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“A natureza é um enorme jogo de xadrez, que temos o privilégio de observar. 

As regras do jogo são o que chamamos de física fundamental, e compreender 

essas regras é a nossa meta.”  

 

Richard Feynman (1918 – 1988). 
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RESUMO 

A inclusão da presença de árvores numa análise de estabilidade de taludes não é muito 

comum. Do ponto de vista geotécnico, a influência de árvores, resume-se a uma análise 

qualitativa. Para as análises de estabilidade, as forças decorrentes da presença arbórea não 

são, normalmente, consideradas. Atribui-se a essa não consideração à dificuldade de 

obtenção de parâmetros específicos de um sistema arbóreo num determinado talude. Este 

estudo avalia a influência dos parâmetros de coesão adicional imposta pelo enraizamento, 

do peso das árvores e da força do vento que, incidindo nas árvores é transmitida para o 

solo pelas raízes, numa análise de estabilidade em pilhas de estéril revegetadas. A força 

do vento é a variável mais complexa para ser quantificada dado às incertezas como a 

velocidade do vento, os coeficientes de arraste e as características locais. Em construções 

metálicas a força do vento é um parâmetro preponderante num dimensionamento 

estrutural. Este estudo propõe um modelo, baseado no cálculo estrutural de estruturas 

metálicas, para avaliação da influência arbórea em taludes naturais e construídos. O 

estudo apresenta ainda análises de sensibilidade dos parâmetros da vegetação e sua 

influência de acordo com o posicionamento das árvores em um talude. Os resultados 

quantitativos encontrados diferem de várias abordagens qualitativas observadas na 

literatura. O método sugerido foi aplicado numa pilha de estéril de uma mina recuperada. 

Os resultados encontrados de uma análise geotécnica considerando a presença de árvores 

em taludes são diversos em função do porte das árvores, do tipo de sistema radicular, da 

fertilidade ao longo do perfil do solo, da inclinação e posição das árvores no talude e da 

direção e da velocidade do vento. Os resultados sugerem que árvores de grande porte são 

indicadas para a base de uma pilha e que para o talude superior árvores de pequeno porte 

e arbustos são mais adequadas para garantia de estabilidade em longo prazo dos taludes. 

  

Palavras-chave: Pilha de estéril, Estabilidade de talude, Presença de árvores, Força do 

vento, Fechamento de mina. 
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ABSTRACT 

Including the presence of trees in a slope stability analysis is not very common. From the 

geotechnical point of view, the influence of trees results in a qualitative analysis. For 

stability investigations, the forces arising from the tree presence are not normally 

considered. This lack of consideration is attributed to the difficulty of obtaining specific 

parameters of a tree system in a given slope. This study evaluates the influence of 

additional cohesion parameters imposed by rooting, the tree weight and the wind force 

that, on the trees is transmitted to the soil by the roots, in a stability analysis of revegetated 

waste rock piles. Wind strength is the most complex variable to quantify given the 

uncertainties such as wind speed, drag coefficients and local characteristics. In metal 

towers constructions wind strength is a major parameter considered for design. This study 

proposes a model, based on the structural calculation of metallic structures, to evaluate 

the tree influence on natural and built slopes. The study also presents sensitivity analysis 

of vegetation parameters and their influence according to the trees positioning on a slope. 

The quantitative results found differ from several qualitative approaches observed in the 

literature. The suggested method was applied to a waste rock pile from a reclaimed mine. 

The geotechnical analysis results considering the presence of trees in slopes are diverse 

depending on the size of the trees, the type of root system, the fertility along the soil 

profile, the slope and position of the trees on the slope and the direction of wind speed. 

The results suggest that large trees are indicated for the base of a pile and for the upper 

slope small trees and shrubs are better suited to guarantee long-term slope stability.    

  

Key words: Waste rock pile, Slope stability, Presence of trees, Wind force, Mine closure. 
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CAPÍTULO 1   
 

INTRODUÇÃO GERAL 

1.1 ESTRUTURA DO TRABALHO 

Este trabalho apresenta-se dividido em 5 capítulos.  

• O Capítulo 1 apresenta os objetivos, as justificativas e o escopo geral do estudo 

proposto; 

• O Capítulo 2 é dedicado ao estudo da força do vento, apresentando uma nova 

metodologia proposta para a definição desta variável, a ser aplicada nos cálculos 

numéricos. Neste capítulo, os conhecimentos de ciências voltadas para a 

engenharia de estruturas metálicas, engenharia florestal e geotécnica são 

utilizadas; 

• O Capítulo 3 contempla a revisão bibliográfica dos principais parâmetros que 

afetam a estabilidade e, a partir destes, são realizadas análises de sensibilidade, 

por meio do software SLIDE 7.0, na busca da real influência de cada parâmetro 

em relação ao tipo de solo e configuração do talude; 

• O Capítulo 4 apresenta um estudo de caso de uma pilha de estéril de uma mina 

paralisada e promove uma extensa campanha de investigações florestal e 

geotécnica para caracterização, realizando análises de estabilidade de forma a 

mostrar a variação no fator de segurança ao longo do desenvolvimento arbóreo; 

• O Capítulo 5 traz as considerações finais e as recomendações para estudos futuros. 

1.2 JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DO TRABALHO 

Um dos grandes problemas vivenciados pela população é a instabilidade de encostas, seja 

ela nos grandes centros urbanos, taludes rodoviários e ferroviários, relacionada ou não a 

operação de minerações. Escorregamentos podem trazer grandes prejuízos, seja na 

interrupção de rodovias, na interdição de operações ou até mesmo nas fatalidades.  
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Um grande desafio para a engenharia é definir a real segurança da estrutura geotécnica, 

considerando as várias incertezas intrínsecas do problema, reduzidas pela execução de 

ensaios de caracterização diretos, indiretos e avaliações visuais, normalmente 

empreendidos para definição do estado atual da estrutura. 

Em qualquer talude, seja aterro, depósitos ou cortes, após chegar em sua configuração 

final, mesmo sem ação antrópica, dá-se início um novo processo de transformação pelo 

tempo. Pela própria ação da natureza, independente das espécies arbustivas ou arbóreas 

que foram inseridas, novas espécies vão surgir e poderão afetar a estabilidade.  

Os efeitos mecânicos adversos do desenvolvimento de vegetação consistem no aumento 

da sobrecarga no talude, bem como na transmissão de forças dinâmicas, oriundas de 

ventanias ao solo (Greenway, 1987). Nesse caso, o peso das árvores, a ação do vento, a 

presença de raízes no solo, a mudança nas taxas de infiltração, a evapotranspiração, etc., 

também devem ser considerados em uma avaliação geotécnica. 

No meio profissional, a recomendação do plantio de árvores, normalmente, é atribuída ao 

aspecto ambiental, com uma verificação geotécnica apenas qualitativa, não definindo a 

influência quantitativa na estabilidade do talude. Esse fato justifica-se pela lacuna 

existente entre a interpretação ambiental e a geotécnica.  

Na área ambiental, normalmente, a presença de árvores é considerada no favorecimento 

ao desenvolvimento da vegetação, redução da incidência direta da chuva ou redução da 

velocidade do escoamento superficial. Do ponto de vista geotécnico, raramente essa 

camada ou as forças atribuídas a ela são consideradas de forma a definir parâmetros 

numéricos, para uma análise que necessite da definição de um valor para o fator de 

segurança. 

O engenheiro especializado em geotecnia, quando leva em conta esses elementos, limita-

se a considerações qualitativas do benefício ou não para a estabilidade, sem quantificá-

los. Considera apenas como favorável ao plantio de árvores em locais onde certamente 

não são prejudiciais à estabilidade e recomenda não plantar árvores em outros locais em 

que os ganhos ou prejuízos são incertos. 
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Nos diversos estudos de caso sobre estabilidade de taludes presentes na literatura, em 

poucos casos são feitas considerações sobre a metodologia de plantio e suas implicações 

na estabilidade do talude ou encosta. Adicionalmente, não é comum observar análises de 

estabilidade que se considere parâmetros que estarão presentes no talude no futuro, como 

o desenvolvimento arbóreo. Em grande parte dos casos, desde que bem dimensionado e 

executado, o prejuízo que pode ocorrer com o reflorestamento será absorvido por um fator 

de segurança mais conservador que garanta a estabilidade da estrutura, mesmo sem 

consideração de tais elementos no cálculo. Entretanto, em alguns casos esse lapso pode 

resultar em instabilidades futuras, o que, geraria prejuízos maiores. 

Greenway (1987) enumera os efeitos mecânicos benéficos do crescimento de vegetação 

no solo que incluem a redução da erodibilidade, o incremento da resistência ao 

cisalhamento, a ancoragem em um estrato firme, no caso de raízes profundas e o 

contrapeso da massa de solo. 

Por sua vez, Coppin e Richards (2007) citam que a influência da vegetação sobre a 

estabilidade e proteção de taludes ocorre por meio dos efeitos hidrológicos e mecânicos. 

Como efeitos hidrológicos cita o escoamento da água superficial, taxas de infiltração, 

evaporação ou absorção de água pelas raízes. Já os efeitos mecânicos, o peso próprio e o 

ancoramento das raízes no solo. A espessura da camada de solo influenciada pela 

presença do enraizamento depende do tipo de árvore, do estágio de crescimento e da 

condição do solo. O enraizamento tende a apresentar uma arquitetura de raízes copiando 

o formato das copas. 

Em um trabalho desenvolvido no litoral do Paraná, averiguou-se que em situação de 

rajadas de vento de 90 km/h, atuando no sentido da inclinação da vertente, a vegetação 

passa a contribuir negativamente na estabilidade. Demonstrou também que a força do 

vento tem maior influência para taludes com declividades menores (Fiori e Borchardt, 

1997).  

Uma comparação de diversos eventos de escorregamentos em diferentes localidades é 

muito difícil devido à grande variabilidade de parâmetros e processos concorrentes na 

natureza, como inclinação do declive, estratigrafia do solo, microtopografia, cobertura 
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vegetal, bem como fatores desencadeantes como quantidade e intensidade da precipitação 

(Steinacher et al., 2009).  

Rickli et al. (2001) fizeram uma pesquisa, observando diversos casos de escorregamento 

em uma mesma região e constataram que áreas mais maduras com árvores de tamanho 

médio a alto e muito poucas clareiras mostram atividade mínima de deslizamento, 

enquanto locais com árvores muito jovens e muitas clareiras mostraram escorregamentos 

mais frequentes. 

As árvores apresentam impactos negativos sobre os taludes, se implantadas 

inadequadamente. O peso das árvores favorece deslizamentos, assim também as forças 

do vento sobre estas. Dependendo da espécie de árvore utilizada, as raízes podem 

danificar estruturas civis, podem concentrar fluxo de água pluvial e provocar 

ravinamentos (Pereira, 2006). 

Mulyono et al. (2018) apresentam os efeitos hidromecânicos da vegetação. A figura 1.1 

ilustra com indicação dos números de 1 a 4 os efeitos hidrológicos e de 5 a 8 os efeitos 

mecânicos conforme descritos na tabela 1.1. 

 

Figura 1.1. Efeito hidromecânico da vegetação na estabilidade da encosta (Mulyono 

et al., 2018) 
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Tabela 1.1. Efeito hidromecânico da vegetação no solo (Mulyono et al., 2018) 

 

O Ministério do Público de Obras da Indonésia, a partir de um banco de espécies 

encontradas na região, recomenda diferentes vegetações como mitigação de 

escorregamentos para cada estrato em declive. A inclinação entre 0-20% é proposta a 

Swietenia macrophylla e Parkia speciosa. Leucaena leucephala, Parkia speciosa, 

Dalbergia pinata, Swietenia macrophylla, Calliandra são as árvores para inclinação entre 

21-40% e para declive mais íngreme (> 40%), Acacia villosa, Pinus mercusii, Swietenia 

macrophylla, Cassia siamea, Tectona grandis, Aleurites Moluccana e Agathis alba são 

recomendadas (Indonesian Ministry of Public of Works, 2007).  

Em taludes construídos como aterros e, principalmente, depósitos de estéreis de 

minerações, é comum um comportamento das raízes de acordo com o perfil de 

distribuição de nutrientes das últimas camadas construídas. A disponibilidade de 

nutrientes pode acelerar o desenvolvimento vegetativo e/ou mudar o comportamento das 

raízes, fazendo com que as mesmas acompanhem a camada mais superficial. Tal 

afirmativa é corroborada por Norris et al. (2008), ao afirmarem que a arquitetura radicular 

das plantas arbustivas ou arbóreas consegue expressar suas feições morfológicas quando 

não são limitas pelas condições químicas ou físicas.  
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Na consideração de vegetação em pilhas de estéril, ressalta-se a disciplina de Fechamento 

de Mina, em que a consideração sobre a segurança de uma estrutura deve ser vista também 

no longo prazo. O planejamento geotécnico precisa ser pensado para que a estrutura 

(taludes de cava, pilhas de estéril etc.), após a interrupção das atividades, tenha sua 

estabilidade aumentada com o passar do tempo e quando isso não for possível, que seja 

construída de tal forma que a perda de resistência não venha a promover instabilidades. 

Para que esse planejamento seja realizado com sucesso, é imprescindível a consideração 

da vegetação plantada ou invadida naturalmente e o seu desenvolvimento, aumentando a 

massa, gerando matéria orgânica e ampliando o enraizamento no solo. 

A figura 1.2, de Maffra et al. (2017), apresenta os principais elementos de um sistema 

radicular. Cada tipo de raiz tem a sua função biológica ou estrutural, no entanto, o objetivo 

desse estudo foi estabelecer quanto um sistema de enraizamento confere resistência 

mecânica ao cisalhamento do solo. Normalmente essa resistência é observada na camada 

mais superficial do solo, devido as raízes laterais e secundárias que cobrem uma área mais 

representativa. Para raízes pivotantes, mesmo tendo maior espessura devido a sua função, 

não é comum observar um espaçamento entre árvores pequeno ao ponto de representar 

ganhos para estabilização do talude. 

 

Figura 1.2. Principais componentes do sistema radicular (Maffra et al., 2017) 

A figura 1.3 apresenta um depósito de estéril em uma mina paralisada, onde foi verificado 

a colonização de espécies presentes no entorno da pilha, corroborando para o 

entendimento da presença arbórea, mesmo em locais onde elas não foram plantadas. 

Verifica-se também, pontos erodidos e escorregamentos superficiais onde a vegetação 

está menos presente. 
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Figura 1.3. Talude arborizado com escorregamentos localizados (VALE, 2016) 

Neste contexto, tentando entender de maneira mais detalhada e visando contribuir com 

parâmetros e padrões para aplicação do tema em análises de estabilidade, este estudo 

apresenta uma proposta de metodologia, baseado em características gerais e específicas, 

que possibilite determinar uma força representativa do vento sobre as árvores para 

aplicação em cálculos, além de estudos e análises de sensibilidade dos parâmetros para 

consideração das diversas variáveis, como coesão adicional inferida pelas raízes e o peso 

das árvores sobre o talude.  

Ao final, a metodologia proposta é demonstrada em um estudo de caso de uma pilha de 

estéril de uma mina paralisada há mais de 20 anos, onde uma vegetação arbórea variada 

ao longo da pilha está presente, podendo representar quantitativamente a influência do 

crescimento arbóreo ao longo do tempo, contribuindo para o entendimento da estabilidade 

de um talude após desenvolvimento da vegetação. 

  



 

8 

 

CAPÍTULO 2   

 
PROPOSTA DE METODOLOGIA PARA CONSIDERAÇÃO DE CARGAS 

DO VENTO EM TALUDES ARBORIZADOS 

2.1 INTRODUÇÃO 

A ação do vento ao deparar com a massa arbórea naturalmente gera uma carga que é 

transmitida para o solo através das raízes. 

Ao se considerar a influência de árvores na análise de estabilidade de taludes, além da 

influência das raízes e da carga vertical, destaca-se ainda a influência da carga transmitida 

ao solo a partir da ação do vento. Dificilmente é observada a consideração da massa 

arbórea em análises numéricas e, menos ainda do carregamento do vento, até por que há 

dificuldades de determinar valores aplicáveis.  

Este carregamento, em geral horizontal, provoca uma força de mesmo sentido e um 

momento devido à alavanca criada pela própria estrutura arbórea. A resistência ao esforço 

de momento gerado é desempenhada pelo enraizamento, que se desenvolve naturalmente 

de acordo com a necessidade, a altura da árvore, local, vento da região, inclinação, 

espessura e qualidade do substrato. 

 

Figura 2.1. - Cargas transmitidas por árvores ao solo pelo vento 
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De maneira prática, os momentos gerados são resistidos pelas raízes localmente e, no caso 

de movimentos de terra, se dão no espaço ocupado pelas raízes, gerando um esforço 

localizado, no entanto, não representarão cargas consideráveis para estabilidade global do 

talude, diferente das cargas horizontais que podem contribuir para as forças 

instabilizantes. 

Dependendo do sentido do vento, cargas horizontais podem agir a favor da estabilidade 

do talude ou a favor da superfície potencial de ruptura. Se ocorrer no sentido do 

escorregamento potencial, essa carga contribui para as forças desestabilizantes. Quando 

ocorre no sentido contrário, tais cargas contribuem para as forças resistentes, no entanto, 

esta última contribuição não deve ser considerada, uma vez que, não compõe uma carga 

permanente e, esse acréscimo de resistência se dá apenas no momento em que o vento 

atua. 

A determinação da velocidade do vento em um ponto é obtida com certa facilidade a 

partir de instrumentos de medida direta. Essa medida em um local pode servir de 

referência para a região, mas a presença de montanhas e obstáculos anteriores e a direção 

e sentido da declividade da encosta na área estudada pode afetar consideravelmente o 

módulo desta componente. Ainda assim, mesmo considerando essa dificuldade, a grande 

questão é: como transformar essa velocidade do vento em um carregamento aplicável?   

A esta proposição faz-se essencial considerar a área de impacto, a velocidade do vento, a 

densidade do ar e o conhecimento do coeficiente de arraste. 

Em dinâmica dos fluidos, o coeficiente de resistência, também chamado coeficiente de 

arrasto é por vezes apelidado, simplesmente, coeficiente aerodinâmico. Trata-se de um 

número adimensional que é usado para quantificar o arrasto ou a resistência de um objeto 

em um meio fluido, tal como o ar ou a água, isto é, permite quantificar a força de 

resistência ao ar ou outro fluido por parte de uma dada superfície. É usado na equação do 

arrasto, em que um coeficiente de arraste mais baixo indica que o objeto terá menos 

arraste aerodinâmico ou hidrodinâmico. O coeficiente de arraste é sempre associado com 

uma área de superfície particular. (Mccormick, 1979). 

Bellei (2003) cita a ação do vento como uma das mais importantes a ser considerada em 

cálculos de estruturas metálicas. Por esse motivo, a engenharia de estruturas se 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Din%C3%A2mica_dos_fluidos
https://pt.wikipedia.org/wiki/N%C3%BAmero_adimensional
https://pt.wikipedia.org/wiki/Arrasto
https://pt.wikipedia.org/wiki/Equa%C3%A7%C3%A3o_do_arrasto
https://pt.wikipedia.org/wiki/Equa%C3%A7%C3%A3o_do_arrasto
https://pt.wikipedia.org/wiki/Aerodin%C3%A2mica
https://pt.wikipedia.org/wiki/Hidrodin%C3%A2mica
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desenvolveu nas definições deste carregamento. No entanto, na engenharia geotécnica, 

esse carregamento ainda é muito pouco explorado. 

2.2 CONTEXTO BIBLIOGRÁFICO 

Na geotecnia, para obtenção de parâmetros, HSI e Nath (1970), montaram um modelo 

reduzido em um túnel de vento, simulando uma floresta a partir de árvores em miniatura, 

instalado sobre uma placa de cisalhamento (Figura 2.2). Após várias análises com 

variações de velocidades, chegou-se a uma fórmula para o coeficiente de arraste, Ca, 

sendo: 

Ca =  δw  / ½ ρμa²              (2.1) 

Em que: 

δw = Força cisalhante (kN) 

ρ = Densidade do ar (g/cm³) 

μa = Velocidade do fluxo (m/s) 

 

Figura 2.2.  - Modelo reduzido no túnel de vento (HSI e Nath ,1970) 
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Os dados obtidos pelos experimentos foram então submetidos em uma equação que 

determina o valor da (σve), sendo a pressão de arrasto do vento dada por: 

 

 σve = Ca( ρ.
μa

2

2
)     (2.2) 

Sendo, 

σve = Pressão de arrasto do vento (kN/m²) 

Ca = coeficiente de arrasto, possuindo valores de 0,30 e 0,15  

ρ = Densidade do ar (0,00123 g/cm³) 

μa = Velocidade do vento (km/h) 

Este experimento fornece boa base para a consideração da carga e é utilizado deste então 

em alguns trabalhos. No entanto, para a aplicação do estudo em áreas naturais, deve-se 

pensar que as condições da topografia, dossel ou altura média das árvores, tipo de árvore, 

etc. afetam diretamente a análise, dificultando a caracterização da velocidade do vento 

representativa e, consequentemente, a precisão no coeficiente de arraste. No trabalho 

supracitado, estes parâmetros estão incorporados nos valores apresentados, uma vez que 

não são divulgadas variáveis que os descrevam. 

Tabalipa e Fiori (2008) descrevem que a pressão exercida pelo vento (σve) sobre uma 

cobertura vegetal pode ser transmitida ao solo, gerando uma força a ser adicionada às 

forças favoráveis ao movimento (Fve). O cálculo que define a força do vento está 

relacionado a inclinação da vertente (i), sendo definido através da razão entre a pressão 

exercida pelo vento (σve) nas copas das árvores com a área da vertente (1/cosi), dada por: 

𝐹𝑣𝑒 =  
(σve) 

𝑐𝑜𝑠𝑖⁄              (2.3) 

Utilizando os parâmetros para determinar o Fator de Segurança e incluindo os parâmetros 

de cobertura vegetal  a equação utilizada foi definida como: 
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𝐹𝑠 =  
(𝐶𝑠+𝑆𝑟)+[(𝑍𝛾𝑠𝑢𝑏+𝑃𝑎)𝑐𝑜𝑠2𝑖+𝑇𝑠𝑒𝑛𝜃]𝑡𝑔∅+𝑇.𝑐𝑜𝑠𝜃

[(𝑍𝛾𝑠𝑢𝑏+ 𝑍𝛾𝑎+𝑃𝑎)𝑠𝑒𝑛𝑖+𝐹𝑣𝑒].𝑐𝑜𝑠𝑖
     (2.4) 

sendo:  

FS = fator de segurança;  

Cs = coesão do solo (kPa);  

Sr = contribuição da raiz para a coesão do solo (kPa);  

Z = profundidade do solo (m);  

γsub = peso específico do solo submerso (kg/m³);  

γa = peso específico da água (kg/m³);  

Pa = peso das árvores sobre o solo(kN);  

Fve = força exercida pelo vento nas árvores(kN);  

ø = ângulo de atrito interno do solo (°);  

i = ângulo de inclinação da vertente(°);  

T = tensão das raízes(kN);  

Ɵ = ângulo entre a raiz e o talude(°). 

