 - Ocupação dos morros de Vitória na vertente sul maciço central. 
Fonte: PMV/Secretaria de Obras/2007. 
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3.3 ATUAÇÃO DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA NA QUESTÃO DO RISCO  

A Prefeitura Municipal de Vitória (PMV) vem atuando sistematicamente há 17 anos 

(1993 a 2010) em práticas relevantes quanto à questão do risco geológico. Com o 

objetivo de levar infraestrutura (saneamento, moradia, acessos e obras de contenção) 

aos bairros periféricos, a PMV instituiu em 1993 o Projeto Terra, atualmente atuando 

sob a designação de Projeto Terra Mais Igual. Na questão da prevenção, mitigação e 

eliminação do risco geológico a PMV conta desde 1995 com o Projeto MAPENCO 

(Mapeamento das Áreas de Risco das Encostas do Município de Vitória) e da Fundação 

GeoRio, que é um órgão municipal que vem atuando há mais de 40 anos na cidade do 

Rio de Janeiro, como apoio técnico às intervenções urbanas de escopo geotécnico. 

A função do Projeto MAPENCO é executar um mapeamento de risco qualitativo das 

encostas e indicar locais susceptíveis a movimentos de massa. O mapeamento de risco, 

realizado pelo Projeto MAPENCO, compreende 25 morros em escala de detalhe, em 

torno de 1:2000, atribuindo um grau de risco qualitativo aos mesmos (baixo, médio e 

alto) (BRASIL, 2005). A partir das informações colhidas no trabalho de cunho 

qualitativo, a Fundação GeoRio executa o projeto de estabilização da área de risco.  

Dentro do PROJETO TERRA foram individualizadas 25 poligonais, representadas na 

Figura 3.14, onde estão inseridos 46 bairros que integram a região mais carente de obras 

de infraestrutura do município de Vitória e onde ocorrem os mais graves problemas 

geológico-geotécnicos. Estes problemas são provenientes da ocupação desordenada de 

áreas de encostas, a princípio inadequadas, sem a utilização da técnica adequada. A 

Tabela 3.2 lista os bairros abrangidos pelas poligonais.   

 

 

 

 



49 

 

 
Figura 3.14 - Distribuição das poligonais do Projeto TERRA. 
Fonte: PMV/Secretaria de Gestão Estratégica.
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Tabela 3.2 - Distribuição dos bairros dentro das poligonais. 
 

Poligonal  Bairros 

Poligonal 1 

Consolação 

São Benedito 

Morro Gurigica 

Alto Itararé 

Engenharia 

Jaburu 

Constantino 

Bonfim 

Floresta 

Bairro da Penha 

Poligonal 2 

Cruzamento 

Romão 

Alto de Jucutuquara 

Forte São João 

Poligonal 3 

Piedade 

Fonte Grande 

Santa Clara 

Moscoso 

Capixaba 

Poligonal 4 
Morro São José 

Morro Santa Helena 



51 

 

Poligonal 5 Jesus de Nazareth 

Poligonal 6  Ilha do Príncipe 

Poligonal 7  

Ariovaldo Favalessa 

Alagoano 

Morro do Quadro 

Morro do Cabral 

Bananal 

Alto Caratoíra 

Poligonal 8  

Bela Vista 

Inhanguetá 

Pedra do Bode 

Santo Antônio 

Poligonal 9  
Santos Reis 

COMDUSA 

Poligonal 10  
Resistência 

Conquista 

Poligonal 11  

Joana D´Arc 

Andorinhas 

Mangue Seco 

Santa Martha 

Poligonal 12  Ilha das Caieiras 

Poligonal 13  Maria Ortiz 

Poligonal 14  Morro do Macaco 

Poligonal 15 
Morro de Monte Belo 

Santa Maria 
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O apoio técnico do Projeto MAPENCO e da Fundação GeoRio é decisivo para tomada 

de decisões da PMV na questão do risco. Destaca-se a ativa participação deles, através 

de convênio com a Secretaria de Obras do município de Vitória, no fornecimento de 

soluções de estabilização no âmbito dos projetos de infraestrutura gerenciados pelo 

Projeto Terra. Deve-se destacar também, como avanço das informações provenientes do 

Projeto MAPENCO, a instalação de uma rede de pluviômetros para o estabelecimento 

de uma relação entre chuva e escorregamentos e a elaboração da Carta Geotécnica, 

ambos os produtos no município de Vitória. 

Entre os meses de junho de 2007 e março de 2008, foi realizado em Vitória, o Plano 

Municipal de Redução de Risco (PMRR). O PMRR serviu para atualizar as informações 

sobre o risco geológico no município e adequar à metodologia proposta pelo Ministério 

das Cidades, com a atribuição de quatro graus de risco (baixo, médio, alto e muito alto). 

Na execução do PMRR foram analisados laudos geológico-geotécnicos provenientes do 

Projeto MAPENCO. Através da consulta aos laudos foram coletados os registros de 

movimentos de massa ocorridos entre os anos de 1999 e 2004 e apresentados na Tabela 

3.3. 

  

Tabela 3.3 - Síntese dos acidentes ocorridos no município de Vitória entre os anos de 

1999 e 2005. 

Poligonal Acidentes 
Material envolvido 

Solo Rocha Solo/Rocha 

1 47 29 10 8 

2 24 17 1 6 

3 9 4 1 4 

4 1 0 0 1 

5 7 3 2 2 
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6 2 2 0 0 

7 11 11 0 0 

8 12 8 4 0 

9 3 0 0 3 

10 7 2 1 4 

11 11 6 3 2 

12 7 3 0 4 

13 0 0 0 0 

14 5 2 0 3 

15 1 0 1 0 
 

Entre os anos de 1999 e 2005, foi registrado um total de 147 acidentes. Dentre os dados 

de relevância extraídos da análise dos acidentes observa-se a poligonal 1 com o maior 

número de acidentes, com 34,01 % do total. A poligonal 2 vem em seguida com 15,65 

%. As poligonais 7, 8 e 11 apresentam igualmente 7,48%. Dentre os bairros da 

poligonal 1, destaca-se o São Benedito como o que apresenta maior número de 

ocorrências (36,17%), seguido do Morro do Jaburu e Consolação, com 23,40 e 14,89%, 

respectivamente. 

O levantamento dos acidentes geológico-geotécnicos realizados junto aos laudos do 

Projeto MAPENCO deve ser tomado como o mais verdadeiro registro no âmbito do 

risco geológico no município de Vitória. Esta afirmação é embasada em dois aspectos 

principais: a atuação de profissionais com experiência na área e o disciplinamento na 

organização dos dados. Porém, deve-se levar em consideração que o número de 

acidentes é maior do que descrito pelo Projeto MAPENCO, devido ao não relato destes 

pela população e o consequente desconhecimento dos órgãos públicos.  
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3.4 CARACTERIZAÇÃO DO BAIRRO SÃO BENEDITO 

O bairro São Benedito está localizado na porção centro leste da Ilha de Vitória e é 

ocupado tanto na sua parte baixa e plana como nas suas vertentes. A sua ocupação 

remonta a década de 60 através de moradores oriundos do interior da Bahia e de Minas 

Gerais. A parte baixa é urbanizada com vias formais e com moradias, na sua ampla 

maioria, construídas em alvenaria. À medida que se segue em direção a cotas mais 

elevadas do bairro, a urbanização se torna incipiente, culminando em acessos somente 

para pedestres através de becos sem calçamento, com moradias de madeira e alvenaria 

de má qualidade.  

Geologicamente está inserido na Suíte Espírito Santo, ocorrendo sob forma circular e 

ligeiramente alongado, com o seu eixo longitudinal orientado na direção nordeste 

(Figura 3.15). Conforme observado nos testemunhos de sondagem, o granito é o tipo 

litológico encontrado no morro (Figura 3.16).  

Figura 3.15 - Visão geral do bairro São Benedito. Em destaque, área de estudo. 
Fonte: PMV/Secretaria de Fazenda/2007 modificado 
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Figura 3.16 - Testemunho de rocha retirada durante sondagem rotativa do ponto SM2.  
 

 

 

A vertente sul do bairro, foco deste estudo, apresenta a sua encosta côncava, com rocha 

aflorante no topo e no sopé. A parte intermediária da encosta é composta por solo de 

origem residual, coluvial e aterro lançado. O flanco oeste limita o trecho de encosta 

através de maciço rochoso, enquanto o flanco leste é composto por solo. Este mesmo 

trecho de encosta apresenta desnível entre o topo da encosta e o sopé de 33 m e 

inclinação variando entre 25° próximo a crista e 45° na meia encosta. Toda a área 

destacada está inserida numa Área de Interesse Ambiental (AIA), onde na teoria é 

proibida qualquer construção e modificação antrópica, tal como escavações para 

construção de moradias (Figura 3.17). 
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Figura 3.17 - Visão aérea da área de estudo delimitada pela circunferência. Em 
destaque, a montante local de execução da sondagem SM2 e, a jusante, Beco São 
Cosme e Damião.  
Fonte: PMV/Secretaria de Obras/2007 

Predominantemente, a encosta é recoberta por vegetação rasteira composta por capim 

colonião e arbustos. Isoladamente, castanheiras e mangueiras de médio porte (altura 

entre 5 e 8m e raio da copa entre 4 a 5m) compõem a encosta juntamente com 

bananeiras. A montante do trecho de encosta, foco da dissertação, a vegetação se mostra 

mais densa e composta predominantemente por árvores de grande porte (altura superior 

a 8m e raio da copa superior a 5m). Esse tipo de vegetação segue densa até o topo da 

encosta.  

No acesso de moradores à vertente sul do morro é possível observar a rocha aflorante 

com inclinação de 350 e solo sobreposto a mesma. O contato solo/rocha ocorre em todo 

o acesso. Neste local, também se observa as moradias assentadas já no maciço rochoso 

a jusante do Beco São Cosme Damião, como observado na Figura 3.18. 
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Figura 3.18 - Visão do Beco São Cosme e Damião no sentido sudoeste. Em destaque,  
afloramento rochoso. 
 

O trecho de encosta a montante do Beco São Cosme e Damião foi palco de dois 

escorregamentos ocorridos no ano de 2005. Após estes escorregamentos, não foram 

observadas novas feições de instabilidade na encosta. As cicatrizes geradas nos 

escorregamentos ocorridos em 2005 já não se destacam tanto na encosta devido ao 

crescimento de vegetação e o lançamento de aterro, oriundo de escavações para 

assentamento de moradias e para melhoria das condições de acessibilidade dos 

moradores. Nas imediações da encosta não existem obras de contenção para o 

disciplinamento das águas pluviais ou acessos formais (Figura 3.19). 

A área encontra-se muito modificada por sucessivos cortes nos taludes para implantação 

de moradias. A vertente sul da encosta apresenta inúmeros cortes produzidos pelos 

moradores como método de implantação de moradias no bairro São Benedito. O método 

consiste em escavação do talude próximo a verticalidade e lançamento do solo na parte 

frontal da área destinada a implantação da moradia, com o objetivo de aumentar a área 

plana útil. Em outros casos, o lançamento do material se dá nas proximidades das 

moradias, como nos acessos.  
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O material produzido pelos cortes dos taludes nas imediações da crista da encosta, 

objeto desta dissertação, provavelmente compõem o perfil deste trecho. 

 
 
Figura 3.19 - Visão frontal da vertente sul do morro São Benedito. Em destaque, as duas 
cicatrizes de escorregamentos ocorridos no ano de 2005.  
Fonte: Projeto MAPENCO. 

O abastecimento de água das moradias da parte alta do bairro São Benedito é realizado 

através de bombas. O sistema de abastecimento não garante a chegada de água 

diariamente em todas as moradias. Devido a precariedade das ligações de água são 

corriqueiros os vazamentos no encanamento que conduz a água para as moradias. 

Na crista da encosta é possível notar tubulação para condução de esgoto. Não foram 

observadas fossas nas moradias da crista e também não foram detectados vazamentos 

das tubulações para condução do esgoto (Figura 3.20). Durante a realização das 

investigações e ensaios geotécnicos não foram observadas concentrações de águas 

pluviais na encosta. A presença de água servida na crista da encosta é resultado de 

lançamento esporádico de alguns moradores, de volume pouco expressivo, oriundo 

principalmente de máquinas de lavar e/ou tanques.  
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Nos locais de contato solo-rocha no sopé da encosta, foram notadas surgências que são 

provavelmente produto da percolação de água na tênue camada de solo sobreposta à 

rocha aflorante (Figura 3.21). 

 
 
Figura 3.20 - Em destaque, manilhas que conduzem esgoto de moradias assentadas na 
crista da encosta. 
 



60 

 

 
 
Figura 3.21 - Notar surgência no contato solo-rocha no acesso a vertente leste do morro 
através do Beco São Cosme e Damião. 
 

3.5 CARACTERIZAÇÃO DO BAIRRO JARDIM CAMBURI 

A área representada pelo Grupo Barreiras está localizada na porção nordeste do 

município de Vitória, divisa com o município da Serra. Dentro do mesmo contexto 

geológico também se inserem a Companhia Siderúrgica de Tubarão (CST) e a VALE 

(instalações ferroviária e portuária) na área limítrofe com o município da Serra a leste. 

Tamara (1995) apud Morais et al (2005) realizou estudos no Grupo Barreiras nos 

arredores de Vitória e a dividiu nas unidades Inferior e Superior, com base em uma 

suposta discordância erosiva. A unidade Inferior “apresenta-se, em grande parte, 

inconsolidados, mal selecionados, constituídos por camadas tabulares de areias 

arcozianas estratificadas, areias cascalhosas e sedimentos argilosos e sílticos”.  A 

unidade Superior é descrita “como um conjunto de camadas predominantemente areno-

argilosas, argilo-arenosas e argilo-sílticas, mostrando ferruginização em diferentes 

níveis, assim como estratificações incipientes”. A Figura 3.22 destaca a área de estudo 

dentro do Parque Botânico da VALE, inserido no Grupo Barreiras. 
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Figura 3.22 - Visão geral da área de estudo, em destaque, área de estudo. 
Fonte: PMV/Secretaria de Fazenda/2007 modificado. 

 

O bairro de Jardim Camburi se apresenta urbanizado, com arruamento formalizado, rede 

de esgoto e água atendendo a toda a sua área. O tipo mais comum de moradia são os 

prédios. A sua ocupação remonta à década de 70 através de loteamentos e abertura de 

vias, ambas as ações através de sucessivos cortes nas encostas do Grupo Barreiras, 

como pode ser visualizado na Figura 3.23. Atualmente a execução de taludes de corte é 

uma prática utilizada nas poucas áreas onde existem terrenos para construção. Estes 

taludes de corte expõem o material que constitui o Grupo Barreiras, sendo comum a 

utilização de bermas para diminuir o peso e proporcionar inclinações mais favoráveis à 

estabilidade (Figura 3.24). 
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Figura 3.23 - Visão geral de Jardim Camburi no início de sua ocupação na década de 
70. Em destaque, área de estudo. 
Fonte: Instituto Jones dos Santos Neves. 
 

 
 
Figura 3.24 - Talude de corte, próximo à área de estudo.  
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O talude de corte que representa a área de estudo em Jardim Camburi está localizado 

paralelo a Rua Alvim Borges da Silva e dentro do Parque Botânico da VALE. O talude 

apresenta extensão de 350 m, inclinação de 60° e amplitude variando entre 10 e 18 m. 

Compreende área de cota mais elevada em relação ao quaternário marinho, que consiste 

em área adjacente ao Grupo Barreiras. Este local, predominantemente plano, sofreu 

sucessivos cortes que tornaram a área pertencente ao Grupo Barreiras, praticamente no 

mesmo nível do mar (Figura 3.25). 

 

Os escorregamentos ocorridos no ano de 2008 deixaram várias cicatrizes ao longo da 

via de acesso e atingiram a crista do talude, derrubando alguns moirões do parque. O 

talude de corte apresenta dois níveis distinguidos pela tonalidade do solo. O trecho que 

compreende a crista até a meia encosta se apresenta com tons de amarelo e, entre o sopé 

e a meia encosta, em tons de vermelho. Por vezes, é possível observar tons 

esbranquiçados na parte da meia encosta até o sopé. De maneira geral, os 

escorregamentos atingiram todo o trecho da rua, porém, os maiores volumes de solo 

mobilizados foram concentrados na proximidade do Colégio Salesiano.  

Nos demais trechos atingidos pelos escorregamentos, estes ficaram restritos a trechos de 

meia encosta. Atualmente, não são encontradas feições de instabilidade na crista do 

talude, tais como trincas ou degraus de abatimento (Figuras 3.26 e 3.27). 

 
 
Figura 3.25 - Visão do talude no nível da Rua Alvim Borges da Silva na sua base.  
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Figura 3.26 - Visão geral da Rua Alvim Borges da Silva na época do escorregamento. A 
crista da encosta é o limite do Parque Botânico da VALE. 
 

 
 
Figura 3.27 - Visão aproximada de trecho do talude de corte afetado por 
escorregamento, vizinho ao Colégio Salesiano.  
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CAPÍTULO 4 

 

4 MÉTODO 

4.1 SELEÇÃO DAS ÁREAS DE ESTUDO 

A seleção dos taludes para realização dos estudos relativos à análise dos condicionantes 

dos movimentos de massa está apoiada em três premissas, tomando como base o estudo 

desenvolvido por Parizzi (2004): 

• Áreas com características físicas e formas de ocupações distintas (geologia, 

geomorfologia, alterações antrópicas, etc.); 

• Histórico de movimentos de massa dentre os bairros de Vitória; 

• Atendimento ao interesse da PMV, quanto à realização de estudos que embasem 

uma solução de estabilização. 

A premissa fundamental para a escolha das áreas para a realização da caracterização foi 

o aspecto geológico-geotécnico. Foram escolhidos taludes de formações geológicas 

distintas, de idade terciária e cambriana, ou seja, Formação Barreiras e Suíte Espírito 

Santo, respectivamente. Em ambas as áreas, as modificações antrópicas devido à 

ocupação das mesmas, são latentes.  

