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RESUMO 
______________________________________________________________________ 

 

Este trabalho apresenta o estudo de uma ruptura em um talude no Morro do 

Curral, localizado na Vila São José – Ouro Preto. O principal objetivo é avaliar o 

comportamento do maciço rochoso. Foi feita a caracterização geotécnica do xisto 

Sabará, litotipo preponderante na encosta; e foram realizadas retroanálises da ruptura a 

partir de parâmetros obtidos em ensaios de cisalhamento direto, coesão e ângulo de 

atrito, utilizando o programa Geo-Slope. Os cálculos levaram em conta a geometria da 

superfície de ruptura e na falta de dados sobre as condições hidrogeológicas, optou-se 

pelo cálculo do fator de segurança com talude saturado e seco. 

Os principais minerais detectados na análise mineralógica foram: quartzo, sericita, 

hematita, muscovita e caulinita. O material não apresentou plasticidade nem liquidez. 

Tem textura de um silte arenoso e silte areno-argiloso. Os índices físicos tiveram 

valores médios de: e = 0,62; n = 38%;  γ = 20,17 kN/m3; Gs = 2,63 a 3,02. 

Relacionando a equação de Coulomb com os coeficientes lineares e angulares do 

gráfico – tensão de cisalhamento versus tensão normal (50, 100, 200 e 400 kPa) – foram 

obtidos na condição de umidade natural: φ’ (26º a 36º) e c’ (0 a 17 kN/m2); e para 

condições saturadas: φ’ (19º a 24º) e c’ (0 a 20 kN/m2). O ângulo de atrito sofreu 

redução em até 44% no caso saturado. 

O fator de segurança, obtido na retroanálise, mostrou a instabilidade do talude 

mediante a saturação. O talude seco teve em média um fator de segurança de 1,28 e 

quando saturado caiu para 0,91. Chuvas e a ocupação inadequada da encosta aumentam 

os riscos de movimentos de massa no Morro do Curral. 

 

 

 

 

Palavras-Chaves: Xisto, Cisalhamento direto, Retroanálise. 
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ABSTRACT 
______________________________________________________________________ 

 

This work has presented the study of a failure in an urban slope of the Morro do 

Curral’s hill, situated in the Vila São José – Ouro Preto. The main objective is to 

evaluate the behavior of the rock mass. The geotechnical characterization of Sabará’s 

schist, principal rock mass type of the hill, has been done. Also, back analyses using the 

parameters obtained in direct shear tests, cohesion and friction angle have been done 

through the software Geo-Slope. The calculations have considered the failure surface 

geometry and because of the lack of knowledge about hydrogeologic conditions, the 

safety factors for dry and saturated conditions have been estimated. 

The essentials minerals detected in the mineralogical analysis were: quartz, 

sericite, hematite, muscovite, kaolinite. The rock material has not presented plasticity 

and liquid limit either. It has had the texture of silt sand and silt sand-argillaceous. The 

average physical indices have been approximately: e = 0.62; n = 38%; γ = 20.17 kN/m3; 

Gs = 2.63 a 3.02.  

Coulomb’s equation has yield shear stress versus effective normal stress (50, 100, 

200 and 400 kPa) – there has been obtained φ’ (26º a 36º) and c’ (0 a 17 kN/m2) for 

natural humidity conditions; and for saturated conditions: φ’ (19º a 24º) and c’ (0 a 20 

kN/m2). The friction angle has had a reduction of 44% for saturated conditions.  

The back analyses have showed that the saturated slope is unstable.  The average 

safety factor for a dry slope has been 1.28 and for a saturated slope 0.91. The rains and 

the inadequate occupation of the hill have increased the risk of mass movements in 

Morro do Curral. 

 

 

 

 

Keys words: Schist, Direct Shear Tests, Back Analysis. 
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CAPÍTULO 1 

 

INTRODUÇÃO 

 

 A estabilização de taludes apresenta inegável importância em nosso país. São 

antigos os problemas causados às populações instaladas nas encostas de cidades como 

Petrópolis, Santos, Salvador, Ouro Preto, Olinda e inumeráveis outras. No Brasil, várias 

são as cidades e zonas metropolitanas que apresentam histórico de ocorrência de 

movimentos de massa, com vítimas fatais e/ou danos materiais decorrentes; Ouro Preto 

é uma das prejudicadas nesse aspecto. 

 

Características morfológicas, climáticas e geológicas; o relevo forte e o alto índice 

pluviométrico, entre outros fatores, predispõem movimentos de massa e processos 

erosivos nas formações rochosas de Ouro Preto.  

 

A caracterização geomorfológica das encostas permite definir formas, locais e 

regiões mais e menos estáveis, assim como caracterizar os processos e os vetores da 

evolução geológica natural das encostas, direcionando desta forma a ocupação ou 

utilização das mesmas, em nível regional e local.(Guidicini e Nieble, 1984). 

 

Dentre os fatores que devem ser citados como os mais importantes 

desencadeadores de movimentos de massa em encostas destacam-se os de ordem 

climática, as condicionantes decorrentes da vegetação, o intemperismo, e a ação 

antrópica (Wolle, 1981). 

 

Nesse trabalho apresenta-se um estudo de caso de uma ruptura em encosta 

localizada na cidade de Ouro Preto, onde a ação antrópica levou ao aparecimento de 



condições propícias à ocorrência de processos de instabilização. Essa área foi 

submetida a retaludamento devido, justamente, a problemas passados de movimentos 

de massa.    

 

O estudo e considerações sobre os problemas de estabilidade de taludes podem ser 

divididos em quatro fases: estudo de investigação, elaboração do projeto, execução das 

obras e monitoramento. O exposto nesta dissertação situa-se na primeira fase, à qual, 

geralmente, dá-se pouca importância; e se bem detalhada, acarreta maior segurança e 

economicidade às outras fases.  

 

O talude escolhido para estudo, tem aproximadamente 19 metros, localiza-se na 

Vila São José, final da Rua Dr. Horlando Ramos, na encosta conhecida como “Morro 

do Curral”, o acesso é pela Rua Dr. Horlando Ramos, através de um lote, por enquanto 

vago. A Figura 1.1 mostra a localização do Morro do Curral.  
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 Figura 1.1: Mapa de localização. 

 
Este trabalho justifica-se em decorrência de acidentes e prejuízos causados por 

fortes chuvas, em tempos passados; e ainda, pelos riscos iminentes desses movimentos 

nas encostas da cidade. Vários trabalhos foram realizados, para caracterizar e propor 

medidas corretivas para problemas em encostas de Ouro Preto, dentre eles: Carvalho 

(1982); Sobreira (1989, 1990); Sobreira et. al.(1990); Bonuccelli (1999); Fernandes 

(2000); Pinheiro (2002). 

 

A Figura 1.2 mostra o talude e a Figura 1.3 o acesso até a área em estudo. 
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Figura 1.2: Talude em estudo. 
 
 

Figura 1.3: Acesso pelo lote vago na Rua Dr. Horlando Ramos. 
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1.2 – OBJETIVOS 
 

 Este trabalho visa contribuir para o estudo de estabilidade de taludes, enfocando o 

comportamento do maciço rochoso no Morro do Curral. Pretendeu-se também 

contribuir com o levantamento de dados para caracterização geotécnica desse maciço. 

 

A obtenção da resistência ao cisalhamento do material rochoso, bem como as 

diversas propriedades físicas medidas em laboratório e a detalhada descrição da 

mineralogia; enfim, a caracterização do material que constitui o talude, são importantes 

objetivos deste trabalho, já que se verifica grande carência de dados acerca dos 

materiais que constituem as encostas de risco em Ouro Preto e particularmente do 

maciço do Morro do Curral. Neste sentido a caracterização dos materiais reveste-se de 

grande significado para trabalhos posteriores, sejam de análise de riscos geotécnicos ou 

de proposição de medidas mitigadoras dos movimentos em encostas. 

 

A partir dos parâmetros de resistência e propriedades físicas da rocha obtidos nos 

ensaios de laboratório, foi possível realizar retroanálises utilizando o software Geo-

Slope International (2002). As retroanálises tiveram por objetivo a aferição das 

propriedades medidas, a fim de corrigir eventuais problemas na determinação da 

resistência do material, relacionados aos efeitos de escala; bem como avaliar se os 

procedimentos adotados neste trabalho levam a análises de estabilidade satisfatórias do 

ponto de vista da engenharia.  

 

 

1.3 – ASPECTOS GERAIS DA ÁREA ESTUDADA 
 

O maciço rochoso do Morro do Curral pertence ao Grupo Sabará – Super Grupo 

Minas, composto de filitos, xistos, grauvacas, subgrauvacas, tufos metamorfoseados e 

formação ferrífera. Sua litologia é complicada pela variação de metamorfismo, 

originando-se quartzo-clorita-sericita-xisto, biotita-xisto e outros (Dorr II, 1969). O 
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estudo do Grupo Sabará é ainda mais complicado pelo fato de que em muitos pontos o 

Grupo se transformou pelo intemperismo num saprolito, sendo escassas as exposições 

de rocha fresca. O xisto, nos locais mais alterados, tem uma coloração de marron a 

avermelhado, demonstrando sua oxidação. 

 

Morfologicamente a encosta tem inclinação média de 45º, altura da ordem de 50 

m, comprimento na base de 151 m. Apresenta perfil irregular, com escarpas quase 

verticais e aproximadamente paralelas, vertentes irregulares, com declives variáveis. 

Apresenta no seu topo uma cobertura vegetal rasteira. A drenagem é representada por 

dois talvegues principais (Fernandes, 2002). 

 

Uma vez que o xisto encontra-se profundamente alterado e friável, pode-se 

levantar uma questão básica, a do conceito de rocha de baixa resistência, a qual implica 

dois problemas: 

 

i) Estabelecimento de critério de distinção entre solos e rochas de transição para solos; 

ii) A fixação de um limite superior para a resistência dos solos. 

 

Quanto à fronteira entre solos e rochas, há uma definição adotada por Rocha 

(1977), segundo a qual os solos são terrenos constituídos por partículas soltas ou 

agregadas que podem ser separadas facilmente quando uma amostra do terreno é 

colocada dentro d’água, submetida a dado regime de agitação. Por oposição, as rochas 

são materiais coesivos que não são destruídas pela presença de água em excesso. O que 

é importante frisar é o fato de tal critério ao corresponder a materiais com propriedades 

tecnológicas bem diversificadas, em especial a deformabilidade e a resistência, se torna 

muito simples.  

 

Para a Engenharia Civil é bastante disseminada a interpretação do solo como 

sendo “todo material encontrado na superfície da crosta terrestre escavável por meio de 

picareta, pá, escavadeira, etc. ou ainda, que perde sua resistência quando em contato 

prolongado com a água”. (Vargas, 1974). 
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Com relação à resistência à tração, um solo apresenta resistência nula ou 

desprezível; mas no caso dos maciços rochosos intemperizados ou muito fraturados a 

resistência à tração também pode ser considerada desprezível. Uma divisão arbitrária, 

porém conveniente, entre rocha e solo é uma resistência à compressão uniaxial de 1 

Mpa. (Hudson, 1989). 

 

A distinção entre solos e rochas apresentada é apenas uma referência didática. Nos 

problemas de engenharia é conveniente que rochas de muito baixa resistência ou muito 

intemperizadas sejam tratadas como solos, para efeito da sua caracterização física e 

obtenção de parâmetros de resistência. Tal é o caso do maciço rochoso do Morro do 

Curral na área estudada, desta dissertação. Durante todo o trabalho o material é 

classificado e caracterizado através da mesma metodologia utilizada para os solos.  

 

Entretanto, trata-se de uma rocha com presença marcante de xistosidade que no 

local encontra-se muito intemperizada. Em outras regiões da encosta, estudadas por 

Fernandes (2000), Pinheiro (2002) e Pinheiro et. al. (2003) o maciço exibe rupturas 

típicas de maciços rochosos condicionados por superfícies de xistosidades, e demais 

fraturas presentes. Nesses locais, portanto, os estudos envolvendo análises de 

estabilidade são conduzidos através de análises cinemáticas, a partir da utilização de 

projeções estereográficas e análises de equilíbrio limite para rupturas do tipo cunha e 

planar. 

 

O local de estudo para esta dissertação, embora pertencente ao maciço do mesmo 

tipo litológico dos autores supracitados, apresenta rupturas típicas de solos, de forma 

aproximadamente circular, não condicionada por superfícies de descontinuidades. Mas 

sendo uma rocha, a presença de anisotropia marcante, xistosidade, influencia a 

resistência na superfície de ruptura. Vê-se então, que o caso estudado está por assim 

dizer no limiar da distinção entre uma rocha e um solo, devendo essa característica 

peculiar ser cuidadosamente analisada e observada durante os trabalhos realizados. 

 

 

 7 



 

 

1.4 – ESTRUTURAÇÃO DO TRABALHO 
 

 

O trabalho foi dividido em 5 capítulos e 4 anexos, onde são incluídas as medidas 

dos ensaios de laboratório e de caracterização. 

 

O capítulo 1 – “Introdução” – Introduz o tema, expõe o objetivo do trabalho e a 

localização da área. Faz considerações em relação aos aspectos gerais da área e ao 

comportamento do maciço rochoso no local de estudo. 

 

O capítulo 2 – “Revisão Bibliográfica” – Fornece uma pesquisa sobre: os 

trabalhos anteriores realizados em Ouro Preto relacionados ao tema desta dissertação, 

avaliação da resistência de rochas brandas, fatores responsáveis pelos problemas de 

estabilidade em taludes e métodos de equilíbrio limite (métodos das fatias).  

 

O capítulo 3 – “Metodologia” – Descreve a metodologia utilizada para realização 

dos trabalhos de campo, laboratório e retroanálises. 

 

O capítulo 4 – “Resultados” – Discute os resultados obtidos. 

 

O capítulo 5 – “Conclusões” – Ressalta os aspectos essenciais deste trabalho. 
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CAPÍTULO 2 

 

REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

2.1 – MORRO DO CURRAL 

 

As rochas que formam a encosta do Morro do Curral pertencem ao Grupo Sabará, 

Super Grupo Minas. O Grupo Sabará possui regionalmente litologia complexa e 

espessura variada. O tipo litológico encontrado no local é constituído por um xisto 

cinza, intercalado por veios de quartzo de espessuras variadas; concordantes ou não com 

a xistosidade. O xisto encontra-se, em alguns pontos, mais alterado, com coloração 

marrom a avermelhado. Apresenta-se também, muito frágil, quebradiço e muito 

fraturado, localmente oxidado. A textura varia de média a grossa (diâmetros dos grãos 

minerais compreendido entre 1 e 5 mm), caracterizada pela orientação mais ou menos 

paralela dos componentes minerais, principalmente os lamelares (mica, clorita) e 

prismáticos (anfibólios). (Fernandes, 2002). 

 

Vários trabalhos foram realizados tendo como foco as instabilizações no Morro do 

Curral, dentre eles: Carvalho (1982); Sobreira (1989, 1990); Sobreira et. al (1990); 

Bonuccelli (1999); Fernandes (2000); Pinheiro (2002); Pinheiro et al. (2003). 

 

Através de Carvalho (1982), encontra-se a classificação das áreas quanto ao risco 

para o uso e ocupação urbana. Sobreira et. al (1990) buscam medidas saneadoras para 

tais problemas, principalmente quanto à expansão desordenada da cidade, com a 
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ocupação de áreas inadequadas ou potencialmente problemáticas, ao péssimo padrão 

construtivo e a falta total de planejamento urbano. 