 

Figura 2.3.  - Principais fatores que influenciam na análise de vertentes e força do 

vento atuante (Fiori e Carmignani, 2009) 
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Em resposta ao estudo, verifica-se que as forças, derivadas da presença de vegetação, 

aumentam a resistência ao escorregamento do solo. Por sua vez, a presença de vegetação, 

aliada a coesão do solo, contribui significativamente para a estabilidade das vertentes e, 

em pontos com elevada declividade, torna-se instável quando a cobertura vegetal é 

retirada. Porém, percebeu-se um decréscimo da segurança à medida que se aumentava a 

velocidade do vento, assim, a direção do vento afetaria diretamente a segurança, sendo 

importante caracterizar a sua orientação. Tanto é que a redução do FS chegou a 14% para 

alguns casos.  

Estudos feitos por Styczen e Morgan (1995), mostram que a força do vento somente tem 

significado para o aumento das forças favoráveis ao movimento, quando este sopra na 

direção do declive da encosta a partir de uma velocidade de 40 km/h. 

Dentre os fatores considerados na equação (2.2), verifica-se que o coeficiente de arrasto, 

para este estudo, faz relação qualitativa com características gerais, não sendo alterado em 

relação específica com cada parâmetro, como a aerodinâmica do objeto considerado, 

características do entorno ou a permeabilidade da barreira arbórea. 

Já na equação 2.4 observa-se que a metodologia utilizada tem como característica o 

vínculo a movimentos de massa planares, sendo a profundidade definida em “Z”. Os 

fatores de segurança são comparados a uma mesma profundidade. 

Medicus (2009) em seu estudo, quantifica forças induzidas pelo vento em declives usando 

o método de Wu et al. (1979). Para superfícies potenciais de ruptura profundas (superfície 

de deslizamento a 30 m de profundidade), a influência no fator de segurança foi 

insignificante. Para os movimentos de massa rasos (plano de deslizamento a 2 m de 

profundidade), as forças induzidas pelo vento mostraram uma influência no fator de 

segurança que pode ser relevante em alguns casos.  

Apesar das considerações e das fórmulas supramencionadas, alguns conceitos ou 

questionamento podem ser pensados, por exemplo, rugosidade do terreno, topografia, 

obstáculos anteriores, etc. que são características específicas do talude a ser avaliado. Não 

são observados na geotecnia critérios gerais para essas considerações. Possivelmente, 

pelo pouco uso destas forças nas análises de estabilidade. 
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Diferente desta área da ciência, o estudo de cargas voltado para construções em estruturas 

metálicas, tem como a carga de vento uma das principais, ou a principal carga a ser 

considerada em um cálculo para dimensionamento estrutural. Tal importância se traduz 

através da Norma Brasileira Regulamentadora 6123 (ABNT,1988), emitida pela 

Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT). 

Baseado neste conhecimento, associado às ciências geotécnica e estrutural, é proposto em 

sequência uma metodologia aplicável, de forma a estabelecer critérios gerais de 

consideração da força do vento em taludes arborizados.   

2.3 NOVO MÉTODO PARA DETERMINAÇÃO DA FORÇA DO VENTO EM 

TALUDES ARBORIZADOS 

Em edifícios estruturados em aço ou torres metálicas utilizadas para transmissão de 

energia ou fixação de antenas, devido a esbeltez e a leveza da estrutura, o vento é uma 

carga essencial a ser considerada no projeto. Dependendo da importância e do tamanho 

da obra, esta carga pode ser considerada como dinâmica ou estática. 

Para projetos mais complexos, o estudo dinâmico baseia-se na frequência harmônica do 

carregamento e nas frequências naturais da obra. Em projetos mais simplificados, são 

considerados coeficientes característicos do projeto e características da região para se 

chegar a valores da carga, transformando o carregamento dinâmico, que seria 

representado por uma função harmônica, em uma componente estática representativa.  

Para o estágio atual do estudo, a consideração de carregamento dinâmico poderia 

inviabilizar a utilização do método pela complexidade de estabelecer parâmetros, 

portanto, na presente reflexão, considerar-se-á a estática, por atender muito bem ao 

propósito, se mostrando mais adequada no desenvolver das análises. 

Assim, como a Norma Técnica (NBR) destinada a estruturas metálicas em geral, elege-

se uma torre como uma estrutura em que às características geométricas mais se 

assemelham a árvores. Apesar da resistência e rigidez das partes que compõe essa 

estrutura serem bem distintas, as adequações são possíveis, se utilizarmos o conhecimento 

de outras áreas específicas e a parte da Norma que se destina a este tipo de estrutura.   
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Para conhecimento dessa força, a NBR 6123 (ABNT, 1988) coloca como necessário o 

conhecimento de três parâmetros: 

• Pressão dinâmica (q) – Associada à velocidade do vento, fatores topográficos 

e do entorno; 

• Coeficiente de arrase (Ca) – Associado à área efetiva em relação à área de 

projeção que recebe a carga do vento; 

• Coeficiente de forma ou área efetiva (Ae) – Associado a força do vento sobre 

o elemento plano, atuando perpendicularmente a estrutura. 

Estes três parâmetros serão tratados em sequência. Por eles, chega-se à força a ser 

aplicada nos cálculos específicos a partir da fórmula abaixo. 

𝐹𝑣𝑒 =  q. A𝑒. C𝑎    (2.5) 

Onde:  

Fve = Força devido ao vento (kN); 

Ca = Coeficiente de força ou arraste; 

q = Pressão dinâmica(kN/m²); 

Ae = Coeficiente de forma ou área efetiva de referência (m²). 

2.3.1 Pressão Dinâmica (q) 

A pressão dinâmica (q) é definida em função da velocidade característica do vento (Vk), 

conforme equação (2.6) e esta, em função velocidade básica do vento (V0), multiplicada 

por fatores topográficos (S1), estatísticos (S3) e de rugosidade em relação ao espaço 

anterior ao local analisado (S2), conforme equação (2.7).  

q = Vk
2/16      (2.6) 

Vk = V0S1S2S3       (2.7) 
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A velocidade básica do vento “V0” determinada pela NBR 6123 (ABNT, 1988), refere-

se a uma rajada de vento de 3 segundos, considerando um período de retorno de 50 anos, 

ocorrida a uma altura de 10 m em campo aberto.  

Entende-se período de retorno, também conhecido como intervalo de recorrência ou 

tempo de recorrência, o intervalo estimado entre ocorrências de igual magnitude de um 

fenômeno natural, como chuvas, ventos intensos, granizo, etc..  

A obtenção dessa referência foi resultado de uma pesquisa com um banco de dados do 

ano de 1954 ao ano de 1974, em 49 cidades brasileiras, traduzindo essa pesquisa em um 

mapa de velocidades para todo o Brasil (Figura 2.4).  

 

Figura 2.4.  - Isopletas da velocidade básica - NBR 6123 (ABNT, 1988) 

Os fatores S1, S2 e S3 são definidos como se seque: 
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•   Fator topográfico S1 

Este fator torna-se muito representativo para a presente adaptação, uma vez que, como 

tratamos de áreas de dimensões diversas, as variações da superfície do terreno serão 

decisivas na representatividade da força. Para determinação desse fator, a ABNT NBR 

6123/1988, apresenta uma tabela para a caracterização do terreno e uma figura que 

representa a posição do ponto a ser analisado (Tabela 2.1 e Figura 2.5). 

Tabela 2.1. Fator topográfico S1- NBR 6123 (ABNT, 1988). 

Caso TOPOGRAFIA S1 

A Terreno plano ou fracamente acidentado 1,0 

B Taludes e morros: taludes e morros alongados, nos quais pode ser 

admitido um fluxo de ar bidimensional no sentido indicado na figura 

abaixo. No ponto A (morros) e nos pontos A e C (taludes) 

1,0 

C Vales profundos, protegidos de ventos de qualquer direção. 0,9 

 

 

Figura 2.5. - Características topográficas de S1 - NBR 6123 (ABNT, 1988) 
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A Tabela 2.1, no caso C, coloca como vale profundo, quando protegido do vento em 

qualquer direção; diferente do nosso caso, em torres metálicas, em que qualquer direção 

e sentido do vento, representa uma força desestabilizadora. Pensando em taludes, apenas 

o vento no sentido da superfície potencial de escorregamento será representativo. 

A utilização do fator S1 igual a 0,9, resolveria a questão, porém, estaria uniformizando o 

efeito da inclinação do talude, sendo aplicado o mesmo fator para taludes verticais ou 

com leves inclinações.  

Neste caso, para a adaptação proposta, a exposição do obstáculo ao vento está diretamente 

ligada à inclinação do talude. Entende-se como mais adequada a consideração feita na 

metodologia utilizada por HSI e Nath (1970) e Tabalipa e Fiori (2008), em que se utiliza 

como parâmetro o cosseno do ângulo do talude, para se definir o módulo da força do 

vento na direção pretendida.  

Desta forma, a tabela 2.1, para a proposta, as três linhas e a descrição são substituídas 

pelo cosseno no ângulo de inclinação do talude, para qualquer talude. 

• Fator de rugosidade S2 

Este fator considera a combinação entre a rugosidade do terreno e a dimensão do 

obstáculo, apresentando uma tabela para classificação. 

A rugosidade do terreno é dividida em 5 categorias que deverão ser qualificadas. Para 

este caso, nenhuma adaptação para o trabalho em geotecnia é necessária, pois não está 

relacionada com a estrutura a ser analisada, e sim às características morfológicas 

anteriores ao ponto. 

Categoria I = Superfícies lisas de grandes dimensões com mais de 5 km de extensão, 

medida na direção e sentido do vento incidente. (Ex.: mar calmo, lagos e rios, pântanos 

sem vegetação); 

Categoria II = Terrenos abertos em nível ou aproximadamente em nível, com poucos 

obstáculos isolados, tais como árvores e edificações baixas. (Ex.: zonas costeiras planas, 

pântanos com vegetação rala, campos de aviação, fazendas sem sebes ou muros). A cota 

média do topo dos obstáculos é considerada inferior ou igual a 1,0 m; 
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Categoria III = Terrenos planos ou ondulados com obstáculos, tais como sebes e muros, 

poucos quebra-ventos de árvores, edificações baixas e esparsas. (Ex.: granjas e casas de 

campo (com exceção das partes com matos), fazendas com sebes e/ou muros, subúrbios 

a considerável distância do centro, com casas baixas e esparsas). A cota média do topo 

dos obstáculos é considerada igual a 3,0 m; 

Categoria IV = Terrenos cobertos por obstáculos numerosos e pouco espaçados, em zona 

florestal, industrial ou urbanizada. (Ex.: zonas de parques e bosques com muitas árvores, 

cidades pequenas e seus arredores, subúrbios densamente construídos de grandes cidades, 

áreas industriais plena ou parcialmente desenvolvidas). A cota média do topo dos 

obstáculos é considerada igual a 10 m; 

Categoria V = Terrenos cobertos por obstáculos numerosos, grandes, altos e pouco 

espaçados. (Ex.: florestas com árvores altas, de copas isoladas, centros de grandes 

cidades, complexos industriais bem desenvolvidos). A cota média do topo dos obstáculos 

é considerada igual ou superior a 25 m. 

Quanto à dimensão do obstáculo ou dimensões da barreira arbórea, estas são divididas de 

A a C. Abaixo é apresentado uma transcrição da Norma. Na sequência de cada item, é 

feita uma proposta de texto para substituição. Observa-se que nestas adaptações, o texto 

é reescrito apenas para que fique mais adequado ao tema trabalhado, sem grandes 

mudanças conceituais. A adaptação foi feita pensando na presença de árvores, mas o texto 

poderia ser utilizado como está na norma, se o objeto analisado fosse uma edificação em 

um talude, ou algum obstáculo qualquer. 

Classe A = Todas as unidades de vedação, seus elementos de fixação e peças individuais 

de estruturas sem vedação. Toda edificação na qual a maior dimensão horizontal ou 

vertical não exceda 20m. 

Classe A (proposta) = Árvores isoladas ou grupo de árvores com dimensão horizontal ou 

vertical que não exceda 20m ou com espaçamento entre as árvores maior que a largura da 

dimensão considerada, independente das dimensões; 

Classe B = Toda edificação ou parte de edificação para a qual a maior dimensão horizontal 

ou vertical da superfície frontal esteja entre 20 m e 50 m; 
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Classe B (proposta) = Grupo de árvores para a qual a dimensão horizontal ou vertical da 

superfície frontal esteja entre 20 m e 50 m; 

Classe C = Toda edificação ou parte de edificação para a qual a maior dimensão horizontal 

ou vertical da superfície frontal exceda 50 m. 

Classe C (proposta) = Grupo de árvores para a qual a dimensão horizontal ou vertical da 

superfície frontal exceda 50 m. 

Desta forma, a partir da análise da rugosidade do terreno anterior ao talude e das 

dimensões da barreira arbórea, obtém-se o valor de S2 pela Tabela 2.2.  

Tabela 2.2. Valores de S2 - NBR 6123 (ABNT, 1988). 

 

 

• Fator estatístico S3 

O fator estatístico S3 tem por base o grau de segurança requerido, isso é, trata-se da 

consequência em caso de falha. Para estruturas metálicas é utilizada a Tabela 2.3. 

Os textos apresentados na tabela são difíceis de compatibilizar com o estudo em questão, 

assim como para torres de transmissão, mas associações, para o segundo caso, são 

utilizadas.  

Em torres metálicas é recomendado utilizar sempre o fator estatístico de 1,1, ou seja, o 

mais crítico, já que as mesmas são geralmente utilizadas em centrais de comunicação e 

A B C A B C A B C A B C A B C
≤ 5 1,06 1,04 1,01 0,94 0,92 0,89 0,88 0,86 0,82 0,79 0,76 0,73 0,74 0,72 0,67

10 1,10 1,09 1,06 1,00 0,98 0,95 0,94 0,92 0,88 0,86 0,83 0,80 0,74 0,72 0,67

15 1,13 1,12 1,09 1,04 1,02 0,99 0,98 0,96 0,93 0,90 0,88 0,84 0,79 0,76 0,72

20 1,15 1,14 1,12 1,06 1,04 1,02 1,01 0,99 0,96 0,93 0,91 0,88 0,82 0,80 0,76

30 1,17 1,17 1,15 1,10 1,08 1,06 1,05 1,03 1,00 0,98 0,96 0,93 0,87 0,85 0,82

40 1,20 1,19 1,17 1,13 1,11 1,09 1,08 1,06 1,04 1,01 0,99 0,96 0,91 0,89 0,88

50 1,21 1,21 1,19 1,15 1,13 1,12 1,10 1,09 1,06 1,04 1,02 0,99 0,94 0,93 0,89

60 1,22 1,22 1,21 1,16 1,15 1,14 1,12 1,11 1,09 1,07 1,04 1,02 0,97 0,95 0,92

Categoria

Z (m)
IV V

Classe ClasseClasse
I II III

Classe Classe
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na sustentação de cabos de alta tensão, onde a ruina pode causar um colapso nos sistemas 

de comunicação de energia.  

Tabela 2.3. Valores de S3 - NBR 6123 (ABNT, 1988) 

 

A partir da consideração do fator S3, observa-se que essa Norma trabalha não somente 

com fatores ligados à definição das cargas, mas também com a consequência da falha, 

dando, assim, um enfoque no risco associado. 

A ABNT NBR ISO 31000:2018 descreve o Risco como sendo o “efeito da incerteza nos 

objetivos”. De uma forma mais adequada para este caso, risco poderia ser descrito como 

a consequência da ruptura do talude, associado à incerteza da falha, ou, como 

normalmente é tratado, probabilidade x consequência. 

Como proposta para consideração deste fator em taludes, foi feita uma adaptação da 

severidade relacionada ao meio ambiente da Norma de função da empresa VALE S/A 

(NFN 0001, 2017), referente a planejamento, desenvolvimento e gestão, que traz em seu 

escopo, diretrizes para o estudo de risco e análise de severidade da consequência. 

Também é proposto um critério baseado na ocupação à jusante do talude, na área 

potencial de abrangência em caso de falha.   

A correlação realizada com os fatores de S3 estão apresentadas na Tabela 2.4. 

Para a obtenção do valor, deve-se utilizar o valor relacionado à maior consequência 

estimada, seja para ocupação ou meio ambiente.  
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Definidos os três coeficientes S1, S2 e S3, a pressão dinâmica é obtida pela aplicação 

direta nas equações (2.6) e (2.7). 

Após calculada a pressão do vento, precisamos definir o método de consideração da Área 

de incidência (Ae) e o Coeficiente de arrasto (Ca) para obter a força do vento, conforme 

representado na equação (2.5).  

Tabela 2.4. Parâmetros propostos para definição de S3 

 

2.3.2 Área efetiva (Ae) 

A área efetiva está relacionada com a barreira de impacto do vento. Devem ser 

consideradas a largura, a altura e a permeabilidade. Além disso, em uma área natural, vale 

ressaltar uma visão de longo prazo, observando o desenvolvimento desta barreira ao longo 

do tempo. 

Uma pilha de estéril e/ou talude nas proximidades de florestas nativas, ou mesmo próximo 

a áreas de maior concentração de vegetação, são afetados naturalmente e a colonização 

destas espécies pode ocorrer ao longo do tempo, definindo o tipo e o volume de vegetação 

que poderá desenvolver.  As mesmas espécies podem ter diferentes desenvolvimentos em 

locais distintos, desta forma, a observação da condição morfológica do entorno torna-se 

essencial. 

Grupo Nível Meio Ambiente Ocupacional S3

1 CATASTRÓFICA

Com impacto ambiental significativo, alcançando áreas 

externas ao limite do empreendimento ou localidade, 

afetando áreas antropizadas e/ou naturais e que 

demandam projeto de mitigação e reparação dos efeitos 

adversos ao meio ambiente.

Talude cuja ruina pode atingir áreas com alto 

fator de ocupação e presença de locais 

públicos, como escolas, hospitais, quarteis 

de bombeiros ou forças de segurança, 

dificultando a ação pós falha

1,1

2 CRÍTICA

Com impacto ambiental significativo, alcançando áreas 

externas ao limite do empreendimento ou localidade, 

afetando áreas antropizadas sem efeitos adversos ao 

meio ambiente.

Talude cuja ruina pode atingir áreas com alto 

fator de ocupação ou interdição de acessos 

principais como avenidas importantes ou 

autopistas

1

3 GRAVE

Com impacto ambiental significativo, restrito ao limite do 

empreendimento ou localidade, afetando áreas 

antropizadas e/ou naturais e que demandam projeto de 

mitigação e reparação dos efeitos adversos ao meio 

ambiente.

Talude cuja ruina pode atingir áreas com 

baixo fator de ocupação ou acesso 

secundários com movimento médio

0,95

4 MODERADA

Com impacto ambiental significativo, restrito ao limite do 

empreendimento ou localidade, afetando apenas áreas 

antropizadas, sem efeitos adversos ao meio ambiente.

Talude cuja ruina pode atingir áreas com 

baixo fator de ocupação ou acessos 

secundários.

0,88

5 LEVE Sem impacto ambiental significativo. Sem ocupação à jusante do talude 0,83
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Para torres, as áreas efetivas são determinadas pela soma da projeção ortogonal das barras. 

Quando pensamos em árvores, torna-se mais complexo, já que, diferente de torres 

metálicas, a área a ser somada não é bem definida e ainda é constantemente mutável, se 

considerarmos a quantidade de folhas, o estágio de crescimento e as estações do ano. Para 

efeito de cálculo, torna-se necessário definir premissas, seja para o cálculo de uma 

situação atual ou de uma situação futura. 

Por exemplo, uma barreira de árvores caducas, que perdem suas folhas anualmente, tem 

sua área efetiva variando entre 15 a 30% e 50 a 70%, dependendo da estação do ano 

(Lamberts et al, 1997). 

Essa proporção pode ser considerada na definição da área efetiva “Ae” para cálculo da 

força do vento no caso de não ter um levantamento adequado, no entanto, sempre que 

possível, vale uma referência, mesmo que visual. Como exemplo, a imagem abaixo 

apresenta uma espécie arbórea em que a área de projeção foi dividida em três partes. 

 

Figura 2.6. - Áreas referentes ao espaço aéreo ocupado por uma árvore.  

Se considerarmos apenas esta árvore, a mesma ocupa 66% da área total demarcada pelo 

quadrado. Se considerarmos a parte da base preenchida por espécies arbustivas e o vento 

incidindo sobre essa área, o conjunto poderia ocupar 80% da área.  

No caso da avaliação de apenas alguns indivíduos arbóreos, maiores detalhes poderão ser 

considerados, porém, neste caso, a carga do vento para análise de estabilidade global, 

possivelmente, não será tão representativa. Todavia, não inviabiliza a metodologia, que 

poderá também ser aplicada se o objetivo da investigação for, por exemplo, o efeito 
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alavanca em uma árvore isolada; no entanto, considerando mais árvores em taludes, faz-

se necessário análises mais abrangentes. 

Nesse caso, é necessário levar em consideração o tipo de análise do talude que está sendo 

feito. Nos softwares de cálculo de estabilidade, as análises, atualmente, em quase a 

totalidade dos casos, são realizadas em 2D, a partir de uma seção representativa de 1m de 

largura. Dessa forma, também a área exposta a ser considerada deverá ser representativa 

de todo o talude, mesmo sendo de maneira qualitativa. Em análises 3D, maiores detalhes 

podem ser considerados. 

Para uma melhor caracterização da área efetiva, propõe-se recorrer aos conhecimentos 

sobre quebra-vento da engenharia florestal, que utiliza de algumas metodologias para 

entendimento do comportamento do vento nessa situação. O foco desta ciência 

normalmente está ligado à eficiência de plantações, na proteção contra geadas, erosões 

eólicas ou a retenção de umidade no solo, mas se adequa perfeitamente ao presente 

estudo. 

 

Figura 2.7. - Quebra-ventos (Guimarães e Fonseca, 1990) 

Conforme Guimarães e Fonseca (1990), inúmeras espécies têm sido utilizadas para 

quebra-ventos em todo o mundo, como: Pinus (solos arenosos), Eucalyptus (regiões 

tropicais), Cupressus (para proteger áreas pequenas, pois são muito densos), Grevillea 

(especialmente no Brasil, para café), Ulmus (solos secos) e Casuarina (regiões costeiras).  
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Em locais com árvores mais altas, a caracterização da densidade da barreira pode ser 

verificada pela presença de folhas ao longo da barreira, seja pela característica da árvore 

ou pela presença de sub-bosque (Figura 2.8). 

Em locais com presença de árvores maiores, torna-se mais raro a barreira com cobertura 

vegetal de forma densa em toda a extensão vertical, diferente de áreas com dossel 

menores, onde é mais comum observar vegetação mais densa. Em qualquer caso, é 

necessário definir a permeabilidade dessa barreira (figura 2.9). 

 

 

Figura 2.8. - Exemplo de quebra-ventos densos (a) e ralos (b) (Lima, 1998) 
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Figura 2.9. - Barreiras vegetais (Schacht e Oliveira, 2009)  

Permeabilidade, porosidade ou densidade são parâmetros utilizados para avaliar um único 

aspecto relativo à estrutura da barreira: a capacidade de conter o vento. Para FAO (1956), 

a eficiência de um quebra-vento depende de vários fatores, mas principalmente deste. 

Embora os pesquisadores de modo geral se refiram a este parâmetro, e até muitas vezes 

o quantifiquem, são raros aqueles que fornecem uma metodologia para determiná-lo. 

Bates (1944) definia a densidade como porcentagem de redução na velocidade do vento. 