 

4.2 MATERIAL 

Constitui, no escopo da pesquisa, da descrição dos aspectos qualitativos inerentes aos 

condicionantes dos movimentos de massa baseada no levantamento bibliográfico e de 

campo. Dentre as informações coletadas através do levantamento bibliográfico, 

destacam-se: 
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• Mapeamento geológico e geomorfológico publicado pelo Projeto RADAM 

Brasil; 

• Fotos aéreas do ano de 1970 de todo o município de Vitória, originárias do 

sobrevôo solicitado pela Coordenação Estadual do Planejamento (COPLAN – 

ES); 

• Imagens de satélite (Google Earth) no ano dos escorregamentos ocorridos nos 

bairros São Benedito e Jardim Camburi, ou seja, em 2005 e 2008, 

respectivamente; 

• Fotos oblíquas de baixa altitude do bairro São Benedito do ano de 2007; 

• Base cartográfica das duas áreas foco do estudo, composta pelo conjunto de 

ortofotos e levantamento topográfico com curvas de nível a cada metro, oriundas 

de levantamento realizado entre os anos de 2006 e 2007. 

O mapeamento realizado ao milionésimo é a base da caracterização geológica e 

geomorfológica do município de Vitória. As fotos aéreas do ano de 1970, assim como 

as imagens de satélite, têm por objetivo apresentar o histórico de modificações 

antrópicas ocorridas nas áreas foco do estudo. Por fim, as fotos oblíquas do bairro São 

Benedito são oriundas do PMRR, realizado em alguns bairros de Vitória, não sendo 

incluído o bairro de Jardim Camburi. Estas servem para apresentar aspectos inerentes à 

ocupação do bairro na atualidade e do meio físico. A Secretaria de Fazenda/Gerência de 

Geoprocessamento/PMV disponibilizou a base cartográfica (levantamento 

planialtimétrico com curvas de nível a cada metro) em formato shapefile (shp), 

juntamente com a imagem no formato Tagged Image File Format (TIFF) dos trechos de 

encosta do bairro São Benedito e Jardim Camburi. As informações são referentes à 

atualização do levantamento cadastral do município e são utilizadas para obtenção das 

cotas dos furos de sondagens e confecção das seções geológico-geotécnicas para 

determinação da geometria e determinação do fator de segurança para ambos os taludes 

de corte. 
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4.3 AVALIAÇÃO GEOLÓGICO-GEOTÉCNICA 

O levantamento de campo é a fonte de informação mais consistente na avaliação 

geológico-geotécnica dos condicionantes dos movimentos de massa, principalmente 

quando se trata de avaliações qualitativas pontuais, ou seja, em escala de detalhe.  A 

partir deste levantamento, foram focados dois aspectos principais: as questões inerentes 

ao meio físico e as modificações antrópicas. Seguem os pontos que foram abordados e 

avaliados na definição dos condicionantes dos movimentos de massa a partir das 

questões que envolvem o meio físico: 

• A definição das litologias, unidades geológico-geotécnicas e material 

predominante (solo ou rocha); 

• A natureza do talude (natural, corte ou aterro) e a forma do perfil (côncavo 

convexo ou retilíneo); 

• Presença de cabeceira de drenagem e linhas de drenagem; 

• Presença e tipo de vegetação; 

• Presença de estruturas planares desfavoráveis à estabilidade; 

• Surgências e concentração de águas pluviais em superfície; 

• Indicadores de movimentação (trincas, degraus de abatimento, feições erosivas 

no pé, crista ou corpo do talude, muros e paredes embarrigados, árvores, postes, 

muros inclinados e trincas em moradia/terreno). 

 

As alterações antrópicas constituem importantes condicionantes em movimentos de 

massa, principalmente nos centros urbanos, devido a modificações por vezes profundas 

na configuração natural do terreno. Dentre os pontos que foram abordados visando à 

avaliação das alterações antrópicas na dinâmica e no processo de evolução das encostas, 

destacam-se: 
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• Lançamento de águas servidas em superfície; 

• Presenças de fossas; 

• Vazamento de tubulações; 

• Presença e tipo de obra de contenção. 

 

Esta primeira avaliação apresentou os dados apurados no levantamento de campo tanto 

nos aspectos geológico-geotécnicos ou do meio físico como das alterações antrópicas, 

se encerrando com um diagnóstico, inteiramente embasado nas questões de cunho 

qualitativo, dos condicionantes dos movimentos de massa. 

 

4.4 CRITÉRIO PARA SELEÇÃO E LOCAÇÃO DAS INVESTIGAÇÕES E 

ENSAIOS GEOTÉCNICOS 

 

Os ensaios executados para a caracterização dos taludes agrupam tanto a caracterização 

do campo quanto em laboratório, fornecendo dados quantitativos ao estudo dos 

condicionantes dos movimentos de massa.   

Os ensaios, juntamente com as investigações geotécnicas, têm como objetivo principal 

fornecer a caracterização e as relações entre as unidades geológico-geotécnicas. Os 

ensaios de laboratório fazem parte do refinamento e ratificação das informações obtidas 

no campo. A Tabela 4.1 apresenta a relação de ensaios executados e as respectivas 

normas. 
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Tabela 4.1 - Relação das investigações de campo, dos ensaios de campo e de laboratório 
realizados na pesquisa. 
 

Localização de realização Ensaio/Investigação Geotécnica Norma/Referência 

Campo 

Sondagem percussão NBR 6484/2001 

Sondagem a trado NBR 9603/1986 

Densidade in situ – cilindro cravação NBR 9813/1987 

Coleta de amostra deformada e indeformada NBR 9604/1986 

Laboratório 

Análise Granulométrica NBR 7181/1984 

Massa específica real dos grãos NBR 6508/1984 

Limites de Atterberg 

NBR 6459/1984 (Liquidez) 

NBR 7180/1984 

(Plasticidade) 

Adensamento NBR 12007/1990 

Permeabilidade – carga variável NBR 14545/2000 

Cisalhamento direto ASTM D-3080 

Triaxial CU ASTM D-4767 

Difração de raios - x 
Brindley & Brown (1984) e 

Stinger & Pevear (1988) 

As investigações geotécnicas através de sondagens foi o estudo precursor e norteador da 

pesquisa. Com base nos resultados fornecidos através das sondagens foi possível 

estabelecer os seguintes parâmetros: 

• Relação entre as unidades geológico-geotécnicas; 

• Comportamento do N.A; 

• Presença de matacões e/ou blocos de rocha; 

• Profundidade e estado de alteração da rocha sã; 

• Avaliação preliminar da granulometria dos materiais; 

• O Rock Quality Designation (RQD) do maciço rochoso. 
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A opção pela sondagem mista no bairro São Benedito objetivou o estabelecimento da 

profundidade do maciço rochoso e/ou a presença de blocos de rocha. A presença de 

níveis de pedregulho e blocos de laterita no talude localizado em Jardim Camburi 

também apontou para a utilização de sondagem mista na investigação geotécnica.  

A definição dos locais para a realização dos ensaios de campo teve como objetivo a 

extração do máximo de informações das áreas afetadas e não afetadas pelos 

movimentos de massa. A locação das sondagens mistas obedeceu a posição geográfica 

das cicatrizes e também a extração de informações da parte do talude que não foi 

mobilizada no movimento da massa, sendo estas sondagens locadas após orientação do 

levantamento geológico-geotécnico qualitativo.  

No bairro São Benedito foi estabelecido dois pontos para a realização das sondagens 

mistas. O primeiro ponto escolhido foi uma área de meia encosta, em local onde se 

observa uma das cicatrizes de escorregamentos ocorridos no ano de 2005. O outro ponto 

de sondagem mista foi estabelecido com o objetivo de avaliar as condições do terreno 

similar e contíguo à área mobilizada pelo movimento de massa, porém, não afetada pelo 

mesmo.  

No talude de corte de Jardim Camburi foram também definidos dois locais para 

execução das sondagens mistas. Para esta definição foi estipulada a cota mais alta de 

perfil exposto em relação à cota da rua a jusante da sondagem, já que todo talude de 

corte fora afetado pelo escorregamento.  

Através da sondagem a trado foram coletadas as amostras deformadas nas 

profundidades especificadas. A definição das camadas a serem coletadas foi baseada na 

mudança de resistência do material (NSPT), e no reconhecimento do material retirado no 

amostrador (através da sua granulometria e tonalidade). A sondagem a trado também 

serviu para refinar o conhecimento sobre as unidades geológico-geotécnicas. 

A coleta de amostras indeformadas foi condicionada pela análise qualitativa que 

estabeleceu a unidade geológico-geotécnica ou a camada passível de ser mobilizada no 

escorregamento e a unidade sob esta, que a princípio é a camada não mobilizada no 

processo de instabilização.  
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A determinação dos parâmetros de resistência através dos ensaios triaxiais e 

cisalhamento direto, juntamente com os ensaios oedométricos e permeabilidade em 

laboratório, foram realizados com as amostras indeformadas. A coleta dos blocos 

indeformados, de forma aproximadamente cúbica com 40 cm de aresta, foi realizada em 

poço de inspeção (PI) de 1,20 m de lado. A abertura de PI também permitiu a 

visualização da transição das unidades geológico-geotécnicas a medida que o mesmo se 

aprofundava. Ao longo do processo de escavação dos poços, também foi realizada a 

definição da densidade do material in situ, através do método do cilindro de cravação.  

Os ensaios de caracterização (granulometria, massa específica dos grãos e limites de 

Atterberg) seguiram as normas descritas na Tabela 4.1. O ensaio de granulometria foi 

realizado com e sem a utilização do defloculante. O objetivo da execução da análise 

granulométrica sem a presença de defloculante é reproduzir as características originais 

do solo in situ, quanto a sua distribuição granulométrica.  

O ensaio oedométrico foi realizado com dois objetivos: a determinação dos parâmetros 

de compressibilidade do solo e a determinação da tensão de pré-adensamento. Através 

da obtenção da tensão de pré-adensamento foram definidas as tensões confinantes 

aplicadas no ensaio de cisalhamento direto e triaxial. Em ambos os casos foram 

utilizados valores de tensões confinantes inferiores e superiores a tensão de pré-

adensamento, com no mínimo três carregamentos para a obtenção das envoltórias, com 

o intuito de verificação da sua linearidade. 

A execução do ensaio de cisalhamento direto na umidade higroscópica e saturada tem 

como objetivo a obtenção dos parâmetros de resistência (coesão e ângulo de atrito) nas 

condições extremas de estabilidade, ou seja, na umidade natural e em condições de 

saturação próximo a 100%. Estes resultados permitem, também, extrapolar parâmetros 

de resistência para outras condições de saturação utilizando, por exemplo, o modelo 

proposto por Vilar (2006). A escolha das condições do ensaio triaxial focou a obtenção 

dos parâmetros de resistência na condição considerada mais desfavorável de 

estabilidade, que seria a condição de evento não drenado. 
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A difração de raios-x foi o método utilizado para obtenção da mineralogia em termos 

qualitativos da fração do solo inferior a 50 micrometros, ou seja, das frações silte e 

argila, sendo realizada no laboratório do DEGEO/UFOP. A preparação da amostra 

consiste na moagem do solo e posterior lavagem através da peneira #200. O material é 

seco a uma temperatura que não exceda os 50°C. O método para execução do ensaio de 

difração de raios-x está de acordo com os procedimentos de Brindley & Brown (1984) e 

Stinger & Pevear (1988).  

4.5 ANÁLISES DE ESTABILIDADE 

A determinação do fator de segurança (FS) para os taludes do Morro São Benedito e 

Jardim Camburi foi realizada através do programa Slope/W da Geo-Slope International. 

Para determinação do atual FS através do Slope/W pelo método do equilíbrio limite, é 

necessário à obtenção dos seguintes parâmetros geotécnicos: ângulo de atrito, coesão e 

o peso específico in situ do material mobilizado, juntamente com a geometria dos 

taludes. São analisadas as condições de ruptura em solo na umidade higroscópica e 

saturada, com os parâmetros obtidos através do ensaio de cisalhamento direto e na 

condição não drenada, com os parâmetros oriundos do ensaio triaxial.  

Duncan (1996) apud Aguiar (2008) a GEORIO (2000) fazem algumas considerações a 

respeito dos métodos utilizados para análise de estabilidade e que estão disponíveis no 

programa Slope/W. Duncan (1996) apresenta na Tabela 4.2 as características de alguns 

métodos utilizados na análise de estabilidade através de equilíbrio limite. 

Tabela 4.2 - Características de alguns métodos utilizados na análise de estabilidade 
através de equilíbrio limite. 
 

Método 

Limitações, hipóteses simplificadoras e condições de equilíbrio que 
satisfaz 

 

Método 
Ordinário de 
Fatias 
(Fellenius, 
1927) 

Baixo fator de segurança, muito inacurado para taludes de pouca 
inclinação com altas poropressões; somente para superfícies de 
deslizamento circulares; considera que a força normal na base de cada 
fatia é W cosθ ; uma equação (equilíbrio de momento da massa inteira), 
uma incógnita (fator de segurança). 
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Método 
Modificado 
de Bishop 
(Bishop, 
1955) 

Método acurado; somente para superfícies de deslizamento circulares; 
satisfaz condições de equilíbrio de forças verticais e momentos globais; 
considera que as forças laterais nas fatias são horizontais; N+1 
equações e incógnitas. 

Método 
Simplificado 
de Janbu 
(Janbu, 1968) 

 

Método de equilíbrio de forças; aplicável para qualquer formato de 
superfície de deslizamento; considera que as forças laterais são 
horizontais (mesmas para todas as fatias); os fatores de segurança são 
em geral consideravelmente mais baixos que os calculados utilizando 
métodos que satisfazem todas as condições de equilíbrio; 2N equações 
e incógnitas. 

Método Sueco 
Modificado 
(U. S. ARMY 
CORPS OF 
ENGINEERS, 

1970) 

Método de equilíbrio de forças; aplicável para qualquer formato de 
superfície de deslizamento; consideram que as inclinações das forças 
laterais são iguais as inclinações dos taludes (mesmas para todas as 
fatias); os fatores de segurança são em geral consideravelmente mais 
altos que os calculados utilizando métodos que satisfazem todas as 
condições de equilíbrio; 2N equações e incógnitas. 

Método de 
Lowe e 
Karafiath 
(Lowe e 
Karafiath, 
1960) 

Considerado o mais acurado dos métodos de equilíbrio de força; 
aplicável para qualquer formato de superfície de deslizamento 
considera que as inclinações das forças laterais equivalem a média das 
inclinações das superfícies dos taludes e de deslizamento (variando de 
fatia para fatia); satisfaz às condições de equilíbrio de forças 
horizontais e verticais, 2N equações e incógnitas. 

Procedimento 
de Fatias 
Generalizado 
de Janbu 
(Janbu, 1968) 

Satisfaz a todas as condições de equilíbrio; aplicável para qualquer 
formato de superfície de deslizamento; considera alturas das forças 
laterais sobre as bases das fatias (variando de fatia para fatia); maiores 
problemas de convergência numérica que outros métodos; método 
acurado; 3N equações e incógnitas. 

Método de 
Spencer 
(Spencer, 
1967) 

 

Satisfaz a todas as condições de equilíbrio; aplicável para qualquer 
formato de superfície de deslizamento; considera que as inclinações das 
forças laterais são as mesmas para qualquer fatia; inclinação da força 
lateral é calculada por procedimento, cuja solução é tal, que todas as 
condições de equilíbrio são satisfeitas; método acurado; 3N equações e 
incógnitas. 

Método de 
Morgenstern e 
Price 

(Morgenstern 
e Price, 1965) 

Satisfaz a todas as condições de equilíbrio; aplicável para qualquer 
formato de superfície de deslizamento; considera que as inclinações das 
forças laterais seguem um padrão preestabelecido, denominado f(x); 
inclinações das forças laterais podem ser as mesmas ou podem variar de 
fatia para fatia; inclinação da força lateral é calculada por 
procedimento, cuja solução é tal, que todas as condições de equilíbrio 
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são satisfeitas; método acurado; 3N equações e incógnitas. 

Método de 
Sarma 
(Sarma, 1973) 

 

Satisfaz todas as condições de equilíbrio; aplicável para qualquer 
formato de superfície de deslizamento; considera que as magnitudes das 
forças laterais verticais seguem padrões preestabelecidos; calcula 
aceleração horizontal para equilíbrio pouco estável; para resistência 
prefixada e interação para encontrar o valor da prefixação, que resultará 
em aceleração horizontal zero para equilíbrio pouco estável, o valor do 
fator de segurança convencional, pode ser determinado; 3N equações e 
3N incógnitas. 

 

 

A GEORIO (2000) considera que o método de Spencer (1967) apresenta valores mais 

realísticos do FS e vê como limitação a complexidade dos cálculos, tal como o método 

Morgenstern e Price (1965), que apresenta como limitação a exigência de cálculos com 

auxílio de computador. Têm como vantagem sobre o método Janbu (1972) 

considerações mais precisas por não considerar as forças verticais entre fatias, tal como 

Bishop simplificado (1955). Janbu (1972) é um método de grande utilização prática, 

apesar das suas limitações práticas. Os métodos de Morgenstern e Price (1965) e 

Spencer (1967) satisfazem todas as condições de equilíbrio estático. O método de 

Morgenstern e Price (1965) é utilizado para estudos ou análises detalhadas 

(retroanálises). Para análises mais sofisticadas, com restrições geométricas da superfície 

de ruptura o método de Spencer (1967) é o mais aplicado. 

São adotados para as análises de estabilidade nesta dissertação os métodos de 

Morgenstern e Price (1965) e Janbu (1968) devido a sua precisão e consideração de 

forças entre fatias, tanto normal como de cisalhamento e por apresentar em geral os 

menores fatores de segurança, respectivamente (GEOSTUDIO, 2008). Para cada análise 

de estabilidade são definidas as cinco superfícies de rupturas que apresentam os 

menores fatores de segurança, como o objetivo de comparar as similaridades e/ou 

discrepâncias visualizadas, permitindo assim um detalhamento maior da acurácia do 

fator de segurança e da superfície de ruptura gerada.  
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Para determinação do fator de segurança mínimo a NBR11682 que versa sobre a 

Estabilidade de encostas e “prescreve os requisitos exigíveis para o estudo e controle da 

estabilidade de encostas e de taludes resultantes de cortes e aterros realizados em 

encostas” (ABNT, 2009).  