 

A estrutura geológica xistosa, com fraturação descontínua do maciço e a 

declividade forte, produzem variações de comportamento, que podem induzir feições de 

instabilidade. A ocupação na base da encosta, nas condições que se encontram não 

satisfazem os critérios de segurança, custos e legalidade, considerando as 

recomendações na carta geotécnica de Ouro Preto (Carvalho, 1982). 

 

Bonuccelli (1999), avaliou as questões relacionadas à ocorrência dos movimentos 

gravitacionais de massa e processos correlatos aplicados em Ouro Preto, no qual as 

erosões estão associadas aos xistos. Apresenta resultados em termos de associação entre 

os processos e a litologia, seu estudo revela que os escorregamentos, dentre outros 

fatores, estão associados principalmente à ocupação urbana. 

 

Na base da encosta, Morro do Curral, encontram-se várias edificações 

importantes, como as instalações do Centro de Convenções e Artes de Ouro Preto, 

residências, restaurante, farmácias, padaria, Escola Estadual Dom Velloso etc. 

Problemas advindos da desestabilização da encosta podem ter graves conseqüências, o 

que propiciou a realização de estudos anteriores envolvendo problemas de ruptura, 

observados em diferentes locais da encosta. Além disso, a encosta localiza-se no centro 

histórico de Ouro Preto, podendo ser vista de diversos locais da cidade, vários deles 

pontos turísticos importantes, o que provoca grande impacto visual numa cidade que é 

patrimônio histórico mundial.  

 

Fernandes (2000, 2002) determinou alguns parâmetros geomecânicos do maciço 

rochoso do Morro do Curral. Na área estudada por Fernandes (2000) está localizado o 

Centro de Artes e Convenções de Ouro Preto, com capacidade para até 600 pessoas, 

Figura 2.1. O autor fez levantamentos de campo, para caracterização geológico-

geotécnica do maciço e suas descontinuidades; realizou ensaios geotécnicos de 

caracterização e de resistência; e estabeleceu índices de qualidade para o maciço 

rochoso baseados nas classificações RMR (Bieniawski, 1973 e 1989), SMR (Romana, 
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1985) e Q (Barton et. al., 1974). No trabalho de Fernandes (2000) foi feito um 

zoneamento geomecânico do maciço rochoso, que foi dividido em setores, com base nas 

classificações geomecânicas.  

 
Figura 2.1: Local estudado por Fernandes (2000), mostrando as instalações do 

Centro de Artes e Convenções (Fonte: Pinheiro, 2002). 
 

 Fernandes (2000) subdividiu o maciço em vinte setores, agrupados em três zonas 

de comportamento geomecânico. Nove dos setores de Fernandes (2000) situaram-se na 

classe IV (ruim) com ângulo de atrito no intervalo de 15º - 25º e coesão de 100 - 200 

kPa; oito setores foram enquadrados na classe V(muito ruim) com o ângulo de atrito 

menor que 15º e com coesão menor que 100 kPa; os outros três setores ficaram na 

classe III (regular) com ângulo de atrito no intervalo de 25º - 35º e coesão de 200 - 300 

kPa. 

 

Em Pinheiro (2002), foi dada ênfase em rupturas que ocorreram em um local 

adjacente à área estudada por Fernandes (2000), na encosta Morro do Curral, Figura 

2.2. Pinheiro (2002) definiu as principais famílias de descontinuidades que 

condicionavam as rupturas. Foram feitas análises cinemáticas a partir da utilização de 
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projeções estereográficas com o objetivo de definir os mecanismos de ruptura. O autor 

também realizou análises paramétricas, considerando diferentes estados de 

carregamento e retroanálises, para determinar a resistência das descontinuidades. O 

trabalho envolveu o levantamento geotécnico detalhado do local, detectando duas 

superfícies de rupturas delimitadas pela xistosidade e por duas famílias de 

descontinuidades.  

 

Nas retroanálises de Pinheiro (2002), foi feito o levantamento detalhado da 

geometria das cicatrizes, nas rupturas observadas em campo; e da geometria do talude 

local. As análises foram feitas a partir da utilização do programa Rocscience Inc. 

(2002), que permite a entrada de dados relativos às descontinuidades e ao talude, bem 

como a variação do estado de carregamento.  

 

Pinheiro (2002), utilizando-se da classificação de Bieniawski (1989), chegou à 

faixa de valores para o ângulo de atrito de 25 a 35° e cerca de 200 a 300 kPa para a 

coesão do maciço rochoso. Esses valores foram utilizados como primeira aproximação 

na retroanálise de uma das rupturas estudadas, e representaram os valores de resistência 

ao cisalhamento da xistosidade numa superfície de ruptura planar.  Para a retroanálise 

admitiu-se talude saturado, com percolação de água apenas nas superfícies de 

descontinuidades, como é assumido no programa Rocscience Inc. (2002), condição que, 

segundo o autor, era representativa à época da ruptura. 
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Figura 2.2: Área estudada por Pinheiro (Fonte: Pinheiro, 2002). 

 

 Com as estimativas de resistência obtidas para a xistosidade através do índice 

RMR, Pinheiro (2002) encontrou um fator de segurança na faixa de 8,6 a 12,4. Esses 

valores refletem os valores de coesão extremamente altos adotados para o maciço, que 

se encontra bastante alterado, como salienta o autor. Já as estimativas de ângulos de 

atrito foram consideradas adequadas.  

 

 Tanto em Fernandes (2000) quanto em Pinheiro (2002) é evidente a 

impossibilidade de adotar valores de coesão para o maciço rochoso do Morro do Curral 

com base em classificações geomecânicas porque os valores altos encontrados não são 

adequados para rochas de resistência branda submetidas a intenso intemperismo 

químico, característico de regiões de clima tropical.  
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 Pinheiro (2002) ajustou os valores de coesão na retroanálise para obtenção de 

fator de segurança, no equilíbrio limite, em condições de intensa precipitação 

pluviométrica; ou seja, presença de pressões neutras máximas nas superfícies de 

descontinuidades. Os resultados obtidos são mostrados na Figura 2.3. 

 

 
Figura 2.3: Resultados da retroanálise obtidos por Pinheiro. (Fonte: Pinheiro, 2002). 

  

Os valores de coesão na Figura 2.3 variam de 0,28 a 1,6 tf/m2 (2,8 a 16kPa) para 

uma faixa de valores de ângulo de atrito de 20° a 40°. Observa-se uma correlação linear 

entre os valores de ângulo de atrito e coesão. Na Figura 2.3 também são representadas 

as estimativas de coesão para um intervalo de confiança de 95%.  

 

 Pinheiro et. al. (2003) salientam que os resultados obtidos na retroanálise são 

preliminares, e devem ser testados por outros estudos de retroanálises; a fim de aferir a 

resistência ao cisalhamento da superfície de xistosidade. 
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2.1.1 – MORRO DO CURRAL – VILA SÃO JOSÉ 

 
 
As fortes chuvas de dezembro de 1978 a fevereiro de 1979 fizeram com que fosse 

deflagrada uma série de escorregamentos em Ouro Preto (Figura 2.4); o pior e maior 

deles na Vila São José, onde sua encosta foi atingida por fendas em toda sua extensão 

(Figura 2.5), culminando em deslocar um volume cerca de 100.000 m3 de material. O 

escorregamento se deu no xisto do Grupo Sabará e foi causado pela erosão na base da 

encosta, onde aflorava o quartzito Taboões (Sobreira et al, 1990). De acordo com 

Sobreira (1990), o quartzito mostra-se bem friável superficialmente, ganhando 

resistência em profundidade. A falta de coesão do material faz com que processos 

erosivos se instalem, carreando a areia fina produzida, fato que pôde ser observado no 

talude estudado. 

 

    Figura 2.4: Movimentos de massa ocorridos em 1979. (Fonte: IPHAN). 
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Figura 2.5: Detalhe de fenda observada na encosta à montante 

               da Rua Dr.Horlando Ramos. (Fonte: IPHAN). 
 

 A ocorrência extensiva de tais movimentos de massa deu início a um dos maiores 

trabalhos geotécnicos de Ouro Preto, o retaludamento da encosta na vila. 

 

O projeto, de suavização da encosta, foi elaborado pela Tecnosolo, sob a 

orientação do Prof. A. J. Costa Nunes, sua organização e execução tiveram também a 

participação da Secretaria de Planejamento – SEPLAN-MG, Departamento de Estradas 

e Rodagem – DER-MG, Universidade Federal de Ouro Preto – UFOP, Instituto 

Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico - IEPHA, Instituto do Patrimônio Histórico 

e Artístico Nacional - IPHAN, Prefeitura Municipal de Ouro Preto – PMOP, Combe 

Construtora Imbé S.A., Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais – CPRM, e 

assessoria das Minerações Brasileiras Reunidas – MBR. 

 

De acordo com relatórios do IPHAN, decidiu-se pela suavização da encosta, com 

a remoção de 600.000m3 de material colocado sobre o antigo depósito de efluentes da 

Alcan Alumínio do Brasil, depósito inativo conhecido como “lago de lama”, com área 
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de 100.000 m2, situado à montante da rua Dr. Horlando Ramos (Figura 2.6). Essa 

alternativa, além de ser de menor custo, evitava a remoção do material deslizado por 

dentro do centro da cidade, em função do curto percurso entre as obras e a área de 

deposição. O trânsito de caminhões carregados de material pelo centro histórico 

acarretaria danos ao conjunto do núcleo histórico de Ouro Preto.  

 

A conformação geométrica na base do talude deveria funcionar como área de 

segurança quanto a possíveis escorregamentos no futuro. Os técnicos recomendaram a 

construção de um tapume por cerca de arame, contornando os limites inferiores da área 

de terraplenagem, para inibir a ocupação de tipo permanente, como moradia ou outras 

edificações; recomendaram também, a instalação de um completo sistema de drenagem 

e a cobertura vegetal com grama em todos os taludes.  Quanto ao uso futuro, a medida 

adotada deveria ser a implantação de um bosque de árvores de porte médio (ou pomar), 

a fim de que se reforçasse a estabilidade do terreno e diluísse a agressividade visual da 

obra. 

 

Figura 2.6: material do escorregamento depositado no Lago do lama. 
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De acordo com o IPHAN, um ano mais tarde, em junho de 1980, constatou-se que 

alguns trechos evidenciavam a reativação de antigos escorregamentos, em virtude da 

não implantação do sistema de drenagem previsto. A falta da drenagem proporcionou 

uma maior deterioração de parte dos taludes e banquetas tendo inclusive merecido a 

remodelação de parte da obra.  

 

Bonuccelli (1999) fez um levantamento, junto ao corpo de bombeiros, relativo aos 

movimentos gravitacionais de massa e processos associados. Das 488 ocorrências pelo 

corpo de bombeiros na área urbana de Ouro Preto, entre 1988 e 1998, cinco delas foram 

na Vila São José às quais registraram quatro atendimentos na rua Doutor Albino Sartori, 

referentes a escorregamentos e inundações – em nov/89, fev/92, out/93 e jan/97 – e uma 

ocorrência na rua Doutor Afonso Baeta, por risco de escorregamento e queda de bloco, 

em dez/95. 

 

Hoje, a encosta na Vila São José, apesar das obras de drenagem e de todo o 

trabalho de suavização realizado na área, o tempo e as chuvas junto com a ocupação 

desordenada, a falta de monitoramento e fiscalização a tornam uma nova preocupação, 

Figura 2.7. 

Figura 2.7: Residências próximas da encosta, Vila São José. 
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A urbanização foi incorporada como uma expansão natural da vila, face à falta de 

fiscalização, com métodos inadequados de construção e desconhecimento dos riscos 

desses métodos. Ameaças para Ouro Preto não faltam, e no Morro do Curral – vila São 

José – o perigo dos deslizamentos de terra, em épocas de chuva, coloca em risco um 

grande número de residências. 

 

2.2 – OUTROS TRABALHOS NA REGIÃO DE OURO PRETO 
 

Outros trabalhos de caráter mais amplo que abrangeram a área urbana de Ouro 

Preto, relacionados a movimentos de massa e processos correlatos: Carvalho (1982); 

Sobreira et al. (1990); Souza e Costa (1994); Zenóbio e Silva (1996); Oliveira e Dias 

(1997); Lana (2000); Carvalho e Bonuccelli (2001).  

 

Sobreira (1990) fez um levantamento dos pontos críticos em Ouro Preto quanto à 

instabilidade, com a reunião de elementos cartográficos, geológicos, geotécnicos, fotos 

das áreas de risco e demarcação com um mapa de ocorrências dos escorregamentos nas 

zonas de aterro, botas-fora, além de feições e processos erosivos ativos. Seu trabalho 

fornece, entre outros tópicos, uma comparação, a partir de dados compilados pela firma 

Tecnosolo S.A., das conseqüências das chuvas de dezembro 1989 e das chuvas de 1979. 

Baseando-se na avaliação em campo da situação da cidade, definiram-se as áreas mais 

críticas ou problemáticas, considerando a concentração de ocorrências, número de 

residências envolvidas e a importância dos locais afetados. 

 

Carvalho (1982) exibe a partir de uma avaliação dos elementos dominantes do 

meio físico, a compartimentação do território urbano e periférico, em termos 

qualitativos de risco de escorregamentos de encostas naturais especialmente na 

perspectiva da intervenção humana sobre elas. 

 

Souza (1996) realizou a caracterização geológico-geotécnica, da zona urbana de 

Ouro Preto, na escala 1:10.000, de maneira mais quantitativa segundo os procedimentos 

da metodologia proposta por Zuquette (1987); também executou um cadastramento 
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expedito dos movimentos de massa e processos correlatos, e uma carta de zoneamento 

da possibilidade de ocorrência desses processos usando técnicas qualitativas. 

       

2.3 – RESISTÊNCIA DE ROCHAS BRANDAS E SOLOS 

 
 

Em Vaz (1996), são apresentados critérios de campo para a identificação dos 

diversos horizontes de solo e rocha, incluindo procedimentos para a atribuição de 

classes de alteração a grupos de rochas em função das suas características de resistência 

mecânica. 

 

O trabalho de Vaz (1996) discute a aplicação dos horizontes de alteração a rochas 

com distintas características de resistência ao intemperismo, com a associação da 

resistência mecânica a resistência de alteração. Essa questão tem perdurado 

insuficientemente para as chamadas rochas brandas, devido às dificuldades de se 

associarem parâmetros de resistência a horizontes de rochas definidos em função da 

alteração mineralógica. Através dos critérios de escavação e perfuração foram propostos 

grupos de rochas e definidas as classes ou graus de alteração presentes em cada grupo. 

 

Alguns trabalhos apresentam confusão no emprego do termo saprolito e suas 

derivações. Esta palavra foi originalmente proposta por G. F. Becker (1865 apud 

Fainbridge, 1968), para designar solos derivados de rochas quimicamente alteradas “in 

situ”, que entretanto, mantinham certa coerência e a textura original da rocha. São solos 

típicos de climas subtropicais e equatoriais, correspondentes ao horizonte pedológico C 

estudado por Vargas (1971). O termo saprolito tem sido usado para designar solo, rocha 

ou transição de ambos. 