No entanto, não há como fixar este parâmetro, pois, dizer que uma barreira fornece uma 

redução de 50% na velocidade do vento não significa nada. Não se pode saber a que 

distância foi obtido este valor ou qual a faixa de influência (Leal, 1986). 

Buscando padronizar as medidas para poder compará-las e reconhecê-las, vários autores 

chegaram a uma mesma definição, e a permeabilidade de uma barreira ao vento, ou a 

porosidade, passou a ser a porcentagem de espaços vazios que esta barreira apresenta 

(Radke e Burrows,1970; Brow e Rosenberg, 1972 e Skdmore, 1976). 

Para determinar tal porcentagem, Radke e Burrows (1970) fotografaram o quebra-vento 

de um ângulo de 90º e projetaram a imagem sobre uma grade quadriculada, para facilitar 

a quantificação dos espaços. Por sua vez, Brow e Rosenberg (1972) modificaram 

ligeiramente a técnica, cortando e pesando o papel. 



 

27 

 

Assim, determinar os espaços vazios dessa forma, seria bem adequado e poderia ser 

utilizada, porém, torna-se muito trabalhoso aplicar tais metodologias corriqueiramente 

nos cálculos, além desta área ser constantemente mutável de acordo com a época do ano 

e o crescimento das plantas. 

Conforme Rosenberg (1983), a estimativa da porosidade de um quebra-ventos pode ser 

feita pela interpretação de fotografias, ou mesmo, pela avaliação visual. Portanto, a 

porosidade depende da arquitetura das copas, do espaçamento entre as árvores e do 

número de fileiras.  

Em se tratando da permeabilidade, mediante estudos relacionados para o 

desenvolvimento deste capítulo, que serão citados, na sequência, para definição da forma 

de aplicação da carga, pode-se observar que uma barreira mediamente permeável, com 

permeabilidade das copas próximo a 20%, tem a permeabilidade da barreira entre 40 e 

60% e uma muito densa, com apenas 10% de permeabilidade nas copas, chegando a 35% 

de permeabilidade na barreira.  

Entende-se que nenhuma barreira natural cobriria 100% do espaço aéreo, mas também 

vale considerar que, quando essa avaliação é feita, deve-se pensar no estágio mais 

fechado, de acordo com a época do ano. Uma Barreira com 90% de cobertura do espaço, 

precisaria, além da parte aérea muito bem fechada, da presença de um sub-bosque também 

bem fechado, cobrindo quase todo o espaço. Em áreas com árvores mais altas, essa 

cobertura tende a se tornar mais baixa pela própria separação entre as árvores, 

principalmente próximo ao topo e na parte baixa, onde o sub-bosque dificilmente irá 

cobrir todo o espaço. Nesses casos, uma barreira bem fechada, seria em torno de 70% de 

cobertura dos espaços. 

Dessa forma, de maneira a facilitar a qualificação pela observação para cálculo, sugere-

se a divisão entre barreiras ralas, mediamente densa, densa e muito densa, sendo: 

• Ralas – Utilizar entre 20 e 40% de área efetiva (60 a 80% de permeabilidade); 

• Mediamente densa – Utilizar entre 41 e 55% de área efetiva (45 a 59% de 

permeabilidade); 

• Densa – Utilizar entre 56 e 70% de área efetiva (30 a 44% de permeabilidade); 
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• Muito densa – Utilizar entre 71 e 90% de área efetiva (10 a 29% de 

permeabilidade). 

 

Essa aproximação é uma forma prática de se chegar a um valor aplicável. Sempre que 

possível, é recomendado que, a partir de uma foto lançada em qualquer software de 

desenho, possa levantar esse dado com maior precisão, conforme foi realizado neste 

trabalho para definição do gráfico de obtenção do coeficiente de arraste a partir do modelo 

reduzido de HSI e Nath (1970). 

Vale lembrar que, no caso de um talude muito arborizado, deve-se avaliar apenas uma 

linha transversal ao carregamento, de uma parte representativa, já que a carga de vento 

será distribuída ao longo de todo o talude. 

Concluídas as propostas para obtenção da área efetiva e da pressão dinâmica, resta a 

última variável para obtenção da força. O coeficiente de arrasto. 

2.3.3 Coeficiente de arrasto (Ca) 

O coeficiente de arrasto em torres metálicas, sejam elas de seção quadrada ou triangular, 

é determinado em função do índice de área exposta (ø). 

Este índice é definido como sendo a razão entre a área frontal efetiva (Ae) e a área frontal 

(A) da superfície limitada pelo contorno, como mostra a seguinte expressão: 

Ø = Ae / A      (2.8) 

Onde, 0 ≤ Ø ≤ 1, com Ø = 1 representando um corpo sólido. 

Apesar de definido anteriormente como estabelecer a permeabilidade, aqui tratada como 

área efetiva, neste caso, a aerodinâmica de árvores não se assemelha a torres metálicas 

devido à mobilidade das folhas, ao formato das partes sólidas ou ao próprio 

desenvolvimento natural, guiado pela submissão à força do vento ao longo do tempo. 

Neste caso, o valor de aplicação do coeficiente de arrasto precisa ser específico. HSI e 

Nath (1970) em seus estudos, ilustrado no início deste capítulo (Figura 2.2) trabalharam 

a definição deste parâmetro. Eles demonstraram que embora o perfil de velocidade do 
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vento que incide diretamente na copa das árvores e nas bordas de uma floresta seja 

variável, em meio a uma floresta este perfil torna-se praticamente uniforme. Os resultados 

foram elaborados em termos adimensionais, possibilitando sua aplicação a florestas reais. 

A figura 2.10 mostra uma compilação dos resultados obtidos para os coeficientes de 

arrasto. 

 

Figura 2.10. - Coeficiente de Arrasto medido X distância longitudinal para a copa das 

árvores dentro da floresta (modificado de HSI e Nath, 1970) 

De maneira geral, “Ca” tem grande variabilidade nas bordas da floresta, indo de valores 

próximos a 0,3 até valores bem menores, próximos de 0,005. Em meio à floresta, os 

valores estabilizaram-se próximos a 0,02.  

Este valor do arraste é reflexo da área efetiva da barreira. No meio da floresta, são 

esperados valores menores medidos no experimento, mesmo porque a velocidade do 

vento é reduzida consideravelmente após a incidência nas primeiras filas de árvores, haja 

visto, os trabalhos mencionados sobre os quebra-ventos. 

Os modelos utilizados por HSI e Nath (1970), tinham 16,5 cm de altura, incluindo uma 

altura de 5 cm para os troncos. As folhas das árvores eram de forma um pouco cilíndrica 

e tinham cerca de 0,25 cm de diâmetro. A circunferência de cada coroa de árvore, isto é, 
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a folhagem, era de cerca de 34 cm. As árvores foram plantadas aleatoriamente com uma 

densidade aproximada de uma árvore por 36 cm².  

A figura 2.11 apresenta a foto da árvore modelo utilizada no experimento. Para definir a 

permeabilidade desta barreira, que é um parâmetro que não foi tratado no estudo de HSI 

e Nath (1970), a projeção desta árvore foi feita conforme as distâncias especificadas para 

aferir a permeabilidade utilizada no experimento. Para este caso, como o experimento foi 

feito com muitas árvores em fila, considerando o espaço preenchido pela folhagem como 

sólido, a área de cobertura foi de 65%, ou 35% de permeabilidade. Utilizando a referência 

definida anteriormente, seria uma barreira densa. 

 

Figura 2.11. - Aferição da densidade da barreira utilizada no modelo (adaptado de HSI 

e Nath, 1970) 

Os quebra-ventos muito densos reduzem fortemente a velocidade do vento imediatamente 

atrás da barreira e os medianamente densos, apesar de reduzirem menos a velocidade do 

vento na área próxima da barreira, são mais efetivos a médias distâncias; exemplificando: 

a uma distância de 10 vezes a altura da barreira (H) um quebra-ventos muito denso reduz 

em 19% a velocidade do vento, enquanto um medianamente denso reduz 38% da 

velocidade do vento no mesmo ponto situado a 10 H (Pavari, 1961).  

A figura 2.12 apresenta a influência para diversas densidades de quebra-ventos em relação 

a distâncias, utilizando como unidade de medida de distância a altura do quebra vento 

“H”. As porcentagens estão demonstradas em relação ao barlavento, ou seja, o lado de 
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onde sopra o vento em relação à barreira e o sotavento, ou seja, o lado para onde sopra o 

vento ou após a barreira. 

 

Figura 2.12. - Influência de diversas densidades de quebra-ventos sobre a redução 

percentual da velocidade do vento (Pavari, 1961) 

Nota-se uma semelhança entre os gráficos das figuras 2.10 e 2.12. Neste último, observa-

se uma variação de atenuação da velocidade de aproximadamente 20% entre os quebra-

ventos ralos e os densos. Esta mesma relação é observada quando se trata de torres 

metálicas. 

O Coeficiente e arrasto, segundo NBR 6123 (ABNT, 1988), é dada pelo gráfico 

representado na figura 2.13, baseado no índice adimensional Ø, que é a relação entre a 

área efetiva e a total. 

Verifica-se que, os maiores valores do coeficiente de arrasto estão relacionados a uma 

área sólida, pela incidência direta do vento ou por uma área efetiva pequena, devido ao 

excesso de arestas em relação à área coberta.  

Na formulação utilizada até então, não é levado em consideração a permeabilidade da 

barreira arbórea. A utilização dessa formulação engloba características, como a 

porosidade no coeficiente de arraste, penalizando o mesmo e reduzindo esse valor 

baseado em análises qualitativas. Esse fato é observado pela diferença com o gráfico 

apresentado na NBR 6123 (ABNT, 1988) (Figura 2.13). 



 

32 

 

 

 

Figura 2.13. - Coeficiente de arrasto (Ca) para reticulados planos - NBR 6123 

(ABNT, 1988). 

Até então, nos vários trabalhos apresentados, os valores do coeficiente de arrasto são 

baseados em análises qualitativas em relação ao trabalho desenvolvido em um túnel de 

vento para uma floresta modelo. Tabalipa e Fiori (2008), por exemplo, utilizam valores 

entre 0,3 e 0,15 para bacia do rio Ligeiro, em Pato Branco, PR. 

Na nova metodologia proposta, o valor da densidade arbórea é considerado na fórmula 

para obtenção da tensão a ser aplicada, penalizando o valor pela multiplicação com a área 

efetiva. Baseado nos trabalhos de HSI e Nath (1970), Tabalipa e Fiori (2008), Pavari 

(1962) e NBR 6123 (ABNT, 1988), é apresentada a Figura 2.14, em que à densidade da 

barreira associa-se um coeficiente de arrasto.  

O valor mínimo de 0,45 para o coeficiente de arrasto foi obtido pela divisão do valor de 

0,3, observado no túnel de vento de HSI e NATH (1970), pela densidade ou área efetiva 

de 65%, calculada pela imagem da barreira utilizada no experimento. Desta forma, os 

valores obtidos no ensaio experimental foram traduzidos em número, chegando a uma 

base para o desenho do gráfico, de acordo com a experiência da área de estruturas 

metálicas, conforme norma ABNT NBR 6123. As inclinações apresentadas no gráfico 

são correspondentes às inclinações apresentadas no gráfico da norma. 



 

33 

 

 

Figura 2.14. - Coeficiente de arrasto (Ca) para barreiras arbóreas 

Definindo o coeficiente de arrasto, conclui-se a análise das variáveis e a equação (2.5) 

pode ser utilizada, determinando a força do vento “Fve” a ser aplicada no sentido potencial 

de escorregamento.   

Diferente das torres e barreiras quebra-ventos, onde essa força incide ao longo de uma 

área bem definida, para áreas com maior presença de árvores, é necessário definir a forma 

de aplicação dessa carga na seção horizontal representativa e ao longo da extensão do 

talude de forma a possibilitar a análise numérica. 

2.4 FORMA DE APLICAÇÃO DA FORÇA  

Levando-se em conta a distribuição do carregamento do vento ao longo do talude, 

devemos pensar que, para avaliação de uma árvore ou apenas uma linha de árvores 

perpendiculares ao sentido do vento, como é o caso dos quebra-ventos de uma fila, não 

há dúvida quanto à aplicação pontual da força, na direção do escorregamento potencial. 

No entanto, quando existe uma área mais abrangente com presença arbórea, é importante 

considerar o efeito de um quebra-vento de várias filas, reduzindo a velocidade do vento 

e consequentemente, o carregamento ao longo do talude.  

Para responder essa questão, é necessário um aprofundamento no entendimento do 

comportamento do vento neste tipo de barreira. 
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Para a proteção de plantações, além de recomendar que os quebra-ventos não sejam muito 

compactos, os autores são unânimes em afirmar que a barreira não deve apresentar falhas 

ou "buracos", e deve reter os ramos até o chão, pois o vento se afunila pelas falhas e passa 

por elas com velocidade aumentada (BATES, 1944; FERRER, 1958; GUYOT, 1963; 

GOMES,1972). 

O quebra-vento funciona como uma barragem. Assim, como se fosse água, o vento tem 

a velocidade aumentada nas extremidades da barreira, convergindo depois de passar por 

ela e fazendo com que a área protegida seja triangular se o quebra-vento for muito curto 

(BATES. 1944 e PARKER, 1997). A Figura 2.15 ilustra bem os aspectos relativos à 

extensão da barreira. 

Apesar de ideal para este fim, para análises em talude, a barreira não é construída e 

mantida para que tenha o desempenho requerido ao longo da vida útil. A caraterização é 

realizada a partir da vegetação presente e/ou que será desenvolvida no talude, não 

desprezando a geomorfologia do entorno. 

 

Figura 2.15. - Área protegida e grau de proteção fornecidos por um quebra-vento de 

19H de extensão, aberto na base (adaptado de Bates, 1944) 
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A figura 2.15 não faz referência à porosidade da barreira, mas se trata de uma boa 

interpretação para entendimento das forças. Observa-se uma redução significativa da 

velocidade do vento logo após a barreira, até uma distância de 5 vezes a altura desta, e 

recupera a velocidade aos poucos, influenciando o comportamento do vento até a 

distância de aproximadamente 20 vezes a altura. 

Em plantações de café, no Brasil, o IBC (1981) afirma que o quebra-vento ideal deve ser 

moderadamente permeável (50%), fornecendo uma redução de 50% na velocidade do 

vento por uma faixa de 10 a 15H, sendo H a altura média da barreira. Nessa perspectiva, 

pela Figura 2.16, pode-se perceber a presente afirmativa, exemplificada em uma barreira 

de 10m, onde a velocidade do vento seria máxima na linha da barreira e distribuída 

igualmente ao longo de 10 a 15H (na imagem, 10H). Neste caso, foi considerado apenas 

uma linha de árvores. 

 

 

Figura 2.16. - Proposta IBC (1981) – Velocidade do vento 

Durigan, G (1986) fez medições em três municípios do Vale do Paranapanema sobre a 

influência das barreiras na velocidade do vento. Neste experimento, foram efetuadas 

medições em diferentes distâncias da barreira, conforme figura 2.17. A barreira foi 

formada por árvores da espécie Grevillea robusta. 
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Figura 2.17. - Ilustração do experimento de monitoramento do quebra-ventos 

(Durigan, 1986) 

As medições foram efetuadas em cinco quebra-ventos diferentes: 

A- Quebra-vento de 6 anos de idade, com 10 m de altura, duas linhas, distância de 6 m 

dentro da linha e 6 m entre linhas, com desrama (corte dos ramos) até 2 m; 

B- Com 10 m de altura, 6 anos de idade, uma única linha, distância de 6 m entre árvores, 

desrama até 2 m; 

C- Com 10 m de altura, 6 anos de idade, unilinear, espaçamento de 5 m entre árvores, 

desrama até 2 m; 

D- Com 5 m de altura, e dois anos e meio de idade, unilinear, 5 m entre árvores, sem 

desrama; 

E- Com 10 m de altura e 10 anos, unilinear, 10 m entre árvores, desrama até 2 m. 

Para determinação da permeabilidade adotou-se a metodologia de Brown e Rosemberg 

(1972), cortando e pesando papel. 

Na Tabela 2.5 são apresentados os valores relativos à velocidade do vento em diferentes 

distâncias da barreira, dados em porcentagem da velocidade em campo aberto, tomada 

simultaneamente. Estes valores estão representados em forma de gráfico na figura 2.18.  

Tabela 2.5. Caracterização do quebra-ventos (Durigan, 1986). 
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Figura 2.18. - Velocidade do vento em relação ao campo aberto, em diferentes 

distâncias da barreira (Durigan, 1986). 

A figura 2.18 mostra que os quebra-ventos de Grevillea robusta agem reduzindo a 

velocidade do vento a barlavento (lado que sopra o vento) e a sota-vento (lado oposto). 

Para as quatro barreiras avaliadas (A, B, C e D) este efeito ultrapassou as faixas de 2H a 

barlavento e 16H a sota-vento, sendo que a intensidade e o padrão de interferência sobre 

o fluxo do vento foram diferentes para barreiras de diferentes permeabilidades. O quebra-

vento A, com 10% de porosidade das copas e o quebra-vento B, com 26%, confirmam a 

observação de Skiimore (1976) e Reddy (1979), de que uma barreira muito densa 

proporciona maior proteção para uma menor distância e, que uma barreira pouco densa 

proporciona menor proteção para uma maior distância. Com uma redução na velocidade 

do vento, cerca de 30% superior no ponto de máxima proteção, o quebra-vento A, menos 

permeável, passa a ser menos efetivo que o quebra-vento B a partir de l2H, pois em 16H 
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o quebra-vento B fornece 10% a mais de proteção que o primeiro. O ponto de máxima 

proteção foi mais próximo da barreira (2H) para a barreira mais compacta (A) e mais 

distante (4H) para a barreira mais permeável (B), considerando-se a porosidade das copas.  

Comparando a área protegida e a intensidade de proteção oferecida pelas barreiras 

estudadas, verifica-se que os quebra-ventos A e D são os mais eficientes. São os menos 

permeáveis e, principalmente, os mais homogêneos, com menor porcentagem de "vãos". 

O quebra-vento D apresenta duas vantagens em relação ao A: tem uma única linha e 

oferece maior proteção nas faixas mais distantes, a partir de 9H, onde os ganhos são reais, 

não sendo anulados pela competição. 

A porcentagem de redução na velocidade do vento, a uma distância H qualquer da 

barreira, é relativamente constante e não depende da velocidade original do vento.  

Por exemplo, se um quebra-vento reduz um vento de 10 m/s para 5 m/s em um ponto 

situado a 8H de distância da barreira, reduzirá um vento de 20 m/s para 10 m/s no mesmo 

8H. Esta proporção depende da densidade da barreira e deve ser tomada como um 

exemplo aproximado, conforme ilustrado na figura 2.19 (Read, 1964).  

 

Figura 2.19. - Zona de redução da velocidade do vento (Read, 1964) 

Para estudar como seria o comportamento no caso de barreiras com muitas filas, Pavari 

(1961, apud Woodruff e Zing 1953), demonstrou experiências com vários tipos de 

quebra-ventos, variando sua espessura e estrutura, visando a influência deste fator. Foram 

analisados quatro quebra-ventos de dez filas denominados A, B, C e D, um de sete filas 

denominado E, e outro de cinco filas denominado F. 



 

39 

 

Tabela 2.6. Porcentagem da redução da velocidade em quebra-ventos de várias filas 

(Pavari, 1961) 

 

Na tabela 2.6 é observado que, mesmo com um número maior de filas, a influência na 

atenuação da velocidade do vento ocorre conforme representado na figura 2.19, 

caracterizado por uma forma triangular. 

Observa-se também que a redução da velocidade do vento e a distância de influência na 

região do sota-vento não apresenta uma proporção direta com a permeabilidade da 

barreira, no entanto, observa-se uma longa área de proteção e uma redução percentual 

aproximada.  

Nesse caso, uma forma de consideração para este carregamento mais adequado, é 

proposta a partir da aplicação de um carregamento horizontal no sentido do 

escorregamento potencial, de módulo definido conforme metodologia proposta, para o 

caso de uma árvore ou uma única fila; e para mais filas ou área espessa, a aplicação 

complementar de uma carga distribuída triangular, aplicado na direção horizontal ao 

longo do talude, no sentido da superfície potencial de ruptura, conforme destacado em 

vermelho na 0. A influência da inclinação no carregamento foi tratada no fator S1. 

Desta forma, a aplicação do carregamento como carga distribuída, leva em conta a 

atenuação da velocidade do vento comumente observada nos trabalhos supracitados. 
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Figura 2.20. - Proposta de aplicação de carregamento 

Vale destacar que, esta configuração de cargas se aplica para árvores isoladas ou para 

taludes arborizados, sendo as primeiras fileiras inseridas no próprio talude, onde a força 

é aplicada. 

Podem ocorrer casos de linhas bem definidas, com distância descampada entre elas. Neste 

caso, para distâncias abaixo de 5 vezes a altura da barreira, poderá ser utilizada a mesma 

configuração. De 5 a 10 vezes a altura, poderá ser utilizado 70% e acima disso poderá ser 

utilizado 100%. Estas porcentagens foram definidas como uma simplificação dos estudos 

realizados por Read (1964), conforme ilustrado na figura 2.21. 

 

Figura 2.21. Aplicação de carregamento em áreas descampadas 
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2.5 COMPARAÇÃO ENTRE MÉTODOS E DISCUSSÕES 

Com o objetivo de verificar o método proposto, é realizado um comparativo com o 

método conhecido atualmente, em que a força do vento é considerada em análise de 

estabilidade, desenvolvido por HSI e Nath (1970). 

Para essa simulação, foi considerado um talude localizado em uma região onde a 

velocidade do vento hipotética é de 35 m/s conforme isopleta de velocidade básica (Figura 

2.4), inclinações variando entre 15, 30 e 45º e os coeficientes de arrasto para o método de 

HSI e Nath (1970), variados conforme estudo apresentado anteriormente de Tabalipa e 

Fiori (2008), entre 0,15 e 0,3. 

Como consideração para utilização da metodologia proposta, a análise paramétrica foi 

realizada entre os máximos e os mínimos que poderiam ser encontrados em cada um dos 

fatores expostos anteriormente. 

 Para tanto, foram utilizados os seguintes valores: 

• Altura média das árvores (dossel) – Variada entre 5, 10 e 20 m; 

• Fator S1 – Utilizado o cosseno do ângulo do talude; 

• Fator S2 – Variado entre o maior e menor valor de acordo com a altura média da 

vegetação (Tabela 2.2); 

• Fator S3 – Variado entre 1 e 0,83 (Tabela 2.4); 

• Densidade da vegetação – Variada com os máximos e mínimos possivelmente 

encontrados, de acordo com dossel médio em áreas naturais (90 e 30% para 5 m 

de altura, 80 e 30% para 10 m, e 70 e 30% para 20 m); 

• Coeficiente de arrasto – De acordo com a proposta da (Figura 2.14). 

A partir dos cálculos, de acordo com as formulações propostas, as figuras 2.22, 2.23 e 

2.24, apresentam-se os gráficos comparativos.  
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Figura 2.22. - Comparativo entre métodos para cálculo de força do vento (i=15º) 

 

Figura 2.23. - Comparativo entre métodos para cálculo de força do vento (i=30º) 

 

Figura 2.24. - Comparativo entre métodos para cálculo de força do vento (i=45º) 
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Observa-se que os valores baseados na metodologia de HSI e Nath (1970), com os 

coeficientes de arrasto praticados por Fiori e Tabalipa (2008), estão entre os valores 

mínimos e máximos obtidos com a utilização da formulação proposta. Vale destacar que 

quaisquer valores entre as duas linhas podem ser obtidos em uma situação real. 