Os fatores de segurança (FS) considerados nesta Norma têm a finalidade 
de cobrir as incertezas naturais das diversas etapas de projeto e 
construção. Dependendo dos riscos envolvidos, deve-se inicialmente 
enquadrar o projeto em uma das seguintes classificações de nível de 
segurança, definidas a partir da possibilidade de perdas de vidas 
humanas (ABNT, 2009). 

O cálculo do fator de segurança não será utilizado nesta dissertação para execução de 

projeto ou para construção. Porém, o estabelecimento do fator de segurança embasado 

numa norma é pertinente no momento que este estudo pode ser utilizado para futuro 

projeto de estabilização dos taludes, foco deste estudo, destacando que ambos os taludes 

tem registros de instabilização.   

A determinação do fator de segurança mínimo é realizada através do estabelecimento 

dos critérios que se encontram nas Tabelas 4.3 e 4.4 (ABNT, 2009). O trecho de encosta 

onde se encontra o talude a ser analisado no bairro São Benedito é enquadrado como 

“Áreas e edificações com movimentação e permanência restrita de pessoas”. Justifica-se 

a escolha do critério, por se tratar de área residencial e habitada, porém, com número 

reduzido de habitações (três no total e todas as montante) e ausência de tráfego de 

carros, somente raros pedestres. Neste mesmo critério se enquadra o talude de corte no 

bairro Jardim Camburi, onde se tem uma rua de pouco tráfego de veículos e moradias a 

mais de 5 m de distância do talude sem registro de material mobilizado atingindo as 

habitações. Em ambos os casos, o nível médio é atribuído para os taludes, em termos de 

nível de segurança desejado contra a perda de vidas humanas. Para o enquadramento do 

bairro São Benedito na Tabela 4.4 considera-se o valor reduzido das edificações 

próximas à encosta, que são constituídas de moradias de madeira ou alvenaria mal 

acabada e construídas precariamente. No bairro Jardim Camburi, as moradias já 

apresentam um valor moderado, constituídas na sua maioria de prédios de 3 andares e 

algumas casas de dois andares no final da rua, já mais distantes do talude de corte. 
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Desta maneira, o talude do bairro São Benedito é enquadrado no nível baixo e o Jardim 

Camburi no nível médio. 

Tabela 4.3 - Nível de segurança desejado contra a perda de vidas humanas. 

Nível de segurança Critérios 

Alto 

Áreas com intensa movimentação e permanência de pessoas, como 
edificações públicas, residenciais ou industriais, estádios, praças e 
demais locais, urbanos ou não, com possibilidade de elevada 
concentração de pessoas. 

Ferrovias e rodovias de tráfego intenso. 

 

Médio 

Áreas e edificações com movimentação e permanência restrita de 
pessoas. 

Ferrovias e rodovias de tráfego moderado. 

Baixo 

Áreas e edificações com movimentação e permanência eventual de 
pessoas. 

Ferrovias e rodovias de tráfego reduzido. 

Tabela 4.4 - Nível de segurança desejado contra danos materiais e ambientais. 

Nível de segurança Critérios 

Alto 

 

Danos materiais: locais próximos a propriedades de alto valor histórico, 
social ou patrimonial, obras de grande porte e áreas que afetem serviços 
essenciais. 

Danos ambientais: locais sujeitos a acidentes ambientais graves, tais 
como nas proximidades de oleodutos, barragens de rejeito e fábricas de 
produtos tóxicos. 

 

 Danos materiais: locais próximos a propriedades de valor moderado. 
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Médio Danos ambientais: locais sujeitos a acidentes ambientais moderados. 

Baixo 

 

Danos materiais: locais próximos a propriedades de valor reduzido. 

Danos ambientais: locais sujeitos a acidentes ambientais reduzidos. 

 

A Tabela 4.5 (ABNT, 2009) sintetiza as opções tomadas e justificadas, baseadas nas 

tabelas 4.3 e 4.4 e atribui um fator de segurança mínimo para os taludes desta 

dissertação. A atribuição do nível médio e baixo para perda de vidas humanas e danos 

materiais ambientais, respectivamente, para o bairro São Benedito determina em 1,3 o 

fator de segurança mínimo. Para o bairro Jardim Camburi o fator de segurança mínimo 

de 1,4 é o resultado de níveis médio para perda de vidas humana e também média para 

danos materiais e ambientais. Cabe ressaltar que o valor mínimo do fator de segurança 

atribuído com base na NBR 11682 deve ser válido para a pior situação de estabilidade, 

ou seja, para presença de NA e/ou na condição saturada. 

Tabela 4.5 - Fatores de segurança mínimos para deslizamentos 

Nível de segurança contra 

danos a vidas

 humanas  

Nível de 

segurança contra 

danos materiais e ambientais 

 

Alto 

 

 

Médio 

 

 

Baixo 

 

Alto 1,5 1,5 1,4 

Médio 1,5 1,4 1,3 

Baixo 1,4 1,3 1,2 
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      CAPÍTULO 5 

  

5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

5.1 ENCOSTA DO SÃO BENEDITO (ESB) 

5.1.1 Investigação Geotécnica 

As sondagens realizadas na ESB foram executadas em áreas de acesso dos moradores 

que residem nas partes mais elevadas do morro, entre os dias 30/06 e 14/07/2009. Segue 

a Tabela 5.1 com as informações sobre os pontos de sondagem.  

Tabela 5.1 - Síntese das informações sobre as sondagens mistas e locais de retirada de 
amostras na ESB. 

Identificação 
Coordenadas (UTM) 

Profundidade (m) 
Cota (m) 

E N Inicial Final 

SM1 363.193,93 7.754.352,66 9,30 123,98 114,68 

SM2 363.236,32 7.754.358,60 16,92 132,41 115,49 

 

A Figura 5.1 apresenta a localização das sondagens executadas na ESB. A primeira 

locação do ponto SM1 foi abortada devido a pouca profundidade alcançada na 

escavação a trado, que antecedeu a sondagem a percussão, inferior a 0,70 m. Desta 

maneira o ponto SM1 foi deslocado para uma cota mais alta, com o objetivo de 

conseguir informações sobre a resistência do solo num perfil mais profundo, onde níveis 

acima da cota do impenetrável ao trado tivessem sua resistência medida no ensaio SPT. 

As sondagens SM1 e SM2 distam cerca de 40 m e em nenhum dos furos foi detectado o 

nível de água (Figuras 5.2 e 5.3). 
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Figura 5.1 - Localização das sondagens mistas executadas no bairro São Benedito. 
  Fonte: PMV/Secretaria de Fazenda (2007) /modificado. 
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Figura 5.2 - Locação do ponto SM1. Em destaque, o local de execução da          
sondagem do ponto SM2. 
 

 
 
Figura 5.3 - Local de execução da sondagem SM2.  
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A nova locação do ponto SM1 forneceu um perfil de solo de 3 m. Os primeiros 0,70 m 

apresentaram aterro argilo arenoso com ocorrência de lixo doméstico e restos de 

construção civil. Entre 0,70 e 1,90 m ocorre o mesmo material argilo arenoso, porém, 

sem a presença de lixo, com valor de N = 15.  A partir de 1,90 m, ocorre um brusco 

aumento dos valores de N na ordem de 48 golpes, devido à presença de alteração de 

rocha. A partir de 3 m teve início a sondagem rotativa, sendo a rocha sã de origem 

granítica alcançada a 6,30 m de perfuração, com RQD de 100% e total perfurado de 3 m 

(Figura 5.4).  

Na sondagem SM2, nos primeiros 8,68 m, apresenta a mesma variação de material do 

ponto SM1, ou seja, aterro e argila arenosa. É notada a diferença no valor do N, superior 

no perfil SM2 (variando entre 22 e 26 golpes). Os dois primeiros metros de alteração de 

rocha, alcançado com 8,68 m de perfuração, tiveram N superior a 28 golpes, chegando a 

30/10, com 11 m. A rocha sã, também de origem granítica, a partir de 13,34 m 

perfurados, obteve RQD de 100% e total perfurado de 3,58 m (Figura 5.5). 

Das sondagens a trado foram retiradas as amostras deformadas para realização da 

análise granulométrica, limites e massa específica dos grãos. Juntamente com a 

execução da sondagem a trado, foram realizadas as retiradas de amostras indeformadas 

em poços de inspeção e realizada a amostragem para determinação do peso específico in 

situ, através da cravação de cilindro (Figura 5.6). Para a retirada dos 4 blocos 

indeformados com aproximadamente 35 cm de aresta, foram abertos poços de inspeção 

no mesmo ponto de realização da sondagem SM1  (Figura 5.7). A Tabela 5.2 apresenta 

as informações sintetizadas sobre a retirada dos blocos indeformados no bairro São 

Benedito. As amostras indeformadas utilizadas para realização dos ensaios de 

adensamento, permeabilidade de carga variável, cisalhamento direto e triaxial. 
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Figura 5.4 - Boletim de sondagem referente ao ponto SM1. 
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Figura 5.5 - Boletim de sondagem referente ao ponto SM2. 
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Figura 5.6 - Retirada de amostras deformadas no ponto SM1. 
 

   
                          (a)                                                                    (b) 

Figura 5.7 - Retirada de amostras deformadas (a) e indeformadas (b) no ponto SM2.  

Tabela 5.2 - Síntese das informações sobre a retirada de amostras indeformadas na ESB. 

Pontos de coleta Bloco Intervalo de coleta (cota em metros) Posição 

SM2 

1 130,27 a 129,97 Fundo 

2 130,21 a 129,91 Parede 

3 128,06 a 127,71 Fundo 

4 127,71 a 127,36 Fundo 
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A retirada de amostras deformadas no bairro São Benedito ocorreu nos dois locais de 

sondagens mistas, ou seja, nos pontos SM1 e SM2. No caso específico da abertura dos 

poços no bairro São Benedito, os mesmos proporcionaram a visualização das variações 

dos níveis dentro do perfil de solo devido à profundidade alcançada, cerca de 5 m.  

As sondagens mistas SM1 e SM2 apresentaram horizontes similares entres si, como 

poder ser observado na Figura 5.8. Este perfil apresenta uma coerência na continuidade 

dos horizontes, mesmo que inferida, embasada pelas observações de campo e pela 

pouca distância entre as sondagens realizadas. 

O perfil de sondagem permite diferenciar quatro unidades geológico-geotécnicas: 

aterro, colúvio, solo saprolítico/saprólito e rocha. O aterro é proveniente de material de 

corte efetuado nos taludes a montante visando à criação de áreas planas para 

assentamento de moradias e abertura de acessos. O material oriundo deste corte está 

misturado a lixo orgânico e materiais diversos (sacolas plásticas, produto da demolição 

de construções, etc.). 

A Tabela 5.2 apresenta a relação entre as unidades geológico-geotécnicas bem como as 

respectivas cotas de início e fim dos horizontes, baseadas na escavação do poço de 

inspeção. Em ambas as sondagens, não foram possíveis detectar uma estruturação do 

solo ou um aumento significativo no valor de N que remetesse a um horizonte de solo 

residual no perfil. A topografia acidentada somada com os argumentos supracitados 

conduzem a um horizonte coluvionar sob o aterro.  O aterro sobrepõe o horizonte 

coluvionar nas sondagens SM1 e SM2. Os valores mais elevados de N (15 contra 22) no 

trecho coluvionar da sondagem SM2 é explicado por um horizonte mais espesso de 

aterro sobreposto, gerando assim um adensamento maior deste horizonte. Na Figura 5.9 

é mostrado o perfil de solo escavado para retirada de amostras indeformadas, no ponto 

SM2 até o limite do aterro, com a presença de uma lente de areia entre as cotas 129,46 e 

127,96 m. Esta lente de areia separa o aterro lançado sem presença de lixo e o solo 

coluvial, não tendo sido detectada na sondagem SM1 (Figura 5.10).  
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Figura 5.8 - Perfil transversal da crista da ESB entre as sondagens SM1 e SM2.  
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Figura 5.9 - Em destaque, lente de areia que separa o aterro, com 2,95 m de espessura, 
do colúvio. 
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Figura 5.10 - Em destaque, camada de areia. No fundo do poço de inspeção se encontra 
o solo coluvial. 

 

Tabela 5.3 - Cotas iniciais e finais das Unidades Geológico-Geotécnicas da ESB 
baseadas na sondagem SM2. 

O material saprolítico, sotoposto ao solo coluvionar em SM1 e SM2 pode ser dividido 

em solo saprolítico e saprólito. Esta diferenciação é baseada na dificuldade em sondar o 

material saprolítico, somente conseguindo avançar no reconhecimento do perfil após a 

mudança no método de sondagem, ou seja, de percussão para rotativa. 

Desta maneira, o trecho do perfil que foi possível romper com a sondagem à percussão 

é denominado de solo saprolítico, ao passo que o trecho relativo às sondagens rotativas 

constitui o saprólito, não recuperado durante a sondagem (Figura 5.11).  

Unidade Geológico-Geotécnica Classificação granulométrica Cota (m) 
Inicial Final 

Aterro com presença de lixo Argila areno-siltosa com pedregulho 132,41 130,76 
Aterro lançado Argila areno-siltosa com pedregulho 130,76 129,46 

Aterro composto de areia (camada) - 129,46 127,96 
Colúvio Argila areno-siltosa com pedregulho 127,96 127,06 
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Figura 5.11 - Solo saprolítico coletado pelo amostrador da sondagem a percussão. 
 

A rocha que compõe a base da encosta é de natureza granítica e está dentro do contexto 

geológico da Suíte Espírito Santo (Machado Filho et al, 1983). A rocha sã é observada a 

partir das cotas 117,68 e 119,07 m, nos furos SM1 e SM2, respectivamente. A mesma 

unidade aflora no acesso dos moradores, ou seja, no Beco São Cosme e Damião, na cota 

100 m e também na cota 117 m, nas proximidades do furo SM1.  A rocha apresenta 

inclinação variando de 35 a 40° nos afloramentos acima mencionados. A rocha também 

aflora entre as cotas 124 e 159 m, ou seja, até o ponto mais alto do morro São Benedito.  

Conforme as análises realizadas nas sondagens rotativas nos pontos SM1 e SM2, a 

rocha apresentou um alto índice de recuperação, superior a 95% que, aliado ao RQD de 

100%, em ambas as sondagens, indica um maciço são e com raras descontinuidades 

(Figura 5.12). 
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                          (a)                                                                 (b) 

Figura 5.12 - Rocha retirada do barrilete após finalização da sondagem rotativa na 
sondagem SM1 (a) e SM2 (b).  

 

5.2 ENSAIOS DE LABORATÓRIO 

5.2.1 Caracterização granulométrica 

Seguindo o método de coleta de amostras que apresenta o mesmo ponto onde foram 

realizadas as sondagens mistas, percussão e a trado, seguem as Tabelas 5.3 e 5.4 com os 

resultados dos ensaios.  



91 

 

Tabela 5.4 - Resultado da análise granulométrica nos bairros São Benedito. 

Furo Cota (m) 

Granulometria (%) 

Dispersão 
(%) Observação 

Sem defloculante  Com defloculante  

Argila Silte 
Areia Pedregulho 

Classificação Argila Silte 
Areia Pedregulho 

Classificação 
F M G F M F M G F M 

SM1 

123,98 a 123,28 0,00 24,50 16,50 16,00 33,00 9,00 1,00 areia siltosa com pedregulho 26,15 13,61 9,24 14,53 26,50 8,97 1,00 areia argilo-siltosa com pedregulho 0  

123,28 a 122,68 12,00 15,90 6,00 12,90 41,00 12,20 -  areia silto-argilosa com 
pedregulho 25,82 12,32 12,25 15,88 21,10 12,63 -  areia argilo-siltosa com pedregulho 57,4  

SM2 
131,21 a 130,94 0,00 27,00 11,20 17,80 38,20 5,80 -  areia siltosa com pedregulho 42,93 10,36 8,10 12,72 20,14 5,75  - argila areno-siltosa com pedregulho 0 Blocos 1 e 2 

128,15 a 127,69 0,00 8,00 14,00 21,00 51,00 6,00 -  areia siltosa com pedregulho 45,26 5,36 8,63 12,44 22,52 5,79 -  argila areno-siltosa com pedregulho 0 Blocos 3 e 4 

 

Tabela 5.5 - Resultados das análises limites, peso específico dos grãos, peso específico in situ, umidade e peso específico 
seco. 

Furo Cota (m) LL LP IP γs (KN/m3) γ (KN/m3) hcampo (%) γd (KN/m3) Unidade Geológico-Geotécnica Observação 

SM1 
123,98 a 123,28 43 27 16 26,16 18,33 11,7 16,41 Aterro com presença de lixo - 

123,28 a 122,68 45 26 19 26,16 18,93 18,1 16,02 Colúvio - 

SM2 
131,21 a 130,94 63 34  29 26,19 19,48 21,6 16,02 Aterro lançado Blocos 1 e 2 

128,15 a 127,69 86 44 42 26,70 18,12 25,3 14,46 Colúvio Blocos 3 e 4 
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A análise granulométrica realizada nas duas amostras do furo SM1, sem defloculante, 

apresenta diferenças na sua classificação. Em ambas as amostras ocorrem um acréscimo 

da fração de finos de 15,26 e 10,24%, quando comparada com o ensaio com 

defloculante. O valor de dispersão de 57,40% da amostra de solo entre as cotas 123,28 a 

122,68 m, mostrando a presença de partículas finas (diâmetro inferior a 0,005 mm) 

mesmo sem a utilização de defloculante. Os valores de IP de ambas as amostras sinaliza 

para materiais altamente plásticos, segundo a classificação descrita na Tabela 5.5. Os 

valores dos pesos específicos in situ e seco apresentam grande similaridade, enquanto 

que os pesos dos sólidos mostram o mesmo valor. O teor de umidade teve um acréscimo 

de 35% no nível mais profundo. 