 

 Para os horizontes de rocha, alguns autores individualizam zonas de transição, 

sempre presente nos contatos ou, então, criam horizontes específicos, tais como solo 

com matacões. Entretanto, blocos de rocha podem ocorrer em qualquer horizonte no 

solo. A maior dificuldade com os horizontes de rochas decorre da utilização de critérios 
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de identificação subjetivos, baseados na alteração mineralógica ou na porcentagem 

relativa de solo e rocha. 

 

Os solos são produzidos através de dois processos geológicos, dos quais o mais 

comum é o processo de intemperismo, através da desagregação e decomposição “in 

situ” da rocha subjacente, dando origem aos solos residuais. (Casagrande, 1948). 

 

O clima define, principalmente, a espessura e o número de horizontes do solo 

residual, enquanto a principal contribuição da rocha matriz é a definição da composição 

mineralógica do solo resultante. Como essa composição é determinante para a 

granulometria, para a plasticidade e para o tipo de argilomineral presente no solo, a 

rocha de origem define grande parte do comportamento geomecânico dos solos 

residuais. 

 

A decomposição da rocha se faz com intensidade decrescente com a profundidade, 

definindo para cada conjunto de clima e rocha, um perfil de intemperismo, ou seja, uma 

seqüência de sucessivos horizontes de maior alteração da rocha que a partir da rocha 

inalterada subjacente se completam com a rocha totalmente alterada e transformada em 

solo, que ocorre na superfície do terreno. 

 

Nos horizontes de rocha percebe-se que a susceptibilidade das rochas à alteração 

depende das condições ambientais (temperatura do ambiente, o regime hidrológico, o 

relevo e os agentes biológicos), das características do maciço rochoso e das 

propriedades da rocha, (Zhao et al, 1994). 

 

Vaz (1996) sugere bases para uma classificação genética dos solos tropicais com 

horizontes de solos: 

 

 Solos “in situ” ou Residuais – Classe S1 – Solo Eluvial (SE); Classe S2 – Solos 

de Alteração (SA);  
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Solos transportados: Aluvião (AL); Terraços fluviais (TR); Coluviões (CO); Talús 

(TT); Sedimentos marinhos (SM); Solos Eólicos. 

 

Quanto aos horizontes das rochas: 

 

Classe R3 – Rocha alterada mole (RAM) – os minerais da rocha encontram-se 

fortemente alterados e descoloridos, sendo incipiente a transformação para minerais de 

solo. 

Classe R2 – Rocha alterada dura (RAD) – os minerais apresentam-se levemente 

descoloridos, mais notavelmente ao longo de fraturas com passagem de água. 

 

Classe R1 – Rocha sã (RS) – minerais praticamente sãos, com suas cores e 

resistência originais ou pouco afetadas. 

 

A passagem entre os horizontes de solo e destes para rocha, geralmente é gradual, 

sendo que matacões e fragmentos de minerais e rochas podem ocorrer dentro do solo 

residual. As apreciáveis variações, da resistência à alteração oferecidos pelas rochas, 

dificultam a atribuição de classes ou graus de alteração, baseados na alteração 

mineralógica. Essa dificuldade é maior nas rochas metamórficas de baixo grau e nas 

rochas sedimentares brandas, uma vez que certas rochas, como as sedimentares com 

cimento argiloso, sequer apresentam minerais sãos. 

 

Apesar da existência de grande variedade de rochas brandas no Brasil seu 

comportamento geomecânico é pouco conhecido. Os métodos de caracterização 

geotécnica conhecidos são aplicáveis a solos e rochas duras (ISRM, 1983), levando a 

dificuldades na amostragem para ensaios de caracterização e, muitas vezes, a resultados 

incoerentes, como salienta Dobereiner (1989). Por isso, esse autor propõe a utilização 

de índices expeditos de resistência e de propriedades físicas como alternativas para a 

caracterização de rochas brandas. Como exemplos desses índices cita a utilização da 

densidade, porosidade, absorção de água, velocidade de onda ultra-sônica, resistência à 

compressão puntiforme. Mas mesmo essas propriedades apresentam grande dispersão e 

sua correlação com a resistência é de difícil obtenção, este mesmo autor mostra a 
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variação da resistência à compressão uniaxial, de amostras, de arenito com o teor de 

umidade e comenta também a grande redução de resistência verificada com o aumento 

do teor de umidade. 

 

Valores típicos de coesão e do ângulo de atrito para rochas brandas e solos são 

apresentados na Tabela 2.1. Os valores apresentados servem apenas como uma 

referência geral para consulta.  

 

Tabela 2.1: Valores típicos de coesão e ângulo de atrito para rochas brandas ou solos. 

Material Grau de alteração Coesão 

(kPa) 

Ângulo de 

atrito ( ˚ ) 

Observações 

Granito Decomposto 0 27 - 31 500 testes 

Diorito Alterado 30 22 Ensaios triaxiais 

Gnaisse Decomposto 30 37 Cisalhamento 

direto 

Xisto Parcialmente 

alterado 

70 35 Perpendicular à 

xistosidade 

Xisto Alterado 50 – 70 15 – 21 Ensaios triaxiais 

Filito Solo residual 0 24 Perpendicular à 

xistosidade 

Filito Solo residual 0 18 Paralelo à 

xistosidade, 

retroanálises 

Fonte: Hunt (1984) 

 

Os valores apresentados para o xisto diferem significativamente daqueles 

encontrados por Pinheiro (2002) nas retroanálises realizadas em rupturas planares 

segundo a xistosidade no Morro do Curral. É fato que em rochas com acentuada 

anisotropia a variação das propriedades mecânicas é muito grande. Entretanto chama a 

atenção a diferença nos valores de coesão que, mesmo para um xisto alterado, variam de 

50 a 70 kPa segundo Hunt (1984), enquanto que em Pinheiro (2002) a coesão encontra-
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se na faixa 2,8 a 16 kPa, isso deve-se principalmente ao intemperismo atuante no Morro 

do Curral. 

 

 Os valores encontrados por Pinheiro (2002) se encaixam mais nos valores 

apresentados por Hunt (1984) para filitos, perpendicular à xistosidade, cuja coesão é 

nula e o ângulo de atrito é 24˚. Nesse sentido o xisto da encosta Morro do Curral 

poderia ser considerado, para efeito de caracterização geotécnica, com comportamento 

similar ao de um solo. Por toda a encosta pode se perceber uma variedade de 

comportamento do material, ora como solo ora como rocha.  

 

 No caso desse trabalho a ruptura envolvendo o xisto no Morro do Curral é típica 

de solos, com forma aproximadamente circular. Essa diferença de comportamento para 

um mesmo material na mesma encosta fazem com que os estudos de estabilidade de 

taludes no Morro do Curral sejam complexos. Importa a caracterização detalhada do 

tipo de ruptura provável e do comportamento geotécnico do material que define, em 

última análise, qual o procedimento a ser empregado em cada local da encosta.                                                                           

 

 

2.4 – ESTABILIDADE DE TALUDES 

 

 

Varnes (1978) discute os fatores que promovem aumento das tensões cisalhantes 

(ou solicitações); e os fatores que promovem diminuição na resistência ao cisalhamento 

em movimentos de massa. A Tabela 2.2 sintetiza os principais exemplos citados por 

Varnes. 
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Tabela 2.2: Ação dos fatores que influenciam nos movimentos gravitacionais de massa. 
Ação Fatores Exemplos 

 

 

 

 

 

Aumento das 

Tensões 

Cisalhantes 

 

Remoção de 

suporte 

(lateral ou subjacente) 

- Erosões provocadas por rios, geleiras, 
ondas marítimas; 

- Movimento de massas anteriores: 
queda de blocos, escorregamentos; 

- Atividades mineradoras, fluxo de água 
subterrânea com dissolução e remoção 
de materiais. 

 

Sobrecarga 

 

- Agentes naturais: chuva, gelo, talús, 
percolação de água; 

- Agentes antrópicos: construção de 
aterros, edificações. 

Solicitações 

dinâmicas 

- Terremotos, vibrações produzidas por  
      máquina, tráfego, explosões. 

Pressões laterais - Água em fraturas, expansões de 
argilo-minerais. 

Diminuição da 

Resistência 

Inerentes ao material e 

estado inicial 

- Composição, textura, presença e 
    orientação das descontinuidades,     
    orientação do talude. 

Variam com o tempo - Ação do intemperismo (diminuição de   
coesão e atrito), elevação do nível 
d’água, mudanças na estrutura, como 
no caso de amolgamento de argilas. 

Fonte: Varnes (1978). 
 

 Chama-se a atenção para fatores de importância nesse estudo e que, de acordo 

com Varnes (1978) influenciam movimentos de massa. O aumento das tensões 

cisalhantes, por exemplo, tem como causas apontadas por esse autor fatores como 

movimentos anteriores, e são visíveis em vários locais na encosta Morro do Curral; a 

própria ação antrópica é um fator acelerador dos movimentos pela falta de fiscalização e 

pelo porte das edificações na base da encosta, por isso considerada de grande influência 

no estudo realizado. O aumento das tensões cisalhantes, causado por fatores como estes 

é difícil quantificar, embora tenha reflexos diretos no estado de carregamento a que está 

submetido o talude. 
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 Destaca-se a influência da água que atua tanto no aumento das tensões 

cisalhantes, quanto na diminuição da resistência ao cisalhamento. 

  

 Finalmente, a importante ação do intemperismo na diminuição da resistência ao 

cisalhamento. Embora seja possível estimar ou medir a resistência ao cisalhamento 

desses materiais intemperizados, fica difícil quantificar a redução da resistência devido 

à ação do intemperismo, a não ser de forma indireta. (Varnes, 1978). 

 

Classificação de Movimentos de Massa 

 
 

A classificações dos tipos de movimentos de massa auxiliam na definição e 

estruturação do campo de estudo, e vêm sendo objeto de estudo de vários autores: 

Sharpe (1938), Terzaghi (1950), Freire (1965), Fernandes e Amaral (1996), Varnes 

(1978), Crawford e Hustrulid (1979), Hoek e Bray (1981), Guidicini e Nieble (1984), 

Bromhead (1992), Giani (1992), Rodrigues (1998), Carvalho e Bonuccelli (2001) e 

Lacerda (2002).   

 

 

2.4.1 – FATORES QUE INSTABILIZAM TALUDES 

 

A litologia exerce papel fundamental na conformação de uma encosta, condiciona 

sua evolução natural e sua estabilidade quando sujeita às ações antrópicas. A 

caracterização litológica é considerada tarefa básica em todo estudo para estabilização 

de taludes, envolvendo desde a caracterização e o mapeamento de superfície até a 

execução de sondagens, poços, trincheiras e galerias. (Wolle, 1981). 

 

Dentre os fatores que devem ser citados como os mais importantes destacam-se os 

de ordem climática (especialmente os efeitos térmicos e o regime pluviométrico), as 

condicionantes decorrentes da vegetação, suas características e comportamentos; e o 

intemperismo, considerado como o conjunto de processos físicos, químicos e 
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bioquímicos que atuam sobre os materiais rochosos da crosta terrestre, alterando suas 

características e, principalmente, degradando suas propriedades mecânicas. (Wolle, 

1981). 

 

De acordo com Costa Nunes (1982, 1992) os fenômenos de movimentos de massa 

podem provir de uma conjugação de fatores, torna-se útil que se identifiquem esses 

fatores, a fim de combatê-los. Os fatores principais são: 

 

a) Propriedades mecânicas dos materiais constituintes; sendo as principais: 

massa específica, ângulo de atrito, coesão, estrutura, sensibilidade à água 

(deteriorabilidade). 

 

b) Forma do talude e maciços adjacentes, ou seja, a geometria da ruptura; 

condicionando as forças de massa, é obviamente decisiva nos fenômenos de 

movimento. 

 

c) Influência da água; desenvolvimento das pressões intersticiais estáticas e de 

percolação, mesmo se em quantidades insuficientes, diminuição dos 

parâmetros de resistência ao cisalhamento, modificação da estrutura dos 

terrenos, erosão subterrânea (piping), erosão superficial, no caso do 

supergrupo Minas, o terreno é muito erodível, o que acarreta deslizamentos 

típicos. 

 

d) Constituição e distribuição das descontinuidades no maciço; Principalmente 

nos maciços rochosos, mas ainda nos residuais, as descontinuidades da rocha, 

tais como diáclases, fraturas e falhas, têm influência radical na estabilidade. 

 

e) Tensões internas nos maciços; nos maciços rochosos existem, muitas vezes, 

tensões internas, seja devido a causas tectônicas, inclusive durante a formação 

da rocha, seja devido ao próprio peso. 

 

f) Abalos, sismos e explosões. 
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Cada fator ou conjunto de fatores associados dá lugar a um movimento elementar 

ou típico. A atuação de diferentes fatores provoca a ocorrência de movimentos de massa 

complexos. No entanto, a área escolhida não apresenta problemas com sismicidade e 

efeitos de detonação próximos a ela, o material é bastante homogêneo e as 

descontinuidades, quando ocorrem, são milimétricas em função da alteração do 

material. 

 

Abaixo os fatores mais importantes para a instabilização da área estudada são: 

ação antrópica, vegetação, clima e intemperismo. 

  

Ação Antrópica 
 

Nos últimos anos vários trabalhos salientaram a ocupação desordenada como 

agente indutor de ocorrência de escorregamentos: Nakazawa e Cerri (1990), Zuquette et 

al. (1990), Elbachá et al. (1992), Gusmão Filho et al. (1992), Bonuccelli (1999), 

Sobreira e Fonseca (2001), dentre outros. As ações associadas à ocupação desordenada 

das encostas que promovem ou aceleram os processos e os movimentos de massa no 

Morro do Curral são: 

 

- Modificações nos padrões de drenagem pela construção de moradias em canais 

de drenagem, ver Figura 2.8; 

- Remoção indiscriminada da cobertura vegetal; 

- Cortes inadequados para construção de residências são muitas vezes executados 

com altura e inclinações excessivas; (Figura 2.9). 
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Figura 2.8: Construções na base da encosta Morro do Curral, invadindo a calha do 

   Córrego Caquende. (Fonte: Pinheiro, 2002). 
 

 
Figura 2.9: Corte vertical para construção na base da encosta. 
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Vegetação 

 

Para Bonuccelli (1999), os efeitos estabilizadores da cobertura vegetal estão 

relacionados à redução do escoamento superficial, ao aumento da resistência ao 

cisalhamento dos materiais através do sistema de raízes, diminuição do teor de umidade 

dos materiais, diminuição da erosão dos solos e etc. Entretanto, ressalta em seu trabalho 

a complexidade da interação encosta versus vegetação, devido à exigência de 

conhecimentos interdisciplinares para quantificá-la, alerta para os efeitos negativos, 

mesmo que esses não sejam suficientes para eliminar os efeitos positivos quanto ao 

controle dos movimentos gravitacionais de massa superficiais e erosões. 

 

 
Clima 

 
 

Alguns autores realizaram estudos sobre a alteração de resistência dos materiais 

pela distribuição e quantidade das precipitações nos movimentos de massa, o que 

diminui a coesão aparente e promove a dissolução da cimentação: Guidicini e Nieble 

(1984), Costa Nunes (1992), Vargas (1999), Santos et al. (2002). 

 

De acordo com Carvalho (1982), a morfologia de Ouro Preto é condicionada pela 

litologia exercendo importante influência sobre as precipitações, que são da ordem de 

1400 a 1800 mm/ano. As chuvas ocorrem de outubro a março (cerca de 85%) com forte 

concentração nos meses de janeiro, fevereiro e março. A evapotranspiração potencial 

anual varia de 700 a 850 mm. Em Ouro Preto, os totais pluviométricos caracterizam um 

regime superúmido com inverno seco e verão chuvoso. Associadas às fortes 

declividades, as precipitações resultam em rápido escoamento superficial, dinamizando 

os processos de remoção e de transporte de materiais, intensificando assim os impactos 

ambientais. Pimentel (2001). 