2.6 CONCLUSÃO 

Diante dos resultados obtidos, verifica-se que a metodologia proposta apresenta 

resultados que podem ser comparados com os valores calculados pelo método utilizado 

atualmente.  

No entanto, nesta proposta, uma melhor caracterização do entorno da área, a partir dos 

coeficientes definidos e da caracterização da barreira, ampliam o intervalo de valoração 

da força, chegando a valores baixos para locais protegidos do vento ou com barreiras bem 

permeáveis e valores mais elevados para locais com maior exposição e barreiras mais 

fechadas, se mostrando mais sensível às características intrínsecas do local e do talude. 

Além das características topográficas que são consideradas, vale destacar também o 

detalhamento das características da vegetação ou árvores isoladas de diferentes alturas, 

desde arbustos, que podem apresentar uma área folhosa bem cheia, com a base coberta 

por espécies arbustivas, até grandes árvores, que apresentam uma copa que pode ser mais 

fechada na parte central, mas que cobre uma menor área, se considerarmos toda a parte 

aérea. 

Outro ponto importante é a consideração do risco do talude a partir da utilização do 

potencial de dano em caso de falha. Mesmo que esta questão não influencie na força do 

vento que incide sobre a barreira, a majoração da carga atua de forma a dar ênfase na 

redução de risco, considerando as incertezas que ocorrem em qualquer cálculo de 

estabilidade. Apesar de pouco convencional, esta consideração é bem aceita no 

dimensionamento de construções metálicas, representado pela Norma utilizada como 

base para essa proposta. 
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CAPÍTULO 3   
 

ESTUDO SOBRE AS VARIÁVEIS E ANÁLISES DE SENSIBILIDADE 

3.1 INTRODUÇÃO E OBJETIVO 

Para análises de estabilidade, com a presença arbórea, além da força do vento, tratado no 

capítulo anterior, o peso próprio das árvores e a coesão adicional proporcionada pelo 

enraizamento no solo e a profundidade atuante desta coesão são variáveis essenciais que 

afetam diretamente a estabilidade de um talude.  

As raízes das plantas, por meio de diferentes mecanismos, demonstram a capacidade de 

aumentar a resistência dos solos. Essa contribuição é resultado da resistência à tração, 

densidade, comprimento, diâmetro e área superficial específica das raízes, assim como os 

efeitos associados de direcionamento, drenagem e sucção da água no solo. De modo geral, 

tais mecanismos tendem a atuar de maneira conjunta na manutenção da estabilidade de 

taludes (Maffra et al., 2017). 

Rickli e Graf (2009) investigaram seis áreas após diferentes eventos de chuvas na Suíça. 

Dentro do limite dessas áreas, todos os escorregamentos que ocorreram durante os 

eventos específicos de precipitação foram mapeados e relacionados às características do 

local da área de origem, como sua geomorfologia e vegetação. Os estudos de campo 

mostraram que as densidades de escorregamentos foram menores em terrenos florestais 

do que em áreas abertas. Além disso, os deslizamentos de terra mapeados nas florestas 

ocorreram em encostas mais íngremes do que os mapeados em área desflorestada. Esta 

conclusão também foi observada em outros estudos, como (Moser e Schoger, 1989; 

Fazarinc e Mikos, 1992).  

Rickli e Graf (2009) citam que, embora ocasionalmente uma floresta possa ter efeitos 

desestabilizadores devido ao peso das árvores ou a forças do vento desfavoráveis 

(Greenway, 1987), as encostas florestadas são, na maioria das vezes, mais estáveis que 

áreas abertas em terrenos mais íngremes. 

A influência mecânica da vegetação no talude ocorre principalmente pelos efeitos do 

aumento da coesão, resultado da soma da coesão do solo (c) com a coesão adicional (c´), 
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e do processo de ancoragem provocado pelas raízes. É observado que o ângulo de atrito 

do solo (ø) permanece o mesmo. No caso de vegetações de grande porte destaca-se ainda 

a importância do peso da vegetação bem como a influência do vento. Estes parâmetros 

são destacados na figura 3.1. O material fibroso de alta resistência à tração eleva a adesão 

ao solo, considerado na matriz. O efeito das raízes pode se estender a diversos metros de 

profundidade (Michel, 2013).   

Os efeitos benéficos da vegetação são maiores que os efeitos adversos, e que com um 

trabalho de manutenção e acompanhamento permite-se afirmar sobre a necessidade de 

implantação de vegetação nos taludes (Lemes, 2001). 

Por sua vez, Coppin e Richards (1990) e Perry et al (2003) retratam que a presença de 

vegetação pode impedir ou promover a estabilidade da inclinação, dependendo da sua 

localização ao longo de uma superfície de deslizamento potencial. Os autores ainda 

apontam que as árvores localizadas na base de um deslizamento de terra potencial podem 

adicionar 10% ao fator de segurança, ou se localizadas na parte superior reduzem o fator 

de segurança em 10%.  

 

Figura 3.1. Efeito da presença das raízes no solo (Michel, 2013) 

Assim, entende-se que, dependendo da espécie, tempo de vida, porte, tipo de raiz, etc. 

tais vegetações irão alterar, significativamente, este resultado. 
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Ali et al. (2012) realizaram um trabalho combinando os efeitos mecânicos e hidrológicos 

da vegetação com a estabilidade da encosta. A partir dos resultados obtidos, pode-se 

concluir que a árvore contribui para a estabilidade, tanto hidrológica quanto 

mecanicamente, e a melhor situação seria alcançada quando a árvore está localizada no 

pé da encosta. Os resultados indicam que há mais de 8% de diferença no Fator de 

Segurança quando a árvore está localizado no pé do declive em comparação com a 

situação sem efeitos da árvore. Ou seja, com uma árvore localizada próximo ao meio da 

encosta, foi demonstrado que o FS aumentou cerca de 3% em relação a um declive sem 

árvore presente. Na crista, o FS reduziu em 1%. 

Importante destacar que nos trabalhos supracitados de Ali et al. (2012), Coppin e Richards 

(1990) e Perry et al (2003), não foram consideradas as forças devido ao carregamento dos 

ventos, trabalhado no capítulo anterior. 

Estudos feitos por Styczen e Morgan (1995), segundo Fiori e Borchardt (1997), 

apresentam que a força do vento somente tem significado para o aumento das forças 

favoráveis ao movimento, quando este sopra na direção do declive da encosta a partir de 

uma velocidade de 40 km/h. Nas citações não são especificadas o porte vegetação 

correspondente ao estudo.  

Quando pensamos, por exemplo, em uma vegetação como o capim vetiver, que tem 

grande abrangência das raízes, ampliando a coesão do solo significativamente em uma 

profundidade que se assemelha a uma grande árvore, conforme relatado por Teixeira e 

Lima (2017), e pouca área de resistência ao vento por não ter área de retenção de vento 

acima do solo, este resultado será diferente. Com a metodologia proposta neste trabalho, 

todos os casos poderão ser considerados, desde que bem caracterizados. 

O mapa de isopletas de velocidade básica, apresentam variações apenas entre 30 e 50 m/s, 

ou 108 e 180 km/h. Este método proposto no capítulo 2, pretende ser adequado para 

projetos e verificações de taludes, mas uma avaliação da velocidade real, sem 

considerações de tempo de recorrência também pode ser realizada a partir de dados de 

uma estação meteorológica.  

Como exemplo, a figura 3.2, apresenta os dados sobre velocidade e direção do vento 

durante todo o ano de 2016, observados pela estação cercadinho-F501, localizada na Rod. 
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BR 356, Km 4, s/n - Belvedere, Belo Horizonte, de operação da Companhia de 

Saneamento de Minas Gerais (Copasa, 2017). A velocidade do vento média é 31,7 km/h 

podendo atingir 67 km/h em eventos críticos. Estes eventos extremos possuem ocorrência 

menor que 7%. 

 

Figura 3.2. Rosa dos ventos (set/15 a set/16) - Estação Cercadinho, Belo Horizonte, 

MG 

Tabalipa e Fiori (2008) realizaram um estudo sobre a influência do vento na estabilidade 

dos taludes da bacia do rio Ligeiro, em Pato Branco, PR. A partir de um mapa de uso e 

ocupação do solo, seguimentando as áreas de campo, florestas, agricultura, etc.  

Neste estudo, Tabalipa e Fiori (2008), ao invés de utilizarem uma única velocidade de 

vento para todas as direções, trabalharam com uma análise de vento regional, fornecido 

pelo Sistema Meteorológico do Paraná (SIMEPAR). Buscou-se desenvolver uma 

metodologia voltada para o levantamento de áreas que apresentam risco, mapeando os 

diferentes Fatores de Segurança das encostas aos escorregamentos, permitindo assim a 

quantificação da possibilidade de ocorrer esse tipo de acidente nas vertentes da área de 

estudo. 
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Esses diversos trabalhos mostram a necessidade da caracterização de algumas variáveis 

para a realização de uma análise de estabilidade com presença arbórea. Desta forma, será 

apresentado na sequência deste capítulo, uma contextualização bibliográfica focada em 

cada uma destas variáveis. Ao final, análises de sensibilidade destas variáveis são 

desenvolvidas a partir de cálculos numéricos, em taludes hipotéticas. 

3.2 CONTEXTO BIBLIOGRÁFICO 

3.2.1 Contribuição das Raízes 

A resistência da raiz varia em função do substrato (solo), estação do ano, orientação, 

espécie e diâmetro da raiz. Ensaios em raízes de uma mesma espécie de árvore em locais 

diferentes mostraram que a resistência das raízes pode variar em até 2,5 vezes (Greenway, 

1989). 

A influência das raízes na estabilidade de taludes é limitada a uma zona em torno de 1,5 

m da superfície. Em maiores profundidades o efeito de coesão diminui, em virtude da 

redução da quantidade de raízes (Gray,1995). 

O benefício confiável para uso do valor da coesão melhorada por raízes na profundidade 

é indicado para 1 m da superfície do solo. O uso de valores melhorados de “c” seria, por 

conseguinte, adequado para áreas de arbustos onde a distribuição de raízes finas é 

facilmente definida. A rede raiz fina atua de uma maneira similar à malha geossintética, 

proporcionando um aumento aparente de coesão, que melhoram as propriedades do solo 

(Greenwood et al, 2004).  

Nicoll et al. (2006) construíram um banco de dados de medições de ancoragem, de quase 

2000 árvores de 12 espécies de coníferas, que foram mecanicamente revertidas em 34 

locais no Reino Unido entre 1960 e 2000. A ancoragem foi comparada entre espécies, 

grupos de solo e classes de profundidade de raízes (rasas, <40 cm; médias, 40-80 cm; e 

profundas,> 80 cm), usando regressões do momento de giro crítico em relação à massa 

do tronco. Para várias espécies, o enraizamento profundo aumentou os momentos críticos 

de 10% a 15% em comparação com árvores de massa equivalente com raízes mais rasas. 

Para as raízes finas, responsáveis por absorção de nutrientes do solo, normalmente, são 

encontradas na profundidade máxima de 2 m, sendo o primeiro metro mais representativo, 
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conforme apresentado na figura 3.3 por Silva (2007). Este trabalho foi desenvolvido, 

analisando espécies de Eucalyptus. 

 

Figura 3.3. Densidade de raízes finas aos 6 meses após a instalação do experimento 

(A),12 meses (B), 18 meses (C) e aos 30 meses (D). (Silva, 2007) 

Wu, (2013) realizou um trabalho no Canadá, para desenvolvimento de uma referência 

para a coesão adicional pelas raízes de Bordo Açucareiro.  

 

Figura 3.4.  Resistência à tração de raízes de Bordo Açucareiro em função do 

diâmetro (Wu, 2013). 
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De acordo com o gráfico da figura 3.4, para essa faixa de interferência no solo pelas 

raízes, considerando o diâmetro médio das mesmas, pode-se obter parâmetros a serem 

aplicados. 

Para o caso de raízes pivotantes, essa melhora seria na resistência a uma tensão pela raiz. 

Testes de laboratório e em campo, de esforço nas raízes em geral, foram realizados para 

verificar esse ganho de coesão em espécies arbóreas, por Gray e Ohashi (1983), Wu 

(2013), McKinnell e Swanston (1979). Tais testes concluíram que o aumento da 

resistência ao cisalhamento “δ” a partir do composto solo-raiz incluindo o modelo de raiz 

perpendicular é: 

δ = T (senɵ + cosɵ tan ø)       (3.1) 

Onde: 

ɵ = ângulo de distorção em relação a superfície de cisalhamento; 

ø = ângulo de atrito interno do solo; 

T = Tensão de tração mobilizada das raízes por unidade de área do solo.  

A equação pode ser aproximada a: 

δ = 1.2Tr (Ar / A)        (3.2) 

Em que: 

Tr = Resistência à tração média das raízes; 

Ar / A = Seção transversal do solo ocupado pelas raízes (Wu; McKinnell; Swanston; 

1979). 

Steinacher et al. (2009) citam em seu trabalho, várias pesquisas sobre melhoria do solo 

pela presença de raízes. Rickli e Bucher (2003) argumentam que principalmente raízes 

maduras podem atuar como estabilizantes e dar profundidades do sistema radicular 

principal de 5 - 140 cm para florestas e 30 - 100 cm para terra aberta (área de Appenzell 

e Napf). A coesão da raiz para diferentes espécies é dada em 2-22 kPa por Sidle (1991).  
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Já, Bischetti e Chiardia (2004), analisaram deslizamentos rasos perto de Varese / Norte 

da Itália e calcularam o aumento de resistência ao cisalhamento por raízes com 6 - 9 kPa 

para avelã e cinza europeia. A coesão da raiz parece ser muito alta nos 30 cm superiores 

do solo (38 - 47 kPa), caindo linearmente para valores de 10 kPa a 100 cm de 

profundidade (Bischetti et al., 2004).  

Por sua vez, Katzenbach e Werner (2006), apresentam testes de cisalhamento medindo o 

solo antes e depois do crescimento radicular. O ângulo de atrito interno aumentou 

ligeiramente de 0,7 a 1,7 °, a coesão de 1,1 a 4 kN/m2 após o crescimento da raiz.  

Buchanan e Savigny (1990) recalcularam os valores de coesão da raiz de vários declives 

em tempos de falha no estado de Washington, EUA. Eles identificam quatro grupos de 

cobertura vegetal apresentando diferentes valores de coesão da raiz. A vegetação 

subjacente, como gramíneas, juncos e arbustos, apresenta valores de c´ entre 1,6 e 2,1 kPa 

(grupo I). Para uma floresta arbustiva (sub-bosque com árvores individuais, grupo II), 

calculam-se valores de c entre 2,1 e 2,5 kPa. Uma mistura de vegetação de sub-bosque e 

floresta saudável a aproximadamente 15m de altura (grupo III) mostra valores-c´ entre 

2,5 e 3,0 kPa. O grupo IV, uma floresta antiga, apresenta valores de coesão radicular 

maiores que 3,0 kPa.  

Medicus (2009), no entanto, investigou várias inclinações genéricas para quantificar a 

influência da vegetação na estabilidade da encosta por meio de análises de equilíbrio 

limite. As árvores foram consideradas em termos de matriz radicular e peso. A inclusão 

do sistema radicular na equação resultou em aumento da coesão (6 kPa, 1 - 1,5 m de 

profundidade de raízes).  Os cálculos foram realizados com o software GGU-Boesch, que 

determina a superfície crítica de deslizamento e o fator de segurança. As análises foram 

realizadas para três condições, simulando o desflorestamento: 

1 – Considerando a carga distribuída de árvores (p) e coesão da raiz (c); 

2 – Considerando a coesão da raiz e retirando a carga distribuída de árvores;  

3 – Retirando a contribuição das raízes devido à degradação e retirando a sobrecarga. 

Na figura 3.5, mostra um decréscimo no reforço da raiz relativa após o desmatamento 

pela decomposição das raízes entre 10 e 20%. Futuras novas árvores, se plantadas, 

recuperam 20% do reforço da raiz relativa no mesmo tempo. 
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Figura 3.5. Desenvolvimento da estabilidade de taludes por raízes vivas e mortas 

após o desmatamento (Medicus, 2009) 

Sanktjohanser (1964) apresentou que o desmatamento completo leva a uma “fase crítica” 

de redução da estabilidade da encosta, com duração de 20 anos. Na figura 3.6, um 

diagrama de Ziemer (1981 b) mostra o fator de segurança versus tempo após a corte das 

árvores. Este decréscimo está ligado à degradação das raízes presentes no solo. 

 

Figura 3.6. Fator de segurança X tempo após a colheita da madeira (Ziemer, 1981 b). 

O aumento de força de cisalhamento predito, depende inteiramente da resistência à tração 

média das raízes e a razão de área de raiz. A tabela 3.1 fornece valores da coesão das 

raízes para uma variedade de tipos de vegetação. Os valores são baseados em ensaios de 

cisalhamento direto in situ, densidade de raízes e equações de modelos de raízes verticais. 

Os valores são muito variáveis, dependendo do tipo de solo e da vegetação.  
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A árvore Acacia Mangium Willd e capim Vetiver são espécies de plantas que podem ser 

adotadas na estabilização de taludes. A resistência ao cisalhamento do solo, reforçado 

com raízes de árvores da Acacia Mangium Willd, é superior à do capim-vetiver em 86% 

em dois meses e aumentou para 166% em 18 meses (Gupta, 2016). 

Norris e Greenwood (2006) apresentam valores de c´ para gramíneas e arbustos conforme 

determinado em campo, testes laboratoriais e modelos matemáticos. 

Tabela 3.1. Valores da coesão para gramíneas e arbustos (traduzido de Norris e 

Greenwood, 2006). 

 

A profundidade e extensão das raízes representam uma ancoragem para o cálculo de 

estabilidade. As tensões das raízes podem ser medidas em laboratório ou no local. Os 

testes de tensão de raízes de vários diâmetros para diferentes espécies chegam tipicamente 

na ordem de 5 a 60 MPa, conforme apresentado na Tabela 3.2 para um número limitado 

de espécies testadas em laboratório. (Stone e Kalisz, 1991). 

Fonte Vegetação, tipo de solo e localização

Coesão das 

raizes c' 

(kN/m²)

Wu (1984) Musgo sphagnum, Alaska, EUA 3,5 - 7,0

Barker 

inHewlett 

(1987)

Argila pedregosa (aterro de barragem) sob gramíneas em 

bloco de concreto reforçado, reservatório JackHouse, UK
3,0 - 5,0

Buchanan e 

Savigny (1990)
Vegetação rasteira, solos glaciais, Washington, EUA 1,6 - 2,1

Gray (1995) fibra de junco em areias uniformes (laboratorio) 40,7

Espécie de planta com flor da família Poaceae, Zurich, Suiça 9

Espécie de planta com flor da família Poaceae, Zurich, Suiça 4,8 - 5,2

Gramíneas misturadas, Alpino, Reschenpass, Suiça 13,4

Monocultura (espécie de planta com flor pertencente à 

família Poaceae), Suiça
7,5

Gramíneas nativa de estação quente 4,0 - 15

Norris (2005b) Gramíneas misturado com aterro de argila de Londres 10

Vegetação natural rasteira em encostas, Almudaine, 

Espanha
0,5 - 6,3

Vetiveria Zizanoides, encosta de colina, Almudaine, Espanha 7,5

Tobias (1995)

Van Beek et al . 

(2005)

Capim e Arbustos
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Tabela 3.2. Coesão adicional de raízes de vários diâmetros para diferentes espécies 

(traduzido de Norris e Greenwood, 2006) 

 

Fonte Vegetação, tipo de solo e localização

Coesão das 

raizes c' 

(kN/m²)

Enzo e Tsuruta 

(1969)
Silte argiloso sob arvore, Japão 2,0 - 12,0

O'Loughlin e 

Ziemer (1982)
Árvores da família Fagus, solos de floresta, Nova Zelandia 6,6

Riestenberg e 

Sovonick - 

dunford (1983)

Argila siltosa , Ohio, EUA 5,7

Schmidt et al 

(2001)
Floresta foliar industrial, solos coluviais, Oregon, EUA 6,8 - 23,2

Swanston 

(1970)
Montanha com solos glaciais, Alaska, EUA 3,4 - 4,4

O'Loughlin 

(1974)

Montanha com solos glaciais abaixo de coníferas, 

Columbia,Canada
1,0 - 3,0

Ziemer & 

Swanston 

(1977)

Conífera da familia Picea, Alaska, EUA 3,5 - 6,0

Burrougs & 

Thomas (1977)

Montanhas e encostas sob costas de coniféras do tipo 

Douglas-fir 
3,0 - 17,5

Wu et al 

(1979)
Montanhas e encostas sob madeiras de Cedro 5,9

Ziemer (1981) Pinheiros do tipo Pinus, costas arenosas,California, EUA 3,0 - 21

Waldron e 

Dakessian 

(1981)

Mudas de pinheiro crescidas em pequenos recipientes de 

solo argiloso
5

Gray e 

Megahan 

(1981)

Solos arenosos sob Pinheiro, Idaho, EUA 10,3

O'Loughlin et 

al (1982)

Solo pedregoso superficial até solos sob florestas variadas 

de folhas perenes
3,3

Waldron et al 

(1983)
Pinheiro do tipo Pinus 3,7 - 6,4

Wu (1984) Árvore do tipo Cicuta, Alaska, EUA 5,6 - 12,6

Abe & 

Iwamoto 

(1986)

Coníferas pertencentes à família Cupressaceae em areia 

argilosa, Japao
1,0 - 5,0

Buchanan e 

Savigny (1990)

Solos glaciais, árvores do tipo Cicuta, Conífera, Washington, 

EUA
2,5 - 3,0

Gray (1995) Pinus em costas arenosas 2,3

Schmidt et al 

(2001)

Florestas naturais de coníferas, solos coluviais (solo 

arenoso), Orego, EUA
25,6 - 94,3

van Beek et al 

(2005)
Encostas de monte, Almudaina, Espanha 0,4 - 18,2

Árvore decídua e conífera
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Teixeira e Lima (2017) fizeram análise em laboratório para avaliar a resistência do capim 

Vetiver. A análise dos parâmetros geotécnicos do solo, com e sem a presença de vetiver, 

demonstrou que a contribuição das raízes ocorre no aumento da coesão do solo. Para os 

ensaios de cisalhamento realizados, a presença da raiz de vetiver foi responsável pelo 

incremento de coesão aparente para todas as amostras de 0,00 a 1,20 m de profundidade, 

variando de 5,44 a 53,31 kPa, mesmo com a redução da densidade de raízes com a 

profundidade. 

O Capim Vetiver tem sido estudado e utilizado no Brasil devido suas ótimas propriedades 

em relação ao aumento de resistência do solo e por ser de fácil germinação em solos com 

baixa fertilidade. Como trata-se de um capim, não tem peso sobre o solo e nem porte para 

ter influência do vento. Para barreiras arbóreas, não se encontra no Brasil muitos trabalhos 

referentes a testes do que pode ser conferido à ampliação da coesão do solo. 