Tabela 5.6 - Classificação dos solos através do valor do índice de plasticidade (IP), 
segundo IAEG (1979) apud Fiori & Carmignani (2001). 
 

 

 

 

 

 

Nas duas amostras analisadas e retiradas do furo SM2, os horizontes apresentam a 

mesma classificação quanto à granulometria, no ensaio sem defloculante (areia siltosa 

com pedregulho) e no ensaio com defloculante (argila areno-siltosa com pedregulho). 

No resultado do ensaio granulométrico destaca-se a presença da fração silte três vezes 

superior no horizonte superficial em relação ao horizonte mais profundo, ou seja, 27 e 

8%, respectivamente. Os valores de IP do material que representa o nível mais profundo 

é 30% superior ao nível superficial. Os valores relativos aos pesos específicos e a 

umidade não apresentaram grande variação entre os níveis. 

Classificação Intervalo do IP 

Não plásticos IP < 1 

Levemente plásticos 1 < IP < 7 

Moderadamente plásticos 7 < IP < 17 

Altamente plásticos 17 < IP < 35 

Extremamente plásticos IP > 35 
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O ensaio de dispersão realizado em todas as amostras retiradas dos pontos SM1 e SM2 

apresentou somente um resultado não nulo, para o caso da amostra coletada entre as 

cotas 123,28 a 122,68 no ponto SM1, que indicou uma dispersão de 57,4%. Segundo a 

NBR 13602/96, a validação deste ensaio depende do teor de argila ser superior a 12% 

no ensaio sem defloculante, valor este observado para a amostra. Segundo a norma, o 

solo é considerado dispersivo se o valor obtido for superior a 40%.  

A fração granulométrica considerada para o cálculo da dispersão é inferior a 0,005 mm, 

isto é, abrange as partículas de silte e argila. Baseado no resultado do ensaio 

granulométrico, as partículas já se encontram dispersas no meio sem o auxílio do 

defloculante. Entende-se que estas partículas dispersas interferirão nas propriedades 

hidráulicas do maciço. A interferência é devido ao preenchimento dos interstícios entre 

os grãos da fração areia. No material onde a dispersão é zero, o material fino 

(granulometria inferior a 0,005 mm) está aglutinado ao material de granulometria mais 

grossa, ou até mesmo na fração silte. É possível observar que em todos os resultados de 

ensaios granulométricos efetuados na ESB, a fração silte sofre um decréscimo quando o 

ensaio granulométrico é realizado na presença do defloculante. De acordo com a 

classificação proposta pela IAEG (1979) apud Fiori & Carmignani (2001), os solos 

amostrados na ESB, na sua maioria, apresentam IP variando entre 12 e 29%, ou seja, 

constituem solos moderadamente plásticos a altamente plásticos. A amostra relativa ao 

bloco 3, representando um solo de natureza coluvionar, exibe IP igual a 42%, 

classificado como extremamente plástico. 

 

5.2.1.1 Adensamento  

As tensões utilizadas para execução do ensaio edométricos em condição saturada 

variam de 12,5 a 800 kPa, para os estágios de carregamento e entre 100 e 400 kPa para 

os estágios de descarregamento. Seguem os gráficos que apresentam as curvas de 

adensamento e a variação da permeabilidade durante os 7 estágios de carregamento e 3 

de descarregamento (Figuras 5.13 e 5.14).  
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A Tabela 5.6 apresenta a variação do índice de vazios para as amostras ensaiadas. A 

amostra relativa ao bloco 1 (horizonte mais superficial) no bairro São Benedito 

apresentara a maior variação do índice de vazio (Δ℮/℮i x 100), ou seja, 41,52%. As 

mostras oriundas do bairro Jardim Camburi apresentam um equilíbrio entre os valores 

de Δ℮ (%), com 26,01 e 22,08% para os blocos 5 e 7, respectivamente.  

 

 
Figura 5.13 - Curva índice de vazios versus logaritmo da tensão vertical relativa ao 
bloco 1 e respectiva variação da permeabilidade 

 

 
Figura 5.14 - Curva índice de vazios versus logaritmo da tensão vertical relativa ao 
bloco 3 e respectiva variação da permeabilidade.  
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Tabela 5.7 - Síntese da variação dos índices de vazio durante a fase de carregamento das 
amostras do bairro São Benedito. 
 

Amostra ℮i ℮f Δ℮ Δ℮ (%) 

Bloco 1 0,973 0,569 0,404 41,52 

Bloco 3 0,642 0,416 0,226 35,20 

 

Para a classificação dos solos através da razão de pré-adensamento (RPA) utiliza-se a 

seguinte relação, conforme a Equação 5.1: 

RPA = σ´p                                                  (Equação 5.1) 

 σ´vo  

 

Onde: 

• σ´p é a tensão de pré-adensamento; 

• σ´vo é a tensão efetiva de campo; 

 

• RPA = 1, solos normalmente adensados; 

• RPA > 1, solos pré-adensados; 

• RPA < 1, solos sub-adensados. 

 

As amostras 1 e 3, oriundas do bairro São Benedito, apresentaram, conforme a Tabela 

5.7, razões de pré-adensamento (RPA) pouco superiores a 1, sendo classificadas como 

solos pouco pré-adensados. Nota-se que, ambos os materiais apresentam RPA similar.  
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Tabela 5.8 - Razão de pré-adensamento das amostras da ESB. 

Amostra RPA (kPa) Classificação 

Bloco 1 1,09 pré-adensado 

Bloco 3 1,21 pré-adensado 

A Tabela 5.8 apresenta os índices de recompressão (Cr), compressão (Cc) e expansão 

(Cs).  

Os valores de recompressão e compressão, relativas às amostras do bairro São Benedito, 

apresentam o bloco 1 com valores superiores ao do bloco 3, ou seja, uma variação mais 

brusca dos valores do índice de vazios no trecho de recompressão e compressão. No 

trecho da curva de adensamento referente à expansão os valores são iguais. Como 

ocorrido nas amostras do bairro São Benedito os valores do índice de expansão são 

iguais. 

Tabela 5.9 - Parâmetros de compressibilidade das amostras do bairro São Benedito. 

Amostra Cr Cc Cs 

Bloco 1 0,08 0,25 0,03 

Bloco 3 0,03 0,19 0,03 

O trecho da curva de adensamento que compreende a recompressão do solo e a reta 

virgem se apresentam distintos no solo proveniente de aterro e no colúvio. Este trecho 

no aterro apresenta uma brusca queda no índice de vazios quando submetido a uma 

tensão de 200 kPa, No ensaio realizado em solo coluvionar ambos os trechos 

apresentam uma curva com inflexão constante, sem quedas bruscas no índice de vazios. 

Este comportamento denota um solo mais estruturado e de composição mais 

homogênea, contrário ao material que compõe o aterro (material lançado com presença 

de lixo orgânico e inorgânico). O ensaio de adensamento realizado no trecho de aterro 

apresenta uma variação de 28,24% no índice de vazios (inicial e final). A variação 

correspondente no material coluvionar ficou em 18,43%. A razão de pré-adensamento 

de ambos os solos ficou próximo de 1, podendo ser considerados como normalmente 

adensados. 
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Os valores de permeabilidade obtidos para o aterro ratificam a condição de estrutura 

com alto índice de vazios, nas mesmas condições de tensão que o colúvio. Para tensão 

normal de 25 kPa, o índice de vazios do aterro e do colúvio são 0,949 e 0,633, 

respectivamente. O índice de vazios para o aterro na tensão de 25 kPa apresenta 

praticamente o volume de vazios igual ao volume dos sólidos. Isto mostra que se trata 

de um aterro lançado sem cuidado e sem compactação nenhuma. Desta maneira, ele 

ainda pode estar em processo de adensamento por peso próprio. 

A permeabilidade (k) foi obtida no ensaio edométrico quando efetuado o estágio de 

carregamento entre as tensões de 25 a 800 kPa, totalizando 7 estágios. A Tabela 5.9 

apresenta os valores da permeabilidade com as respectivas variações do índice de vazios 

para cada estágio de carregamento. A amostra relativa ao bloco 1 do bairro São 

Benedito apresenta coeficientes de permeabilidade mais elevados nos estágios de 

carregamento em relação ao bloco 3.   

Tabela 5.10 - Variação da permeabilidade em função do índice de vazios das amostras 
do bairro São Benedito. 

Amostra Bloco 1 Bloco 3 

σ (kPa) ℮ k (m/s) ℮ k (m/s) 

25 0,949 3,99E-05 0,633 9,22E-06 

50 0,910 3,30E-05 0,616 7,52E-06 

100 0,825 2,13E-05 0,585 5,19E-06 

200 0,713 9,27E-06 0,540 2,84E-06 

400 0,638 1,17E-06 0,482 8,01E-07 

800 0,569 1,13E-07 0,416 2,78E-08 

 

5.2.1.2 Permeabilidade carga variável 

Os valores de permeabilidade obtidos através do método de carga variável são 

apresentados na Tabela 5.10. As amostras oriundas do bairro São Benedito 

apresentaram a permeabilidade de solo arenoso, conforme a Tabela 5.11.  



98 

 

Tabela 5.11 - Valores da permeabilidade através do ensaio de carga variável na ESB. 

Amostra Permeabilidade (m/s)

Bloco 1 1,96 x 10-5 

Bloco 3 2,14 x 10-5 
 

Tabela 5.12 - Valores típicos do coeficiente de permeabilidade, segundo Pinto (2000). 

Tipo de solo k (m/s) 

Argilas < 10-9 

Siltes 10-6 a 10-9 

Areias argilosas 10-7 

Areias finas 10-5 

Areias médias 10-4 

Areias grossas 10-3 

 

Os resultados do ensaio de permeabilidade em carga variável apresentaram 

características de solos arenosos finos para ambas as amostras, quando se associa o 

valor do coeficiente de permeabilidade a uma fração granulométrica. O valor de 

permeabilidade praticamente igual para aterro e para solo coluvionar aponta para um 

solo com estrutura argilosa floculada, permitindo assim a rápida passagem de água entre 

os interstícios, como de um solo com características arenosas. Para o aterro, o alto 

índice de vazios também é gerado pelo material lançado e pela heterogeneidade das suas 

partículas, podendo incluir o lixo orgânico e inorgânico.  

 

5.2.1.3 Cisalhamento direto 

Para realização do ensaio de cisalhamento direto todas as 2 amostras (blocos 1 e 3) 

foram submetidas às condições de umidade higroscópica e saturação, perfazendo um 

total de 4 ensaios.  
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As Figuras 5.15 a 5.18 apresentam os gráficos tensão cisalhante versus deslocamento 

horizontal, tensão cisalhante versus tensão normal e deslocamento vertical versus 

deslocamento horizontal. A tensão normal aplicada foi condicionada ao resultado do 

ensaio de adensamento, onde se definiu as tensões de pré-adensamento. Desta maneira, 

o ensaio de cisalhamento direto apresenta dois grupos de tensões normais: as tensões 

normais com valores inferiores à tensão de pré-adensamento e as tensões normais com 

valores superiores à tensão de pré-adensamento.  
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Figura 5.15 - Gráficos com apresentação dos resultados do ensaio de cisalhamento 
direto do bloco 1 na umidade higroscópica. 
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Figura 5.16 - Gráficos com apresentação dos resultados do ensaio de cisalhamento 
direto do bloco 1 na condição saturada. 
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Figura 5.17 - Gráficos com apresentação dos resultados do ensaio de cisalhamento 
direto do bloco 3 na umidade higroscópica. 
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Figura 5.18 - Gráficos com apresentação dos resultados do ensaio de cisalhamento 
direto do bloco 3 na condição saturada. 
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A Tabela 5.12 apresenta os valores da coesão e ângulo de atrito das amostras analisadas. 

É possível notar, na Tabela 5.13, que os valores da coesão apresentam decréscimo, em 

condição saturada, variando entre 89 e 91%, em relação à condição higroscópica. O 

ângulo de atrito na condição higroscópica supera em mais de 26% os valores na 

condição saturada.  

Tabela 5.13 - Síntese das informações sobre os resultados dos ensaios de cisalhamento 
direto nas condições higroscópicas e saturadas na ESB. 

Amostra 
Coesão (kPa) Atrito (°) 

Higroscópica Saturada Higroscópico Saturado 

Bloco 1 59,05 6,31 43,23 26,96 

Bloco 3 93,49 8,05 41,99 31,25 

Tabela 5.14 - Variação dos valores de coesão e ângulo de atrito nos resultados dos 
ensaios de cisalhamento direto na ESB. 

Amostra Δcoesão (%) Δatrito (%) 

Bloco 1 89,31 37,64 

Bloco 3 91,39 25,57 

O resultado do ensaio de cisalhamento direto proveniente das unidades geológico-

geotécnicas, aterro e colúvio serão comparados através dos gráficos: tensão cisalhante 

(kPa) versus deslocamento horizontal (mm), deslocamento vertical (mm) versus 

deslocamento horizontal (mm) e tensão cisalhante (kPa) versus tensão normal (kPa).  

O gráfico tensão cisalhante (kPa) versus deslocamento horizontal (mm), na condição 

higroscópica, apresenta condição de “pico” bem pronunciada no colúvio a baixa 

condição de tensão confinante. Na questão do aumento e/ou redução de volume, ambos 

os solos apresentam, quando submetidos a altas tensões confinantes (200 e 400 kPa), 

uma redução de volume com o aumento do deslocamento horizontal e posterior 

tendência a dilatação, para tensão normal confinante de 200 kPa para o aterro e o 

colúvio. Os valores obtidos para o ângulo de atrito em ambas as unidades, aterro e 

colúvio, 43,23 e 41,99°, respectivamente, mostram a similaridade entre tais unidades 

quando se comparam as frações granulométricas presentes. 
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Ainda na condição higroscópica, ou seja, na melhor condição de estabilidade, a coesão 

do aterro e do colúvio são 59,05 e 93,49 kPa, respectivamente. O valor 

substancialmente mais elevado da coesão no colúvio pode mostrar a diferença na 

formação destas unidades geológico-geotécnicas (aterro lançado e colúvio) através de 

uma melhor estruturação do colúvio e a eventual presença de constituintes não terrosos 

no aterro, ou seja, lixo. Na condição saturada, os gráficos tensão cisalhante (kPa) versus 

deslocamento horizontal (mm) apresentam grande similaridade entre o aterro e o 

colúvio, com os valores de tensão cisalhante variando do cerca de 10%.  O gráfico 

deslocamento vertical (mm) versus deslocamento horizontal (mm) apresenta um 

antagonismo nos seus resultados quando tratadas as unidades aterro e colúvio. A maior 

redução de volume é observada no aterro quando o mesmo é submetido a baixos valores 

de tensão. No colúvio, a maior redução de volume ocorre quando esta unidade é 

submetida a maiores tensões confinante. Em ambas as unidades ocorrem a redução de 

volume em todos os valores de tensão a que as amostras foram submetidas. Na condição 

saturada, os parâmetros de resistência se mostram equivalentes em ambas as unidades. 

Os valores de atrito e coesão para as unidades aterro e colúvio são 26,96º/6,31 kPa e 

31,25°/8,05 kPa, respectivamente. Os resultados dos parâmetros de resistência ao 

cisalhamento mostram que em condições saturadas, as unidades mostram 

comportamento similar. 

 

5.2.1.4 Triaxial consolidado não drenado (CU) 

As Figuras 5.18 a 5.21 apresentam os resultados dos ensaios triaxiais, relacionando o 

acréscimo de poropressão com a deformação axial, tensão desviadora com a deformação 

axial e a trajetória de tensões efetivas. A Tabela 5.14 apresenta os valores de coesão e 

ângulo de atrito, para as 2 amostras coletadas no bairro São Benedito. 
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Figura 5.19 - Gráficos com apresentação dos resultados do ensaio triaxial do bloco 1. 
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Figura 5.20 - Gráficos com apresentação dos resultados do ensaio triaxial do bloco 1. 
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Figura 5.21 - Gráficos com apresentação dos resultados do ensaio triaxial do bloco 3. 
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Figura 5.22 - Gráficos com apresentação dos resultados do ensaio triaxial do bloco 3. 
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Tabela 5.15 - Síntese das informações sobre os resultados do ensaio triaxial não drenado 
na ESB. 

Amostra Coesão Atrito 

Bloco 1 4,80 24,70 

Bloco 3 12,36 23,75 
 

Analisando os resultados dos ensaios triaxiais não drenados (CU), nota-se que em 

condições de baixas tensões (6,25; 12,5 e 25 kPa) a variação de poropressão negativa no 

aterro alcança 11 kPa. Os baixos valores de tensão normal no colúvio (12,5 e 25) 

apresentam poropressão negativa (sucção). Para os valores mais elevados de tensão 

(100, 200 e 400 kPa) a variação de poropressão no aterro, para um mesmo valor de 

deformação, se apresenta mais elevada que no colúvio. Os valores de poropressão 

superiores para mesmas faixas de deformação no aterro em relação ao colúvio não eram 

esperados. Nesta situação aplica-se o mesmo raciocínio da melhor estruturação do 

colúvio em relação ao aterro e a homogeneidade do material que compõe o colúvio. Os 

valores dos ângulos de atrito para o aterro e o colúvio se mostram similares, 24,70 e 

23,75°. Para os valores de coesão, o aterro apresenta 4,80 kPa e o colúvio 12,36 kPa. Os 

parâmetros de resistência, juntamente com valores elevados de poropressão do aterro, 

perfazem um melhor quadro de estabilidade no horizonte referente ao colúvio. 