Bonuccelli (1999), afirma que, a cada ano em Ouro Preto, somente devido às 

chuvas, há 59,6% de probabilidade de ocorrer grande quantidade de movimentos de 
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massa e processos correlatos, e para eventos catastróficos essa probabilidade anual é de 

1,83%.  

 

Na formação dos solos, vários são os fatores que agem e que definem suas 

características como: clima, rocha, vegetação relevo e tempo de atuação de todos estes 

fatores. O principal deles é o clima, pois a mesma rocha poderá formar solos 

completamente diferentes se decomposta em diferentes climas. 

 

Intemperismo 
 
 

Nos climas tropicais, a tendência de decomposição química é para a formação de 

hidróxidos de ferro, de alumínio ou de ambos. A formação de determinado mineral vai 

depender de várias condições químicas, físico-quimicas e climáticas do ambiente de 

decomposição. Daí resulta o intemperismo constituído de processos operantes na 

superfície terrestre que ocasionam a decomposição dos minerais das rochas, graças à 

ação de agentes atmosféricos e biológicos. 

 

Diversos são os fenômenos que agem em íntima correlação nos processos 

intempéricos; esses podem ser físicos, químicos, biológicos e físico-químicos, agindo 

separada ou conjuntamente, dependendo das condições climatológicas locais e da 

própria rocha em si. Sua ação consiste, pois, na degradação da rocha matriz com a 

conseqüente formação do solo. 

 

De acordo com Leinz (1966), resumidamente tais fenômenos podem se dar por: 

 

 Desintegração física: variação de temperatura, cristalização de sais, congelação, 

agentes físicos-biológicos. 

 Decomposição química: por oxidação, pela redução, por hidrólise e hidratação, 

pelo ácido carbônico e dissolução. 

 Decomposição química-biológica. 
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2.4.2 – MÉTODOS DE ANÁLISE DE ESTABILIDADE 

 

 

A análise de estabilidade (ABGE, 1998), envolve um conjunto de procedimentos 

visando à determinação de um índice ou de uma grandeza que permita quantificar o 

quão próximo da ruptura um determinado talude se encontra, num determinado 

conjunto de condicionantes atuantes (poro-pressões, sobrecargas, geometria, natureza 

do terreno, etc.); vários autores expõe os métodos de análise, entre eles: Hoek e Bray 

(1981), Morgenstern e Sangrey (1978), Crawford e Hustrulid (1979), Giani (1992), 

Guidicini e Nieble (1984) e Terzaghi e Peck (1962). 

 

Os métodos de análise de estabilidade podem ser divididos em três grandes grupos 

principais: 

 

 Métodos Numéricos: envolvendo os baseados na teoria do equilíbrio-

limite e nos modelos matemáticos de tensão e deformação; 

 

 Métodos Experimentais: empregando modelos físicos de diferentes 

escalas; 

 

 Métodos Numéricos 

 

 Métodos de Observação: calcados na experiência acumulada com a análise 

de rupturas anteriores (retroanálise, ábacos de projetos, opinião de 

especialistas, etc.). 

Os métodos analíticos têm ampla utilização na prática de engenharia pela sua 

flexibilidade de cálculo e de representação de situações relativamente complexas. A 

anisotropia do material pode ser incluída na análise assim como uma variedade de 

situações representativas do estado de carregamento em campo. 
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Neste estudo optou-se pela utilização de métodos de equilíbrio limite para 

realização de retroanálises com o objetivo de aferir propriedades de resistência ao 

cisalhamento obtidas em laboratório. O emprego de análises de equilíbrio limite 

justifica-se na medida em que o talude tem altura relativamente pequena e a geometria 

da superfície de ruptura foi determinada com exatidão, tendo forma aproximadamente 

circular.  

 

Dos vários métodos de equilíbrio limite, os métodos das fatias são os mais 

aplicados a problemas práticos, principalmente por sua flexibilidade em analisar 

problemas com diversas camadas de solos ou rochas com propriedades diferentes, 

variação da resistência em uma mesma camada, diferentes configurações de pressão 

neutra, diversas formas de superfície de ruptura, etc. Estes métodos são assim 

denominados por dividirem a massa acima da superfície de ruptura em fatias, como 

ilustrado na Figura 2.10, para efeito de cálculo do fator de segurança. 

 

 Figura 2.10: Método das fatias: superfície de ruptura e esforços envolvidos. 
           Fonte: Geo-Slope International (2002). 

 
Onde:  b – Largura da fatia 

bo –  Comprimento da base da fatia 

E – Força normal horizontal interfatia, o subscrito L designando o lado esquerdo  

       e R designando o lado direito 

h – Altura correspondente ao centro da base de cada fatia 
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Ni’ – Força normal efetiva 

Ti – Força cisalhante na base da fatia 

Ui – Pressão neutra na base da fatia 

X – Força cisalhante vertical interfatia, o subscrito L designando o lado esquerdo  

       e R, designando o lado direito 

W – Peso total da fatia de largura b e altura h 

 

 
2.4.2.1 – FATOR DE SEGURANÇA 

 

O fator de segurança (FS) pode ser definido como a razão entre as forças ou 

momentos quando se considera equilíbrio rotacional, que tendem a resistir ao 

deslizamento, FR ou MR; e as forças ou momentos que tendem a produzir deslizamento, 

forças atuantes (instabilizadoras), FA ou MA:  

 
 

 
 

 

 

 

 
 

Por fator de segurança (FS) entende-se o valor numérico da relação estabelecida 

entre a resistência ao cisalhamento disponível, do maciço [τr  = c’ + (σ − u) tan φ'] e a 

resistência ao cisalhamento mobilizada (τm) para garantir o equilíbrio do corpo, sob o 

efeito dos esforços atuantes. (Bueno e Vilar, 1985). 

   

     FS = τr  / τm    

           τm  = (1/ FS) * [c’ + (σ − u) tan φ']     

Onde: σ − Tensão normal 

φ' − Ângulo de atrito efetivo 

FS = Σ  Forças Resistentes 
         Σ  Forças Atuantes 

 

FS  = Σ  FR_ 
                Σ  FA 

FS = Σ Momentos Resistentes 
           Σ Momentos Atuantes 

 

FS  = _Σ MR_ 
                  Σ MA 

 34 



τr  – Resistência ao cisalhamento disponível 

τm – Resistência ao cisalhamento mobilizada 

c’ – coesão efetiva 

u – pressão neutra 

 

Um valor de FS > 1 implica em estabilidade do maciço.  

 
 
 
2.4.2.2 – MÉTODOS DAS FATIAS 

 

O método Geral de Equilíbrio Limite (GLE - “General Limit Equilibrium Method 

of Slices”), é um método rigoroso de cálculo, proposto por Morgenstern e Price (1965). 

Os demais métodos, como os de Fellenius (1936), Bishop simplificado (1955), Janbu 

simplificado (1973) e Spencer (1967) são considerados como casos particulares deste 

método. 

 

O GLE atende a todas a equações de equilíbrio (Figura 2.11); a superfície de 

ruptura pode ter uma forma qualquer (circular, não circular ou composta). Os esforços 

normais e cisalhantes interfatias mantêm uma relação definida por uma função f(x), 

como será visto adiante. 
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Figura 2.11: Representação das forças em uma superfície de ruptura composta.  
          Fonte: Geo-Slope International (2002). 

 

Onde: 

a –  Distância perpendicular de A ao centro de rotação (o subscrito L = lado esquerdo e 

o    

       R = lado direito) 

A – Resultante das forças externas devido à pressão hidrostática (L = lado esquerdo e o 

       R = lado direito) 

b – Largura da fatia 

bo –  Comprimento da base da fatia 

E – Força normal horizontal interfatia, o subscrito L designando o lado esquerdo e R       

      designando o lado direito 

e –  distância vertical do centro de cada fatia ao centro de rotação 

D – Carga externa (força por unidade de comprimento) 

d – Distância perpendicular da carga externa D ao centro de rotação 

f – Braço de alavanca de momento associado à força normal N 

h – Altura correspondente ao centro da base de cada fatia 
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kW – Força dinâmica horizontal aplicada no centro de cada fatia devido ao efeito 

sísmico  

N – Força normal total na base de cada fatia  

R – Braço de alavanca de momento associado à força cisalhante mobilizada Sm 

Sm – Força cisalhante mobilizada na base de cada fatia. Esta é uma percentagem da  

         resistência ao cisalhamento definida pela equação de Mohr-Coulomb 

X – Força cisalhante vertical interfatia, o subscrito L designando o lado esquerdo ou R   

      designando o lado direito 

x – distância horizontal do centro da fatia ao centro de rotação 

W – Peso total da fatia de largura b e altura h 

α   −  ângulo entre a tangente ao centro da base de cada fatia e a horizontal 

ω   −  ângulo da carga externa D com a horizontal 

 

O equilíbrio de momentos num ponto arbitrário acima do maciço, considerando 

todas as fatias, permite explicitar o fator de segurança em relação aos momentos das 

forças (FSM): 

 
 

FSM = __   Σ [ c’. bo . R + ( N – u . bo ).R. tg φ’ ]__ 
Σ W. x – Σ N . f + Σ kW.e ± [D.d] ± A.a 

 

Onde:  φ' − Ângulo de atrito efetivo 

c’ – Coesão efetiva 

u – Poro-pressão 

 

O somatório, considerando todas as fatias, das forças na direção horizontal 

permite definir o fator de segurança com relação às forças (FSF). 

 

 

FSF = __ Σ [ c’. bo . cos α + ( N – u . bo ). cos α . tg φ’  ]__ 
Σ N. sen α + Σ kW – [D. cos ω] ± A 
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A força normal na base da fatia pode ser determinada a partir da soma das forças 

na direção vertical em cada fatia. 

 

N = W + (XR – XL) – [( c’. bo . sen α + u . bo . sen α . tg φ’ )/F +  D sen ω]  
cos α + (sen α . tg φ')/F 

 
 

Como a força N depende do fator de segurança e as forças de cisalhamento 

interfatias XR e XL não são conhecidas o cálculo de N não pode ser feito diretamente. 

 

Uma das soluções para o problema foi proposta por Fellenius (1936) que assume 

que as resultantes das forças laterais sobre as fatias são colineares e de igual 

intensidade. A força N é calculada pela soma das forças na direção perpendicular à base 

da fatia, sendo então independente do fator de segurança.  Os fatores de segurança 

obtidos por este método são geralmente conservadores. 

 
No método de Bishop (1955) são considerados os esforços laterais sobre as fatias. 

No método de Bishop simplificado (1955) despreza-se a ação da resultante dos esforços 

verticais sobre as faces laterais das fatias. O fator de segurança para momentos, FSM, é 

calculado. O processo de cálculo do FS é interativo. Para uma primeira estimativa é 

comum tomar-se FS = FS Fellenius. (Bueno e Vilar, 1985). 

 

Já no método de Janbu (1973) simplificado despreza-se a ação da resultante dos 

esforços verticais sobre as faces laterais das fatias e o fator de segurança para forças, 

FSF, é calculado.  

 

De acordo com Morgenstern & Sangrey (1978), os esforços normais e 

cisalhantes interfatias mantêm uma relação definida por uma função f(x), onde x indica 

a posição ao longo da superfície de ruptura. Durante o processo de solução, um fator de 

escala λ é determinado. Este fator λ define a magnitude das forças interfatias resultante. 

Para λ  igual a zero não existem forças de cisalhamento interfatias. Os esforços 

interfatias se relacionam pela equação: 
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Xi  = λ . f (x) 
Ei 

 

A Figura 2.12 ilustra algumas das funções típicas de forças interfatias. Pode-se 

calcular, para cada valor de λ, um fator de segurança para o equilíbrio de momentos e 

um fator de segurança para o equilíbrio de forças. O método admite que existe um valor 

de λ para o qual o valor do fator de segurança de forças é igual ao fator de segurança de 

momentos. Em geral adota-se um procedimento de cálculo para determinação do valor 

de λ que atende às duas equações de fator de segurança. Primeiro, calculam-se os 

fatores de segurança relativos às forças e aos momentos para diferentes valores de λ. 

Ajusta-se um polinômio a cada um dos conjuntos de pontos de FS versus λ. O valor de 

λ que leva estes dois polinômios ao mesmo valor de fator de segurança define a resposta 

para o problema, ver Figura 2.13.  

 

 
Figura 2.12: Funções típicas para cálculo de forças interfatias. Fonte: Geo-Slope    

        International (2002). 
 

Observa-se na Figura 2.13 que para λ = 0 as expressões para os fatores de 

segurança relativos aos momentos e às forças representam os resultados dos métodos de 

Fellenius (1936) e Bishop simplificado (1955), no caso dos momentos; e Janbu 

simplificado (1973), no caso de forças. 
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No método de Morgenstern e Price (1965) a direção das forças resultantes 

interfatias é determinada utilizando-se uma função f(x) arbitrária. O valor de λ que 

satisfaz as equações de equilíbrio para forças e momentos é computado para cálculo do 

fator de segurança.  

 

No método GLE (General Limit Equilibrium Method of Slices) uma série de 

valores de λ são selecionados e as equações para o fator de segurança (de forças e ou 

momentos) são resolvidas. O fator de segurança é aquele que satisfaz ambas as 

equações de equilíbrio (momentos e forças). 

 

Pode-se notar na Figura 2.13, que a inclinação da curva FSM  versus λ é menor 

do que aquela obtida para a curva FSF versus λ , isso explica porque os melhores 

resultados são obtidos pelo método de Bishop simplificado (equilíbrio de momentos) 

em comparação com o método de Janbu simplificado (equilíbrio de forças). 

 

Figura 2.13: Variação de FSM  e FSF  com λ . Fonte: Geo-Slope International (2002). 
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Os métodos das fatias são os mais usados para estimar a segurança do talude, a 

análise do equilíbrio limite baseia-se na geometria de uma dada superfície enquanto a 

programação não-linear é usada para investigar a superfície de ruptura que corresponde 

ao menor fator de segurança, entre várias superfícies parecidas com a original. (Zhang, 

1999). 

 

Se já ocorreram rupturas, a geometria da superfície de ruptura pode ser 

determinada através de retroanálise do movimento, determinando as condições que o 

levaram a ocorrer utilizando parâmetros de resistência e estado de carregamento na 

época da ruptura. As análises em função das variáveis geotécnicas essenciais são 

possíveis devido aos inúmeros pacotes computacionais. (Gama, 1987). 
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CAPÍTULO 3 

 

METODOLOGIA 

 

 

Este trabalho foi realizado em quatro etapas: revisão bibliográfica; trabalhos de 

campo (levantamento topográfico, amostragem); ensaios de laboratório (cisalhamento 

direto, caracterização mineralógica e física); e trabalho de escritório (retroanálise). 

 

 Para entender o comportamento geotécnico do material, foi estabelecida a 

seqüência: descrição, caracterização e classificação do material.  

 

Inicialmente, foi feita uma visita para escolha do talude; posteriormente, foi feita 

uma identificação táctil visual dos melhores pontos de amostragem, para caracterização 

do material e realização de ensaios de resistência. Ao observar que a direção da 

clivagem acompanhava a direção da crenulação, decidiu-se que as lâminas delgadas 

para caracterização deveriam ser feitas com corte perpendicular à foliação. 