Diferente de uma análise de cisalhamento do solo, em que o resultado obtido nos ensaios 

em laboratório é característica para todo o perfil do solo, no caso de análises de raízes, 

esta coesão obtida é localizada na zona de influência do enraizamento; e a utilização desde 

incremento da análise de estabilidade deve ser utilizado de maneira representativa a partir 

do melhoramento de uma camada. 

Switala e Wu (2015) comparam os resultados obtidos a partir de análises 2D e 3D 

permitindo avaliar a contribuição de mecânica das raízes das plantas para a estabilidade 

de taludes sob diferentes condições. 

Neste trabalho, as geometrias de entrada para as raízes utilizadas nos modelos numéricos 

2D e 3D foram na forma cilíndrica (altura: 0,7 m; diâmetro: 2,0 m), forma semiesférica 

de arquitetura das raízes (diâmetro: 2,0 m), cobertura de vegetação uniforme (espessura: 

0,5 m) e inclinação da rocha com uma camada de areia e formas cilíndricas de arquitetura 

das raízes (altura: 1,35 m, diâmetro: 2,0 m), conforme ilustra a figura 3.7. 

Os resultados mostram que os valores mais elevados do fator de segurança para taludes 

em areia e argila são alcançados quando a vegetação está uniformemente distribuída. Para 

a camada de areia sobre a rocha impermeável, o maior aumento no fator de segurança é 

obtido para o caso de forma retangular de arquitetura da raiz. Nesse caso, as raízes são 

assumidas como tendo 1,35 m de profundidade, que é a profundidade da superfície de 
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deslizamento. Em todos os casos apresentados, o aumento do fator de segurança é causado 

por um aumento da coesão na zona com raízes.  

 

Figura 3.7. Geometrias da influência de raízes (Switala e Wu, 2015) 

O resultado revelado por Switala e Wu (2015), mostra que a presença de raízes no solo, 

ajuda na estabilidade da encosta, no entanto, superfícies rasas e o aumento do fator de 

segurança depende da geometria das raízes consideradas.  

Tardío (2016) propôs uma metodologia não destrutiva de análise de distribuição de raízes, 

combinando a análise de imagem GPR (Ground Penetrating Radar) com um modelo 

teórico de distribuição de raízes. Este trabalho foi verificado a posteriori com dados de 

investigação de campo a partir de escavação de trincheira. 

Analisando o padrão de distribuição de raízes verticais e laterais detectadas ao redor do 

tronco da árvore, um valor médio de profundidade de enraizamento pode ser obtido a 

várias distâncias do tronco da árvore (figura 3.8).  
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Figura 3.8. Distribuição da raiz lateral e em profundidade a partir do tronco da 

árvore investigado usando um dispositivo GPR (Tardío, 2016).  

Sendo: 

h = profundidade do sistema radicular na direção vertical  

h´ = altura do cone elíptico assimétrico (perpendicular à superfície do solo)  

β = ângulo de inclinação  

bm = profundidade de enraizamento vertical na direção vertical. 

b´m = profundidade média de enraizamento em condições inclinadas  

Os resultados mostraram que o GPR pode ser considerado como uma técnica in situ útil 

e econômica para investigação do enraizamento de uma árvore em talude. Do ponto de 

vista da análise de estabilidade, permite-se a exploração não invasiva de perfis de encostas 

naturais e, seu resultado apresenta um grande potencial para ser usado em combinação 

com modelos teóricos de distribuição de raízes que podem ser utilizados em combinação 

com a raiz do solo. 



 

58 

 

Segundo Norris (2005), quando a raiz é extraída do solo e a tensão máxima de ruptura é 

comparada, a resistência é significativamente menor. Experiências em campo confirmam 

que o ensaio com raízes retiradas do solo e levadas para laboratório resultam em 50 a 70% 

da resistência em relação a testes realizados em campo sem a extração das raízes. 

Laclau, J. P (2012), publicou um estudo sobre o impacto das plantações de Eucalyptus 

sobre o solo. Neste estudo, é apresentado a profundidade que pode chegar as raízes de 

Eucalyptus. É comprovado que, dependendo da freática, as raízes podem chegar a uma 

profundidade de 17 m. O presente autor, ainda investigou o crescimento das árvores e das 

raízes, acompanhados por 71 meses, fazendo verificações em 5, 18, 30, 42 e 71 meses. 

Para essas leituras em diversas árvores, obteve-se a figura 3.8; em que se pode observar 

que as raízes chegam a uma profundidade de aproximadamente 85% da altura da árvore. 

Segundo Fiori e Carmagnani (2001), no experimento na bacia do rio Lindeiro, tem-se que 

a contribuição da raiz para coesão do solo é igual a 5,9 kPa. Por sua vez, Styczem e 

Morgan (1995), ressaltam que essa contribuição para a coesão gira em torno de 5 kN/m2.  

 

Figura 3.9. Crescimentos de Eucalyptus x profundidade média de raízes (Laclau, J. 

P, 2012) 
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Diante de todos os estudos apresentados, não resta dúvidas que a presença de raízes no 

solo confere ao mesmo uma coesão adicional que amplia a resistência ao cisalhamento, 

no entanto, a definição do módulo desta coesão adicional não é de fácil obtenção. Ensaios 

de campo se mostram mais eficientes para tal caracterização por preservarem a resistência 

das raízes, porém, a realização dos mesmos não é simples, dependendo do porte das 

árvores a ser analisada. Para análises de taludes sem realização de ensaios específicos, 

uma comparação com os estudos de caso presentes na literatura, conforme os 

supracitados, poderá ser realizado.  

3.2.2 Peso próprio das árvores 

A massa arbórea refere-se a soma da massa de folhas, troncos e galhos distribuídos da 

área de abrangência das raízes, que pode ser aplicada para cálculos em modelos 

numéricos, como uma carga distribuída em área ou pontualmente, quando a análise está 

voltada para uma árvore isolada. 

A caracterização da massa arbórea é muito comum na engenharia florestal, quando 

levantado o quantitativo de material lenhoso, principalmente, para fins de licenças 

ambientais. A caracterização de toda a massa arbórea não é verificada em muitos 

trabalhos, sobretudo, com o objetivo que se propões este estudo.  

A vegetação pode exercer sobrecarga no talude e pode afetar a estabilidade. Em ambientes 

urbanos, onde há necessidade de gerir a vegetação mais rigorosamente, por exemplo, na 

prevenção de árvores sopradas pelo vento que afetam as redes de transporte, o efeito da 

sobretaxa pela vegetação é geralmente negligenciável. Somente em florestas bem 

abastecidas, onde as árvores são maiores que 30 m de altura, podem surgir problemas 

devido ao carregamento excessivo (Coppin e Richards, 1990).  

De acordo com os estudos sobre o peso de florestas sobre taludes, realizados por Gray 

(1974) citados por Wolle (1986), a sobrecarga ocasionada pela vegetação existente 

representa valores de 2 a 5 kPa. Fiori e Carmignani (2009) citam vários autores, a saber: 

Bishop e Steves (1964), que propuseram valores de 2,5 kPa; Wu, McKinnell, Swanston 

(1979), que apresentaram o valor de 5,2 kPa; e Wolle e Pedrosa (1981), o valor de 3,0 

kPa para serra do mar. Já Kozciak (2005) adotou como peso de árvores uma média de 3,6 

kPa para florestas e 2,0 kPa para capoeiras. 
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Observa-se que todos os trabalhos apresentam uma variação de 2 a 5,2 kPa considerando 

a variação de uma região de capoeira a uma região de floresta. Para consideração desta 

variável em análises de estabilidade, a avaliação qualitativa dentro desse intervalo 

apresenta-se como uma boa referência. 

3.3 MATERIAIS E MÉTODOS 

Para as análises de sensibilidade propostas neste capítulo, levando em consideração as 

diversas cargas trabalhadas anteriormente, é esperada uma variação no coeficiente de 

segurança, no entanto, é necessária uma análise paramétrica para avaliar a real influência 

baseada nas diversas situações encontradas. Assim, para melhor avaliação dos 

parâmetros, serão realizadas análises numéricas em taludes hipotéticos. 

Para as simulações que seguirão, foi utilizado o software SLIDE 7.0. O método para 

análise de estabilidade utilizado foi o de Morgenstern e Price (1965), por ser um método 

rigoroso aplicado a superfícies de ruptura quaisquer. Neste método, a massa 

potencialmente instável é dividida em fatias infinitesimais (Figura 3.10) e, para ser 

aplicado, o método necessita do auxílio de um computador para os cálculos. Os cálculos 

foram realizados para superfícies de ruptura não circular. Quaisquer outros métodos 

poderiam ser utilizados, porém, como o objetivo destas análises é avaliar a sensibilidade 

entre as variáveis e não em relação ao método de cálculo, a consideração de Morgenstern 

e Price (1965) é suficiente e adequada. 

 

Figura 3.10. - Forças atuantes em uma fatia no método de Morgenstern e Price (1965) 
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Os valores obtidos para comparação entre modelos foram realizados a partir da busca da 

superfície potencial de ruptura com o menor fator de segurança.  

Foram consideradas para as análises, os parâmetros do critério de ruptura de Mohr 

Coulomb (Coesão e ângulo de atrito do solo), inclinação do talude, força do vento, massa 

arbórea e coesão adicional no solo pela ação das raízes. 

O talude foi dividido em três partes iguais de 10 m. Simulou-se a presença de árvores no 

terço superior, no terço inferior e em todo o talude a partir de cargas verticais, para as 

diversas condições de inclinação, coesão adicional de raízes e velocidade do vento.  A 

Coesão adicional foi adicionada à coesão do solo, sendo 2 kPa em 0,5 m de profundidade, 

representando árvores com 5 m. 4 kPa em 1 m representando árvores de 10 m e 8 kPa em 

2 m representando árvores de 20 m de altura. A extensão da projeção horizontal do talude 

foi mantida com 30 m para todos os modelos, dividida em 3 partes de 10 m (figura 3.11). 

 

Figura 3.11. Talude para análise 

Como base de comparação, foi simulado o talude sem presença arbórea. Nos taludes com 

presença arbórea, as simulações foram feitas variando-se o dossel médio entre 5, 10 e 20 

m, sendo o peso próprio variando conforme apresentado no item 3.2.2, a profundidade de 

influência da coesão como 10% do dossel médio utilizado e a coesão adicional das raízes, 

estimada de acordo com os dados apresentados por Norris e Greenwood (2006) para 
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árvore do tipo Pinus ou Pinheiro. Para estas espécies cita Ziemer (1981), Waldron e 

Dakessian (1981), Gray e Megahan (1981), O’Loughlin et al (1983), Waldron et al(1983) 

e Abe & Iwamoto (1986). 

O valor de 10% do dossel médio é um aproximação baseado em alguns autores citados 

como Nicoll ei all (2006) , Silva (2007) Rickli e Bucher (2003) e Medicus (2009) e para 

casos de análises sem dados medidos em campo, este valor pode ser utilizado como uma 

boa referência.  

A velocidade do vento foi considerada de acordo com a metodologia proposta no capítulo 

anterior, para uma região com velocidade do vento igual a 35 m/s. Este valor faz 

referência ao mapa de isopletas, para uma região ao sul de Minas Gerais, por exemplo. 

Os demais parâmetros para determinar as cargas estão relacionados na tabela 3.3. Foram 

estimados parâmetros médios conforme descrição. 

Tabela 3.3. - Parâmetros utilizados na análise paramétrica 

 

Com estes parâmetros estabelecidos, foram definidas as cargas atuantes, que estão 

apresentadas na tabela 3.4.  

Dossel (m)
sem 

árvores
5 10 20 Observação

Velocidade do Vento (m/s) 0 35 35 35
De acordo com o mapa de isopletas de velocidade 

básica

Fator Topográfico (S1) 0
1 para árvores no topo e cosseno da inclinação para 

árvores no pé

Categoria III = terrenos planos ou ondulados com 

obstáculos, tais como sebes e muros, poucos 

quebra-ventos de árvores, edificações baixas e 

esparsas. (Ex.: granjas e casas de campo (com 

exceção das partes com matos), fazendas com 

sebes e/ou muros, subúrbios a considerável 

distância do centro, com casas baixas e esparsas). A 

cota média do topo dos obstáculos é considerada 

igual a 3,0 m;

Classe A = Árvores isoladas ou grupo de árvores 

com dimensão horizontal ou vertical que não 

exceda 20m ou com espaçamento entre as árvores 

maior que a largura da dimensão considerada, 

independente das dimensões

Fator estatístico (S3) 0

Com impacto ambiental significativo, restrito ao 

limite do empreendimento ou localidade, afetando 

áreas antropizadas e/ou naturais e que demandam 

projeto de mitigação e reparação dos efeitos 

adversos ao meio ambiente.

Área efetiva 0 90% 70% 50%
Valoresde acordo com dossel médio e área efetiva 

esperada para árvores deste porte

Coeficiente de arraste 0 0,55 0,45 0,45 De acordo com gráfico relacionado à área efetiva

0,95

0

1 e cos(i)

Fator rugosidade (S2) 0,88 0,94 0,98



 

63 

 

Tabela 3.4. - Forças atuantes na análise paramétrica 

 

Esse carregamento, conforme definido na interpretação dos estudos sobre quebra-ventos 

em plantações, será aplicado na forma triangular, sendo o ponto inicial de presença 

arbórea com o valor calculado, até a parte mais abaixo, com a carga 0 (zero).  

Como este carregamento atua na direção horizontal, no sentido da superfície potencial de 

escorregamento e a transmissão da força para o talude é realizada pelas raízes, para o 

modelo numérico utilizado, a carga foi aplicada como um carregamento distribuído na 

superfície do solo, ao longo da área definida com presença arbórea.  

3.4 ANÁLISES DE SENSIBILIDADE 

3.4.1 Avaliação da influência da inclinação do talude 

Considerando os carregamentos de peso próprio das árvores, força do vento e coesão 

adicional pelas raízes trabalhados no subitem anterior e visando obter esta resposta de 

uma maneira mais precisa, a partir de um talude hipotético, sendo os parâmetros de Mohr-

Coulomb definidos como coesão do solo igual a 8 kPa e ângulo de atrito de 27º, foram 

geradas análises numéricas utilizando o software Slide 7.0. Estes parâmetros foram 

atribuídos com base em um solo de uma pilha de estéril, porém, para este caso, poderia 

ser atribuído aleatoriamente, já que se trata de uma análise de sensibilidade. A coesão 

também será avaliada mais à frente neste capítulo. 

A inclinação do talude (i) foi variada entre 15º, 30º e 40º. 

Dossel (m)
Sem 

árvores
5 10 20 Valor estimado 

Peso Próprio (kN/m²) 0 2 3 5 Valores entre 2 e 5kPa, conforme bibliografia

Coesão adicional das raízes - 

C´r (kPa)
0 2 4 8

Estimado com referência de Enzo e Tsuruta (1969) 

para arvores em silte argiloso, citado na tabela 3.2

Profundidade das raízes (m) 0 0,5 1 2
utilizado 10% da altura da árvore. Valor próximo ao 

citado nas referências bibliográficas

Força do vento para inclinação 

de 15° (kN/m²)
0 1,24 1,79 2,79

Conforme equação (2.5) à (2.8) multiplicado pelo 

cosseno da inclinação

Força do vento para inclinação 

de 30° (kN/m²)
0 0,99 1,44 2,24

Conforme equação (2.5) à (2.8) multiplicado pelo 

cosseno da inclinação

Força do vento para inclinação 

de 40° (kN/m²)
0 0,78 1,13 1,75

Conforme equação (2.5) à (2.8) multiplicado pelo 

cosseno da inclinação
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A figura 3.12 apresenta a variação do fator de segurança do talude em relação à inclinação 

e o posicionamento das árvores. A média de altura das árvores para esta análise foi de 5 

m.  

 

Figura 3.12. Influência de árvores de dossel médio = 5 m  

Para os parâmetros considerados, observa-se pouca influência da vegetação no fator de 

segurança do talude com árvores no terço inferior. A maior redução no fator de segurança 

foi verificada para o talude com árvores presentes por toda a sua extensão, chegando a 

4% abaixo do fator de segurança em relação ao talude sem árvores, com inclinação de 

15°. Para as inclinações de 30º e 40º, os valores ficaram mais próximos do talude de 

referência. Para árvores apenas no terço superior, a redução no FS para o talude de 15° 

foi de 2,7%, reduzindo para aproximadamente 1% nos taludes de 30° e 40º 

respectivamente. 

Resumidamente, apesar da pouco influência das árvores deste porte, nota-se uma 

tendência das árvores em todo o talude e na parte superior serem prejudiciais, enquanto 

as árvores no terço inferior tendem a comportar como reforço contra escorregamentos. 

Alterando a altura média das árvores para 10 m e os parâmetros associados (figura 3.13), 

foi observado maior influência, passando de 4% para 5,5% abaixo, para o talude com 15º 

de inclinação e árvores em toda a extensão. Para árvores no terço superior, a tendência 

em relação à análise anterior foi a mesma, ampliando de 2,7% para 3,7% as perdas em 

relação à referência. 
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O talude com árvores somente no terço inferior não apresentou diferença considerável, 

chegando apenas a aproximadamente 1% de melhoria no fator de segurança para o caso 

mais favorável.  

 

Figura 3.13. - Influência de árvores de dossel médio = 10m  

Em termos gerias, com o aumento do porte das árvores, a tendência apresentada 

anteriormente, foi reforçada com essa nova análise, com árvores de 10 m de altura. 

Para o talude com dossel médio de 20m (figura 3.14), para inclinação de 15º, tanto o 

talude completamente arborizado quanto o talude com árvores somente no terço superior 

tiveram respostas muito próximas, com perda de 4,5% em relação ao talude de referência. 

Quando verificado para 40º de inclinação, essa perda reduz para próximo a 1%. Já para o 

talude com árvores no terço inferior, houve ganho no FS próximo de 3% para todas as 

inclinações avaliadas. Esse resultado pode estar relacionado com o tamanho das árvores 

consideradas em relação ao tamanho do talude, destacando a profundidade de 

melhoramento do solo expressiva em relação aos demais carregamentos. 

As tendências apresentadas nas duas análises anteriores também foram observadas neste 

último caso, contudo, também é possível observar que a ação do vento ou da massa 

arbórea podem atuar contribuindo para a estabilidade ou prejudicando, em maior ou 

menor intensidade, dependendo da geometria do talude e característica das árvores, 

tornando a influência intrínseca ao talude avaliado. Este fato mostra a importância de ser 
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obter as respostas mediante cálculos específicos, podendo ser precipitado uma avaliação 

qualitativa.  

 

Figura 3.14. - Influência de árvores de dossel médio = 20m 

As figuras 3.15, 3.16 e 3.17, a seguir, ilustram algumas análises realizadas, vejamos:  

 

Figura 3.15. - Talude referência – sem árvores i = 15 
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Figura 3.16. - Detalhe de aplicação das cargas no terço superior 

  

Figura 3.17. – Análise com árvores no terço inferior, com dossel médio de 20m e 

inclinação de 40º. 
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3.4.2 Avaliação da influência da coesão do solo 

As superfícies de ruptura mais profundas passam em menor extensão pela área onde a 

coesão é melhorada pela presença do enraizamento. A profundidade desta superfície é 

diretamente relacionada com a coesão do solo em casos de taludes homogêneos, desta 

forma, torna-se importante a avaliação deste parâmetro. 

Nas análises supramencionadas, a coesão do solo do talude foi mantida, variando apenas 

a coesão adicional pelo enraizamento. Levantou-se a questão de como a variação da 

coesão do solo iria influenciar nas análises, pois, o ganho de resistência adicional pelo 

enraizamento é o mesmo, já que depende das raízes e não do solo.  

Para esta avaliação, foi utilizado o talude hipotético do subcapítulo anterior. A coesão do 

solo foi variada de 0 a 40 kPa. O ângulo de atrito foi alterado para 30º, pois, considerando 

a coesão 0 (zero) e a inclinação de 30º, com o ângulo de atrito igual a 27º, partiríamos de 

um talude instável. Desta forma, representa-se um fator de segurança igual a 1 (um) por 

ser o ângulo de repouso do material. As demais variáveis foram mantidas. 

A superfície de ruptura na análise foi limitada a uma profundidade mínima de 1m para 

termos a referência de uma cunha formada quando a coesão for 0 (zero), e não apenas 

uma casca de espessura desprezível. 

Para o talude com coesão do solo de 0 kPa foram gerados fatores de segurança apenas 

para o talude completamente arborizado. O posicionamento de árvores no terço inferior 

ou superior para este caso, faz com que a superfície potencial de ruptura se desloque para 

a área onde existe apenas o solo de baixa coesão, mesmo limitando a superfície por 1 m 

(figura 3.18). Fazer a superfície passar por todo o talude, desprezando o menor fator de 

segurança poderia confundir as análises. 
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Figura 3.18. Deslocamento da superfície potencial de ruptura 

Vale destacar que este fato indica ganho de resistência para superfícies pouco profundas, 

atribuído ao melhoramento superficial do solo, tornando a superfície potencial de ruptura 

mais profunda, com maior fator de segurança associado (Figura 3.19). 

 

 

Figura 3.19. – Coesão do solo associada à profundidade da superfície potencial de 

ruptura. 
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As figuras 3.20, 3.21 e 3.22, apresentam os resultados encontrados. 

 

Figura 3.20. - Variação da coesão para talude com altura média das árvores de 5 m. 

 

 

Figura 3.21. - Variação da coesão para talude com altura média das árvores de 10 m. 



 

71 

 

 

Figura 3.22. - Variação da coesão para talude com altura média das árvores de 20 m. 

Com o aumento da coesão do solo, o efeito da presença arbórea reduz. Para os modelos 

com coesão do solo de 20 e 40 kPa, os efeitos percentuais se mantiveram os mesmos.  

Os ganhos e perdas em relação ao fator de segurança que chegaram a 6% para solo com 

2 kPa de coesão e árvores de 20 m no terço inferior, chegaram a 1% a partir de 10 kPa e 

se mantiveram até 40 kPa. Para o solo a partir de 20 kPa, as maiores perdas foram de 

2,5%.  

Observa-se que o efeito da presença arbórea é mais representativo para taludes com 

coesão baixa. Para o talude com coesão 0, a superfície de ruptura está relacionada à 

profundidade em que a coesão imposta pelo enraizamento atua, configurando rupturas 

planares, gerando os pontos destacados no gráfico.  

3.4.3 Influência da velocidade do vento 

Muitos trabalhos não consideram a força do vento como representativa ou apenas não a 

consideram. Apenas para entender esse ponto, a figura 3.23 apresenta a mesma análise 

realizada anteriormente, apresentada na figura 3.14, para árvores com 20 m, porém, sem 

a consideração da carga do vento, objetivando avaliar sua real influência. 
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Figura 3.23. Influência de árvores de dossel médio = 20m – Desconsiderando a força 

do vento 

Observa-se que, para o talude com árvores no terço inferior, a contribuição chegou a 6% 

no talude com inclinação de 15º, 3% acima da análise com consideração do vento e 1% 

para as inclinações de 30º e 40º. Já no talude com árvores no terço superior, a perda no 

fator de segurança reduziu em 2%. 

A velocidade do vento ocorrida no terço inferior ocorre aproximadamente paralela à linha 

delimitada pela superfície potencial de ruptura, diferente da ação no topo que ocorre mais 

oblíqua, justificando a influência mais representativa no talude com árvores na parte 

inferior. 