 

5.2.1.5 Difratometria de raios – X 

Nas amostras retiradas do bairro São Benedito, a amostra 1 (mais superficial) apresenta 

somente a presença de caulinita. Já na amostra 3, a gibsita se apresenta juntamente com 

a caulinita. As Figuras 5.22 e 5.23 ilustram os difratogramas seguidos dos espectros de 

difração de raios x para cada uma das amostras analisadas, o diâmetro interplanar basal 

dos minerais (d) e o ângulo de incidência do feixe de raios x (2θ). A mineralogia da 

fração silte e argila são apresentadas na Tabela 5.15. 
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Figura 5.23 - Difratograma para o bloco 1. 
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Figura 5.24 - Difratograma para o bloco 3. 
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Tabela 5.16 - Minerais da fração argila e silte presentes nas amostras retiradas da ESB. 

Amostra Minerais Composição química 

1 Caulinita Al4(OH)8(Si4O10) 

3 
Caulinita Al4(OH)8(Si4O10) 

Gibsita Al(OH)3 

As análises mineralógicas realizadas por difração de raio x, na fração inferior a 0,0075 

mm, com amostras do furo SM2, mostra a caulinita prevalecendo nas camadas de aterro 

e no colúvio. A gibsita ocorre junto com a caulinita somente no horizonte coluvionar. 

Segundo Mitchell & Sitar (1982) apud Martins (2005), a presença de gibsita pode ser 

explicada através de uma das etapas do processo de laterização e nesta situação a gibsita 

é produto do intemperismo da caulinita. Não foi notada a presença de laterita durante as 

investigações geotécnicas. 
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      CAPÍTULO 6 

  

6 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

6.1 ENCOSTA DE JARDIM CAMBURI (EJC) 

6.1.1 Investigação Geotécnica 

Na EJC, as sondagens foram realizadas na área do Parque Botânico da VALE, entre os 

dias 24/07 e 29/07/2009. Segue a Tabela 6.1 com as informações sobre os pontos de 

sondagem e a Figura 6.1 com a localização das mesmas.  

 

Tabela 6.1 - Síntese das informações sobre as sondagens mistas e locais de retirada de 
amostras na EJC. 

Identificação 
Coordenadas (UTM) 

Profundidade (m) 
Cota (m) 

E N Inicial Final 

SP1 368.151,74 7.759.614,94 16,45 22,88 6,43 

SP2 368.302,55 7.759.385,55 11,45 24,22 12,77 

JC1 368.110,42 7.759.682,90 0,50 12,86 - 
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Figura 6.1 - Localização das sondagens mistas executadas na EJC. 
Fonte: PMV/Secretaria de Fazenda/2007 modificado. 
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As sondagens SP1 e SP2, realizadas na área do Parque Botânico da VALE, distam     

275 m e foram executadas paralelas ao acesso viário na crista do talude de corte. Não 

foi necessária a utilização de sondagem rotativa em nenhum dos furos, como também 

não foi detectada a presença do nível de água a época da sondagem (Figuras 6.2 e 6.3). 

Os perfis de sondagem SP1 e SP2 apresentam alternância de níveis de tonalidade 

amarela e vermelha.  Os valores de N dentro dos horizontes de tonalidade amarela (TA) 

são inferiores aos de tonalidade vermelha (TV). Os valores de N no horizonte de TA 

nos perfis SP1 e SP2 variam de 5 a 29 golpes. Os valores de N no horizonte 

avermelhados variam de 20 a 61 golpes (Figuras 6.4 e 6.5). 

O perfil transversal traçado para os pontos de sondagem SP1 e SP2 apresenta os dois 

horizontes de solo que se diferenciam pela sua coloração. O horizonte de topo apresenta 

o TA e o horizonte inferior, até a cota do arruamento se apresenta com TV, conforme 

pode ser observado nas Figuras 6.6 e 6.7.  

Em ambas as sondagens realizadas, a maior resistência à penetração (N) é registrada no 

solo TV. A provável causa da maior resistência em relação aos solos de tonalidade 

amarelada é a presença de laterita, principalmente no contato entre os horizontes de 

tonalidades distintas, que representa a fração granulométrica pedregulho apresentada 

nos resultados dos ensaios granulométricos (Figura 6.8).  
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Figura 6.2 - Locação do ponto SP1. 
 

 
 

Figura 6.3 - Locação do ponto SP2. Em destaque, local de execução da sondagem SP1. 
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Figura 6.4 - Boletim de sondagem referente ao ponto SP1. 
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Figura 6.5  - Boletim de sondagem referente ao ponto SP2. 
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Figura 6.6 - Perfil transversal com os valores de N para sondagem SP1. 
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Figura 6.7 - Perfil transversal com os valores de N para sondagem SP2. 
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Figura 6.8  - Visão frontal do talude de corte entre os pontos de sondagens SP1 e SP2.  
Em destaque, laterita. 
 

Nos valores de N da sondagem SP1 é possível identificar dois pontos de transição entre 

materiais de tonalidades distintas. Na proximidade da cota 17,06 m existe uma 

passagem descrita na sondagem de mudança de coloração do material (amarelado para 

avermelhado) e mudança brusca no valor de N, de 13 para 37 golpes. Na proximidade 

da cota 9,88 m ocorre uma inversão nos valores. O material passa de TV para TA, 

ocorrendo uma redução no valor de N, de 57 para 24 golpes. A partir da cota 18,52 m, 

na sondagem realizada no ponto SP2, observa-se o brusco aumento no valor de N, de 14 

golpes, quando se atinge o limite entre os horizontes de solo (amarelado e 

avermelhado). Ressalta-se que o NA não foi encontrado em nenhuma das sondagens 

realizadas. 

Das sondagens a trado foram retiradas as amostras deformadas para realização da 

análise granulométrica, limites e massa específica dos grãos. Juntamente com a 

execução da sondagem a trado, foram realizadas as retiradas de amostras indeformadas 

em poços de inspeção e realizada a amostragem para determinação do peso específico in 

situ, através da cravação de cilindro.  
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A execução dos poços de inspeção teve como objetivo a retirada de amostras 

indeformadas para realização dos ensaios de adensamento, permeabilidade com carga 

constante e resistência (cisalhamento direto e triaxial) (Figuras 6.9 e 6.10). 

                   
(a)                                                                 (b) 

 
Figura 6.9 – Retirada de amostras deformadas (a) e indeformadas (b) no ponto SP1.  
 

   
                                (a)                                                              (b) 
Figura 6.10 - Retirada de amostras deformadas (a) e indeformadas (b) no ponto JC1.  
 

Na EJC, a retirada de amostras deformadas e indeformadas ocorreram em dois locais. O 

primeiro local corresponde ao ponto de sondagem SP1. O segundo local corresponde ao 

ponto JC1, localizado em meia encosta no limite da área do Parque Botânico da VALE. 



124 

 

Na EJC foram retirados 4 blocos com aproximadamente 35 cm de aresta, com o 

objetivo de realizar ensaios geotécnicos com amostras indeformadas. Os blocos 5 e 6 

foram retirados no ponto de sondagem SP1.  

Devido à dificuldade de escavação no ponto SP1, onde originalmente seriam retirados 

os 4 blocos de amostra indeformada, não foi possível atingir a profundidade de 

aproximadamente 5,50 m previstos para coleta dos blocos e para retirada de amostra do 

horizonte TV. Desta maneira buscou-se a alternativa de retirar a amostra desta 

profundidade em outra parte do talude de corte que requeresse menor profundidade de 

escavação, ou seja, no ponto JC1. A Tabela 6.2 apresenta as informações sintetizadas 

sobre a retirada dos blocos indeformados nas duas áreas de estudo.  

Tabela 6.2 - Síntese das informações sobre a retirada de amostras indeformadas na EJC. 

Pontos de coleta Bloco Intervalo de coleta (cota em metros) Posição

SP1 
5 22,21 a 21,86 Fundo 

6 21,86 a 21,51 Parede 

JC1 
7 12,86 a 12,51 Parede 

8 12,86 a 12,51 Parede 

No ponto JC1 foram coletadas amostras indeformadas do solo de coloração 

avermelhada, juntamente com o bloco indeformado. Cabe informar que a retirada do 

bloco indeformado do horizonte de coloração avermelhada foi programado no mesmo 

local da sondagem SP1. Porém, a dificuldade de escavação manual deste horizonte 

devido à consistência rija a dura, inviabilizou a retirada de blocos indeformados. 

 

6.1.2 Ensaios de laboratório 

Seguindo o método de coleta de amostras que apresenta o mesmo ponto onde foram 

realizadas as sondagens mistas, percussão e a trado, seguem as Tabelas 6.3 e 6.4 com os 

resultados dos ensaios.  
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Tabela 6.3 - Resultado da análise granulométrica na EJC. 

Furo Cota (m) 

Granulometria (%) 

Dispersão (%) Observação 
Sem defloculante  Com defloculante  

Argila Silte 
Areia Pedregulho 

Classificação Argila Silte 
Areia Pedregulho 

Classificação 
F M G F M F M G F M 

SP1 

21,31 a 21,06 3,90 7,10 29,00 34,00 25,00 1,00 -  areia silto-argilosa  58,01 5,11 12,99 16,97 6,00 0,92 -  argila areno-siltosa  13,5 Blocos 5 e 6 

19,48 a 19,06 0,00 12,00 36,00 37,80 13,60 0,60  - areia siltosa 56,40 0,57 14,26 20,48 7,75 0,54 -  argila areno-siltosa  0 
- 

 

18,02 a 17,52 0,00 12,00 28,00 28,20 18,10 7,70 6,00 areia siltosa com pedregulho 48,09 7,39 12,40 13,32 5,22 7,58 6,00 argila areno-siltosa com pedregulho 0 - 

JC1 12,86 a 12,36 4,50 0,00 19,30 61,90 11,70 2,40 0,20 areia argilosa com pedregulho 17,50 5,20 12,20 48,60 13,90 2,60  - areia argilo-siltosa com pedregulho 23,32 Blocos 7 e 8 

 

Tabela 6.4 - Resultados das análises limites, peso específico dos grãos, peso específico in situ, umidade e peso específico 
seco. 

Furo Cota (m) LL LP IP γs (KN/m3) γ (KN/m3) hcampo (%) γd (KN/m3) Unidade Geológico-Geotécnica Observação 

SP1 

21,31 a 21,06 51 33 18 26,52 17,52 19,8 14,62 Horizonte TA Blocos 5 e 6 

19,48 a 19,06 61 38 23 26,81 18,15 18,1 15,37 Horizonte TA - 

18,02 a 17,52 59 34 25 27,53 17,81 21,1 14,71 Horizonte TV - 

JC1 12,86 a 12,36 NL NP - 26,60 16,97 6,8 15,88 Horizonte TV Blocos 7 e 8 
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As três amostras retiradas do furo SP1 são classificadas como argila areno-siltosa, no 

ensaio com defloculante, porém com a amostra mais profunda apresentando pedregulho 

dentre as suas frações granulométricas. A amostra JC1 destoa das demais por apresentar 

classificação de areia silto-argilosa com pedregulho, pedregulho este também devido à 

presença de laterita neste horizonte. Cabe destacar que a coloração do solo nos 

horizontes superiores, ou seja, entre as cotas de retirada de amostras (21,31 e 19,48 m) é 

de tons de amarelo, enquanto o horizonte mais profundo do furo SP1 e a amostra do 

furo JC1 apresentam tons de vermelho. Nos ensaios realizados sem a presença de 

defloculante apenas a amostra mais superficial do furo SP1 e a amostra JC1 

apresentaram dispersão de 13,50 e 27,98%, respectivamente. Os valores de IP 

aumentam conforme a maior profundidade dos níveis de solo, com uma variação 

próxima a 40% entre o nível superficial e o mais profundo. O peso específico dos 

sólidos no nível mais profundo é o maior dentre as amostras, juntamente com a 

umidade. O solo do nível intermediário apresenta o maior valor de peso específico 

natural enquanto que a amostra JC1 apresenta o maior valor de peso específico seco e o 

menor valor de umidade. 

Durante a retirada das amostras deformadas e indeformadas foi possível notar a 

diferença na granulometria, em relação ao material de mesma coloração retirado no furo 

SP1, entre as cotas 18,02 e 17,52 m, ou seja, de natureza mais arenosa. As análises 

granulométricas apresentadas nos pontos SP1 e JC1 apresentam diferenças dentro dos 

perfis descritos. No ponto SP1 foram analisadas as granulometrias em 3 profundidades 

distintas. Entre as cotas 21,31 e 19,06 m, prevalece o horizonte TA e a fração argila 

variando entre 56,40 e 58,01%. Entre as cotas 18,02 e 17,52 m, o horizonte TV 

apresenta a fração argila de 48,09%. As demais granulometrias apresentaram algumas 

diferenças, porém, que não impactam nas características geomecânicas dos materiais. 

Ratificando esta informação, todos os três ensaios realizados no furo SP1 foram 

classificados como argila areno-siltosa, exceto o horizonte TV, que teve o acréscimo da 

fração pedregulho na sua classificação.  
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O ensaio granulométrico confirmou a maior presença de areia no horizonte TV do ponto 

JC1, e uma queda de cerca de 30% no teor de argila, em relação ao material do mesmo 

horizonte do furo SP1. Estendendo a análise para os demais resultados dos ensaios, os 

limites de Atterberg, juntamente com a umidade medida em campo, ratificam a natureza 

arenosa da amostra do ponto JC1 e a natureza argilosa do ponto SP1. O material 

analisado do ponto JC1 não apresentam limites, ou seja, são classificados como “não 

líquido” e “não plástico” contra um LL e LP do material do ponto SP1 de 59 e 34, 

respectivamente.  O material coletado no ponto SP1 apresenta uma forte tendência de 

retenção de umidade, característica de solo predominantemente argiloso, com 21,10% 

de teor de umidade contra 6,8% da amostra JC1.  

5.2.2.2 Adensamento  

As tensões utilizadas para execução do ensaio edométricos em condição saturada 

variam de 12,5 a 800 kPa, para os estágios de carregamento e entre 100 e 400 kPa para 

os estágios de descarregamento. Seguem os gráficos que apresentam as curvas de 

adensamento e a variação da permeabilidade durante os 7 estágios de carregamento e 3 

de descarregamento (Figuras 6.11 e 6.12).  

A Tabela 6.5 apresenta a variação do índice de vazios para as amostras ensaiadas. As 

mostras oriundas da EJC apresentam um equilíbrio entre os valores de Δ℮ (%), com 

26,01 e 22,08% para os blocos 5 e 7, respectivamente.  

Figura 6.11 - Curva índice de vazios versus logaritmo da tensão vertical relativa ao 
bloco 5 e respectiva variação da permeabilidade.  
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Figura 6.12 - Curva índice de vazios versus logaritmo da tensão vertical relativa ao 
bloco 7 e respectiva variação da permeabilidade.  

Tabela 6.5 - Síntese da variação dos índices de vazio durante a fase de carregamento das 
amostras da EJC. 

Amostra ℮i ℮f Δ℮ Δ℮ (%) 

Bloco 5 0,565 0,418 0,147 26,01 

Bloco 7 0,788 0,614 0,174 22,08 

As amostras 5 e 7 são classificadas como pré e sub-adensada, respectivamente (Tabela 

6.6). Notar a diferença entre os valores da RPA das amostras 5 e 7, referentes ao mesmo 

talude de corte, com diferença de cota entre as amostras retiradas de aproximadamente 9 

m. 

Tabela 6.6 - Razão de pré-adensamento das amostras da EJC. 

Amostra RPA (kPa) Classificação 

Bloco 5 5,88 pré-adensado 

Bloco 7 0,47 em adensamento 

A Tabela 6.7 apresenta os índices de recompressão (Cr), compressão (Cc) e expansão 

(Cs). No trecho da curva de adensamento referente à expansão os valores são iguais. 

Nas amostras da EJC não são notadas grandes diferenças entre os índices de 

recompressão e expansão das amostras 5 e 7.  
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Tabela 6.7 - Parâmetros de compressibilidade das amostras da EJC. 

Amostra Cr Cc Cs 

Bloco 5 0,05 0,11 0,03 

Bloco 7 0,03 0,12 0,03 

O ensaio de adensamento unidimensional trouxe valores similares entre os dois 

horizontes amostrados. A variação do índice de vazios para os dois horizontes ficou 

entre 26,01 e 22,08%, para o horizonte amarelado (bloco 5) e avermelhado (bloco 7), 

respectivamente. Como esperado, o horizonte mais arenoso, correspondente ao solo TV, 

apresentou o maior índice de vazios inicial (0,788 contra 0,565). E também dentro do 

esperado, o solo argiloso, TA, apresentou o menor índice de vazios final (0,418 contra 

0,614). A amostra retirada do horizonte TA, mais superficial e classificado como argila 

areno-siltosa apresenta RPA de 5,88, que o classifica como pré-adensado. 

O elevado RPA para o horizonte superficial pode ser explicado através de processos de 

deposição em ambiente aquoso e posterior erosão dos horizontes superiores, como 

também pela remoção de material para terraplanagem do terreno para instalação do 

Porto de Tubarão e VALE.  

Os ciclos de secagem e umedecimento também fazem o mesmo efeito, ou seja, após 

secar uma vez, atingindo umidades bem baixas, o solo se comporta como se tivesse 

sofrido uma sobrecarga. Por fim, o processo de umedecimento não apaga este efeito. A 

história de tensões pode não ser a causa do aumento da rigidez dos solos e sim a 

cimentação relacionada ao grau de intemperismo (Silva, 2007). Desta maneira, o 

elevado RPA pode não ter sido gerado pela deposição de estratos, erodidos 

posteriormente e apresentado à configuração atual.  

Porém, estudos realizados por Arai (2006) apresentam uma dinâmica transicional para 

explicar a erosão do Grupo Barreiras e associa as fácies descritas como “sistema fluvial 

meandrante” (Araújo et al., 2005), “ambiente fluvial entrelaçado distal” e “planície de 

inundação fluvial” (Morais et al., 2005) a ambientes costeiros transicionais. Alheiros et 

al. (1998) apud Bandeira (2003) e Santana (2006) também associam a deposição e 

evolução do Grupo Barreiras a ambiente estritamente continental.  
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Alheiros et al. (1998) diferencia três fácies a deposição do Grupo Barreiras: leque 

aluvial proximal (granulação grossa e má seleção), canal fluvial (similar a aluvial 

proximal) e leque distal/planície aluvial (estratificação horizontal e alternância de 

sedimentos arenosos e argilosos. Arai (2006) associa a queda eustática e o soerguimento 

epirogenético ao delineamento atual do Grupo Barreiras através de processos erosivos. 