 

3.1 – TRABALHO DE CAMPO 

 

3.1.1 – LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO 

 

Foi realizado o levantamento topográfico do talude utilizando estação total 

TC605-Wild pela Empresa Brito e Carvalho Ltda., usando o programa Topograph 

TG98SE-V67 para determinar a geometria da ruptura, planta e perfis, posteriormente 

exportados para o AutoCAD (ver capítulo 4). O objetivo foi determinar a projeção plana 

e o relevo, entre os pontos que caracterizam a geometria do talude. 
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A determinação da geometria da superfície de ruptura permite a realização de 

retroanálise bastante satisfatória através da utilização de métodos de equilíbrio limite já 

que, a partir do conhecimento dessa geometria com exatidão, é possível representar a 

ruptura ocorrida de forma fidedigna. 

 

3.1.2 – AMOSTRAGEM 

 

Foram retiradas amostras indeformadas (3 blocos), para conservar o teor de 

umidade e a estrutura do material. As Figuras 3.1 a 3.7 ilustram a amostragem no 

campo e mostram os principais passos para obtenção dos blocos. A norma da ABNT 

NBR 9604 (1986), utilizada neste estudo, trata da retirada de amostras deformadas e 

indeformadas. 

 
Figura 3.1: Desbaste em volta do molde de 30x30x30 cm. Sem forçar o molde no 

material. 
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Figura 3.2: Molde encaixado totalmente. 

 
Figura 3.3: Afunila-se além da base até permitir tombamento do bloco. 
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Figura 3.4: Desbaste até deixar a base plana. 

Figura 3.5: Vire o bloco sobre um pano úmido. Avalie o estado do bloco. 
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Figura 3.6: Cubra o bloco com um pano úmido e com bastante parafina. 

 

 
Figura 3.7: Transporte do campo para o laboratório, com o máximo de cuidado. 
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Foram realizadas duas amostragens principais: uma nos meses do período 

chuvoso, em fevereiro de 2003; outra, no fim da estiagem, princípio de outubro de 

2003.  

 

3.2 –  ENSAIOS DE LABORATÓRIO 

 

3.2.1 – CARACTERIZAÇÃO MINERALÓGICA 

 

O objetivo de se caracterizar e classificar o material foi a previsão do seu 

comportamento perante fatores externos, conhecendo o seu modo de ocorrência e 

principais características que influenciam seu comportamento geomecânico. 

 

A composição mineralógica das amostras foi determinada através de observações 

com análise por microscopia óptica em lâminas delgadas; e difratometria de Raios-X 

(ver Anexo 1) utilizando o difratômetro RIGAKU, modelo GEIGERFLEX D/MAX-B, com 

goniômetro horizontal, tubo de Cu, velocidade 1.2º por segundo e varredura de 2 a 70º. O único 

requisito para a difração foi a redução da amostra a 200 mesh para ser prensada em 

lâmina. Estes ensaios foram realizados no laboratório de RX e de microscopia óptica do 

DEGEO/UFOP. 

 

3.2.2 – CARACTERIZAÇÃO GEOTÉCNICA 

 

3.2.2.1 – ÍNDICES FÍSICOS 

 
Os seguintes índices físicos foram determinados conforme as normas e equações 

mencionadas a seguir: 

 
Umidade natural e higroscópica do solo – wn e wh (%) – (ABNT NBR 6457, 1986); 

Peso específico dos sólidos (Gs) (ABNT NBR 6508, 1984);  

Limite de liquidez (LL, %) (ABNT NBR 6459, 1984); 

Limite de plasticidade (LP, %) (ABNT NBR 7180, 1984); 
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Peso específico aparente úmido (γ, kN/m3): γ  = P / V; 

Peso específico aparente seco (γd, kN/m3):  γd = γ / (1 + wn), ou  γd  = Ps / V; 

Índice de vazios (e): e = (γs / γd – 1) ou e = Vv / Vs; 

Porosidade (n, %): n = e / (1 + e) ou n = Vv / V; 

Grau de saturação (S, %): S = γs . wn / e . γw.      

 

Onde: V = Volume total  Vv = Volume de vazios Vw = Volume de água  

P = Peso total   Ps = Peso de sólidos   Pw = Peso da água 

 γw = Peso específico da água considerado igual a 10 kN/m3. 

 

Para os ensaios de LL e LP na preparação das amostras não houve secagem 

prévia, pois a norma permite esse procedimento quando a amostra apresentar no 

máximo 10% de material retido na peneira de 0,42 mm. A amostra obteve o máximo de 

2,47% de material retido na peneira de 0,42 mm. (Anexo 2) 

 

Os ensaios foram realizados no laboratório de Geotecnia da UFOP, com material 

dos blocos indeformados.  

 

3.2.2.2 – ANÁLISE GRANULOMÉTRICA 

 

Foram realizadas duas análises: uma convencional com uso do defloculante 

(Hexametafosfato de sódio), e outra sem a utilização desse agente dispersante para 

melhor representar a realidade do campo.  

 

A preparação das amostras para a caracterização e a execução dos ensaios de 

peneiramento e sedimentação obedeceu às normas da ABNT NBR 6457(1986) e NBR 

7181(1982), inclusive com secagem prévia das amostras. 

A classificação do material foi feita através do diagrama textural (Figura 3.8), 

as três coordenadas de um ponto representando as porcentagens das três frações (areia, 

silte ou argila) presentes em um dado solo que determinam o tipo de solo, segundo sua 

composição. 
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As frações consideradas para a classificação do material constam na ABNT NBR 

6502 (1983). Os ensaios foram realizados no laboratório de Geotecnia da UFOP. 
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Figura 3.8: Mapa de classificação de solos desenvolvido pelo “Public Roads 

        Administration”. (Fonte: Terzaghi e Peck, 1962). 
 
 

3.2.3 – ENSAIO DE CISALHAMENTO DIRETO 

 

Este ensaio foi realizado em duas etapas: foi feito o adensamento do corpo de 

prova por no mínimo 12 horas, o qual submeteu o corpo de prova apenas à tensão 

normal (σ) e após a estabilização das deformações verticais, aplicou-se a tensão 

cisalhante (τ) a uma velocidade de 0,04 mm/s, sob condições drenadas. A duração do 

ensaio foi de 8,5 horas. A moldagem do corpo de prova é ilustrada nas Figuras 3.9 a 

3.14. 
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Figura 3.9: Desbastar com facas e espátulas ao redor do vazador, não forçá-lo no bloco. 
 

 
  Figura 3.10: Deixar material abaixo e acima do vazador.Cortar bem abaixo do vazador  

com a ajuda de uma linha de nylon. 
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Figura 3.11: Retirar o excesso da base e do topo do vazador. 

 
Figura 3.12: Corpo-de-prova pronto. 
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  Figura 3.13: Da esquerda para direita, seqüência para montagem na célula bipartida 

(fundo, pedra porosa e papel de filtro umedecidos, placa perfurada, corpo 
de prova, placa perfurada, papel de filtro e pedra porosa).  

 
Figura 3.14: Encaixe do corpo-de-prova na célula bipartida. corpo-de-prova inserido na 

    célula. Daqui em diante, retire o corpo de  madeira, e obedecendo a  
    seqüência da Figura 3.13, encaixe a célula na máquina de cisalhamento. 
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Para a determinação da envoltória de resistência do xisto fizeram-se ensaios com 

diferentes tensões normais: 50 kPa, 100 kPa, 200 kPa e 400 kPa. Esses ensaios foram 

feitos em meio natural e inundado para simular a pior situação no campo. Esses ensaios 

foram realizados no laboratório de Geotecnia da UFOP. 

 

3.3 –  TRABALHO DE ESCRITÓRIO 

3.3.1 – RETROANÁLISE 

 

Um dos objetivos da retroanálise foi verificar se os parâmetros de resistência 

obtidos em laboratório reproduziam bem as condições existentes à época da ruptura. 

Partiu-se do princípio que o material é homogêneo. Como ferramenta computacional foi 

utilizado o programa Geo-Slope – Slope/W. Como dados de entrada no programa foram 

introduzidas informações, quais sejam, da geometria da ruptura, dos parâmetros 

intercepto de coesão e ângulo de atrito dos ensaios de cisalhamento direto e dos índices 

físicos obtidos na caracterização. Foi analisado o fator de segurança, em diferentes 

condições de carregamento. 

 
O Geo-Slope International (2002) é constituído de sete programas para geotecnia, 

quais sejam: Slope/W, Seep/W, Sigma/W, Quake/W, Ctran/W, Temp/W, Vadose/W. Cada 

um desses módulos tem uma aplicação diferente: modelos de equilíbrio-limite para 

análise de estabilidade de taludes, determinação de redes de fluxo (por elementos 

finitos), análises tensão-deformação (elementos finitos), sismicidade, transporte de 

contaminantes, análise geotérmica e precipitação, respectivamente. São programas 

executados em ambiente windows, às vezes interconectados para facilitar os cálculos 

necessários em cada caso.  

 

Neste trabalho utilizou-se o Slope/W calculando-se o fator de segurança pelos 

métodos de Bishop, Fellenius, Janbu, Morgenstern-Price e GLE (método geral do 

equilíbrio-limite).   
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CAPÍTULO 4 

 

RESULTADOS 

 

 

O material do talude estudado é constituído pela rocha do tipo xisto e encontra-se 

muito alterado, apresentando uma decomposição não uniforme. Sendo o xisto uma 

rocha metamórfica bem laminada, composta quase que exclusivamente por micas e 

quartzo em menor proporção, alguns minerais do maciço original acham-se totalmente 

ou parcialmente transformados em outros, com exceção do quartzo. O material 

rochoso, em alguns locais da encosta no Morro do Curral, tem descontinuidades que 

apresentam efeitos nítidos de intemperismo, com intensa decomposição. O xisto do 

talude escolhido desagrega-se parcialmente na presença de água e quebra-se facilmente 

com choque mecânico, em alguns pontos do talude, apresenta-se totalmente friável. A 

cor varia de ocre a marrom, chegando a ficar cinza em alguns trechos, nos locais mais 

alterados, tem-se uma coloração de marrom a avermelhado. Do ponto de vista 

exclusivamente geomecânico o talude escolhido constitui-se de um xisto em estágio de 

transição entre rocha e solo. Devido ao seu grau de alteração e sua baixa resistência foi 

tratado como solo nos ensaios de laboratório. 
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4.1 – LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO 

 

A Figura 4.1 apresenta o levantamento topográfico do talude. Para a retroanálise 

foram escolhidos os perfis (BB’, CC’ e DD’) por serem centrais, a Tabela 4.1 fornece 

detalhes da localização dos pontos de amostragem.  

 

 Figura 4.1 – Mapa topográfico do talude com localização dos perfis e dos pontos de  

          amostragem. 
 
 
Tabela 4.1 –  Descrição dos pontos de amostragem. 

Pontos Cota Lineação de Crenulação 

(Direção / Caimento) 

Foliação Clivagem de 

Crenulação 

P1 515 N10E  /  08 N20E  /  14SE N10E  /  41SW 

P2 507 N30E  /   06 N40E  /  11SE N32E  /  36SW 

P3 503 N10E  /  14 N45E   /  11SE - 
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A Figura 4.2 mostra a linha de ruptura das superfícies nos perfis escolhidos. 
 

 

Figura 4.2: Perfis para retroanálise. 

A altura total do talude considerando o perfil central (CC’) é de 19 metros, o ângulo de 

inclinação do talude (β) é 38º.  

 

4.2 – AMOSTRAGEM 

 
 

A Figura 4.1 mostra o local onde foram retiradas amostras indeformadas, 

constituídas de blocos 30x30x30 cm3. Foram realizadas duas amostragens, retirando-se 

3 blocos em cada amostragem, sempre no mesmo ponto ou adjacências, perfazendo um 

total de 6 blocos. 
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 A princípio identificou-se táctil e visualmente os melhores pontos para retiradas 

dos blocos; pontos que expressassem diferenças na identificação tátil visual, quanto a 

textura, cor, estrutura (se massiva ou xistóide). Foram retiradas amostras, nesses 

referidos pontos, para proceder à caracterização por lâminas delgadas e RX. 

 

4.3 – CARACTERIZAÇÃO MINERALÓGICA 
 

 

A Tabela 4.2 associa os blocos aos nomes determinados pela análise petrográfica 

das seções delgadas. O nome referente às lâminas é dado de acordo com o mineral 

identificado, em ordem decrescente em termos quantitativos. As descrições das lâminas 

referentes a cada bloco encontram-se no Anexo 1.  

 

Tabela 4.2: Análise petrográfica das lâminas delgadas. 

Bloco Minerais (%) Nome das Lâminas 

1 Quartzo (95), Opacos (3), Clorita(1), Sericita (1). Quartzito – Ferruginoso  

2 Quartzo (48), Sericita (35), Hematita (15), 

Turmalina (1), Muscovita (1). 

Quartzo – Mica – Xisto 

3 Quartzo (65), Sericita (22), Opacos (10), 

Turmalina (1), Clorita (1), Muscovita (1). 

Mica – Quartzito 

 
Chama-se a atenção para a quantidade significativa de quartzo presente nas 

amostras analisadas, resultado também verificado em Pinheiro (2002), numa de suas 

lâminas. 

 

O quartzo, o principal constituinte da rocha analisada, corresponde de  48% a 

95%, apresenta-se incolor, subédrico a anédrico, concordante com a xistosidade, alguns 

cristais apresentam extinção ondulante, relevo baixo. Está orientado e localmente 

apresenta-se dobrado. Mostra cristais médios e grossos, apresenta-se também como 

agregados (cherts) com predomínio de cristais finos. A sericita, segundo principal 

constituinte encontrado, ocorre sobre a forma de agregados fibrosos, com hábito tabular, 
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amarelada, lepdoblástica, clivagem excelente, relevo moderado, de escamas minúsculas 

com brilho sedoso, é um produto da alteração do feldspato. Varia de 1% a 35%. Os 

demais constituintes são hematita, turmalina, clorita, muscovita e opacos, ocorrem 

juntos em até 17%. 

 
 A análise de RX, fração total, visou uma identificação qualitativa dos 

componentes mineralógicos presentes no xisto. A Tabela 4.3 associa os blocos aos 

minerais identificados nos difratogramas. Os resultados mostram a presença de quartzo, 

mica muscovita e ocorrência do argilomineral caulinita.  

 

Os difratogramas referentes a cada bloco encontram-se no Anexo 1. 

 

Tabela 4.3: Constituintes mineralógicos presentes no xisto 

Bloco Minerais 

1 Muscovita, Quartzo e Caulinita 

2 Quartzo e Caulinita 

3 Muscovita, Quartzo e Caulinita 

 

4.4 – CARACTERIZAÇÃO GEOTÉCNICA 

 

 4.4.1 – ÍNDICES FÍSICOS 

 

A Tabela 4.4 mostra os índices físicos de cada bloco indeformado, onde e, w, γ, 

foram calculados com a média dos três melhores resultados retirados, dos corpos de 

prova, nos ensaios de cisalhamento direto natural, planilhas no Anexo 4. Os dados para 

o cálculo do Gs constam no Anexo 2. 

   

 

 

 

 58 



 Tabela 4.4: Índices físicos dos blocos indeformados. 