Essa análise apresentada mostra a importância de se considerar a força do vento. Em 

locais onde grandes rajadas de ventos são esperadas, configurações onde a presença de 

árvores apresentou a tendência de melhoria da estabilidade, como é o caso de grandes 

árvores na base do talude, pode vir a ser prejudiciais.  

Para o talude totalmente arborizado, as perdas de 5,5% passaram para ganho de 3%. Este 

fato pode ser explicado pelo carregamento do vento está presente ao longo de toda a área 

arborizada, sendo muito representativo neste modelo.  

A figura 3.24 apresenta a variação da velocidade do vento, simulada para o talude 

hipotético anterior com vegetação por toda a extensão. Optou-se por essa condição por 
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ser a mais representativa, já que a força é distribuída ao longo de todo o talude. Para 

coesão do solo, foi utilizado o valor de 4 kPa por ser um valor relativamente baixo, mas 

que não geraria rupturas muito superficiais, que poderiam confundir as análises.  

 

Figura 3.24. – Variação da velocidade do vento 

Para a altura do dossel de 5 m, pode-se entender que a velocidade do vento de 40 km/h 

foi onde o fator de segurança do talude começou a ser penalizado, conforme citação de 

Styczen e Morgan (1995). Para as demais, essas velocidades mudam, mostrando a 

dependência de diversos outros fatores, como a altura das árvores, a profundidade do 

enraizamento e a coesão adicional associada. Vale destacar também o comprimento do 

talude, que pode apresentar influência nos resultados. 

3.5 CONCLUSÃO 

Estas análises demostraram a importância da caracterização adequada dos parâmetros do 

solo e da vegetação para a obtenção de valores de estabilidade mais próximos da 

realidade.  

A resposta do fator de segurança à presença da vegetação mostrou uma influência 

percentual maior para taludes com menores inclinações, conforme também observado por 
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Fiori e Borchardt (1997). Em taludes mais íngremes, o fator de segurança ficou mais 

próximo ao talude de referência, sem presença arbórea. 

Esta influência também foi observada quando a coesão do solo foi verificada. Quanto 

maior a coesão do solo de constituição do talude, menor o efeito da presença arbórea na 

segurança do talude, seja ele benéfico ou maléfico; porém, a partir de um valor, essa 

influência passa a ser percentualmente a mesma, com pouca variação, que sempre ocorre, 

mesmo sendo muito baixa. 

Os resultados mostraram que árvores ocupando todo o talude tendem a ser mais 

prejudiciais que os demais casos devido à força do vento distribuída por toda a extensão. 

Árvores no topo também apresentaram efeitos negativos e, quando estão próximas a base 

do talude apresentam ganhos que se tornam mais representativos à medida que o dossel 

médio é aumentado, devido não só ao peso próprio, mas também a profundidade da 

influência das raízes no solo. 

Por último, pela análise da velocidade do vento, foi verificado que, só é possível 

estabelecer a velocidade do vento que irá afetar o talude após conhecidos e analisados 

todos os parâmetros, justificando a importância de um método mais abrangente, como o 

proposto no capítulo anterior   



 

75 

 

CAPÍTULO 4  
 

ESTUDO DE CASO – PILHA DE ESTÉRIL EM UMA MINA PARALISADA 

4.1 INTRODUÇÃO 

Os capítulos anteriores mostraram detalhes na consideração de carregamentos, 

parâmetros geotécnicos e florestais para se obter uma análise de estabilidade mais precisa, 

considerando novas variáveis e reduzindo incertezas. 

O presente capítulo apresenta a metodologia proposta aplicada em uma pilha de estéril de 

uma mina paralisada. Este tipo de estrutura construída caracteriza-se por suas grandes 

dimensões, sendo fundamental seu planejamento desde o projeto até o fechamento. O 

conceito de fechamento deve estar associado a uma solução sustentável. Neste caso, 

considera-se que, mesmo após executado o plano de fechamento, submetido à 

transformação pelo tempo, com regeneração de espécies arbóreas, crescimento das 

existentes, adensamento de solo, translocação de nutrientes, etc., o desempenho da 

estrutura deve permanecer adequado, justificando a consideração nos cálculos do que se 

pode desenvolver ao longo do tempo. 

O projeto executivo de uma pilha deve conter todas as características geométricas, 

passando pelo dimensionamento da drenagem interna e superficial, até a proteção final 

das bermas e o acabamento paisagístico, conforme estabelece a NBR 13029 (ABNT, 

2017).  

Uma questão importante a ser considerada refere-se à análise da estabilidade da pilha. 

Essa análise baseia-se em dados obtidos durante os estudos preliminares. São avaliadas 

várias hipóteses de ruptura para as diversas situações das pilhas, sob diferentes condições 

hidrogeológicas. A estabilidade é um aspecto que deve ser assegurado durante todas as 

fases de uma pilha (Aragão, 2008). Vale ressaltar que a fase pós-operação, é essencial 

para uma mineração sustentável, contudo desconsiderada em muitos casos. 

A Construção de uma pilha ocorre no sentido ascendente, finalizando os primeiros bancos 

em sua configuração geométrica final, com introdução de vegetação ao mesmo tempo em 

que os bancos superiores vão sendo formados (Figura 4.1). 
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Como a construção ocorre em etapas e as campanhas de revegetação são realizadas à 

medida que a pilha é construída, são feitas em épocas distintas, por profissionais diversos, 

com conceitos variados e ainda ocorre a regeneração de espécies do entorno, resultando 

em um reflorestamento heterogêneo ao longo da pilha (Figura 4.1).  

 

Figura 4.1. Sequência de construção de uma pilha de estéril (Aragão e Filho, 2008) 

Quando o projeto executivo é elaborado, a avaliação da sua fase final é representada pela 

configuração geométrica adequada para o fechamento da estrutura, aplicando sementes 

para revegetação, à medida que os taludes são rebatidos. A avaliação de estabilidade após 

o desenvolvimento da vegetação normalmente não é realizada, a menos que problemas 

de estabilidade sejam percebidos nessa fase, mesmo assim, nas novas análises e projeto, 

a vegetação novamente é desconsiderada. 

Chaulya et al. (2000) realizaram um estudo sobre a estabilização biológica de uma pilha 

de estéril de uma mina de carvão, situada no distrito de Dhanbad, no estado de Bihar, 

Índia. As conclusões indicaram que a recuperação biológica com gramíneas e espécies de 

árvores deve ser considerada para a estabilidade a longo prazo deste depósito. O 

desempenho de crescimento das espécies arbóreas, Sisum (Dalbergia sisoo) e Subabool 

(Leucena lecocephala), em termos de altura, incremento de diâmetro, biomassa abaixo 

do solo e profundidade radicular, mostrou valores médios de 219 cm (± 94), 48 mm (±6), 

4,0 kg/m² (± 1,5) e 1 m (±0,1), respectivamente. Isto amplia a capacidade de reprodução, 

o que ajuda na proliferação das raízes e no aumento da estabilidade do aterro. A partir da 

modelagem numérica, considerando as raízes das espécies gramíneas e arbóreas, 
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verificou-se que os fatores de segurança aumentaram significativamente de 1,4 para 1,8 

e, portanto, têm um papel positivo na manutenção da estabilidade a longo prazo. 

A modelagem numérica para o problema foi simulada pelo método de diferenças finitas 

a partir do software FLAC, versão 2.27. A figura 4.2 ilustra o fator de segurança para a 

pilha com e sem vegetação. O caminho da superfície potencial de ruptura também foi 

alterado. 

 

Figura 4.2. Fator de segurança para a pilha (Chaulya et al., 2000). 

O material da pilha consiste em solo arenoso grosso com uma densidade aparente de 18,6 

kN/m³. Os resultados dos testes de cisalhamento in-situ são apresentados na tabela 4.1. 

Pode-se observar que as gramíneas e as raízes de árvores melhoraram significativamente 

as propriedades de resistência, principalmente a coesão do solo. A observação no campo 

indicou que as profundidades máximas médias das raízes das gramíneas e das raízes das 

árvores foram de 0,5 m e 1 m respectivamente, após 3 anos de revegetação. 
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Tabela 4.1. Resultados do teste de cisalhamento em campo (Chaulya et al. 2000) 

 

Neste contexto, este capítulo tem o objetivo de avaliar este período após final de 

construção de uma pilha de estéril, finalizada aproximadamente há 20 anos, 

desenvolvendo ao longo deste tempo uma vegetação variada. O histórico de informações, 

ensaios e análises foram avaliados, assim como uma caracterização mais detalhada da 

vegetação.  

Uma vista aérea do entorno da pilha, indicada por uma seta, é apresentada na figura 4.3. 

 

Figura 4.3. Vista aérea da pilha (VALE, 2015). 

A Pilha foi construída com a finalidade de dispor os estéreis gerados durante a lavra da 

cava, que hoje se transformou em um grande lago. Sua construção ocorreu no período 

entre os anos de 1984 a 1998. O projeto executivo utilizado para construção da pilha não 
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foi localizado. Um estudo geotécnico-geológico foi realizado para conhecimento da 

estrutura. 

O grande lago referido foi formado após o desligamento do bombeamento de 

rebaixamento para lavra. A retomada no nível de água ocorre ano a ano. Apesar de não 

ser o foco deste trabalho, quando pensamos em estabilidades futuras e fechamento de 

mina a partir de uma operação sustentável, um ponto de destaque é a análise 

hidrogeológica da região. Os novos níveis de água superficiais ou subterrâneos formados 

a partir do desligamento dos bombeamentos em poços, afetam diretamente a estabilidade 

de todo o entorno, devendo ser considerados nos projetos voltados para o fechamento. 

O entorno da pilha é formado na parte inferior por um depósito de sedimentos 

completamente assoreado. A parte superior é formada por acessos e áreas depósito de 

estéril, e nas laterais por outras pilhas em situação vegetativa semelhante à parte superior 

da pilha analisada, sendo alguns pontos mais desenvolvidos. 

Foi resgatado um relatório fotográfico, onde é possível identificar algumas fotos da pilha 

em sua fase de operação. A figura 4.4 é datada de janeiro de 1984 e podem ser observados 

03 bancos de material estéril já disposto na referida data. 

 

 

Figura 4.4. Pilha, janeiro de 1984 (VALE, 2015) 
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A figura 4.5 datada de dezembro de 1985, apresenta a pilha com 04 bancos, cabendo 

destacar a presença de revestimento vegetal nos 03 bancos inferiores. 

 

Figura 4.5. Pilha, dezembro de 1985 (VALE, 2015) 

Essa pilha é um bom exemplo de áreas com influência do tempo, onde após finalizada a 

lavra, foi colonizada por vegetação nativa em alguns pontos, vindo da chuva de sementes, 

transporte por aves, etc. e algumas espécies exóticas invadindo a área.  

 

Figura 4.6. Vista frontal da pilha, janeiro de 2017. 
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Atualmente, a pilha encontra-se vegetada e integrada ao meio ambiente. A Mina encontra-

se paralisada desde o ano de 2002. A tabela 4.2 apresenta a ficha técnica da Pilha de 

Estéril (PDE).  

Tabela 4.2. Características da pilha de estéril 

 

4.2 CARACTERIZAÇÃO GEOTÉCNICA DA PILHA 

Na falta de um projeto executivo, detalhes e investigações ao longo da construção, um 

grande trabalho geotécnico-geológico foi realizado.  

O Trabalho contou com investigações com geofísica para identificar o fluxo interno de 

água e execução de sondagens para confirmação dos materiais constituintes do aterro e 

da fundação da estrutura. Nestes furos, foram instalados novos instrumentos para 

monitoramento do nível freático, que servirá de base para a elaboração do modelo 

numérico a ser avaliado.  

Para o traçado das seções transversais representativas, foram executadas 06 sondagens 

rotativas na pilha e 03 furos de sondagem mista na região do pé da pilha, conforme 

disposto na figura 4.7. A tabela 4.3 apresenta as características gerais dos furos de 

sondagem.  

Data de construção Período entre 1984 a 1998

Situação Atual da Pilha Desativada

Cota da Crista 1.160,0 m

Altura Máxima da Pilha 190,00 m 

Altura entre Bancos 21,00 a 35,00 m

Largura das Bermas 7,50 a 17,0 m 

Área da Pilha 277.733,24 m²

Volume Total 
(1) 50.239.272 m³

Inclinação Geral da Pilha 23°

Inclinação entre Bancos 23 a 35°

Instrumentação 12 PZ’s

DADOS GERAIS
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Figura 4.7. Locação de Sondagens e instrumentos (VALE, 2015) 

Tabela 4.3. Descrição das sondagens (VALE, 2015) 

SM-BVP14-01 (27,00m) 

Intervalo (m) Litotipo DESCRIÇÃO 

0,00 - 27,00 Aterro 

 

Aterro heterogêneo formado por blocos e pedregulhos 

centimétricos a decimétricos de filito, itabirito compacto, 

canga e xisto sericítico em meio a solo de textura silto 

argilosa de coloração marrom claro a cinza esbranquiçado, 

consistência média a dura (S3 a S6) e plasticidade nula. Os 

blocos possuem resistências variadas: xisto e filito de 

extremamente brando a muito brando superior (R0 a R1+) 

e Canga e Itabirito Compacto de medianamente resistente a 

resistente (R3 a R4). 
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SM-BVP14-02 (21,68m) 

Intervalo (m) Litotipo DESCRIÇÃO 

0,00 - 1,80 Aterro 

Aterro de textura silto-argilosa com presença de areia fina 

a grossa e pedregulhos de itabirito compacto, coloração 

marrom claro, consistência dura (S6), plasticidade nula. 

1,80 - 5,50 Aterro 

 

Aterro formado por blocos de itabirito compacto (R4W2). 

Observa-se fragmentos de 3 a 10 cm. De 3,80 a 4,33m 

passagem de aterro de textura silto-argilosa com areia fina 

a grossa e pedregulhos de itabirito compacto, coloração 

marrom claro, consistência dura (S6), plasticidade nula 

5,50 – 7,00 
Sedimentos 

argilosos 

Sedimentos provenientes do assoreamento da barragem de 

finos de textura argilo-siltosa, coloração marrom escuro, 

consistência muito mole (S1), plasticidade alta. 

7,00 – 7,45 
Solo 

residual 

Solo residual de xisto de textura argilo-siltosa, coloração 

marrom avermelhado, consistência rija (S4), plasticidade 

alta. 

7,45 – 10,00 Xisto 

Xisto sericítico de coloração cinza avermelhado, pouco 

resistente (R2+) e alterado (W4), RQD=20%, espaçamento 

de fraturas entre 6 a 20 cm (Muito Fraturado). Presença de 

veios de quartzo. De 9,40 a 9,80 m passagem de solo 

residual de xisto de textura argilo-siltosa, coloração 

marrom avermelhado, consistência dura (S6), plasticidade 

alta. 

 

10,00 - 21,68 Xisto 

Xisto sericítico de coloração cinza avermelhado, 

medianamente resistente (R3) e medianamente alterado 

(W3), RQD=38%, espaçamento de fraturas entre 6 a 20 cm 

(Muito Fraturado). Observa-se veios de quartzo 

fragmentados (fragmentos de 1a 10 cm) nos intervalos de 

(11,00 a 11,15m); (12,50 a 13,10 m); (13,65 a 14,05 m); 

(15,85 a 15,95 m); (19,18 a 19,88 m). 
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SM-11 (33,50m) 

Intervalo (m) Litotipo DESCRIÇÃO 

0,00 – 6,00 Aterro 

Aterro de textura silto-arenosa (areia fina a média) com 

pouca argila e cerca de 10 a 20% de pedregulhos 

centimétricos de itabirito compacto, coloração marrom 

claro, compacidade muito fofa a compacta (S1-S4), 

plasticidade nula. 

6,00 - 23,00 Aterro 

Aterro de textura silto-argilosa com pouca areia (fina a 

média) e presença de pedregulhos e blocos de xisto e filito 

(R1-R2). Coloração predominante cinza esbranquiçado, 

consistência média a muito rija (S3-S5), plasticidade 

mediana. Nos trechos (8,70-9,00 ; 13,70-14,00 ; 22,70-

23,00) observa-se blocos de Itabirito compacto (R4W2). 

23,00 – 24,45 Aterro 

Aterro formado por solo laterítico de textura silto arenosa 

(areia fina) com pedregulhos e blocos de canga, coloração 

marrom escuro com porções avermelhadas, consistência 

média a rija (S3-S4), plasticidade nula. 

24,45 –28,30 Sap. Filito 

Saprolito de filito sericítico de textura silto-argilosa, 

coloração acinzentada, consistência dura (S6), plasticidade 

mediana, sedoso ao toque. 

28,30 – 29,20 Filito 

Filito sericítico de coloração cinza claro, resistência muito 

branda (R1) e extremamente alterado (W2), RQD=0, 

espaçamento de fraturas < 6 cm (extremamente fraturado). 

Sedoso ao toque. 

29,20 - 33,50 Filito 

Filito sericítico de coloração cinza escuro, pouco a 

medianamente resistente (R2-R3) e medianamente alterado 

(W3), RQD=10%, espaçamento de fraturas < 6 cm 

(extremamente fraturado). Observa-se veio de quartzo 

fragmentado no intervalo de (32,00 a 32,30 m). 

Observa-se na descrição do último furo de sondagem, localizado um pouco acima do pé 

da pilha, que os primeiros 6 metros são constituidos por um material muito fofo a 

compacto, com plasticidade nula. Os ensaios de caracterização desta camada serão 
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apresentados mais adiante. Este furo caracteriza o corpo da pilha, local de interesse  pela 

posição, devido a estar localizado mais próximo aos pontos com indícios de 

movimentação de massa. 

Os dois furos descritos anteriores a este estão mais próximos ao pé da pilha, descrevendo 

a presença de blocos que foram colocados possivelmente para proteção, onde nota-se 

surgência. Ambos serão representados na seção para análise. 

A camada superficial com 6 m de aterro é muito importante para este trabalho, pois é nela 

que se encontra a presença de raízes. Para as análises de estabilidade realizadas 

anteriormente, esta não era uma camada destaque, desta forma, os mesmos parâmetros 

são atribuidos a todo o solo de constituição da pilha.   

As tabelas 4.4 (para solos argilosos/siltosos) e 4.5 (para solos arenosos) apresentam a 

correlação entre o número de golpes necessários para se cravar os 30 cm finais do 

amostrador e a resistência em MPa estabelecida pela ISSMGE (International Society of 

Soil Mechanics and Geotechnical Engeneering). As Tabelas 4.6 e 4.7 mostram os 

parâmetros utilizados para caracterização do grau de alteração e da resistência das rochas 

de acordo com a ISRM (International Society for Rock Mechanics) e adaptado por VALE, 

2014 de Brown, 1981. 

Tabela 4.4.  Classificação da Consistência dos Solos Argilosos/Siltosos, segundo 

ISRM. 
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Tabela 4.5. Classificação da Compacidade dos Solos Arenosos, segundo ISRM. 

 

Tabela 4.6. Grau de Alteração (Adaptado por VALE, 2014 de Brown, 1981 – ISRM). 

 

Tabela 4.7. Resistência das Rochas (Adaptado por VALE, 2014 de Brown, 1981 – 

ISRM). 

 

GRAU ALTERAÇÃO

5

4

3

2

1

Solo residual (jovem)                             

Solo saprolítico

Extremamente Alterada (Saprolito)

Todo o material está alterado para solo. Estrutura original da rocha 

está preservada.

Alteração mineralógica muito acentuada. Cores bastantes 

modificadas. Possível presença de núcleos rochosos menos 

alterados.

Descolorização generalizada, mas ainda com características da 

rocha.

A matriz apresenta-se descolorida com evidências de oxidação, 

caulinização, etc.. 

Alteração mineralógica perceptível. Cores esmaecidas. Perda de 

brilho dos minerais. 

Alteração mineralógica nula a incipiente. Minerais preservam 

características originais e brilho, cor clivagem. 

DESCRIÇÃO

Para solos transportados (coluvio e aluvio), apesar de não se poder falar em termos de alteração, considerar A6.

Alterada

Medianamente Alterada

Levemente Alterada

Rocha Sã

6

I.S.

(MPa) (1) martelo
(2) risco 

canivete
1

(3) queda 

canivete

(4) raspagem 

canivete
1

(5) risco 

unha

(6) pressão 

manual

R1
+ Muito branda 

superior
3-5 risca fundo

com facilidade   

produz muito pó
risca

quebra 

pontualmente

Alta

Média

Baixa
2 

Referências típicas: R0 - R1
+ 

(saprolitos); R1
+ 

(tijolo); R2
-
 (solo-cimento); R2

+ 
(concreto comum); R3 (concreto especial)

-

risco 

superficial

ponto 

pequeno

-

R1 -

R1
- Muito branda 

inferior

R2

com muita 

dificuldade

-

-

-

-

- -

- - -lascada

quebra com dificuldade 

com varios golpes
- -R5 Muito resistente 100-250 4-10

R6
Extremamente 

resistente
>250 >10

ISRM (ADAPTADO POR BVP)

INDICE DE 

RESISTÊNCIA
2

Descrição Rc (MPa)

AVALIAÇÃO DE CAMPO

-

R3
Medianamente 

resistente
25-50 1-2

R4 Resistente 50-100 2-4 quebra com vários golpes

quebra com dificuldade 

com um golpe
- -

-

Método de Avaliação de Campo da Consistência das Rochas

1- Reação ao golpe com o martelo de geólogo

R2
+ Pouco Resistente 10-25

-

R2
- Branda 5-10

corta desagregaR0
Extremamente 

branda
0.25-1 - - - -

com dificuldade

produz pó

descasca     

entalha

penetra

1
 A resposta à utilização do martelo em amostras muito ricas em minerais lamelares é mais significativa que do canivete.

quebra as 

bordas

-

1-3 desagrega corta (separa) penetra

risca

-

fragmenta com um golpe

penetra

quebra com um golpe

ponto 

grande

risco 

superficial 

Resposta ao método

2- Reação ao risco com a ponta do canivete

3- Reação à queda da ponta do canivete

4- Reação à raspagem do canivete na borda da amostra

5- Reação ao risco com a unha

6-Reação à pressão dos dedos
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A partir das interpretações e ensaios, foram definidos os parâmetros de caracterização da 

pilha conforme tabela 4.8. 

Tabela 4.8. Parâmetros das Análises (VALE, 2015) 

MATERIAL 

nat / sat c’ ’

(kN/m3) (kPa) 

PDE – Camada superficial 19/20 1 30 

PDE – Pilha de Estéril 20/21 13 34 

Enrocamento 22/23 2 38 

Aterro SPT <= 4 18/19 6 23 

Aterro SPT 23 a 27 18/19 19 35 

Aluvião 18/19 10 20 

Solo residual de Xisto 18/19 30 25 

Sericita Xisto R0 (Saprólito)  18/19 40 28 

Sericita Xisto R1_R2  19/20 60 30 

Sericita Xisto R3  20/21 100 32 

Através da análise das sondagens executadas na PDE não foram identificados dispositivos 

de drenagem interna. 

O sistema de drenagem superficial da Pilha é composto por canaletas ao longo das 

bermas, os quais descarregam sua contribuição em um canal periférico, que por sua vez, 

encaminha o fluxo das águas em direção à bacia de contenção de sedimentos. O canal 

periférico é protegido por blocos de enrocamento.  