O RPA para a amostra do horizonte de tonalidade avermelhada apresenta valor inferior 

a uma unidade, isto é, ainda está em processo de adensamento. Os índices de 

recompressão e compressão se apresentam similares entre os blocos 5 e 7. Os índices de 

expansão se apresentam idênticos. 

A permeabilidade (k) foi obtida no ensaio edométrico quando efetuado o estágio de 

carregamento entre as tensões de 25 a 800 kPa, totalizando 7 estágios. A Tabela 6.8 

apresenta os valores da permeabilidade com as respectivas variações do índice de vazios 

para cada estágio de carregamento. O bloco 7 obteve os maiores valores de k (m/s), 

apresentando-se assim como um material mais permeável que o bloco 5. 

 

Tabela 6.8 - Variação da permeabilidade em função do índice de vazios das amostras da 
EJC. 

 
Amostra Bloco 5 Bloco 7 
 σ (kPa) ℮ k (m/s) ℮ k (m/s) 

25 0,551 4,77E-06 0,778 2,90E-05 

50 0,544 3,02E-06 0,747 2,29E-05 

100 0,529 1,83E-06 0,723 1,39E-05 

200 0,509 1,19E-06 0,694 9,68E-06 

400 0,475 5,82E-07 0,657 7,99E-06 

800 0,418 3,45E-07 0,614 2,04E-06 
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Os valores de k (m/s) para o bloco 7 são mais elevados que os do material do bloco 5. 

Os valores mais elevados de permeabilidade no bloco 5 são resultado da combinação do 

índice de vazios, superior no bloco 7, e da presença de argila floculada neste horizonte. 

Soma-se também a presença já citada acima de 95,50% de areia e pedregulho nesta 

amostra.  

Ressalta-se também a presença significativa de areia e pedregulho na amostra 5, porém 

nesta, a presença mais efetiva de finos (11% contra 4,50%) conferiu uma estrutura mais 

fechada, resultando num índice de vazios na tensão de 25 kPa de 0,551 contra 0,778 da 

amostra 7. 

 

6.1.2.1 Permeabilidade carga variável 

Os valores de permeabilidade obtidos através do método de carga variável são 

apresentados na Tabela 6.9. As amostras da EJC apresentam comportamentos diferentes 

entre si. A amostra 5 apresenta permeabilidade na transição entre areias e siltes/argilas. 

A amostra 7 apresenta claro comportamento de solo arenoso. 

 

Tabela 6.9 - Valores da permeabilidade através do ensaio de carga variável na EJC. 

Amostra Permeabilidade (m/s)

Bloco 5 7,48 x 10-6 

Bloco 7 1,40 x 10-4 

 

Os valores do coeficiente de permeabilidade de carga variável, obtidos no ensaio em 

laboratório em amostra indeformada, apresentam resultados compatíveis com os valores 

de k (m/s) provenientes do ensaio edométrico.  
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Os blocos 5 e 7 apresentam valores do coeficiente de permeabilidade de siltes e  areias 

médias, respectivamente, segundo sugestão de Pinto (2000) para valores típicos do 

coeficiente de permeabilidade. 

 

6.1.2.2 Cisalhamento direto 

Para realização do ensaio de cisalhamento direto, todas as amostras foram submetidas às 

condições de umidade higroscópica e saturação, perfazendo um total de 4 ensaios. As 

Figuras 6.13 a 6.16 apresentam os gráficos tensão cisalhante versus deslocamento 

horizontal, deslocamento vertical versus deslocamento horizontal e tensão cisalhante 

versus tensão normal. A tensão normal aplicada foi condicionada ao resultado do ensaio 

de adensamento, onde se definiu as tensões de pré-adensamento, excetuando-se a 

amostra 7, que apresenta comportamento de solo sub-adensado.  

Desta maneira o ensaio de cisalhamento direto apresenta dois grupos de tensões 

normais: as tensões normais com valores inferiores à tensão de pré-adensamento e as 

tensões normais com valores superiores à tensão de pré-adensamento.  
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Figura 6.13 - Gráficos com apresentação dos resultados do ensaio de cisalhamento 
direto do bloco 5 na umidade higroscópica. 
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Figura 6.14 - Gráficos com apresentação dos resultados do ensaio de cisalhamento 
direto do bloco 5 na condição saturada. 
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Figura 6.15 - Gráficos com apresentação dos resultados do ensaio de cisalhamento 
direto do bloco 7 na umidade higroscópica. 
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Figura 6.16 - Gráficos com apresentação dos resultados do ensaio de cisalhamento 
direto do bloco 7 na condição saturada. 
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A Tabela 6.10 apresenta os valores da coesão e ângulo de atrito das 4 amostras 

analisadas. É possível notar, na Tabela 6.11, que os valores da coesão apresentam 

decréscimo, em condição saturada, variando entre 63 e 91%, em relação à condição 

higroscópica. O ângulo de atrito na condição higroscópica superam em mais de 26% os 

valores na condição saturada, exceto no bloco 7 onde a diferença é de 6,40%.  
 

Tabela 6.10 - Síntese das informações sobre os resultados dos ensaios de cisalhamento 
direto nas condições higroscópicas e saturadas na EJC. 

Amostra 
Coesão (kPa) Atrito (°) 

Higroscópica Saturada Higroscópico Saturado 

Bloco 5 94,45 13,50 54,46 26,96 

Bloco 7 7,40 2,72 39,69 37,15 
 

Tabela 6.11 - Variação dos valores de coesão e ângulo de atrito nos resultados dos 
ensaios de cisalhamento direto na EJC. 

Amostra Δcoesão (%) Δatrito (%) 

Bloco 5 85,71 50,50 

Bloco 7 63,24 6,40 

 

O horizonte referente ao bloco 5 (TA) apresenta a sua característica pré-adensada 

comprovada através do comportamento do gráfico tensão cisalhante (kPa) versus 

deslocamento horizontal (mm) na condição higroscópica. Nesta condição, a máxima 

tensão cisalhante ocorre para menores deslocamentos onde se observa o pico da tensão 

cisalhante bem caracterizado a baixa tensão confinante (12,50; 25 e 50 kPa).  A 

combinação entre curvas de resistência de pico a baixas tensões e dilatância caracteriza 

solos estruturados, ou seja, com cimentação, segundo Santana (2006).  

Para as tensões de 100, 200 e 400 kPa, a tensão de pico não se apresenta pronunciada, 

sendo observada a tensão cisalhante máxima com 7, 10 e 12 mm de deslocamento 

horizontal, respectivamente, e posterior decréscimo. 
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Para o horizonte TV, referente ao bloco 7, não é possível observar de forma 

pronunciada a tensão cisalhante de pico, também na sua condição higroscópica. As 

tensões normais confinantes praticadas neste ensaio reproduzem curvas similares às do 

gráfico do TA, quando submetida a tensões superiores a 100 kPa.  

No gráfico deslocamento vertical (mm) versus deslocamento horizontal (mm), as 

tensões confinantes de 200 e 400 kPa foram responsáveis por produzir no horizonte TA 

pequena diminuição do volume, para posteriormente apresentarem dilatância. O 

comportamento dilatante do solo foi observado nas demais condições de tensão normal 

confinante. O horizonte TV apresentou comportamento inicial de diminuição de volume 

em todas as condições de tensão normal. O aumento de volume somente ocorre nas 

tensões de 50 e 100 kPa, sendo que o comportamento dilatante persistiu somente na 

tensão de 50 kPa. Na condição saturada, o gráfico de tensão cisalhante (kPa) versus 

deslocamento horizontal (mm) se apresenta similar em ambos os horizontes na condição 

saturada. A tensão cisalhante na ruptura permanece praticamente constante após 

pequeno decréscimo. Portanto, é possível afirmar que as condições de pico e residuais 

são as mesmas. A condição de pico e residual idêntica somente não ocorre quando a 

amostra saturada referente ao horizonte TV, mais arenoso. Quando a amostra é 

submetida à tensão de 400 kPa, nota-se uma destacada queda na tensão cisalhante após 

o pico, que pode ser efeito da quebra dos grãos oriunda de alta tensão combinada com a 

grande presença de areia e pedregulho na amostra (77,30%). O gráfico deslocamento 

vertical (mm) versus deslocamento horizontal (mm) apresenta também características 

similares para os dois horizontes de solo: redução de volume para todos os níveis de 

tensão confinantes. Porém, no horizonte TA existe a tendência de estabilização da 

redução do volume, ao contrário do solo TV, mostrando claro declínio da curva de 

deslocamento horizontal.  

As melhores condições de estabilidade são conferidas ao horizonte superior do talude de 

corte, ou seja, TA. Este solo, em condições saturadas, apresenta um declínio brusco na 

sua coesão, em relação à condição higroscópica (94,45 para 13,50 kPa). O valor do 

ângulo de atrito também apresenta grande declínio, quando comparada a sua condição 

higroscópica com a saturada (54,46 e 26,96°).   
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O ângulo de atrito do horizonte TV não apresenta mudança significativa quando da 

condição higroscópica para a saturada (39,69 para 37,15°).  

Segundo Bandeira (2003), a presença de grumos de argila faz o solo se comportar como 

arenoso, apresentando valores elevados do ângulo de atrito. O incremento da sucção 

também é apontado por Campos (1997) apud Martínez (2003) como fator para elevação 

do ângulo de atrito.  

Segundo Campos (1997), a sucção é responsável pela variação estrutural do solo, 

aumentando o grau de entrosamento entre os grãos e, consequentemente, aumentando a 

tendência de dilatação do material não saturado, dilatação esta observada no ensaio de 

cisalhamento direto executado no colúvio em condição higroscópica. Os valores de 

coesão se apresentam em 7,40 e 2,72 kPa para a condição higroscópica e saturada, 

respectivamente. O efeito da saturação no horizonte TA reduziu o ângulo de atrito pela 

metade e dividiu a coesão por 7 vezes. O efeito da saturação no horizonte TV foi menor, 

com praticamente a manutenção do ângulo de atrito e redução à terça parte da coesão, 

que já apresentava valor baixo, na condição higroscópica. Lima (2002) também atribui 

redução da coesão a amostras saturadas do Grupo Barreiras. 

 

6.1.2.3 Triaxial consolidado não drenado (CU) 

As Figuras 6.17 a 6.20 apresentam os resultados dos ensaios triaxiais, relacionando o 

acréscimo de poropressão com a deformação axial, tensão desviadora com a deformação 

axial e a trajetória de tensões efetivas. A Tabela 6.12 apresenta os valores de coesão e 

ângulo de atrito, para as 4 amostras coletadas nos bairros São Benedito e Jardim 

Camburi. 
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Figura 6.17  - Gráficos com apresentação dos resultados do ensaio triaxial do bloco 5. 
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Figura 6.18 - Gráficos com apresentação dos resultados do ensaio triaxial do bloco 5. 
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Figura 6.19 - Gráficos com apresentação dos resultados do ensaio triaxial do bloco 7. 
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Figura 6.20 - Gráficos com apresentação dos resultados do ensaio triaxial do bloco 7. 
 

Tabela 6.12 - Síntese das informações sobre os resultados do ensaio triaxial não drenado 
na EJC. 

Amostra Coesão Atrito 

Bloco 5 9,17 24,23 

Bloco 7 0,00 27,02 
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Na execução do ensaio triaxial não drenado, realizado para o horizonte TA, a geração de 

poropressão negativa é imediata para baixos valores de tensão. Ainda no gráfico 

acréscimo de poropressão versus deformação axial, a imposição de tensão de 50 kPa 

começa a gerar variação de poropressão negativa a partir de aproximadamente 12% de 

deformação. Para a tensão confinante de 400 kPa, somente ocorre variação negativa de 

poropressão após 10% de deformação. A geração de variação negativa de poropressão 

ocorre de imediato nas tensões de 50, 100 e 200 kPa, no ensaio do bloco 7, 

correspondente ao solo TV. As curvas de tensão confinante de 100, 200 e 400 kPa 

apresentam variação de poropressão positiva em toda a sua trajetória, porém, todas as 

curvas apresentam declínio nos valores de variação de poropressão a partir do intervalo 

entre 5 e 10% de deformação axial. O valor da poropressão no horizonte TV aproxima-

se de – 80 kPa, enquanto que no horizonte TA não alcança – 40 kPa. A análise do 

gráfico, tensão desviadora versus deformação axial mostra uma tendência à 

estabilização da tensão desviadora quando entre 2,5 e 6% de deformação para as tensões 

confinantes de 12,5; 25; 50 e 100kPa. Para as tensões de 200 e 400 kPa, a partir de 10% 

de deformação, existe um incremento da tensão desviadora. O acréscimo de tensão, em 

todos os seus níveis, no gráfico tensão desviadora versus deformação axial, apresenta 

tendência de estabilização quando alcançada a deformação de 15%.  

Quando se analisam os dois horizontes, nas mesmas condições de tensão normal, 

observa-se que os valores mais elevados de tensão cisalhante pertencem ao horizonte de 

TA. Em ambos os horizontes foram utilizadas os parâmetros de pico para determinação 

da coesão e o ângulo de atrito. 

O ângulo de atrito no horizonte TV apresenta 2,79° a mais que o horizonte de 

tonalidade amarelada. Os valores de coesão para os horizontes TA e TV, 0 e 9,17 kPa, 

respectivamente, acompanham a tendência de queda dos valores de coesão, como 

esperado, do horizonte mais arenoso. 
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6.1.2.4 Difratometria de raios – x 

As amostras 5 e 7, provenientes da EJC, apresentam no seu nível mais superficial a 

presença de caulinita e gibsita. O nível interno apresenta, além da caulinita e gibsita, 

muscovita e hematita. A mineralogia da fração silte e argila são apresentadas na Tabela 

6.13. As Figuras 6.21 e 6.22 ilustram os difratogramas e os espectros de difração de 

raios x para cada uma das amostras analisadas. 

 

Tabela 6.13 - Minerais da fração argila e silte presentes nas amostras retiradas da EJC. 
 

Amostra Minerais Composição química   

5 
Gibsita Al(OH)3 

Caulinita Al4(OH)8(Si4O10) 

7 

Gibsita Al(OH)3 

Hematita Fe2O3 

Caulinita Al4(OH)8(Si4O10) 

Muscovita KAl2(AlSi3O10)(OH)2 
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Figura 6.20 - Difratograma para o bloco 5.
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Figura 6.21 - Difratograma para o bloco 7. 
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Mineralogicamente, os horizontes de tonalidades distintas apresentam diferenças dentro 

da fração argila, analisada pelo método de difratometria de raios X. Em ambos os 

horizontes, a caulinita e a gibsita estão presentes. A presença de gibsita, no Grupo 

Barreiras, pode ser explicada através de uma das etapas do processo de laterização e 

nesta situação, a gibsita é produto do intemperismo da caulinita (Mitchell & Sitar, 1982 

apud Martins, 2005). 

No horizonte TV, a hematita e a muscovita também estão presentes. Segundo Fischer & 

Schwertmann (1975) apud Tremocoldi (2003) dentre os óxidos de ferro dos solos e dos 

sedimentos, hematita e goethita são os mais comuns. A hematita colore os solos de 

vermelho e tem um grande efeito pigmentante mesmo em baixa concentração e este 

efeito é tanto maior quanto mais finamente estiver dispersa. Kampf (1981) apud 

Tremocoldi (2003) cita que altas temperaturas favorecem a formação da hematita, 

enquanto pH baixo, alta umidade e alto carbono orgânico favorecem a formação da 

goethita. A cor amarelada dos solos, segundo Tremocoldi (2003), é proveniente da 

presença de goethita, porém, este mineral não foi encontrado nos resultados das análises 

de difração de raios X. Martínez (2003) cita que a goethita presente nos solos analisados 

através da difração de raio X pode não ter sido detectada devido ao seu baixo grau de 

cristalinidade ou pela pequena proporção (inferior a 5%), tornando difícil a sua 

individualização. Segundo Carvalho (2006), o ensaio de difração não permite a 

identificação de minerais amorfos e é somente apropriado para a identificação de 

minerais cristalinos. A presença de mica, segundo Silva (2007), é indicadora de menor 

grau de intemperismo deste horizonte, sendo dos minerais primários usuais um dos mais 

resistentes ao intemperismo. O mineral mica também foi encontrado em outras amostras 

de solo do Grupo Barreiras (Lafayette, 2006 e Gusmão Filho et al., 1986). Dentro de 

uma conotação geológica, ambos os horizontes (TV e TA) representam o Grupo 

Barreiras.  

Os minerais identificados na difratometria de raios X são de provável origem 

secundária, com exceção da muscovita e do quartzo, identificado com auxílio de lupa. 
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O quartzo não pode ser identificado na difratometria devido ao processo de segregação 

do material na peneira 200, que auxilia na identificação exclusiva dos minerais da 

fração argila. Segundo Silva (2007) “a reflexão do mineral quartzo tem a tendência de 

predominar sobre os demais minerais, não sendo possível, desta forma, identificar de 

forma precisa a intensidade real dos outros minerais presentes na composição deste 

solo”. 

A preferência pelo ensaio de difratometria somente da fração argila objetiva descrever 

as características da fração que tende a nortear os parâmetros geotécnicos do solo, 

quanto às análises de estabilidade dos taludes, foco desta dissertação. Sendo assim, 

optou-se por avaliar somente esta fração, considerando-a relevante para o assunto. 

Queiroz de Carvalho (2003) apud Martínez (2003) cita o incremento da coesão em 

função da presença de minerais compostos por ferro e alumínio. Segundo o autor, a 

coesão se torna mais efetiva na presença de materiais amorfos e menos efetiva na 

presença de minerais cristalinos. A influência da presença de ferro nos solos, quando no 

estado cristalino, contribui imediatamente no ângulo de atrito, no estado amorfo, o ferro 

atua como cimentante, sintetiza Martínez (2003).  