Índice Bloco 1 Bloco 2 Bloco3 

e 

n (%) 

w (%) 

S (%) 

γ (kN/m3) 

Gs  

LL (%) 

LP (%) 

0,63 

39 

10,8 

49 

19,45 

2,87 

NL 

NP 

0,56 

36 

15,73 

74 

19,57 

2,63 

NL 

NP 

0,67 

40 

18,80 

85 

21,48 

3,02 

NL 

NP 

 
 
4.4.2 – ANÁLISE GRANULOMÉTRICA 

 

Baseado em Nogueira (1995) a Tabela 4.5 faz uma breve descrição das condições 

dos blocos ao serem abertos. 

Tabela 4.5: Descrição das amostras indeformadas 
Bloco Descrição do Material 

1 Cheio de buracos, deteriorado por formigas; 

Presença de algumas raízes. 

Cor marron claro, em parte textura granular, seco. 

 

2 

 

Estratos laminados e alternados nas cores ocre e branco, 

textura fina, úmido, consistência média. 

 

3 

 

Laminado, variando nas cores de cinza e vermelho, úmido, 

consistência média. 

 

A seguir a Figura 4.3 mostra as curvas granulométricas para os ensaios com e 

sem uso de defloculante.  

 

As planilhas referentes a cada ensaio são mostradas no Anexo 2. 
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 Figura 4.3: Curvas granulométricas dos blocos com e sem a utilização de defloculante. 

 60 



O diagrama textural (Figura 4.4) mostra que a porção de argila só é detectada com 

o uso do agente dispersante, Hexametafosfato de Sódio. Isso indica que, nas condições 

reais de campo, a fração argila do xisto está agregada em grumos do tamanho de 

partículas de silte ou areia fina. Segundo Bressani et al. (1997), esta característica 

microestrutural, comum nos solos residuais tropicais, tem grande influência no 

comportamento do material, principalmente na permeabilidade e na dissipação de poro-

pressões.  
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Figura 4.4: Diagrama triangular para classificação textural. 

 

Através do diagrama pode-se classificar o material com o uso de defloculante 

como, Silte Arenoso (blocos 1 e 2) e Silte Areno-argiloso (bloco 3).  

 

A justificativa para análise granulométrica sem o uso do dispersante é estudar a textura 

como um fator que influencia na quantidade de solo que será removido e transportado. 

Bertoni e Lombardi Neto (1985) lembram que o tamanho das partículas e a coesão das 

mesmas constituem fatores decisivos na resistência do solo a erosão, pois existem 

frações granulométricas que são removidas mais facilmente do que outras (Coelho 

Neto, 1994). A permeabilidade do solo também influencia diretamente na erosão, pois 
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determina a capacidade que a água terá para fluir entre os vazios do solo (Bueno e 

Vilar, 1985).  

Sobre a textura em Morais (2003), é geral a opinião que solos ricos em finos, 

sobretudo em areis fina e silte, pobres em argila e matéria orgânica seriam os mais 

erodíveis. A argila, pela sua alta superfície específica, tem uma grande atividade 

eletroquímica, atuando como elemento agregante, enquanto a areia, sobretudo a areia 

média e grossa, pelo seu peso, é de transporte mais difícil. O silte e a areia fina, não 

tendo a característica agregante da argila e tão pouco o peso da areia, são as frações que 

mais aumentam a erodibilidade de um solo (Parzanese, 1991). O que significa que, 

quanto mais rico em silte e areia fina for a granulação natural do solo maior será sua 

susceptibilidade à erosão. 

 

 

4.5 – ENSAIOS DE CISALHAMENTO DIRETO 

 

 

No Anexo 3 encontram-se o ensaio inicial para a determinação da velocidade e as 

equações para os cálculos do ensaio de cisalhamento. 

 
   Fez-se um 1º. Ensaio, de teste, adotando a velocidade de 0,08 mm/min, para 

observar o comportamento do corpo de prova quanto à tensão de cisalhamento e a 

deformação; Nesse ensaio a ruptura se deu em 5 mm de deslocamento horizontal, ver 

Anexo 3. Esse valor de deslocamento foi adotado como proporcional à deformação 

linear em 5% para calcular a velocidade dos ensaios de cisalhamento. 

 
 

A velocidade do ensaio de cisalhamento direto foi calculada a partir do Método de 

Taylor (1942, apud Ortigão, 1995). 
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A velocidade do ensaio será: 

 

v = εrup  =   5   mm  =   0,04 mm/min 
  tf      144 min 

 
onde:   εrup = Deformação linear de ruptura  

tf = tempo final  = t90. 

 

 

 O tempo do  ensaio de cisalhamento (t), para o deslocamento horizontal (δh) de 20 

mm: 

 t  =   δh     =     20     =  500 min    8 h e 20 min. 
          v 0,04 
 

 

4.5.1 – CISALHAMENTO DIRETO 

 

 

As Figuras 4.5, 4.6 e 4.7 expressam os resultados dos ensaios de cisalhamento 

direto na direção paralela à xistosidade, onde se identificam a tensão de ruptura (τmax), 

tensão residual (τres) e o deslocamento vertical (δv). Foram cisalhados 8 corpos de prova 

para cada bloco, sendo 4 com umidade natural e 4 corpos de prova saturados.  

 

Observa-se que à medida que se aumentou o carregamento em corpos saturados, 

houve uma expressiva diminuição da tensão máxima de pico em relação aos corpos de 

prova na umidade natural. Esse fato se justifica porque a água altera a resistência dos 

materiais, dissolve a cimentação nos solos e deteriora os terrenos, entre outras 

influências.  Geralmente a tensão cisalhante em meio saturado é menor que a tensão 

cisalhante em meio natural.  

 

Quanto ao deslocamento vertical, todos os corpos de prova apresentaram 

contração até o ponto de ruptura; os corpos de prova dos blocos 1 e 2, depois da ruptura 

começaram a expandir quando submetidos às tensões normais menores (50 kPa e 100 
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kPa), enquanto o corpo de prova do bloco 3 (saturado) sob tensão de 50 kPa apenas 

sofreu contração. 

 

Para as tensões normais maiores (200 kPa e 400 kPa) houve contração do volume 

para a maioria dos corpos saturados ou na umidade natural. Contudo o corpo de prova 

referente ao bloco 1, na umidade natural, também expandiu após a ruptura para tensão 

normal de 200 kPa; e para o bloco 2 também no teor de umidade natural, após a ruptura 

houve expansão e no fim do ensaio voltou a contrair, para 200 kPa e 400 kPa.  

 

As maiores variações no deslocamento vertical foram observadas nos corpos de 

prova saturados, tendo a maior variação o bloco 1 (δv = 0,99 mm para 400 kPa), e a 

menor na umidade natural foi do bloco 2 (δv = 0,08 mm para 100 kPa). A variação da 

altura corresponde à deformação específica em que ocorre a ruptura; segundo Bueno e 

Vilar (1985) se dá principalmente pela reacomodação das partículas. De acordo com 

Lade e Boer (1997), qualquer variação linear e deformação volumétrica são controladas 

pela tensão intergranular, ou seja, tensão efetiva. 

 

As leituras e os dados de cada ensaio encontram-se nas planilhas do Anexo 4. 
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 Figura 4.5: Representação da tensão-variação do deslocamento vertical para o bloco 1 – (a) na umidade natural; e (b) saturado. 
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Figura 4.6: Representação da tensão-variação do deslocamento vertical para o bloco 2 – (a) na umidade natural; e (b) saturado. 
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Figura 4.7: Representação da tensão-variação do deslocamento vertical para o bloco 3 – (a) na umidade natural; e (b) saturado. 
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A Tabela 4.6 mostra os interceptos de coesão (c’) e ângulos de atrito (φ') para os 

corpos de prova no teor de umidade natural e inundado, parâmetros obtidos a partir das 

relações com os coeficientes lineares (a) e angulares (α) das equações na Figura 4.9, 

com a equação de Coulomb: τ = c + σ tg φ. 

 

Tabela 4.6: Parâmetros de resistência ao cisalhamento 

Umidade Parâmetros Bloco 1 Bloco 2 Bloco3 

 
Natural 

c’ (kN/m2) 16,90 0,46 0 

φ'  (º) 28,32 36,21 26,71 

 
Saturado 

c’ (kN/m2) 19,54 0 18,46 

φ'  (º) 24,14 20,18 19,85 

 
 

Houve uma significativa redução no ângulo de atrito em meio inundado, ou seja, 

com o aumento da saturação dos corpos de prova, o atrito entre as partículas diminuiu, o 

que não ocorreu para a coesão. Como a umidificação e a saturação têm, em geral, 

influências mais marcantes na coesão do que no ângulo de atrito, uma explicação 

plausível pode ser atribuída à mineralogia do xisto, pois a hidratação das partículas de 

mica possivelmente modifica em muito as condições de atrito interpartículas nos solos. 

Fato observado em solo erodível (saprolito granítico) de acordo com Bastos et al. 

(1997). 

 

Os ângulos de atrito obtidos para umidade natural situaram-se no intervalo de 26º-

36º. Já no caso de corpos de prova saturados a faixa encontrada para os ângulos de atrito 

foi de 20º-24º. Esses valores não estão muito distantes daqueles apresentados por Hunt 

(1984) para xistos alterados e filitos. Pinheiro (2002) também encontrou valores 

próximos em suas retroanálises no Morro do Curral. A faixa de ângulos de atrito 

estabelecidos através da utilização da classificação de Bieniawski (1989) realizada por 

Pinheiro (2002) foi de 25º-35º, valores utilizados como ponto de partida nas suas 

retroanálises.   
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Entretanto, os valores de coesão apresentados por Hunt (1984) para xistos 

alterados encontram-se na faixa 50-70kPa, enquanto a coesão obtida nos ensaios de 

cisalhamento não ultrapassou 20 kPa. Como a coesão é resultado da ação de muitas 

variáveis como tensões interpartículas no sistema solo-água-eletrólito-ar, pode-se 

atribuir aos processos de intemperismo a diferença desses valores. O próprio valor de 

coesão apresentado por Hunt (1984) para filito (solo residual) é nulo.  

 

Os blocos utilizados nos ensaios se apresentavam bastantes friáveis e alterados, o 

que já foi relatado. No trabalho de Fernandes (2000), foi chamada a atenção para o fato 

de que em alguns locais do Morro do Curral, o xisto se apresentava como um saprolito. 

Pinheiro (2002) também encontra valores de coesão coerentes com os resultados dos 

ensaios de cisalhamento. Para um ângulo de atrito de 20˚, por exemplo, Pinheiro (2002) 

obtém uma coesão de 16 kPa nas piores condições de poro-pressão na superfície de 

xistosidade.  

 

Bueno e Vilar (1985), Ortigão (1995) e Terzaghi e Peck (1962) destacam que c e φ 

variam para um mesmo solo com uma série de fatores, tais como: faixa de carregamento 

aplicada ao solo, tipo de ensaio efetuado e histórico de tensões experimentado pelo solo, 

dentre outras condições.  
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Figura 4.8 :(a), (b) e (c) Gráfico da resistência ao cisalhamento dos blocos em umidade natural; 

        (d), (e) e (f) Gráfico da resistência ao cisalhamento dos blocos saturados.
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4.6 – RETROANÁLISE 

 
Usando os parâmetros de resistência (c’ e φ‘) obtidos nos ensaios de cisalhamento 

e os índices físicos (γ) foram feitos cálculos para o fator de segurança através do 

programa Geo-Slope. Os cálculos consideraram as condições geométricas e geotécnicas. 

Na falta de dados sob as condições hidrogeológicas optou-se pelo cálculo com talude 

saturado e seco, ao menos para se ter a dimensão da diferença de comportamento para 

as duas situações. 

 

A Figura 4.9 mostra as superfícies de ruptura analisadas pelo Geo-Slope, para o 

talude seco, a Tabela 4.7 mostra os valores do FS para o talude seco e o respectivo 

método de avaliação. Para o método de Morgenstern e Price foi utilizada a função 

senoidal e para o método GLE foi utilizada a função constante, a escolha para as 

referidas funções foi o fato de elas proporcionarem o FS de menor valor para as 

condições mencionadas no parágrafo anterior. 

 

  Tabela 4.7: Fator de segurança para o talude seco. 

Perfil Fellenius Bishop Janbu Morgenstern & Price GLE 

BB’ 1,294 1,461 1,296 1,300 1,302 

CC’ 1,519 1,531 1,503 1,518 1,516 

DD’ 1,003 1,030 0,989 0,999 1,002 

 

 

Os parâmetros que levaram à condição de equilíbrio limite (FS =1) para o perfil 

DD’, talude seco, foram c’ = 5 kPa, φ’ =26˚ e γ = 20,17 kN/m3. A Figura 4.9 mostra 

que a superfície de ruptura DD’ apresenta o maior volume de material deslocado, por 

isso foi destacada a retroanálise acima, além de mostrar que para os perfis BB’ e CC’ o 

talude mostra-se estável já que o valor do FS é maior que 1.  
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Figura 4.9: Análise do FS para o talude seco 

 

A Tabela 4.8 mostra outras interações da retroanálise para o perfil central CC’, 

essas interações foram feitas no intervalo de coesão e ângulo de atrito obtidos nos 

ensaios de cisalhamento em meio natural, c = [0-17 kPa] e φ’ = [26º-36º]. Portanto, o 

talude seco considerado aqui, possui na realidade a umidade natural, em média de 15%. 

 

Através da Tabela 4.8, pode-se perceber que a coesão é o parâmetro que mais 

influencia na estabilidade, uma vez que com o maior ângulo de atrito (φ’ = 36º) e coesão 

menor (c = 0) o FS se mostrou na condição de equilíbrio-limite (FS =1); e a medida que 

foi se aumentando a coesão, o FS ficou acima da unidade, demonstrando estabilidade 

até para os valores de φ’ no limite inferior do intervalo, a partir de uma  c = 3 kPa e φ’ = 
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26 o talude é completamente estável. Considerando que exista uma coesão maior in situ 

que a utilizada na retroanálise, o Talude seco pode ser também considerado estável. 