As investigações geoelétricas feitas em três bancadas da pilha sugerem a interpretação de 

um caminho de fluxo preferencial do ‘Sump’ de rejeitos para a pilha conforme mostra a 

figura 4.8.  
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Figura 4.8. Esquema ilustrativo da direção da percolação de água inferida pelas 

Seções Geofísicas (VALE, 2013) 

O sump à montante funciona como uma grande caixa d´água, reabastecida a cada período 

chuvoso. Essa pode ser a fonte da percolação no interior da pilha, perceptível próximo ao 

pé desta na área protegida por blocos. 

4.3 CARACTERIZAÇÃO FLORESTAL 

A vegetação da pilha, em termos gerais, pode ser dividida em três áreas, com 

características distintas, gerando uma base para consideração nas análises geotécnicas 

(figura 4.9). 

A área superior denominada de “Árvores variadas” tem um dossel médio aproximado de 

5m, com cobertura vegetal de espécies nativas, exóticas e com clareiras ocupadas por 

gramíneas exóticas. 

A área central denominada de “vegetação baixa” é formado por gramíneas exóticas com 

arbustos e árvores isoladas. 

A área inferior é ocupada predominantemente de Eucalyptus, com dossel entre 15 e 25 

m, espaçadas de aproximadamente 5 m, ocupada a parte baixa por um sub-bosque de 

vegetação nativa bem formado por regeneração natural. 
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Figura 4.9. Caracterização vegetativa da Pilha 

Para a caracterização das raízes e do solo superficial, foram selecionados dois pontos para 

investigações conforme apresentado na figura 4.10. Um ponto foi definido na porção 

superior e outro ponto na porção inferior com presença de Eucalyptus.  

 

Figura 4.10. Locais de investigação. 
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Na região onde ocorrem espécies nativas foi determinado um ponto ao lado de uma 

Posncianella pluviosa de médio porte. Esta árvore apresenta aproximadamente 4 metros 

de altura, com bom vigor vegetativo. Neste local foi executada uma trincheira lateral para 

execução da lavagem de raízes, executado com apoio de caminhão pipa e análise de perfil.  

Na área de ocorrência de Eucalyptus foi escolhida uma árvore de grande porte, com 

aproximadamente 20 m de altura. O perfil desta árvore encontrava-se parcialmente 

aberto, o que possibilitou fazer a análise e a lavagem de raízes com menor intervenção. 

Na figura 4.11 está identificado a Sibipuruna, local onde foram realizadas as análises. Na 

parte baixa há presença de uma capoeirinha, com presença de uma diversidade de 

espécies, formando uma área bem fechada com vegetação rasteira e arbustiva. 

Na figura 4.12 é apresentado o eucalipto analisado. Observa-se na parte baixa uma 

regeneração natural com surgimento de novas espécies, formando um sub-bosque que, 

assim como os Eucalyptus ao se desenvolverem, geram maior massa arbórea. 

 

Figura 4.11. Espécies nativas e exóticas da área superior da pilha. 
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Figura 4.12. Área com indivíduos de Eucalyptus. 

Para entendimento do sistema radicular foram escavadas trincheiras em janela na face do 

talude com dimensão de 2 metros de profundidade por 1 metro de largura (figura 4.13). 

Foram executadas rente ao tronco das árvores, com o intuito de analisar os horizontes do 

substrato, analisar o comportamento das raízes e o seu desenvolvimento no substrato. 

  

Figura 4.13. Detalhe da trincheira. 

Foram retiradas amostras deformadas de solo nas trincheiras e posteriormente enviadas 

para o laboratório, a fim de gerar análises de fertilidade e granulometria. 

Na análise do substrato, conforme pode ser visto na figura 4.14, percebe-se a 

irregularidade da composição granulométrica. As partículas variam desde a fração argila 

até a presença de matacos, ou seja, pedaços de rochas com diâmetros superiores a 30 cm. 

A divisão do horizonte do substrato encontrado pode ser observado na figura 4.15. 
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Figura 4.14. Perfil do substrato. 

 

Figura 4.15. Divisão do substrato. 

A composição granulométrica existente na região dos ensaios imprime ao substrato uma 

grande variação de porosidade. Diante disso, pode-se apresentar ao longo do perfil áreas 

de maior adensamento de partículas de pequena granulometria, tais como, frações de 

areia, silte e argila, como também potencial para gerar espaços vazios consideráveis. 
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Esta condição física do substrato tem uma influência direta sobre o sistema radicular, pois 

existe uma tendência muito grande das raízes de fixação procurarem espaços vazios para 

o seu desenvolvimento. 

Para melhor visualização as raízes expostas foram pintadas de branco, destacando-as em 

relação ao solo. Na trincheira aberta nos pés da árvore nativa da mata Atlântica, neste 

caso uma Sibipiruna, verificou-se que o sistema radicular se concentra no perfil até 1,0 m 

de profundidade, não sendo verificadas raízes de fixação concentradas a partir desta 

profundidade.  

Conforme pode ser visto na figura 4.16, verifica-se uma raiz pivotante que penetrou no 

substrato a cerca de 1,0 m de profundidade, aproveitando uma fenda no substrato. Esta 

característica é de suma importância na fixação da árvore, sendo que a maior parte das 

raízes concentrou até 0,5 m de profundidade, com desenvolvimento horizontal. 

 

Figura 4.16. Sistema radicular da Sibipiruna. 

A predominância do crescimento horizontal das raízes superficiais deve-se ao fato de um 

adensamento grande de partículas de finos, gerando uma área compacta. Essa região pode 

ser um impedimento físico ao aprofundamento das raízes, conforme foi verificado no 

Horizonte B2. 

Já o Eucalyptus é conhecido pela sua agressividade, tanto na adaptação a solos de baixa 

fertilidade quanto às condições físicas mais adversas, podendo ser encontrado em quase 
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todo tipo de solo existente no Brasil. Para esta espécie é esperado a ocorrência de raízes 

mais profundas, por ser uma espécie que busca água em profundidade. 

Com base na análise da trincheira aberta na base do Eucalyptus (Figura 4.17), é possível 

observar a diferença do sistema radicular. As raízes foram verificadas em profundidades 

bem maiores que o cenário encontrado na trincheira aberta na região de essência nativa. 

Neste caso, foi verificado até aproximadamente 2m, reforçando a consideração da razão 

aproximada de 10% em relação a  altura das árvores, que neste caso apresentam um dossel 

médio aproximada de 20 m. Foi verificado também o desenvolvimento de maior número 

de raízes principais de fixação.  

Outra variação interessante deste sistema radicular foi o desenvolvimento de radicelas em 

maiores profundidades, observado até 1,5 m de profundidade, aproximadamente. Não 

predominando no horizonte superficial, o que demonstra maior capacidade de absorção 

de água e nutrientes ao longo do perfil do substrato. 

Verificou-se ainda que, com maior desenvolvimento radicular, esta planta também ocupa 

uma maior área do substrato com seu sistema radicular, não só no tocante a profundidade, 

como também na ocupação lateral, permitindo uma maior abrangência das raízes ao longo 

de todo o perfil. 

 

Figura 4.17. Sistema radicular do Eucalyptus. 
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Uma das hipóteses levantadas durante o planejamento dos estudos de estabilidade de 

taludes, com a presença de espécies arbóreas, seria o diferencial de fertilidade nos 

horizontes dos substratos. Este diferencial poderia, por sua vez, ser inibidor do 

aprofundamento radicular. Sendo assim, o sistema radicular das espécies se concentraria 

na parte superior e, consequentemente, desenvolveriam poucas raízes de sustentação, 

provocando a queda dessas árvores. 

Em uma Pilha de Estéril onde não existe o controle do material que é depositado devido 

a ser formada de acordo com a litologia da lavra, sobre o ponto de fertilidade para as 

plantas, a diferenciação de fertilidade de substrato é esperada. Este fato é acentuado pelas 

correções de fertilidade ocorridas na camada superficial do substrato no momento da 

revegetação da pilha. 

As análises de solo foram feitas no laboratório do IMA – Instituto Mineiro de 

Agropecuária, conforme apresentado na figura 4.18. Foram realizadas coletas de amostras 

para análises nas trincheiras de acordo com a identificação de variação do horizonte de 

cada área. No substrato da Sibipuruna foram coletadas amostras nas profundidades: 

• 0 a 20 cm: Horizonte A; 

• 20 a 50 cm: Horizonte B1; 

• 50 a 100 cm: Horizonte B2; 

• 100 a 150 cm: Horizonte A. 

No substrato da espécie de Eucalyptus, foram coletadas amostras nas profundidades: 

• 0 a 30 cm: Horizonte A; 

• 30 a 60 cm: Horizonte B1; 

• 60 a 120 cm: Horizonte A. 
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Figura 4.18. Resultado dos ensaios de fertilidade 

No tocante a fertilidade, não foi verificada nas análises nenhum impedimento que pudesse 

inibir o crescimento radicular em níveis mais profundos. Além disso, os horizontes 

apresentaram equilíbrio de todo o complexo sortivo. 

Os resultados das análises granulométricas mostram que os substratos apresentaram 

textura média com grande predominância de areia fina e teores baixos de argila, o que 

justifica a baixa CTC. 

Desta forma, não existe impedimento químico para o desenvolvimento radicular. De 

acordo com a composição química, poderia ser entendido como um estímulo para o 

desenvolvimento, o que não significa que os impedimentos físicos não estejam presentes. 

A análise das trincheiras mostrou a presença de raízes de sustentação em profundidades 

superiores a 1,5 m e, normalmente, ocupando os espaços vazios e as fendas propiciadas 

pelo próprio material ali depositado, já que o mesmo é constituído de blocos em meio ao 

material fino.  

Baseado nas análises realizadas, do ponto de vista geotécnico, vale ressaltar que o 

desenvolvimento de raízes pivotantes através de fendas pode ajudar na coesão local. É 

observado que o desenvolvimento de raízes de fixação é de acordo com o porte da árvore 

e com a necessidade de suporte em relação ao ambiente.  
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Conforme o local com maior incidência de vento ou maior inclinação, maior será ao 

desenvolvimento dessas raízes. Instabilidades locais em apenas 1 árvore acontecem, 

normalmente, a partir de uma atividade de vento excepcional, no caso de interferência 

humana ou morte da árvore. A inclinação de apenas uma árvore, pode estar ligada também 

a busca por luz. 

Os primeiros 6m, conforme descrito no furo de sondagem SM-11, é constituído por um 

material fofo com plasticidade nula. Visando caracterizar melhor essa camada, foram 

retirados 3 blocos indeformados de cada área onde foram escavadas as trincheiras. Dois 

blocos foram retirados em pontos sem a presença de raízes e os outros 4 foram retirados 

com raízes para possibilitar o ensaio de cisalhamento direto e de maneira comparativa, 

obter os parâmetros para o solo com e sem raiz. 

Devido ao material superficial da pilha ter baixa coesão, com granulometria muito 

variada, encontrou-se grande dificuldade em coletar as amostras, não sendo possível 

coletar nos pontos onde existiam quantidades significativas de raízes.  

A figura 4.19 e 4.20 apresentam os pontos de coleta das amostras para as análises 

botânicas e a coleta dos blocos. 

  
Figura 4.19. Ponto de coleta das amostras indeformadas 
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Figura 4.20. Coleta de amostra indeformada 

As amostras coletadas apresentaram desde frações de argila até pedras de mão. Os pontos 

selecionados precisaram ser relocados para possibilitar a coleta e a caracterização do solo. 

Paria (2015) realizou ensaios de cisalhamento direto de grande porte em estéril de mina. 

A caixa deste equipamento apresenta 20 cm de largura e 5 cm de altura. Este autor 

concluiu que a obtenção de parâmetros de resistência de estéreis granulares mostrou-se 

mais consistentes em equipamentos de grande porte.   

 

Figura 4.21. Equipamento de cisalhamento direto de grande porte (Paria, 2015). 

No presente trabalho, foram realizados ensaios de cisalhamento direto de grande porte, 

conforme ilustrado na figura 4.22. Estes corpos de prova foram talhados das amostras 

indeformadas, mantendo as características do local. 
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Figura 4.22. Moldagem para ensaio de cisalhamento de grande porte 

Os ensaios foram realizados no mês de maio do ano de 2016 no laboratório de solos do 

Núcleo de Geotecnia da Universidade Federal de Ouro Preto – NUGEO. 

 

Figura 4.23. Equipamento de ensaio de cisalhamento direto de grande porte 

Previamente, foi realizado um ensaio de cisalhamento direto convencional para definição 

da velocidade a ser aplicada ao ensaio. Procurou-se preservar ao máximo as 

características da amostra, fazendo a extração adequadamente dos blocos indeformados, 

assim como o transporte. Os ensaios foram realizados a uma velocidade constante de 0,05 

mm/min com corpo de prova não inundado, preservando a umidade natural. 
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Para definição das tensões de pré-adensamento, como a área de influência das raízes são 

superficiais, optou-se por baixas tensões, proporcional a profundidade das raízes. Neste 

caso, foram aplicadas as tensões de 40, 80 e 160 kPa.  

Na figura 4.24 é apresentada a envoltória de resistência obtida dos ensaios de 

cisalhamento direto nas amostras indeformadas. A envoltória de ruptura (Coulomb) 

apresenta o intercepto coesivo próximo a 1 kPa e ângulo de atrito de 30°. Para o material 

analisado, a coesão de 1 kPa é muito baixa e a consideração de uma linha de tendência 

pode induzir ao erro, mas certamente trata-se de um material pouco coeso. 

 

Figura 4.24. Envoltória de ruptura da amostra indeformada 

Conforme Paria (2015), o rolamento e deslizamento entre grãos exercem influência na 

resistência ao cisalhamento: no primeiro caso, porque os grãos podem também rolar uns 

sobre os outros, influenciando o contato entre partículas; no segundo, porque os grãos 

podem deslizar uns sobre os outros, originando o atrito. Por sua vez, a rugosidade 

superficial das partículas exerce influência nestes dois fatores. 

O tamanho máximo das partículas presentes em quantidade significativa não deve ser 

superior a um décimo da altura da amostra. Para uma amostra de 20 mm ou 25 mm de 

altura, partículas retidas em uma peneira de 2,0 mm devem ser removidas. (Head, 1994). 
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Como os ensaios foram feitos a partir de blocos indeformados, alguns corpos de prova 

tiveram granulometrias fora do padrão, como mostra a figura 4.25, implicando em um 

resultado não esperado. 

 

Figura 4.25. Material do ensaio da amostra 1. 

Estes ensaios foram adequados para a caracterização do solo sem a presença de raízes. A 

quantidade de raízes presentes nos blocos retirados foi insignificante para a 

representatividade da presença arbórea. Como as raízes tendem a se desenvolverem em 

solos menos compactados, e ao redor de blocos presentes na pilha, a retirada dos 

testemunhos indeformados para ensaios de grande porte torna-se ainda mais dificultada.  

Na tentativa de caracterização da resistência incorporada pelas raízes ao solo, foram feitas 

montagens com o cisalhamento convencional, fazendo a reconstituição na situação 

encontrada em campo, acrescentando raízes manualmente e reduzindo a granulometria 

para tornar o ensaio possível. Esses ensaios tiveram o objetivo de caracterizar apenas o 

acréscimo de resistência devido às raízes. 

Para o ensaio convencional, o material do bloco foi passado na peneira 4, com abertura 

de malha de 4,76 mm. Este processo é necessário para redução dos tamanhos dos grãos, 
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possibilitando o ensaio com a caixa convencional de 4”. Para reconstituição do solo 

dentro do molde, foram aferidas a densidade natural e a umidade.  

   

Figura 4.26. Reconstrução da amostra dentro da caixa de cisalhamento convencional 

Após ensaios executados, foi feita a avaliação do corpo de prova. Foi verificado, 

conforme apresentado na figura 4.27 que as raízes não cisalharam juntamente com o solo 

e sim desprenderam da placa, não conferindo à amostra o resultado esperado. 

 

Figura 4.27. Travamento da raiz na placa  

Em uma ruptura, devido à extensão das raízes dentro do solo, o travamento é esperado, e 

mesmo que o cisalhamento não ocorra exatamente no mesmo ponto do solo, a resistência 

da raiz é conferida ao conjunto solo/raiz. Pelo exposto, esse ensaio não conseguiu 

reproduzir a condição real, revelando assim resultados diferentes dos esperados, 

considerando Gray (1995) e Endo e Tsuruta (1969). 
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Desta forma, para o estudo de caso, o adicional de coesão pelas raízes foi considerado de 

acordo com artigos relacionados, em que ensaios em campo ou verificação de raízes 

isoladas fornecem um amplo material de consulta para definição necessária. 

4.4 DEFINIÇÃO DE PARÂMETROS PARA A ANÁLISE 

Para análise de estabilidade da pilha foi considerada a seção longitudinal representada na 

figura 4.28, pois qualitativamente, considera-se a mais crítica, pela inclinação e posição 

em relação as ombreiras. A figura apresenta a seção, com estaqueamento a cada 10 m, 

resultando em uma pilha com aproximadamente 300 m de projeção horizontal, com 

inclinação média de 30°. 

 

Figura 4.28. Seção transversal analisada 

Os parâmetros geotécnicos avaliados anteriormente foram utilizados em uma camada 

aproximada de 6 m ao longo de toda a pilha com ângulo de atrito igual a 30º e coesão 

igual a 1 kPa. Possivelmente em certos pontos da pilha não ocorre essa cobertura ou esse 

tipo de solo, mas para essa análise, foi considerada essa espessura como uma média 

representativa para toda a pilha. 

A velocidade do vento foi considerada de acordo com a nova metodologia proposta para 

uma região com velocidade do vento igual a 30 m/s. Este valor faz referência ao mapa de 

isopletas para a região onde a pilha se encontra.  

A parte superior da pilha apresenta uma vegetação densa, estimada em 70% de cobertura 

na sua época mais folhosa. Formada por árvores de aproximadamente 5 m, poderia ser 

considerada como um quebra-vento parcial para a área na sequência à jusante. Sendo 

assim, poderia ser avaliada para a área inferior de 20 metros de altura média, apenas as 
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características de altura e permeabilidade dos 15 m aéreos restantes e, como o 

carregamento aplicado é uma carga triangular distribuída, as cargas seriam sobrepostas 

ao longo deste caminhamento. 

Para a pilha em estudo entre as duas áreas, existe uma área de vegetação baixa, com uma 

distância aproximada de 10 vezes a altura da área superior e, conforme o estudo 

apresentado no capítulo específico, nesta distância, o vento já se reestabeleceu e o quebra- 

vento não mais atua como proteção. 

Para a área da pilha ocupada por Eucalyptus, não se observa uma linha definida como é 

o caso de plantações desta espécie, que, normalmente, tem uma cobertura de copas de 

aproximadamente 50%, mas apesar da parte aérea ser um pouco mais esparsa, é uma área 

com alta densidade de sub-bosque. O valor de 40% pode ser uma boa aproximação. Vale 

ressaltar que esse valor refere-se a uma linha de árvores e não o conjunto ao longo de toda 

a pilha. 

Para a massa arbórea, considerando a variação de 2 a 5,2 kPa entre capoeiras e florestas, 

conforme descrito no item específico desse trabalho, foi utilizada, qualitativamente, a 

carga de 3,0 kPa para área de vegetação nativa e 5 kPa para área de Eucalyptus. Para área 

de vegetação rasteira, não foi considerada carga vertical. 

Levando em conta o adicional de coesão, também serão aplicados três critérios, a saber: 

a área de vegetação nativa considerada com adicional de 3,3 kPa, conforme especificado 

por Norris e Greenwood (2006) apud O'Loughlin et al. (1982), para solo pedregoso 

superficial até solos sob florestas variadas de folhas perenes. Já a área de gramíneas, 

considerada com adicional de 4 kPa, conforme Norris e Greenwood (2006) apud Tobias 

(1995) para gramíneas nativa de estação quente, diferenciando, conforme estudado nesse 

trabalho, a profundidade de influência, sendo aplicado 1 m e 0,5 m de profundidade 

respectivamente, distribuídos ao longo das referentes áreas. Por sua vez, a área dos 

Eucalyptus, foi utilizada a coesão adicional de 5 kPa, conforme Styczem e Morgan 

(1995), considerando a média de 3 cm de diâmetro das raízes, conforme definido por Wu 

(2013). A profundidade considerada foi de 2 m, conforme observações em campo.  
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Figura 4.29. Imagens da área intermediária da pilha 

 

Figura 4.30. Parte superior (foto a) e inferior (foto b) da pilha 

A tabela 4.9 apresenta os parâmetros considerados para análise e os coeficientes definidos 

para utilização da metodologia proposta para cálculo da força do vento. 
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Tabela 4.9. Parâmetros utilizados para análise 

 

4.5 ANÁLISE DE ESTABILIDADE – RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Conforme histórico de fotos apresentados, ao longo de 20 anos foi formada a cobertura 

vegetal observada nos dias de hoje. Para avaliar a influência desta camada, foram 

desenvolvidos dois modelos computacionais, retratando 2 cenários distintos, a saber: 

1 - Considerando a pilha no momento de final de construção, onde não será levado 

em conta a cobertura vegetal; 

2 - Considerando a configuração atual, de acordo com a análise da vegetação 

realizada. 

Ponto da Pilha Nativas Gramínieas Eucalyptus Observação

Dossel (m) 5,0 ___ 20,0 Estimativa Visual (Média)

Velocidade do Vento (m/s) 30,0 ___ 30,0

De acordo com o mapa de isopletas de 

velocidade básica. Região do quadrilátero 

ferrífero, MG

Fator Topográfico (S1) 1,0 ___ 0,9 1 para árvores no topo e cosseno 30°

Categoria III = terrenos planos ou ondulados com 

obstáculos, tais como sebes e muros, poucos 

quebra-ventos de árvores, edificações baixas e 

esparsas. (Ex.: granjas e casas de campo (com 

exceção das partes com matos), fazendas com 

sebes e/ou muros, subúrbios a considerável 

distância do centro, com casas baixas e esparsas). 

A cota média do topo dos obstáculos é 

considerada igual a 3,0 m;

Classe C = grupo de árvores para a qual a 

dimensão horizontal ou vertical da superfície 

frontal exceda 50 m

Fator estatístico (S3) 1,0 ___ 1,0

Com impacto ambiental significativo, restrito ao 

limite do empreendimento ou localidade, afetando 

áreas antropizadas e/ou naturais e que demandam 

projeto de mitigação e reparação dos efeitos 

adversos ao meio ambiente.

Velocidade característica 23,4 ___ 23,8 Calculado Vk = VS1S2S3

Densidade da barrerira 0,7 ___ 0,4

Área efetiva (Ae) 3,5 ___ 8,0 Valores esperados de acordo com dossel médio

Coeficiente de arraste (Ca) 0,5 ___ 0,5 De acordo com gráfico relacionado à área efetiva

Pressão dinâmica (q) 34,1 ___ 35,4 Calculado q = Vk²/16

Força do vento para árvores no 

topo - Fve (kN/m²)
0,5 ___ 1,4 Calculado Fve = q.A.Ca

Pressão vertical (kN/m²) 3,0 0,0 5,0 Valores entre 2 e 5kPa, conforme bibliografia

Coesão adicional das raízes - 

C´r (kPa)
3,3 2,0 5,0 Estimado conforme bibliografias

Profundidade das raízes (m) 1,0 0,5 2,0
utilizado 10% da altura da árvore. Os valores 

estão de acordo com investigação realizada

Fator rugosidade (S2) 0,8 ___ 1,0
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A figura 4.31 apresenta o perfil da pilha analisada, considerando o nível de água 

observado nos indicadores de níveis d´água instalados na pilha, as condições de contorno 

observáveis, como surgência na base da pilha e todos os carregamentos e características 

de materiais descritos anteriormente. 