A oscilação do NA, através da oxidação e redução do ferro, controla a formação de 

óxidos ou hidróxidos sob a forma de laterita e demais minerais (Silva, 2007).  A 

dinâmica do ferro em camadas de predominância da fração argila é referida por Silva 

(2007) como mais evidente devido à fixação mais eficiente deste íon, proveniente de 

uma superfície específica maior desta fração granulométrica. Silva (2007) cita que a 

maior permeabilidade da areia permite o livre trânsito do ferro solúvel nos grãos 

minerais, sendo o efeito de fixação deste, menos evidente que nas argilas. Os blocos 

endurecidos ferruginosos (avermelhados), segundo Alheiros (2004) apud Silva (2007), 

são estruturas cimentadas por óxido de ferro. Estas estruturas são formadas devido à 

percolação de ferro em solução, que juntamente com algum silte e argila obstrui os 

poros do solo (Silva, 2007). A alternância de materiais de tons amarelados e 

avermelhados reflete a presença ou ausência do elemento ferro dentro do perfil e as 

condições de variação pretérita do NA. 
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O ferro para formação da laterita é proveniente da hematita primária. A retirada do ferro 

da hematita é ocasionada pelo acúmulo de água no horizonte e consequente criação de 

ambiente redutor, devido a menor difusão de oxigênio em meio aquoso. Desta maneira, 

o ferro em meio redutor se torna mais solúvel e pode ser lixiviado e removido do solo. 

A elevação do NA em horizonte que contém a hematita causa a liberação do ferro e a 

deposição deste elemento quando o NA se rebaixa, já em ambiente oxidante, formando 

a laterita através da precipitação do ferro amorfo. Segundo Amador (1982) apud Melo 

et al. (2002), é comum a presença de estratos laterizados vermelho escuros a lilás, com 

até 4,0 m de espessura, em vários níveis de sedimentação. Esses estratos têm, de acordo 

com o mesmo autor, caráter tanto diagenético como pós-diagenético. 
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CAPÍTULO 7 

 

7 ANÁLISE DE ESTABILIDADE  

A análise de estabilidade será resumida na determinação do fator de segurança nas 

condições atuais, juntamente com a apresentação dos condicionantes dos movimentos 

de massa ocorridos nos bairros São Benedito e Jardim Camburi. 

A determinação do fator de segurança é pautada nas condições extremas de estabilidade, 

ou seja, na condição higroscópica e na saturada, servindo como base os dados oriundos 

do ensaio de cisalhamento direto. Os parâmetros geotécnicos encontrados na condição 

não drenada são provenientes do ensaio triaxial. Os parâmetros de resistência, ângulo de 

atrito e coesão são obtidos na tensão cisalhante máxima.  

 

7.1 ENCOSTA DO BAIRRO SÃO BENEDITO (ESB) 

A Figura 7.1 apresenta os escorregamentos registrados em dezembro de 2005. No 

trecho do talude onde ocorreram os escorregamentos, a camada de aterro se encontra 

com aproximadamente 3,70 m de espessura, inferido através dos dados provenientes das 

sondagens SM1 e SM2.  

Os escorregamentos não apresentam uma profunda cicatriz de ruptura. Durante 

levantamento de campo na época do escorregamento, estimou-se esta superfície em 2 m 

de profundidade na crista do talude, como apresentado na Figura 7.2.  

É possível notar duas cicatrizes entre os dois pontos de sondagem. Essencialmente, o 

horizonte mobilizado foi o aterro. Não foram observadas evidências de mobilização de 

horizontes do colúvio, solo saprolítico ou saprólito, como também não foi exposto o 

maciço rochoso. A Figura 7.3 apresenta trinca de tração no acesso entre as sondagens. A 

trinca não se apresenta profunda e a princípio somente está presente no aterro lançado.  
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Figura 7.1 - Em destaque, vista frontal das duas cicatrizes de escorregamento no bairro 
São Benedito. 

 

 
 
Figura 7.2 - Vista lateral da cicatriz de escorregamento ocorrido no bairro São Benedito, 
próximo à sondagem SM1. 
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Figura 7.3 - Em destaque, trinca no aterro após o escorregamento ocorrido próximo a 
sondagem SM2. 

 

 

O perfil côncavo da encosta a montante do acesso atingido por escorregamento, sugere 

a convergência de água pluvial para a crista do escorregamento. Portanto, a saturação do 

terreno onde ocorreu o escorregamento pode ter a contribuição da dinâmica de 

escoamento de água pluvial da encosta a montante. 

Outro fator que deve ser considerado é o elevado índice de vazios do aterro, oriundo da 

falta de adensamento deste material, que propicia a percolação e saturação de água neste 

horizonte. A intervenção antrópica no acesso, através da instalação de manilhas para 

condução do esgoto pode ter contribuído para a saturação do terreno. Desta maneira, o 

encaixe entre as manilhas estaria prejudicado devido ao recalque do solo, mostrando um 

forte indício de movimentação e causando o rompimento, proporcionando o vazamento 

de água servida no solo. 
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A análise de estabilidade foi determinada considerando-se somente as unidades 

geológico-geotécnicas aterro e colúvio.  

A medida de impor a análise de estabilidade uma ruptura localizada somente no aterro e 

no colúvio é substanciada por dois motivos: a falta de ensaios para determinar a 

resistência das unidades solo saprolítico e saprólito e a não mobilização de nenhuma das 

duas unidades supracitadas no escorregamento (Figura 7.4).  

 

 

 
 
Figura 7.4 - Vista de montante para jusante de cicatriz de escorregamento próxima a 
sondagem SM1. 
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Tabela 7.1 - Resultados da determinação de fator de segurança com base nos ensaios de resistência executados para a ESB apresenta os 
dados de entrada para determinação do fator de segurança e as respectivas condições. 

Unidade  
Geológico-Geotécnica Ensaio Condição 

Parâmetros 
Geotécnicos 

Peso Específico (kN/m³) 

Fator de Segurança 

Coesão 
(kPa) 

Ângulo 
de atrito 

(°) 
Morgenstern e Price (1965) Janbu (1968) 

Aterro Cisalhamento 
Direto Higroscópica 

59,05 43,23 19,48 
6,26 5,99 

Colúvio 93,49 41,99 18,12 

Aterro Cisalhamento 
Direto Saturada 

6,31 26,96 19,48 
1,57 1,49 

Colúvio 8,05 31,25 18,12 

Aterro 
Triaxial CU Higroscópica 

4,80 24,70 19,48 
1,50 1,42 

Colúvio 12,36 23,75 18,12 
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Na ausência de dados relativos ao ângulo de atrito e coesão do solo saprolítico e 

saprólito, ambos foram considerados como bedrock na análise de estabilidade no 

GeoSlope/W. São apresentadas as cinco superfícies de ruptura que mais se aproximam 

da otimizada, esta destacada através de uma linha negra e que reflete o FS mostrado na 

Tabela 7.1.  

Para ambas as unidades geológico-geotécnicas, são marcantes o decréscimo do valor da 

coesão e o imediato reflexo no fator de segurança entre a condição higroscópica e 

saturada, em ambos os métodos utilizados, quando considerados os parâmetros 

geotécnicos provenientes do ensaio de cisalhamento direto. 

Na condição higroscópica e saturada, para os dados provenientes do ensaio de 

cisalhamento direto, se observa uma brusca redução no FS de 74,92 e 75,13 %, para o 

método de Morgenstern e Price (1965) e Janbu (1968), respectivamente.  

Quando comparados apenas os métodos utilizados na determinação do FS, o método de 

Morgenstern e Price (1965) apresenta resultados superiores ao Janbu (1968). A variação 

do FS está entre 4,31 e 5,33 %, quando comparados com os dados obtidos através dos 

três ensaios realizados (cisalhamento direto na condição higroscópica, saturada e triaxial 

CU). Desta maneira, o método de Janbu (1968) se apresenta mais conservador que o de 

Morgenstern e Price (1965) na análise de estabilidade da ESB. 

A perda de coesão também é refletida na profundidade atingida pela superfície de 

ruptura 6 e 3 m, para a condição higroscópica e saturada, respectivamente. No ensaio 

triaxial CU, a profundidade alcançada pela superfície de ruptura é de 5 m. Foi 

constatada, através dos parâmetros obtidos no ensaio de cisalhamento direto na umidade 

higroscópica, uma superfície de ruptura mais profunda em valores de coesão mais 

elevados. Quando se compara a mobilização dos horizontes com aterro e colúvio, dentre 

os três ensaios realizados, constata-se que na condição saturada do ensaio de 

cisalhamento direto estes horizontes foram os menos mobilizados. Devido à ausência do 

NA, constatada pela sondagem mista, não foi testada a presença de água no interior do 

talude. 
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Quando comparados os valores de FS dos parâmetros geotécnicos obtidos nos três 

ensaios observa-se uma tendência de aproximação do ensaio de cisalhamento direto na 

condição saturada e o triaxial CU. A variação do FS dos dados oriundos do ensaio de 

cisalhamento direto saturado e triaxial CU, quando utilizado o método Morgenstern e 

Price (1965) e Janbu (1968) foi de 4,46 e 4,70 %, respectivamente.  

Consta-se que os parâmetros geotécnicos oriundos do ensaio triaxial CU forneceram os 

menores valores de FS e a superfície de ruptura mais rasa foi constatada quando 

utilizados os parâmetros geotécnicos oriundos do ensaio de cisalhamento direto na 

condição saturada. 

De acordo com o método estabelecido pela NBR 11682, as condições atuais da ESB 

exigem um FS mínimo de 1,3. O menor valor de FS obtido, ou seja, 1,42 com 

parâmetros geotécnicos obtidos no ensaio triaxial CU satisfaz o preconizado em norma. 

Em todas as condições (higroscópica e saturada) o método de Morgenstern e Price 

(1965) apresentou FS superior a de Janbu (1968). As Figuras 7.5 a 7.10 apresentam as 

análises de estabilidade realizadas no programa GeoSlope/W. 
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Figura 7.5 - Determinação do fator de segurança da ESB através dos parâmetros obtidos no ensaio de cisalhamento direto, na condição 
higroscópica pelos métodos de Morgenstern e Price (1965). 
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Figura 7.6 - Determinação do fator de segurança da ESB através dos parâmetros obtidos no ensaio de cisalhamento direto, na condição 
higroscópica pelo método de Janbu (1968). 
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Figura 7.7 - Determinação do fator de segurança da ESB através dos parâmetros obtidos no ensaio de cisalhamento direto, na condição 
saturada pelo método de Morgenstern e Price (1965). 
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Figura 7.8 - Determinação do fator de segurança da ESB através dos parâmetros obtidos no ensaio de cisalhamento direto, na condição 
saturada pelo método de Janbu (1968). 
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Figura 7.9 - Determinação do fator de segurança da ESB através dos parâmetros obtidos no ensaio triaxial CU, na condição higroscópica 
pelo método de Morgenstern e Price (1965). 
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Figura 7.10 - Determinação do fator de segurança da ESB através dos parâmetros obtidos no ensaio triaxial CU, na condição 
higroscópica pelo método de Janbu (1968). 
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7.2 ANÁLISE DE ESTABILIDADE DO TALUDE DO BAIRRO JARDIM 

CAMBURI 

Em toda extensão do talude de corte ocorreu escorregamento atingindo principalmente o 

horizonte de tom avermelhado (TV).  Na maior parte da extensão do talude de corte, o 

horizonte de tonalidade amarelada (TA) se manteve estável, sem sofrer os efeitos da 

instabilidade do horizonte TV.  

Os baixos valores de coesão para o horizonte TV, principalmente, mostram uma clara 

susceptibilidade deste a escorregamentos, quando saturados. Dois fatores que agem 

concomitantemente podem ser imputados à baixa resistência deste horizonte: alta 

porcentagem de areia e ausência ou fraca atuação do material cimentante (Figuras 7.11 e 

7.12). 

 
 
Figura 7.11 - Vista do talude de corte na época de ocorrência dos escorregamentos em 
Jardim Camburi. 
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Figura 7.12 - Visão frontal do talude de corte apresentando cicatriz de escorregamento 
somente no horizonte TV. 
 

É possível notar no talude de corte, onde prevalece a TA, há trechos com inclinação 

negativa, como pode ser visualizado nas Figuras 7.13 e 7.14. O alto valor de coesão na 

condição higroscópica para este horizonte pode explicar a sustentação deste trecho 

mobilizado pelo escorregamento, coesão esta que pode ser oriunda da presença de 

goethita, não detectada na análise da difração de raios X. A mobilização deste horizonte 

no processo de escorregamento, em alguns trechos do talude de corte, deve-se ao 

descalçamento de sua base, composto pelo horizonte TV. 

A Tabela 7.2 apresenta os parâmetros de resistência utilizados e os fatores de segurança 

obtidos. Observa-se que os parâmetros saturados obtidos nos ensaios de cisalhamento 

direto e triaxial CU tornam o talude de corte instável. Apenas os parâmetros geotécnicos 

oriundos do ensaio de cisalhamento direto na condição higroscópica fornece FS acima 

de 1. 
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Figura 7.13 - Visão geral do trecho do talude de corte com inclinação negativa 
observado no horizonte de tonalidade amarelada. 
 

 
 
Figura 7.14 - Visão aproximada do trecho do talude de corte com inclinação negativa 
observado no horizonte de tonalidade amarelada. 
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Tabela 7.2 - Resultados da determinação de fator de segurança com base nos ensaios de resistência executados para EJC 

Horizonte Ensaio Condição 

Parâmetros 
Geotécnicos Peso Específico 

(kN/m³) 

Fator de Segurança 

Coesão 
(kPa) 

Ângulo de 
atrito (°) Morgenstern e Price (1965) Janbu (1968) 

TA Cisalhamento 
Direto Higroscópica 

94,45 54,45 17,52 
2,00 2,04 

TV 7,40 39,69 16,97 

TA 
Cisalhamento 

Direto Saturada 
13,50 26,96 17,52 

0,88 0,89 
TV 2,72 37,15 16,97 

TA 
Triaxial CU Higroscópica 

9,17 24,23 17,52 
0,32 0,32 

TV 0,00 27,02 16,97 
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O método de Janbu (1968) apresentou os maiores valores de FS, quando comparado ao 

método Morgenstern e Price (1965), exceto nos parâmetros geotécnicos obtidos pelo 

ensaio triaxial CU. O FS obtido para ambos os métodos se apresentou igual. Na 

condição higroscópica e saturada, os métodos Janbu (1968) e Morgenstern e Price 

(1965) apresentaram uma diferença de 1,96 e 1,12 %, respectivamente.  

Quando analisados, dentro de um mesmo método, a variação do FS obtidos dos 

parâmetros geotécnicos oriundos do ensaio de cisalhamento direto, observa-se uma 

redução superior a 50 % na condição saturada. A redução do valor do FS no método de 

Morgenstern e Price (1965) e Janbu (1968) foram de 56 e 56,37 %, respectivamente. 

Os parâmetros geotécnicos obtidos através do ensaio de cisalhamento direto saturado e 

triaxial CU fornecerem valores de FS inferiores a 1. Os dados fornecidos através do 

ensaio de cisalhamento direto, nos métodos Morgenstern e Price (1965) e Janbu (1968) 

apresentaram um decréscimo no FS em relação ao ensaio triaxial CU de 63,64 e 64,04 

%, respectivamente. 

Os parâmetros de resistência obtidos através do ensaio de cisalhamento direto mostram 

na condição higroscópica uma superfície de ruptura alcançando 6 m de profundidade. A 

diminuição da profundidade da superfície de ruptura somente ocorre na base do 

horizonte TV, ou seja, na transição com o horizonte TA. Os parâmetros de resistência 

também apurados no ensaio de cisalhamento direto, porém na condição saturada, 

mostram uma superfície de ruptura com no máximo 2 m de profundidade, que afeta 

ambos os horizontes, e tão como na condição higroscópica, não alcança o horizonte TA, 

sotoposto ao TV.  

A superfície de ruptura obtida através dos parâmetros de resistência retirados do ensaio 

triaxial CU somente mobiliza o horizonte TV, gerando superfície de ruptura pouco 

profunda, não alcançando 1 m de profundidade.  
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O fato da superfície de ruptura não atingir o horizonte TA deve-se ao valor de coesão 

igual a zero do horizonte TV, sendo os valores do ângulo de atrito similares. Destaca-se 

que ambos os métodos apresentaram o mesmo FS.  

As superfícies de ruptura obtidas através dos parâmetros de resistência oriundos do 

ensaio de cisalhamento direto não se mostraram satisfatórias, principalmente pela sua 

profundidade. A mobilização do horizonte TA também foi um fator que afastou os 

parâmetros de resistência oriundos do ensaio de cisalhamento direto das condições de 

campo.  

Através das observações de campo, as superfícies de ruptura encontradas nas 

simulações para os parâmetros de resistência oriundos do ensaio triaxial CU se 

mostraram satisfatórias, ou seja, refletem a situação de campo, após o escorregamento. 

Estes escorregamentos são rasos (pouca profundidade) e com características rotacionais. 

De acordo com a NBR 11682, para as condições atuais da EJC o FS mínimo é 1,4. 

Somente o FS obtido através do ensaio de cisalhamento direto na condição 

higroscópica, em ambos os métodos, satisfaz o FS. Os valores de FS obtidos a partir dos 

ensaios de cisalhamento direto na condição saturada e triaxial CU não satisfazem o 

estabelecido pela norma (Figuras 7.15 a 7.20). 
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Figura 7.15 - Determinação do fator de segurança da EJC através dos parâmetros 
obtidos no ensaio de cisalhamento direto, na condição higroscópica pelos métodos de 
Morgenstern e Price (1965). 
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Figura 7.16 - Determinação do fator de segurança da EJC através dos parâmetros 
obtidos no ensaio de cisalhamento direto, na condição higroscópica pelo método de 
Janbu (1968). 
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Figura 7.17 - Determinação do fator de segurança da EJC através dos parâmetros 
obtidos no ensaio de cisalhamento direto, na condição saturada pelo método de 
Morgenstern e Price (1965). 
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Figura 7.18 - Determinação do fator de segurança da EJC através dos parâmetros 
obtidos no ensaio de cisalhamento direto, na condição saturada pelo método de Janbu 
(1968). 
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Figura 7.19 - Determinação do fator de segurança da EJC através dos parâmetros 
obtidos no ensaio triaxial CU, na condição higroscópica pelo método de Morgenstern e 
Price (1965). 