 

 

Tabela 4.8: Retroanálise para talude seco, perfil CC’. 
c’ Φ (º) Fellenius Bishop Janbu Morgenstern  

& Price 
GLE 

0 28 0,717 0,744 0,718 0,730 0,735 
0 29 0,747 0,775 0,748 0,761 0,766 
0 30 0,778 0,808 0,780 0,793 0,798 
0 31 0,810 0,841 0,811 0,825 0,831 
0 32 0,842 0,874 0,844 0,858 0,864 
0 33 0,876 0,908 0,877 0,892 0,898 
0 34 0,909 0,944 0,911 0,926 0,932 
0 35 0,944 0,980 0,945 0,961 0,968 
0 36 0,980 1,016 0,981 0,997 1,004 
1 26 0,830 0,852 0,826 0,838 0,841 
1 30 0,951 0,977 0,947 0,961 0,965 
1 31 0,982 1,010 0,979 0,993 0,998 
1 32 1,015 1,044 1,012 1,026 1,031 
1 33 1,048 1,078 1,045 1,060 1,031 
1 34 1,082 1,113 1,079 1,094 1,099 
1 35 1,116 1,149 1,113 1,129 1,135 
1 36 1,152 1,186 1,149 1,166 1,171 
2 26 1,002 1,022 0,994 1,007 1,011 
2 27 1,031 1,052 1,024 1,036 1,041 
2 30 1,123 1,147 1,115 1,129 1,133 
2 31 1,155 1,180 1,147 1,162 1,167 
3 26 1,174 1,192 1,162 1,175 1,181 
3 27 1,204 1,222 1,191 1,205 1,210 
4 26 1,348 1,361 1,333 1,348 1,317 
5 26 1,519 1,531 1,503 1,518 1,516 

 

 

A Tabela 4.9 mostra os valores do FS para o talude saturado e o respectivo 

método de avaliação. Ao acrescentar a linha piezométrica percebe-se que para os 

parâmetros c’ = 5 kPa, φ’ = 24˚ e γ = 20,17 kN/m3, o perfil BB’ expressa o rompimento 

do talude e o perfil CC’ se encontra na condição de equilíbrio-limite, para esses 

parâmetros o perfil DD’ apresentou o FS muito abaixo da unidade (FS =0,5); por isso 

foram escolhidos os parâmetros de c’ = 10 kPa, φ’ = 24˚ e γ = 20,17 kN/m3, Figura 

4.10. 
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Tabela 4.9: Fator de segurança para o talude saturado 

Perfil Fellenius Bishop Janbu Morgenstern & Price GLE 

BB’ 0,803 0,958 0,805 0,809 0,811 

CC’ 0,997 1,011 0,983 0,999 0,996 

DD’ 0,911 0,935 0,893 0,907 0,904 

 

 

 Figura 4.10: Análise do FS para o talude saturado 

 

 

A Tabela 4.10 mostra outros resultados para a retroanálise na condição de talude 

saturado, somente para o perfil central CC’, no intervalo de c = [0-20 kPa] e φ’ = [19º-

24º]. A partir de c = 6 kPa e φ’ = 20, o talude mostra-se estável, ou seja FS  é maior que 
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a unidade. Através da Tabela 4.10 percebe-se que a condição de saturação do talude 

implica em rompimento, pois é necessária uma coesão maior para o talude ficar estável, 

o que geralmente ocorre é o contrário, a água provoca a redução dos parâmetros de 

cisalhamento, logo para a condição saturada provavelmente a coesão será muito baixa, 

implicando rompimento do talude. 

 

Tabela 4.10: Retroanálise para talude saturado, perfil CC’. 
c’ Φ (º) Fellenius Bishop Janbu Morgenstern 

& Price 
GLE 

4 24 0,824 0,842 0,815 0,826 0,831 
5 20 0,972 0,981 0,956 0,972 0,952 
5 22 0,984 0,996 0,969 0,985 0,962 
5 24 0,997 1,011 0,983 0,999 0,996 
6 20 1,144 1,151 1,128 1,139 1,141 
6 24 1,169 1,180 1,153 1,167 1,166 
8 20 1,489 1,490 1,465 1,481 1,477 

 

 

A Figura 4.11 mostra o talude saturado para o perfil CC’ e ilustra uma das telas 

de resolução do programa Geo-Slope. 
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Figura 4.11: Análise do FS pelo Geo-Slope para o talude saturado. 

 

 

Observa-se que o fator de segurança para o talude seco não expressa o risco de 

escorregamento; pelo contrário implica em talude estável. Mas quando se encontra 

saturado o fator de segurança indica o rompimento. A comparação dos dois estados 

expressa o quanto o grau de saturação está diretamente ligado com a instabilidade no 

caso desse talude. O que deve refletir em ter-se um maior cuidado em épocas chuvosas, 

principalmente pelo fato de que o talude estudado, ainda pode apresentar problemas de 

ruptura. 
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CAPÍTULO 5 

 

CONCLUSÕES 

 

 

Neste trabalho foi estudada uma ruptura em um talude no Morro do Curral, 

localizado na Vila São José – Ouro Preto.  O objetivo principal foi avaliar o 

comportamento do maciço terroso realizando a caracterização geotécnica do xisto 

Sabará, utilizando ensaios de laboratório, trabalhos de campo e retroanálises. Muitos 

movimentos de massa ocorreram na cidade de Ouro Preto, inclusive na área estudada, 

alguns ainda na iminência de ocorrer, o que justifica a preocupação em se estudar o 

assunto.  

 

Apesar do xisto se mostrar bastante alterado, a amostragem por blocos parafinados 

se mostrou um bom método para proceder aos ensaios de laboratório. Os blocos 

mostraram maiores diferenças na umidade e peso específico dos grãos, esse último 

refletindo a constituição mineralógica, principalmente de quartzo, muscovita e caulinita. 

Os outros índices físicos tiveram pouca divergência, com valores médios de:  e = 0,62; 

n = 38%;      γ = 20,17 kN/m3. Não apresentaram limite de plasticidade nem limite de 

liquidez. Quanto à análise granulométrica com uso do defloculante, pôde ser 

classificado como silte arenoso, havendo pouca divergência de bloco para bloco. Houve 

uma fração considerável de argila no terceiro bloco, mas sem o uso da solução 

dispersante as partículas finas não foram detectadas, demonstrando-se a validade da 

hipótese de homogeneidade do material que constitui o talude, em relação ao tamanho 

dos grãos. 
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Os resultados dos ensaios de cisalhamento direto revelaram o comportamento do 

material em condições drenadas, pois essa é a principal imposição do ensaio. Os 

gráficos de tensão-variação do deslocamento vertical conservaram a mesma forma, em 

meio saturado ou natural, sendo as tensões de pico menores para os corpos de prova 

saturados. Relacionando a equação de Coulomb com os coeficientes lineares e angulares 

obtiveram–se os resultados experimentais para o ângulo de atrito de 26º a 36º, o qual 

sofreu redução de até 44% em meio saturado. A coesão não passou de 20 kPa, 

revelando que a cimentação entre as partículas é muito baixa, às vezes inexistente, 

talvez devido ao intemperismo que se mostra bastante desenvolvido em alguns pontos 

do talude. Nesse sentido seriam muito interessantes estudos acerca da influência da 

alterabilidade nos parâmetros de resistência do material que constitui o talude. 

 

Os dados de laboratório usados para avaliar o fator de segurança no programa 

Geo-Slope expressaram, através das condições geométricas da superfície de ruptura, a 

instabilidade do talude na condição de saturação. O talude seco teve em média um fator 

de segurança de 1,28 e quando saturado caiu para 0,91. Significa que as chuvas podem 

ser importantes causas desencadeadoras de movimentos de massa na encosta. 

 

Verificou-se a importância dos ensaios de cisalhamento para previsão do 

comportamento do xisto no local. Como o material é relativamente homogêneo e o 

plano de anisotropia marcante é a xistosidade; as outras descontinuidades não sendo 

preservadas pelo processo de intemperismo, a metodologia de ensaios para solos é 

plenamente aceitável para obtenção da resistência in situ do xisto. O efeito de escala, 

característico de maciços rochosos fraturados, fica bastante atenuado no local, 

exatamente porque o xisto tem comportamento semelhante ao de um solo, tanto em 

termos de resistência, quanto em termos do tipo de ruptura observado. 

 

As retroanálises foram fundamentais para aferir a resistência ao cisalhamento do 

material, fornecendo parâmetros para outros estudos de estabilidade de taludes na 

encosta. A confiabilidade das retroanálises foi garantida pelo mapeamento de detalhe da 

geometria da superfície de ruptura e pela caracterização detalhada do material realizada 

nesse trabalho.  

 79 



 

Alguns tópicos que complementariam os estudos realizados na encosta e ficam 

como sugestões para trabalhos futuros: estudos de alterabilidade do material 

(erodibilidade), ensaios de compressão triaxial variando a pressão-neutra, ensaios de 

cisalhamento na direção perpendicular à xistosidade. Facilitaria enormemente se na 

encosta houvesse a preocupação dos órgãos ambientais e da prefeitura, que poderiam 

através de convênios com organizações particulares e outras instituições, instalar 

piezômetros na encosta, isso acarretaria a possibilidade de fiscalização e monitoramento 

mais efetivos frente a movimentos de massa e/ou auxiliariam nos estudos realizados no 

Morro do Curral. 
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ANEXO I 

 

 
ANÁLISE MINERALÓGICA 



 

MICROSCOPIA ÓPTICA 

 

 

De acordo com Evangelista (1988), segue-se a descrição das lâminas com nome, 

fórmula e quantidade de cada mineral encontrado por observação em microscópico 

óptico. 

 

Lâmina P1  (Fig A1.1 e A1.2)  Quartzito – Ferruginoso  
 

Minerais essenciais: 

 

Quartzo   “SiO2” – 95% 

 Incolor, granoblástico com junções tríplices, alguns cristais fraturados, relevo 

baixo, está orientado e apresenta diferentes níveis de granulometria. 

 

 

Mica – Sericita “KAl2 (AlSi3O10) – (OH)2”  –  1% 

 Ocorrem em pequenos cristais, com hábito tabular, amarelada, lepdoblástica, 
clivagem excelente, relevo moderado. 
 

Minerais acessórios: 

 

Clorita   “Mg3(Si4O10) (OH)2
-Mg3 (OH)6”  – 1% 

 

Em cristais tabulares pseudo-hexagonais, com planos basais bem desenvolvidos. 

Semelhante no hábito aos cristais do grupo da mica, maciça, laminada, também em 

partículas finas orientadas (lepdoblástica). Inclusões de quartzo. 

 

Minerais Opacos: 3% 

Óxido de Ferro e Limonita 

 



Fig.A1.1: Quartzito, Fenocristais de quartzo. Polarizadores cruzados. 

 

Fig. A1. 2: Quartzito ferruginoso. Polarizadores cruzados. 
 

 
 



 
 

 

 

 

Lâmina P2  (Fig. A1.3 e A1.4)   Quartzo – Mica – Xisto 
 

 

Minerais essenciais: 

 

Quartzo   “SiO2” – 48% 

 Apresenta-se incolor, subédrico a anédrico, concordante com a xistosidade, 

extinção ondulante, relevo baixo. Está orientado e localmente apresenta-se dobrado. 

 

Mica – Sericita – 35% “KAl2 (AlSi3O10) – (OH)2”  –  1% 

 Amarelada, micácea, lepdoblástica, clivagem excelente, relevo moderado, 
estrutura olho de pássaro, birrefringência alta. 
 

Minerais acessórios: 

Turmalina   “XY3Al6 (BO3)03
- (Si6O18)(OH)4” –1% 

 Esverdeada, acicular, xenoblástica a subdioblástica, ausência de clivagem, 

relevo moderadamente alto.  

Inclusões de quartzo. 

 

Mica – Muscovita  “KAl2 (AlSi3O10) – (OH)2”  –  1% 

 

 Minerais Opacos 

Hematita  - 15% 

 

Obs.: Esta amostra P2 apresentou-se mais rica em Ferro. 

 

 



 

      Fig. A1.3: Contato nível quartzozo com nível de muscovita. Polarizadores cruzados. 

 
       Fig. A1.4: Xisto orientado mostrando deformação, composto por muscovita  
           Crenulada e quartzo. Polarizadores cruzados.  

 



 

 

Lâmina P3  (Fig. A1. 5 e A1.6)  Mica – Quartzito 
 

 

Minerais essenciais: 

Quartzo   “SiO2” – 65% 

 Apresenta-se incolor, subédrico a anédrico, concordante com a xistosidade, 

alguns cristais apresentam extinção ondulante, relevo baixo. Está orientado e localmente 

apresenta-se dobrado. Mostra cristais médios e grossos, apresenta também como 

agregados finos (cherts) com predomínio de cristais finos. 

 

Mica – Sericita  “KAl2 (AlSi3O10) – (OH)2” – 22% 

Ocorre sobre a forma de agregados fibrosos de escamas minúsculas que tem um 

brilho sedoso, é um produto da alteração do feldspato. 

 

Minerais acessórios: 

 

Mica – Muscovita  “KAl2(AlSi3O10) – (OH)2” – 1% 

 Orientado com o quartzo, amarelada, micácea, lepdoblástica, clivagem 

excelente, relevo moderado, estrutura olho de pássaro, birrefringência alta. 

 

Turmalina   “XY3Al6 (BO3)03
- (Si6O18)(OH)4” – 1% 

 Esverdeada, acicular, xenoblástica a subdioblástica, ausência de clivagem, 

relevo moderadamente alto. Pouquíssimos minerais distribuídos ao longo da lâmina. 

 
Clorita – “Mg3(Si4O10) (OH)2

-Mg3 (OH)6”  – 1% 

Opacos e Rutilo – 10% 
 

Obs.: Metamorfismo xisto-verde com baixo grau, esta amostra mostra que a rocha  

apresenta xistosidade crenulada com micas dobradas. 

 



 

Fig. A1.5: Orientação do Quartzo concordante com a Muscovita. Polarizadores  
      Cruzados. 

Fig. A1.6: Quartzito com cristais de quartzo em arranjo inequigranular e com micas  
       dobradas. Polarizadores cruzados.  

 



 

 

DIFRATOMETRIA DE RX 

 
 

 Abaixo as Fig A1.7 a A1.9  mostram a ocorrência dos minerais, esta análise foi 

qualitativa, apontando a presença dos minerais que aparecem mais. Sem contudo  

determinar suas porcentagens. 

 

 

 

 
Figura A1.7: Difratograma do Bloco1. 

 
 



 
   Figura A1.8: Difratograma do Bloco 2 

 

 
 Figura A1.9: Difratograma do Bloco 3.   



 

 

 

 

 

ANEXO II 

 

 

 
ANÁLISE GRANULOMÉTRICA   

 

E 

 

MASSA ESPECÍFICA DOS GRÃOS



BLOCO 1            ANÁLISE GRANULOMÉTRICA   -   NBR 7181/84  

AMOSTRA TOTAL DESCRIÇÃO DA AMOSTRA 
SOLO ÚMIDO TOTAL (g) 1050,00   
SOLO SECO TOTAL  (g) 947,52     
SOLO RETIDO #10 SECO (g) 9,05      
SOLO PASSADO #10 SECO (g) 938,47   
% PASSA #10      

DETERMINAÇÃO DA UMIDADE HIGROSCÓPICA PENEIRAMENTO GROSSO 
CAPSULA Nº 206 243 236 PENEIRA SOLO SOLO acum (%) acum 
SOLO ÚMIDO +TARA 
(g) 25,04 21,91 20,50 Nº (mm) RETIDO(g) PASSA (g) PASSA 
SOLO SECO+TARA (g) 23,88 21,09 19,60 2" 50,8 0,00 947,52 100,0 
ÁGUA (g) 1,16 0,82 0,90 1 ¹/2 " 38,1 0,00 947,52 100,0 
TARA (g) 13,64 13,21 11,20 1" 25,4 0,00 947,52 100,0 
SOLO SECO (g) 10,24 7,88 8,40 3/4" 19 0,00 947,52 100,0 
UMIDADE (%) 11,33 10,41 10,71 3/8" 9,52 0,00 947,52 100,0 
UMIDADE MÉDIA (%) 10,82 nº 4 4,76 1,20 946,32 99,9 
fator correção 0,902 nº10 2,0 7,85 938,47 99,0 

PENEIRAMENTO FINO 
PENEIRA AMOSTRA PARCIAL (%) QUE PASSA acum       

Nº ABERTURA SOLO SOLO acum (%) acum (AMOSTRA TOTAL) AMOSTRA PARCIAL 
  (mm) RETIDO(g) PASSA(g) PASSA           

16 1,200 0,56 62,61 99,11 98,17       
30 0,600 2,00 60,61 95,95 95,03 SOLO ÚMIDO (g) 70,00 
40 0,420 2,47 58,14 92,04 91,16       
60 0,250 2,61 55,53 87,91 87,07       

100 0,150 4,88 50,65 80,18 79,41 SOLO SECO(g) 63,17 
200 0,075 7,09 43,56 68,96 68,30       

SEDIMENTAÇÃO 
DENSÍMETRO 559/89 

 

PROVETA 1 
DEFLOCULANTE HEXAMETAFOSFATO DE SÓDIO 

DENSIDADE DOS GRÃOS 2,868 

        LEITURA  DIÂMETRO LEITURA (%) QUE 
TEMPO  LEITURA L TEMPERAT. CORRIGIDA DOS GRÃOS CORRIGIDA PASSA 

(s)    (ºC) Li=L+Cm D  (mm) La=L+Ci   
15  29,0 23,0 29,5000 0,09171 30,0020 72,23 
30  26,0 23,0 26,5000 0,06654 27,0028 65,01 
60  23,5 23,0 24,0000 0,04802 24,5034 58,99 

120  20,0 23,0 20,5000 0,03490 21,0041 50,57 
240  16,0 23,0 16,5000 0,02542 17,0048 40,94 
480  13,0 23,0 13,5000 0,01835 14,0053 33,72 
900  11,0 23,0 11,5000 0,01359 12,0056 28,90 

1800  9,5 23,0 10,0000 0,00970 10,5058 25,29 
3600  7,5 23,5 8,0000 0,00691 8,5060 20,48 
7200  6,0 24,0 6,5000 0,00491 7,0061 16,87 

14400  5,0 25,0 5,5000 0,00345 6,0062 14,46 
28800  4,0 25,5 4,5000 0,00245 5,0063 12,05 
86400  4,5 22,0 5,0000 0,00146 5,5062 13,26 





 
Figura A2.1: Análise granulométrica do bloco 1 com utilização de defloculante. 