 

Figura 4.31. Estudo de caso – Seção carregada para análise numérica 

A figura 4.32 apresenta uma análise com uma malha mais abrangente, com o objetivo de 

identificar o local onde ocorre o menor fator de segurança, localizando o ponto para 

análise mais detalhada. 

 

Figura 4.32. Análise global – Menor fator de segurança da PDE 
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A figura 4.33 apresenta as 2 análises na parte inferior, onde ocorre os menores fatores de 

segurança, de acordo com os cenários supracitados. A superfície potencial de ruptura 

passa pelo contato entre a camada superior mais fofa, com a camada formada pelo 

material da pilha já mais adensado. Mesmo utilizando a configuração para superfícies 

potenciais de ruptura não circulares, pelas características do material, a superfície 

resultante foi circular. Fato comum para solos homogêneos. Na configuração da pilha no 

final de operação, o fator de segurança apresentado na análise está no limite, onde as 

forças resistentes e atuantes se igualam. Na configuração atual, o fator de segurança é 

ampliado em 10%, reafirmando os estudos realizados por Coppin e Richards (1990); 

Perry, Pedley e Reid (2003). 

 

Figura 4.33. Análise local – Pé da Pilha - Cenários 1 e 2  

Este fato é observado em campo a partir de pequenos movimentos de massa ocorridos ao 

longo do tempo que hoje estão mais estáveis, apresentando menores indícios de 

movimentações. A medida que a vegetação foi se desenvolvendo, aumentou a 

estabilidade local, reduzindo tais movimentos.  

Limitando a profundidade da superfície potencial de ruptura em 10 m, obrigando-a a 

passar mais profunda, o menor fator de segurança ocorre no contato com solo de 

fundação, caracterizado como um xisto, a 30 m de profundidade. Para esta massa 

potencial, a vegetação já não apresenta mais influência, conforme apresentado na figura 

4.34.  
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Figura 4.34. Análise global – Pé da Pilha - Cenários 1 e 2 com superfície de ruptura 

profunda. 

A norma NBR 13029 (ABNT, 2006), que trata da elaboração de projeto para disposição 

de estéril em pilha, recomenda um fator de segurança mínimo de 1,5. Vale ressaltar que, 

o projeto e a execução da pilha é anterior à Norma. 

A parte superior da pilha foi avaliada localmente, também para os dois cenários. Neste 

caso, o desenvolvimento da vegetação gerou pequeno impacto negativo, abaixo de 1%, 

quanto ao fator de segurança, conforme ilustra a figura 4.35. 

 

 

Figura 4.35. Análise local – topo da Pilha - Cenários 1 e 2 

Dependendo dos parâmetros do solo e das características da vegetação, a vegetação pode 

reduzir muito seu efeito na estabilidade do talude, desmistificando o conceito de que as 

árvores no topo são prejudiciais e na base contribuem para a estabilidade. 
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4.6 CONCLUSÕES 

Os resultados mostraram a importância de se considerar a variação da cobertura vegetal 

e geotécnica da pilha. O estudo de caso forneceu diferentes influências da vegetação no 

talude, mostrando a necessidade da caracterização e das análises específicas para cada 

região da pilha, principalmente quando se trata de taludes muito amplos. 

A coleta da amostra indeformada de solo com uma quantidade representativas de raízes 

não foi possível devido à presença de blocos, baixa coesão do solo e pelo fato do 

desenvolvimento das raízes arbóreas se desenvolverem em solos menos compactados e 

ao redor de blocos presentes na pilha. Estes aspectos se refletiram nos ensaios de 

cisalhamento direto em laboratório. 

O ensaio de cisalhamento direto de grande porte e/ou convencional não se mostraram 

adequados para ensaios do sistema solo-raiz, considerando raízes arbóreas. A altura da 

caixa não permitiu que a aderência de contato das raízes com o solo fosse suficiente para 

o cisalhamento das mesmas, ocorrendo o deslizamento axial, não representando o ganho 

esperado para a coesão. Vale ressaltar que este resultado pode ser diferente para solos 

com raízes de pequeno diâmetro, como por exemplo, raízes de gramíneas. 

Já para a caracterização do solo da pilha, o ensaio do cisalhamento direto de grande porte 

apresentou bom resultado. Este se mostrou mais adequado que o convencional devido à 

variação granulométrica da amostra.  

Foram observadas raízes em profundidades adequadas ao porte das árvores por não ter 

impedimento químico, possivelmente por um tratamento da fertilidade do solo na 

finalização da pilha, conforme confirmado pelos ensaios. O que se faz revelar a 

importância deste tratamento no fechamento de uma estrutura deste tipo. 

A pilha analisada apresenta uma vegetação adequada do ponto de vista de estabilidade 

geotécnica, não tendo impacto na parte superior, devido a um dossel médio mais baixo e 

fornecendo um ganho de segurança na parte inferior com o crescimento da vegetação, 

chegando a 10% no estágio atual. Apesar do ganho apresentado, a pilha ainda necessita 

de adequações geotécnicas perante indicativa normativa.  
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CAPÍTULO 5  
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS E SUGESTÕES PARA TRABALHOS 

FUTUROS 

5.1 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Este trabalho apresentou uma nova metodologia para a definição da força do vento em 

análises de estabilidade de taludes, considerando a vegetação arbórea; também trabalhou 

os vários parâmetros que afetam diretamente a segurança da estrutura, finalizando com a 

aplicação em um estudo de caso real. Destaca-se a apresentação de resultados 

quantitativos, diferente de várias abordagens qualitativas observadas na literatura.  

O presente estudo vem como resposta às dúvidas frequentes do setor geotécnico, 

principalmente minerário sobre o fechamento de estruturas em que dificilmente são 

observadas respostas claras a respeito do tipo árvores e de locais que possam ser utilizados 

para a revegetação de áreas antropizadas.  

A metodologia para determinação da força do vento desenvolvida com base na Norma 

NBR 6123 (ABNT, 1988) a partir de conhecimentos da engenharia estrutural, geotécnica 

e florestal, se mostrou mais sensível às características do talude e região em relação à 

metodologia utilizada atualmente. 

Nesta, considera-se mais detalhes do entorno e da vegetação, descrevendo melhor as 

condições específicas e fazendo uso de critérios já enraizados em outras ciências. Vale, 

também ressaltar a simplicidade para a utilização do método proposto, devido às 

características necessárias serem mais claras, mesmo obtidas a partir de observações. 

A força do vento assim como a coesão adicional ao solo pelo enraizamento e o peso 

próprio arbóreo associados podem influenciar positivamente ou negativamente, 

dependendo da posição no talude e características da vegetação. Árvores muito altas e 

com cobertura de copa muito grande no topo do talude tendem a influenciar 

negativamente. Já no base do talude, o peso de árvores maiores tendem a contribuir 

positivamente, no entanto, dependendo da inclinação do talude e dossel médio das árvores 

em relação à altura do talude, exposição ao vento, etc, esse efeito pode se inverter. Para 

todos os casos uma análise específica precisa ser feita para avaliar a real influência.  
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Para taludes projetados é importante considerar a revegetação com um olhar também 

geotécnico. A inserção de novas espécies ou a regeneração das existentes no entorno 

devem ser avaliadas. 

A arquitetura das raízes tende a copiar a forma das copas das árvores. Na falta de uma 

investigação mais detalhada, a utilização de 10% da altura como camada de influência 

das raízes pode ser uma boa aproximação. A partir desta profundidade, a quantidade de 

raízes, mesmo estando presente, é pouco representativa pelo espaçamento entre árvores, 

como é o caso do Eucalyptus destacado no estudo em questão. 

Os resultados do estudo de caso mostram a importância de um planejamento da 

revegetação pensando em longo prazo com um olhar geotécnico. Se bem planejado, os 

ganhos podem ser maximizados, do contrário, podem comprometer a estrutura no futuro 

anos após a paralização. Vale ressaltar por exemplo que, mesmo após o fechamento de 

uma mina, a responsabilidade de um sinistro pode recair sobre o empreendedor, 

independente do uso futuro atribuído.  

No mais, todo e qualquer esforço que se possa desprender para cumprir o planejado e 

assim, evitar quaisquer danos ao meio ambiente, a sociedade ou ao ser humano, faz-se 

plenamente necessário; o que evidencia a relevância do presente estudo.   

O enraizamento da pilha avaliada foi observado em profundidades adequadas devido a 

não se ter impedimentos químicos. Nesta linha, na finalização de uma pilha ou talude de 

aterros quaisquer, é importante a aplicação de adubação e correção de solo. A percolação 

da água transporta os nutrientes dissolvidos para as camadas mais profundas, permitindo 

que as raízes possam crescer, fortalecendo uma camada mais espessa do solo. 

Já para a recuperação ambiental, pensando em fechamento da estrutura, é aconselhável 

que a vegetação inserida esteja de acordo com as espécies nativas e observada no entorno, 

sendo as árvores mais altas para a base e mais baixas para o topo. Além de corroborar 

para a reabilitação consciente da área, a consideração do tema no projeto se torna mais 

assertivo devido a regeneração da vegetação do entorno não alterar os parâmetros futuros 

definidos. Para isso, o cálculo de estabilidade da geometria final deve considerar essa 

vegetação e variações esperadas que pode ocorrer ao longo do tempo. 
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Portanto, à medida que consideramos novas variáveis, muitas vezes ignoradas, nossas 

incertezas são reduzidas. Para estruturas geotécnicas projetadas é importante a 

consideração do tema trabalhado, observando o entorno e o que se pode desenvolver por 

ação do homem ou naturalmente, para termos maior clareza da estabilidade em longo 

prazo. 

5.2 SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 

Ao longo deste estudo, muitas variáveis foram trabalhadas para avaliação da presença de 

árvores em taludes. Algumas considerações não foram desenvolvidas neste trabalho e 

podem constituir novas frentes de pesquisas, contribuindo ainda mais para o 

entendimento da temática investigada. Dentre elas são propostas as seguintes abordagens: 

• Ensaios in loco e de ruptura uniaxial de raízes isoladas parecem mostrar-se mais 

eficientes, conforme observado nos trabalhos citados. Os ensaios in loco ainda 

apresentam o ganho de manutenção das propriedades das raízes que vão se perdendo 

a partir do momento que são seccionadas e retiradas do solo. Ao perceber a 

dificuldade de se estabelecer a resistência do sistema solo-raiz, o desenvolvimento 

de um ensaio específico, fomentando esta temática, seria de muita valia.  

• Estas características são específicas para cada tipo de solo e tipo de árvore, portanto, 

uma campanha, caracterizando a profundidade e a arquitetura do enraizamento de 

acordo com o solo contribuiria, significativamente, para a referente linha de pesquisa, 

podendo até mesmo criar um manual brasileiro regionalizado recomendando 

diferentes vegetações como mitigação de escorregamentos para cada estrato em 

declive, conforme citado o estudo realizado na Indonésia. 

• Uma outra variável, o coeficiente de arraste, poderia ser trabalhada com modelos 

reduzidos diversos, calibrando o gráfico para definição do módulo deste parâmetro. 

• Este trabalha ressalta a importância de realização de análise de como a estrutura será 

no futuro e considerar este ponto nas análises de estabilidade. Um estudo voltado 

para essa previsão futura, considerando elementos ligados ao desenvolvimento 

arbóreo como a orientação para exposição ao sol, fertilidade e características do solo 

e demais variáveis ligadas à engenharia florestal completaria esse aspecto. 
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• Outro ponto importante seria uma pesquisa sobre a influência da chuva em camadas 

superficiais, definindo critérios e padrões de infiltração, franja de umidade em 

relação ao tempo de chuva, pós chuva e grau de saturação da camada. 

• Da mesma maneira que a proposta foi aplicada em um estudo de caso para uma pilha 

de estéril, um trabalho realizado de aplicação da metodologia em taludes naturais 

poderia ser realizado. 

• Nesta mesma linha, a utilização do método proposta em um estudo comparativo a 

partir de um histórico de escorregamentos em taludes distintos poderia corroborar 

para aprimoramento e verificação da validade do estudo colocado. 

Enfim, muito ainda se pode examinar e refletir sobre a influência da vegetação arbórea 

na estabilidade de taludes, em busca de uma melhor harmonização de investimentos 

financeiros em uma perspectiva ambiental, social e humanitária. Afinal, como se fez 

revelar no estudo de caso, a importância de um planejamento da revegetação pensando 

em longo prazo, com um olhar geotécnico e florestal, pode maximizar os ganhos; do 

contrário, pode comprometer a estrutura no futuro. Portanto, as sugestões por ora expostas 

se fazem de extrema importância e relevância à continuidade do aprimoramento reflexivo.   
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METODOLOGIA PARA DETERMINAÇÃO DA FORÇA DO VENTO EM 

TALUDES ARBORIZADOS 
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1. Metodologia para determinação da força do vento 

 

A metodologia proposta coloca como necessário o conhecimento de três parâmetros: 

• Pressão dinâmica (q) – Associada à velocidade do vento, fatores topográficos 

e do entorno; 

• Coeficiente de arrase (Ca) – Associado à área efetiva em relação à área de 

projeção que recebe a carga do vento; 

• Coeficiente de forma ou área efetiva (Ae) – Associado a força do vento sobre 

o elemento plano, atuando perpendicularmente a estrutura. 

A Força do vento é obtida conforme equação (1.1) 

𝐹𝑣𝑒 =  q. A𝑒. C𝑎    (1.1) 

Onde:  

Fve = Força devido ao vento (kN); 

Ca = Coeficiente de força ou arraste; 

q = Pressão dinâmica (kN/m²); 

Ae = Coeficiente de forma ou área efetiva de referência (m²). 

1.1   Pressão Dinâmica (q) 

A pressão dinâmica (q) é definida em função da velocidade característica do vento (Vk), 

conforme equação (1.2) e esta, em função velocidade básica do vento (V0), multiplicada 

por fatores topográficos (S1), estatísticos (S3) e de rugosidade em relação ao espaço 

anterior ao local analisado (S2), conforme equação (1.3).  

q = Vk
2/16        (1.2) 

 

Vk = V0S1S2S3       (1.3) 
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A velocidade básica do vento “V0”, refere-se a uma rajada de vento de 3 segundos, 

considerando um período de retorno de 50 anos, ocorrida a uma altura de 10 m em campo 

aberto. Os valores determinados para cada região do país, estão apresentados na figura 

1.1. 

 

Figura 1.1 - Isopletas da velocidade básica (m/s) 

Os fatores S1, S2 e S3 são definidos como se seque: 

•   Fator topográfico S1 

Para determinação desse fator, utiliza-se como parâmetro o cosseno do ângulo do talude, 

para se definir o módulo da força do vento na direção pretendida, conforme figura 1.2.  
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Figura 1.2   Inclinação do talude  

• Fator de rugosidade S2 

Este fator considera a combinação entre a rugosidade do terreno e a dimensão do 

obstáculo, apresentando uma tabela para classificação. 

A rugosidade do terreno é dividida em 5 categorias que deverão ser qualificadas.  

Categoria I = Superfícies lisas de grandes dimensões com mais de 5 km de extensão, 

medida na direção e sentido do vento incidente. (Ex.: mar calmo, lagos e rios, pântanos 

sem vegetação); 

Categoria II = Terrenos abertos em nível ou aproximadamente em nível, com poucos 

obstáculos isolados, tais como árvores e edificações baixas. (Ex.: zonas costeiras planas, 

pântanos com vegetação rala, campos de aviação, fazendas sem sebes ou muros). A cota 

média do topo dos obstáculos é considerada inferior ou igual a 1,0 m; 
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Categoria III = Terrenos planos ou ondulados com obstáculos, tais como sebes e muros, 

poucos quebra-ventos de árvores, edificações baixas e esparsas. (Ex.: granjas e casas de 

campo (com exceção das partes com matos), fazendas com sebes e/ou muros, subúrbios 

a considerável distância do centro, com casas baixas e esparsas). A cota média do topo 

dos obstáculos é considerada igual a 3,0 m; 

Categoria IV = Terrenos cobertos por obstáculos numerosos e pouco espaçados, em zona 

florestal, industrial ou urbanizada. (Ex.: zonas de parques e bosques com muitas árvores, 

cidades pequenas e seus arredores, subúrbios densamente construídos de grandes cidades, 

áreas industriais plena ou parcialmente desenvolvidas). A cota média do topo dos 

obstáculos é considerada igual a 10 m; 

Categoria V = Terrenos cobertos por obstáculos numerosos, grandes, altos e pouco 

espaçados. (Ex.: florestas com árvores altas, de copas isoladas, centros de grandes 

cidades, complexos industriais bem desenvolvidos). A cota média do topo dos obstáculos 

é considerada igual ou superior a 25 m. 

Quanto à dimensão do obstáculo ou dimensões da barreira arbórea, estas são divididas de 

A a C.  

Classe A = Árvores isoladas ou grupo de árvores com dimensão horizontal ou vertical 

que não exceda 20m ou com espaçamento entre as árvores maior que a largura da 

dimensão considerada, independente das dimensões; 

Classe B = Grupo de árvores para a qual a dimensão horizontal ou vertical da superfície 

frontal esteja entre 20 m e 50 m; 

Classe C = Grupo de árvores para a qual a dimensão horizontal ou vertical da superfície 

frontal exceda 50 m. 

Desta forma, a partir da análise da rugosidade do terreno anterior ao talude e das 

dimensões da barreira arbórea, obtém-se o valor de S2 pela tabela 1.1.  
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Tabela 1.1 - Valores de S2  

 

 

• Fator estatístico S3 

O fator estatístico S3 tem por base o grau de segurança requerido, isso é, trata-se da 

consequência em caso de falha. É definido conforme o maior impacto observado, dentro 

das opções descritas na tabela 1.2. 

Tabela 1.2 - Parâmetros propostos para definição de S3 

 

 

A B C A B C A B C A B C A B C
≤ 5 1,06 1,04 1,01 0,94 0,92 0,89 0,88 0,86 0,82 0,79 0,76 0,73 0,74 0,72 0,67

10 1,10 1,09 1,06 1,00 0,98 0,95 0,94 0,92 0,88 0,86 0,83 0,80 0,74 0,72 0,67

15 1,13 1,12 1,09 1,04 1,02 0,99 0,98 0,96 0,93 0,90 0,88 0,84 0,79 0,76 0,72

20 1,15 1,14 1,12 1,06 1,04 1,02 1,01 0,99 0,96 0,93 0,91 0,88 0,82 0,80 0,76

30 1,17 1,17 1,15 1,10 1,08 1,06 1,05 1,03 1,00 0,98 0,96 0,93 0,87 0,85 0,82

40 1,20 1,19 1,17 1,13 1,11 1,09 1,08 1,06 1,04 1,01 0,99 0,96 0,91 0,89 0,88

50 1,21 1,21 1,19 1,15 1,13 1,12 1,10 1,09 1,06 1,04 1,02 0,99 0,94 0,93 0,89

60 1,22 1,22 1,21 1,16 1,15 1,14 1,12 1,11 1,09 1,07 1,04 1,02 0,97 0,95 0,92

Categoria

Z (m)
IV V

Classe ClasseClasse
I II III

Classe Classe

Grupo Nível Meio Ambiente Ocupacional S3

1 CATASTRÓFICA

Com impacto ambiental significativo, alcançando áreas 

externas ao limite do empreendimento ou localidade, 

afetando áreas antropizadas e/ou naturais e que 

demandam projeto de mitigação e reparação dos efeitos 

adversos ao meio ambiente.

Talude cuja ruina pode atingir áreas com alto 

fator de ocupação e presença de locais 

públicos, como escolas, hospitais, quarteis 

de bombeiros ou forças de segurança, 

dificultando a ação pós falha

1,1

2 CRÍTICA

Com impacto ambiental significativo, alcançando áreas 

externas ao limite do empreendimento ou localidade, 

afetando áreas antropizadas sem efeitos adversos ao 

meio ambiente.

Talude cuja ruina pode atingir áreas com alto 

fator de ocupação ou interdição de acessos 

principais como avenidas importantes ou 

autopistas

1

3 GRAVE

Com impacto ambiental significativo, restrito ao limite do 

empreendimento ou localidade, afetando áreas 

antropizadas e/ou naturais e que demandam projeto de 

mitigação e reparação dos efeitos adversos ao meio 

ambiente.

Talude cuja ruina pode atingir áreas com 

baixo fator de ocupação ou acesso 

secundários com movimento médio

0,95

4 MODERADA

Com impacto ambiental significativo, restrito ao limite do 

empreendimento ou localidade, afetando apenas áreas 

antropizadas, sem efeitos adversos ao meio ambiente.

Talude cuja ruina pode atingir áreas com 

baixo fator de ocupação ou acessos 

secundários.

0,88

5 LEVE Sem impacto ambiental significativo. Sem ocupação à jusante do talude 0,83



 

I.7 

 

Definidos os parâmetros para obtenção da velocidade do vento que incide sobre as 

árvores, é preciso detalhar o obstáculo, em relação a sua área efetiva (Ae) e o coeficiente 

te de arrasto (Ca) 

1.2    Área efetiva (Ae) e Coeficiente de Arraste (Ca) 

A área efetiva está relacionada com a barreira de impacto do vento. Devem ser 

consideradas a largura, a altura e a permeabilidade.  

A permeabilidade pode ser estabelecida a partir de uma foto, em que se separa as partes 

cobertas das partes descobertas em toda a área relacionada à altura das árvores 

consideradas.  

Caso essa quantificação seja feita de maneira qualitativa observacional, sugere-se a 

divisão entre barreiras ralas, mediamente densa, densa e muito densa, sendo: 

• Ralas – Utilizar entre 20 e 40% de área efetiva (60 a 80% de permeabilidade); 

• Mediamente densa – Utilizar entre 41 e 55% de área efetiva (45 a 59% de 

permeabilidade); 

• Densa – Utilizar entre 56 e 70% de área efetiva (30 a 44% de permeabilidade); 

• Muito densa – Utilizar entre 71 e 90% de área efetiva (10 a 29% de 

permeabilidade). 

Definida a área efetiva, o coeficiente de arraste é determinado com base nestes 

parâmetros, conforme figura 1.3. 

 

Figura 1.3 - Coeficiente de arrasto (Ca) para barreiras arbóreas 
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2. FORMA DE APLICAÇÃO DA FORÇA  

 

Após determinação da força, para aplicação em modelos de cálculo, como o carregamento 

é transmitido para o talude através das raízes, este carregamento deverá ser aplicado na 

superfície do terreno, conforme destacado em vermelho na figura 1.4. 

                

Figura 2.1 - Aplicação de carregamento 

Podem ocorrer casos de linhas bem definidas, com distância descampada entre elas. Neste 

caso, para distâncias abaixo de 5 vezes a altura da barreira, poderá ser utilizada a mesma 

configuração. De 5 a 10 vezes a altura, poderá ser utilizado 70% e acima disso poderá ser 

utilizado 100%, conforme ilustrado na figura 1.5. 

 

Figura 2.2 - Aplicação de carregamento do vento em áreas descampadas 