 

 

175 

 

 

Figura 7.20 - Determinação do fator de segurança da EJC através dos parâmetros 
obtidos no ensaio triaxial CU, na condição higroscópica pelo método de Janbu (1968). 
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CAPÍTULO 8 

 

8 CONCLUSÕES E SUGESTÕES PARA PESQUISAS FUTURAS 

8.1 CONCLUSÕES 

A ocupação das áreas abordadas nesta dissertação seguem características bem distintas 

sob o ponto de vista histórico e social, refletindo diretamente sob a questão do risco 

geológico. A ocupação do bairro São Benedito, na década de 50, foi influenciada 

diretamente por problemas econômicos provenientes da baixa na cultura do café. A 

tomada dos morros da parte insular do município de Vitória foi resultado direto da falta 

de espaço para ocupação das regiões de baixada, pelos migrantes oriundos do interior 

do estado do Espírito Santo, Minas Gerais e Bahia. Em parte, os aterros vieram para 

resolver o problema de espaço em Vitória. A consolidação da ocupação nos morros sem 

a infraestrutura mínima necessária (acessos, rede pluvial e esgoto) e as condições 

adversas impostas pelo meio físico (alta declividade e as unidades geológico – 

geotécnicas) promoveram o surgimento de situações de risco a população. No outro 

extremo do município de Vitória, no bairro Jardim Camburi, a ocupação ocorreu de 

maneira ordenada.  A ocupação foi uma necessidade de expansão do município, não 

muito difundida, a princípio, pela distância do centro de Vitória e a falta de transporte 

regular. Os loteamentos regularizados e, sobretudo, as condições físicas do terreno 

naturalmente mais favoráveis, propiciaram uma ocupação mais ordenada em Jardim 

Camburi que no bairro São Benedito. O material de melhor qualidade, oriundo do 

Grupo Barreiras, também atua como fator mais favorável a ocupação. A ocupação 

ordenada se tornou preponderante para que o bairro de Jardim Camburi não tivesse 

problemas relativos à instabilização de taludes de maneira generalizada. As políticas 

que atuam com os objetivos de levar infraestrutura às regiões densamente ocupadas e 

com problemas de instabilidade tem sido eficazes no município de Vitória.  
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O Projeto Terra Mais Igual que nasceu como Projeto Terra na década de 90, é um claro 

exemplo de continuidade, dentro do âmbito político, da ação pública direcionada a 

atacar o problema de infraestrutura com obras abrangentes. O Projeto Terra Mais Igual 

atua em todas as vertentes da infraestrutura, passando pela melhoria e criação de 

acessos, esgotamento sanitário, disciplinamento de águas pluviais, construção e 

relocação de moradias e execução de estruturas de contenção. O Projeto MAPENCO, 

atuando como um braço técnico na parte análise de risco e propostas para estabilização 

de taludes age de maneira tímida, nos projetos de infraestrutura executados nos morros 

de Vitória. A gama de conhecimento a respeito do meio físico e dos processos de 

instabilidade provenientes de 18 anos de atuação contínua dentro do município de 

Vitória confere a este projeto e a sua equipe, a capacitação para atuar nos projetos de 

infraestrutura do Projeto Terra Mais Igual.  Uma carência do Projeto MAPENCO, em 

parte solucionada, é a confecção de uma carta geotécnica como subsídio para as 

intervenções. Porém, ainda é necessário que o Projeto MAPENCO trabalhe com mais 

consistência com os dados provenientes de parâmetros geotécnicos, atribuição 

fundamental para a execução de projetos que tratam de obras em locais que apresentam 

forte condicionantes naturais e antrópicos para o desencadeamento de movimentos de 

massa. Estes parâmetros geotécnicos devem ser fornecidos por ensaios nas unidades 

discriminadas na carta geotécnica, com o objetivo de caracterizá-los. 

O município de Vitória caminhou ao longo da década de 50 até os dias atuais com um 

padrão de ocupação precário que resultou em mortes decorrentes de movimentos de 

massa, como as 36 vítimas do Morro do Macaco em 1985 (SALAROLI, 2003). Desde o 

ano de 1999 não se registram mais mortes decorrentes de escorregamentos no município 

de Vitória. A ausência de mortes por mais de 13 anos mostra que o trabalho de cunho 

preventivo executado pelo Projeto MAPENCO e as obras de infraestrutura executadas 

pelo Projeto Terra apresentam resultados positivos para mitigação e/ou eliminação do 

risco. Porém, a questão de aplicação do conhecimento do meio físico, tanto no ponto de 

vista qualitativo (processos de instabilização) e principalmente quantitativo (aplicação 

parâmetros geotécnicos), ainda deve avançar.  
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No bairro São Benedito, a PMV vem realizando ações visando à melhoria das condições 

habitacionais dos moradores, através do Projeto Terra e de ações da Secretaria de Obras. 

Estas ações são resumidas na retirada de moradias em risco, realização de obras de 

estabilização das encostas e melhoria da infraestrutura (drenagem das águas pluviais e 

acessos, principalmente). Apesar do investimento realizado no bairro, ainda existem 

trechos de encostas susceptíveis a movimentos de massa, deflagrados principalmente 

em virtude das modificações antrópicas, ou seja, execução de cortes e aterros sem o 

atendimento da técnica adequada. 

A área do talude de corte em Jardim Camburi apresenta trechos vulneráveis, devido ao 

“descalçamento” da base do talude de corte como consequência dos escorregamentos 

ocorridos em novembro de 2008, tornando alguns trechos com inclinação negativa. O 

escorregamento atingiu uma via de acesso e os moirões que compõem uma cerca na 

crista do talude, no terreno do Parque Botânico de propriedade da VALE. 

8.1.1 Bairro São Benedito 

A natureza coluvial do horizonte abaixo do aterro pode ser atestada através da 

configuração íngreme da encosta e pela falta de estruturas reliquiares que mostrassem a 

natureza residual deste horizonte. Na hipótese de solo residual, o mesmo deve ser 

considerado como solo maduro, que normalmente não apresenta estrutura reliquiar. No 

sopé de uma encosta íngreme e rochosa é pouco provável que se obtenha um horizonte 

inteiramente residual sem a contribuição coluvial.  

O elevado valor do fator de segurança na condição higroscópica, com os dados obtidos 

do ensaio de cisalhamento direto, mostra que apesar de todas as modificações antrópicas 

ocorridas, o material se mostra estável, devido, principalmente a condição de coesão, 

oriunda da sucção desenvolvida pela condição de não saturação. A realização do ensaio 

triaxial não drenado não reflete esta condição tanto para o aterro quanto para o colúvio.  

Esta afirmação é embasada no valor do ensaio de permeabilidade de carga variável 

proveniente de amostra indeformada encontrado para ambos, ou seja, 10-5, mostrando 

materiais de boa drenabilidade e não configurando a condição não drenada imposta pelo 

ensaio triaxial.  
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Os valores de RQD e de recuperação na sondagem rotativa no bairro São Benedito 

indicam que pode haver acumulação de água no contato rocha/saprólito, devido aos 

altos valores encontrados para ambos, tornando quase nula a infiltração de água através 

das descontinuidades. Caso o saprólito se apresente permeável e susceptível a perda de 

coesão pode, neste contato, criar-se uma superfície de ruptura.  

A não execução de ensaios de resistência no horizonte relativo ao solo saprolítico e ao 

saprólito impuseram uma análise de estabilidade com determinação de superfície de 

ruptura que não atingisse estas duas unidades geológico-geotécnicas. A superfície de 

ruptura, imposta na análise de estabilidade, foi determinada através de levantamento de 

campo na época do escorregamento. Em linhas gerais, foi confirmado pelas visitas a 

campo que o escorregamento foi raso e mobilizou o aterro e o colúvio. 

A escolha deste trecho de encosta para análise de estabilidade não descarta outras 

possíveis áreas instáveis no bairro São Benedito. Existem outros locais susceptíveis a 

movimentos de massa, principalmente em Área de Interesse Ambiental (AIA), como a 

área foco deste estudo, que não deveriam estar habitadas. Outros pontos, externos a 

AIA, onde foram registrados escorregamentos, estão ligados à presença e mobilização 

de pequenos volumes de aterros. 

Dentro da AIA não é permitido alterações através de obras de infraestrutura, como 

construção de acessos ou de redes pluviais, que venham a disciplinar as águas. Como 

apresentado pelo estudo, em condições atuais, o fator de segurança, mesmo em 

condições saturadas, garante a estabilidade deste trecho de encosta. Porém, deve 

destacar que as moradias na crista da encosta encontram-se num equilíbrio frágil. A 

fragilidade das condições de estabilidade leva em consideração a facilidade de 

alterações antrópicas que possam diminuir o valor do fator de segurança rapidamente. 

Dois fatores que tem influência direta e negativa no fator de segurança devem ser 

destacados: alterações geométricas na encosta e a infiltração de água servida nas 

unidades geológico-geotécnicas. Desta maneira, a retirada das moradias da AIA e 

consequentemente da área de risco é a solução mais viável a ser tomada. Com isso, a 

manutenção das condições de estabilidade será garantida também para os moradores do 

sopé da encosta, que se encontram fora da AIA. 
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8.1.2 Bairro Jardim Camburi 

A dificuldade na retirada de amostras nas camadas de tons amarelados e avermelhados 

(TA e TV) no ponto de sondagem SP1 se mostrou benéfica no sentido de se buscar 

materiais com características geológicas e geotécnicas distintas. Esta alteração na 

programação de retirada de amostras também ajudou a elucidar a resposta da encosta, 

com volumes mais expressivos de material movimentado nos trechos de solo 

avermelhado arenoso e menos expressivos do mesmo solo avermelhado, porém de 

natureza mais argilosa, conforme ensaio no ponto de sondagem SP1. 

A discussão sobre a diferença entre as granulometrias, associação com a proximidade 

do material fonte e ambiente de deposição do Grupo Barreiras são pertinentes para 

antecipação de problemas futuros de instabilidade, principalmente para taludes de corte 

de grande amplitude e inclinação. Estas mudanças granulométricas evidenciam fases 

e/ou ambientes distintos de deposição e diagênese. O horizonte de retirada do bloco 

JC1, predominantemente arenoso, está condicionado a ambiente de maior energia de 

transporte. A deposição de fração granulométrica de predominância argilosa está 

condicionada a ambiente de baixa energia, também de transporte. Deve-se associar 

também a formação dos tabuleiros com as transgressões e regressões marinhas. Os 

fatores provenientes da evolução morfológica, juntamente com os fatores antrópicos 

devem ser associados aos altos valores do RPA detectados para o horizonte superior 

deste trecho de encosta. Registra-se que, lateralmente, é possível distinguir diferentes 

ambientes de sedimentação dentro do horizonte TV. É possível notar trechos contíguos 

do talude de corte com granulometria mais fina, ou seja, de predominância de fração 

argilosa representada pela caulinita. O fator geológico deve ser enfatizado na criação de 

superfícies mais susceptíveis a escorregamentos no caso do Grupo Barreiras, devido à 

diferenciação das areias em certos trechos do talude como no local de extração do bloco 

7. O agente cimentante pode ser considerado um fator preponderante na elevação da 

resistência de ambos os horizontes estudados e na estabilidade de todo talude de corte. 

A oscilação do NA é o responsável pela dissolução da hematita e transporte do ferro, 

dentro do próprio horizonte avermelhado, mais permeável. A formação da laterita 

ocorre após o abaixamento do NA, propiciando o surgimento de ambiente oxidante.  
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O elevado valor da RPA traz influência direta na resistência do solo do horizonte 

superior. Uma hipótese para o elevado valor da RPA é a deposição de camadas 

superiores, em ambiente fluvial, como por exemplo, numa planície de inundação.  

Os processos erosivos devem ser considerados como predecessores dos 

escorregamentos no Grupo Barreiras, quando a sua base apresentar características 

similares a do horizonte TV. O descalçamento do horizonte TA deve ser considerado 

como alteração na geometria do talude nos trechos onde somente foi atingido o 

horizonte TV. A simples ocorrência de chuvas que venham a escorrer pelo talude de 

corte acelerará o processo erosivo num horizonte susceptível a este processo. O valor do 

FS para os parâmetros obtidos através do ensaio triaxial CU se apresentaram inferiores a 

1. Não se deve levar em consideração a condição não drenada para o material arenoso. 

Porém, é conveniente salientar que a condição não drenada apresentou superfícies de 

ruptura muito similares àquelas encontradas no campo atualmente, ou seja, rasas e 

atingindo somente o horizonte TV. Quando testados os parâmetros oriundos do ensaio 

de cisalhamento direto na condição saturada observa-se um valor próximo a 1. Nesta 

situação, a superfície de ruptura encontrada nesta condição se aproxima da superfície 

observada dos trechos do talude corte onde ambos os horizontes foram mobilizados 

pelos escorregamentos.  

O ensaio de permeabilidade de carga variável mostra que o horizonte TA apresenta 

permeabilidade 100 vezes menor que o horizonte TV. Portanto, impor a condição não 

drenada a ambos os horizontes não satisfaz a uma análise de estabilidade para 

reprodução das características geotécnicas dos horizontes, gerando interpretações 

errôneas.  

A melhor simulação com os dados disponíveis para este estudo é utilizar os parâmetros 

de resistência do ensaio triaxial não drenado para o horizonte TA e os dados 

provenientes do ensaio de cisalhamento direto na condição saturada para o horizonte 

TV. Dentro da linha de reprodução das características reais in situ, o comportamento do 

material no ensaio granulométrico sem defloculante reflete a real característica do 

mesmo em condições naturais, principalmente a sua permeabilidade.  
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A escolha do solo arenoso TV para realização dos ensaios de resistência, 

principalmente, é pertinente sob o ponto de vista de impor a análise a pior condição de 

estabilidade. Os solos avermelhados não apresentam textura arenosa em toda extensão 

do talude de corte. Visualmente, é possível notar uma textura argilosa em outros trechos 

do talude, até com presença de caulinita, proporcionando assim uma melhor condição 

de estabilidade. 

A análise de estabilidade apresentou a presença de água como fator determinante na 

instabilização do talude de corte, principalmente no horizonte TV, devido ao 

decréscimo da coesão. A diminuição do ângulo do talude de corte, dos atuais 60°, e a 

execução de uma berma entre os horizontes de solo, mitigariam os problemas 

relacionados à instabilidade. Em complementação, um projeto de drenagem superficial 

evitaria o escoamento da água do horizonte superior, menos susceptível a processos 

erosivos ao horizonte TV, mais susceptível a processos erosivos. Complementando a 

indicação para manutenção das condições de estabilidade, sugere-se o plantio de 

gramíneas, como agente também mitigador dos processos erosivos. 

Cabe ressaltar que, os processos de instabilização no Grupo Barreiras somente não são 

mais intensos devido à ocupação de Jardim Camburi não ter ocorrido com grandes 

escavações e consequentemente gerando taludes de maior altura e mais íngremes. 

8.2 SUGESTÕES PARA PESQUISAS FUTURAS 

A realização de ensaio de cisalhamento direto e triaxial com amostras deformadas 

(moldadas) e na mesma densidade se torna necessária para testar a contribuição da 

estrutura na resistência do solo, principalmente no solo oriundo do Grupo Barreiras, 

devido ao prenúncio de cimentação.  

Estende-se também o ensaio com amostras deformadas para os ensaios de adensamento 

e permeabilidade. No caso do ensaio oedométrico, as curvas de adensamento, com 

amostras deformadas e indeformadas, seriam comparadas na sua forma para verificar o 

reflexo da sua sinuosidade no comportamento da estrutura do solo.  
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A execução de análise da estrutura do solo com amostras indeformadas, para ambos os 

taludes, com ênfase para o Grupo Barreiras, através de porosimetria, complementa o 

entendimento da estruturação do solo, através da determinação da distribuição de 

tamanho e do volume total de poros, juntamente com a análise de colapsividade. A 

obtenção da curva de retenção de água para ambos os solos se torna fundamental no 

entendimento dos altos valores de coesão obtidos, principalmente nos solos oriundos do 

Grupo Barreiras. Complementarmente, elucidará as questões que envolvem os altos 

valores do ângulo de atrito, no solo coluvial e no horizonte superior do Grupo Barreiras, 

e a sua origem na sucção, proposta nesta dissertação. 

A dissertação deixou uma lacuna na identificação dos minerais, executada somente pela 

difração de raios x. A identificação de todas as fases minerais e a sua quantificação 

elucidarão algumas questões sobre o cimentante no horizonte superior do Grupo 

Barreiras e embasar a definição da unidade colúvio, diferenciando pela presença ou 

ausência de minerais poucos intemperizados, mais presentes em solos coluviais. O 

método ou métodos a serem escolhidos deverão privilegiar a identificação e 

quantificação dos minerais contidos nas frações finas e grossas dos solos e se estes são 

amorfos ou cristalinos, estes com o auxílio do microscópio eletrônico de varredura 

(MEV). A qualificação e quantificação de minerais primários apresentará o grau de 

maturidade dos sedimentos do Grupo Barreiras. 

Para um entendimento completo das condições de estabilidade da ESB, é necessária a 

realização de ensaios de resistência no solo saprolítico e no saprólito, prevendo a 

estabilização global do trecho de encosta. 

Sugere-se a execução de ensaios de resistência através do triaxial CD (consolidado 

drenado), para avaliar horizontes TV devido ao comportamento drenante evidenciado 

pelo resultado do ensaio de permeabilidade. Estende-se o ensaio CD também para o 

aterro identificado na ESB.  

Por fim, a realização levantamento topográfico dos locais onde ocorreram os 

escorregamentos, em ambas as encostas, serviriam para embasar estudos de estabilidade 

através de retroanálises. 
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