BLOCO 2            ANÁLISE GRANULOMÉTRICA   -   NBR 7181/84 

AMOSTRA TOTAL DESCRIÇÃO DA AMOSTRA 
SOLO ÚMIDO TOTAL (g) 1050,00   
SOLO SECO TOTAL  (g) 903,98   
SOLO RETIDO #10 SECO (g) 7,53   
SOLO PASSADO #10 SECO (g) 896,45   
% PASSA #10      

DETERMINAÇÃO DA UMIDADE HIGROSCÓPICA PENEIRAMENTO GROSSO 
CAPSULA Nº P26 215 232 PENEIRA SOLO SOLO acum (%) acum 
SOLO ÚMIDO +TARA (g) 23,43 23,33 25,48 Nº (mm) RETIDO(g) PASSA (g) PASSA 
SOLO SECO+TARA (g) 21,99 21,76 23,95 2" 50,8 0,00 903,98 100,0 
ÁGUA (g) 1,44 1,57 1,53 1 ¹/2 " 38,1 0,00 903,98 100,0 
TARA (g) 12,43 13,04 14,01 1" 25,4 0,00 903,98 100,0 
SOLO SECO (g) 9,56 8,72 9,94 3/4" 19 0,00 903,98 100,0 
UMIDADE (%) 15,06 18,00 15,39 3/8" 9,52 0,00 903,98 100,0 
UMIDADE MÉDIA (%) 16,15 nº 4 4,76 1,73 902,25 99,8 
fator correção 0,861 nº10 2,0 5,80 896,45 99,2 

PENEIRAMENTO FINO 
PENEIRA AMOSTRA PARCIAL (%) QUE PASSA acum   

Nº ABERTURA SOLO SOLO acum (%) acum (AMOSTRA TOTAL) AMOSTRA PARCIAL 
  (mm) RETIDO(g) PASSA(g) PASSA           

16 1,200 0,30 59,97 99,50 98,67       
30 0,600 1,38 58,59 97,21 96,40 SOLO ÚMIDO (g) 70,00 
40 0,420 1,46 57,13 94,79 94,00       
60 0,250 2,78 54,35 90,18 89,43       

100 0,150 4,09 50,26 83,39 82,70 SOLO SECO(g) 60,27 
200 0,075 8,16 42,10 69,85 69,27       

SEDIMENTAÇÃO 
DENSÍMETRO 559/89 

 

PROVETA 2 
DEFLOCULANTE HEXAMETAFOSFATO DE SÓDIO 
DENSIDADE DOS GRÃOS 2,632 

        LEITURA  DIÂMETRO LEITURA (%) QUE 
TEMPO  LEITURA L TEMPERAT. CORRIGIDA DOS GRÃOS CORRIGIDA PASSA 

(s)    (ºC) Li=L+Cm D  (mm) La=L+Ci   
15  28,0 23,0 28,5000 0,09899 29,0022 76,97 
30  24,5 23,0 25,0000 0,07208 25,5031 67,69 
60  21,0 23,0 21,5000 0,05240 22,0039 58,40 

120  17,5 23,0 18,0000 0,03804 18,5046 49,11 
240  14,0 23,0 14,5000 0,02758 15,0052 39,82 
480  12,0 23,0 12,5000 0,01977 13,0054 34,52 
900  10,0 23,0 10,5000 0,01463 11,0057 29,21 

1800  8,5 23,0 9,0000 0,01045 9,5059 25,23 
3600  7,0 23,5 7,5000 0,00742 8,0060 21,25 
7200  6,0 24,0 6,5000 0,00525 7,0061 18,59 

14400  5,0 25,0 5,5000 0,00370 6,0062 15,94 
28800  3,0 25,5 3,5000 0,00263 4,0063 10,63 
86400   5,0 22,0 5,5000 0,00156 6,0062 15,94 



  
Figura A2.2: Análise granulométrica do bloco 2 com utilização de defloculante. 



BLOCO 3            ANÁLISE GRANULOMÉTRICA   -   NBR 7181/84 

AMOSTRA TOTAL DESCRIÇÃO DA AMOSTRA 
SOLO ÚMIDO TOTAL (g) 1050,00   
SOLO SECO TOTAL  (g) 887,00   
SOL50 
O RETIDO #10 SECO (g) 0,00   
SOLO PASSADO #10 SECO (g) 887,00   
% PASSA #10      

DETERMINAÇÃO DA UMIDADE 
HIGROSCÓPICA PENEIRAMENTO GROSSO 

CAPSULA Nº 236 217 215 PENEIRA SOLO SOLO acum (%) acum 
SOLO ÚMIDO 
+TARA (g) 27,73 27,51 28,98 Nº (mm) RETIDO(g) PASSA (g) PASSA 
SOLO SECO+TARA 
(g) 25,16 25,06 26,54 2" 50,8 0,00 887,00 100,0 
ÁGUA (g) 2,57 2,45 2,44 1 ¹/2 " 38,1 0,00 887,00 100,0 
TARA (g) 11,19 11,94 13,03 1" 25,4 0,00 887,00 100,0 
SOLO SECO (g) 13,97 13,12 13,51 3/4" 19 0,00 887,00 100,0 
UMIDADE (%) 18,40 18,67 18,06 3/8" 9,52 0,00 887,00 100,0 
UMIDADE MÉDIA 
(%) 18,38 nº 4 4,76 0,00 887,00 100,0 
fator correção 0,845 nº10 2,0 0,00 887,00 100,0 

PENEIRAMENTO FINO 
PENEIRA AMOSTRA PARCIAL (%) QUE PASSA acum     

Nº ABERTURA SOLO SOLO acum (%) acum (AMOSTRA TOTAL) AMOSTRA PARCIAL 
  (mm) RETIDO(g) PASSA(g) PASSA         

16 1,200 0,01 59,12 99,98 99,98       
30 0,600 0,06 59,06 99,88 99,88 SOLO ÚMIDO (g) 70,00 
40 0,420 0,42 58,64 99,17 99,17       
60 0,250 1,56 57,08 96,53 96,53       

100 0,150 2,58 54,50 92,17 92,17 SOLO SECO(g)  59,13 
200 0,075 10,16 44,34 74,99 74,99       

SEDIMENTAÇÃO 
DENSÍMETRO 559/89 

 

PROVETA 1 
DEFLOCULANTE HEXAMETAFOSFATO DE SÓDIO 
DENSIDADE DOS GRÃOS 3,016 

        LEITURA  DIÂMETRO LEITURA (%) QUE 
TEMPO  LEITURA L TEMPERAT. CORRIGIDA DOS GRÃOS CORRIGIDA PASSA 

(s)    (ºC) Li=L+Cm D  (mm) La=L+Ci   
15  31,0 22,0 31,5000 0,08768 32,0014 80,96 
30  27,0 22,0 27,5000 0,06422 28,0025 70,85 
60  23,0 22,0 23,5000 0,04693 24,0035 60,73 

120  19,0 22,0 19,5000 0,03422 20,0043 50,61 
240  15,5 22,0 16,0000 0,02483 16,5049 41,76 
480  13,0 22,0 13,5000 0,01786 14,0053 35,43 
900  11,5 22,0 12,0000 0,01318 12,5055 31,64 
1800  10,0 22,0 10,5000 0,00941 11,0057 27,84 
3600  9,0 22,0 9,5000 0,00670 10,0058 25,31 
7200  8,0 23,0 8,5000 0,00472 9,0059 22,78 

14400  7,0 25,0 7,5000 0,00328 8,0060 20,25 
28800  6,0 28,0 6,5000 0,00227 7,0061 17,73 
86400  6,0 22,0 6,5000 0,00139 7,0061 17,73 



 Figura 

A2.3: Análise granulométrica do bloco 3 com utilização de defloculante. 



BLOCO 1   -    Sem Defloculante       
AMOSTRA TOTAL DESCRIÇÃO DA AMOSTRA 

SOLO ÚMIDO TOTAL (g) 1050,00   
SOLO SECO TOTAL  (g) 947,52  
SOLO RETIDO #10 SECO (g) 9,05  
SOLO PASSADO #10 SECO (g) 938,47   
% PASSA #10      

DETERMINAÇÃO DA UMIDADE HIGROSCÓPICA PENEIRAMENTO GROSSO 

CAPSULA Nº 206 243 236 PENEIRA SOLO 
SOLO 
acum 

(%) 
acum 

SOLO ÚMIDO +TARA (g) 25,04 21,91 20,50 Nº (mm) RETIDO(g) PASSA (g) PASSA 
SOLO SECO+TARA (g) 23,88 21,09 19,60 2" 50,8 0,00 947,52 100,0 
ÁGUA (g) 1,16 0,82 0,90 1 ¹/2 " 38,1 0,00 947,52 100,0 
TARA (g) 13,64 13,21 11,20 1" 25,4 0,00 947,52 100,0 
SOLO SECO (g) 10,24 7,88 8,40 3/4" 19 0,00 947,52 100,0 
UMIDADE (%) 11,33 10,41 10,71 3/8" 9,52 0,00 947,52 100,0 
UMIDADE MÉDIA (%) 10,82 nº 4 4,76 1,20 946,32 99,9 
fator correção 0,902 nº10 2,0 7,85 938,47 99,0 

PENEIRAMENTO FINO 
PENEIRA AMOSTRA PARCIAL (%) QUE PASSA acum     

Nº ABERTURA SOLO SOLO acum (%) acum (AMOSTRA TOTAL) AMOSTRA PARCIAL 
  (mm) RETIDO(g) PASSA(g) PASSA           

16 1,200 0,65 62,53 98,97 98,03       
30 0,600 2,88 59,65 94,41 93,51 SOLO ÚMIDO (g) 70,01 
40 0,420 2,07 57,58 91,14 90,27       
60 0,250 3,16 54,42 86,13 85,31       

100 0,150 5,04 49,38 78,16 77,41 SOLO SECO(g) 63,18 
200 0,075 12,33 37,05 58,64 58,08       

SEDIMENTAÇÃO 
DENSÍMETRO 559/89 

 

PROVETA 1 
DEFLOCULANTE NENHUM 

DENSIDADE DOS GRÃOS 2,868 
        LEITURA  DIÂMETRO LEITURA (%) QUE 

TEMPO  LEITURA L TEMPERAT. CORRIGIDA DOS GRÃOS CORRIGIDA PASSA 
(s)    (ºC) Li=L+Cm D  (mm) La=L+Ci   
15  26,0 23,0 26,5000 0,09410 27,0028 65,00 
30  21,0 23,0 21,5000 0,06927 22,0039 52,97 
60  17,0 23,0 17,5000 0,05047 18,0047 43,34 

120  12,0 23,0 12,5000 0,03696 13,0054 31,31 
240  5,0 23,0 5,5000 0,02734 6,0062 14,46 
480  -1,0 23,0 -0,5000 0,02004 0,0065 0,02 
900  -1,0 23,0 -0,5000 0,01463 0,0065 0,02 

1800  -1,0 23,0 -0,5000 0,01035 0,0065 0,02 
3600  -1,0 23,5 -0,5000 0,00728 0,0065 0,02 
7200  -1,0 24,0 -0,5000 0,00512 0,0065 0,02 

14400  -1,0 25,0 -0,5000 0,00358 0,0065 0,02 
28800  -1,0 25,5 -0,5000 0,00252 0,0065 0,02 
86400   -1,0 22,0 -0,5000 0,00151 0,0065 0,02 



  
Figura A2.4: Análise granulométrica do bloco 1 sem defloculante. 



BLOCO 2   -    Sem Defloculante      
AMOSTRA TOTAL DESCRIÇÃO DA AMOSTRA 

SOLO ÚMIDO TOTAL (g) 1050,00   
SOLO SECO TOTAL  (g) 903,98   
SOLO RETIDO #10 SECO (g) 1,73   
SOLO PASSADO #10 SECO (g) 902,25   
% PASSA #10      

DETERMINAÇÃO DA UMIDADE HIGROSCÓPICA PENEIRAMENTO GROSSO 
CAPSULA Nº P26 215 232 PENEIRA SOLO SOLO acum (%) acum 
SOLO ÚMIDO +TARA (g) 23,43 23,33 25,48 Nº (mm) RETIDO(g) PASSA (g) PASSA 
SOLO SECO+TARA (g) 21,99 21,76 23,95 2" 50,8 0,00 903,98 100,0 
ÁGUA (g) 1,44 1,57 1,53 1 ¹/2 " 38,1 0,00 903,98 100,0 
TARA (g) 12,43 13,04 14,01 1" 25,4 0,00 903,98 100,0 
SOLO SECO (g) 9,56 8,72 9,94 3/4" 19 0,00 903,98 100,0 
UMIDADE (%) 15,06 18,00 15,39 3/8" 9,52 0,00 903,98 100,0 
UMIDADE MÉDIA (%) 16,15 nº 4 4,76 0,00 903,98 100,0 
fator correção 0,861 nº10 2,0 1,73 902,25 99,8 

PENEIRAMENTO FINO 
PENEIRA AMOSTRA PARCIAL (%) QUE PASSA acum     

Nº 
ABERTUR

A SOLO SOLO acum (%) acum (AMOSTRA TOTAL) AMOSTRA PARCIAL 
  (mm) RETIDO(g) PASSA(g) PASSA           

16 1,200 0,68 59,59 98,87 98,68       
30 0,600 2,22 57,37 95,19 95,01 SOLO ÚMIDO (g) 70,00 
40 0,420 1,84 55,53 92,13 91,96       
60 0,250 3,44 52,09 86,43 86,26       

100 0,150 5,34 46,75 77,57 77,42 SOLO SECO(g) 60,27 
200 0,075 16,86 29,89 49,59 49,49       

SEDIMENTAÇÃO 
DENSÍMETRO 559/89 

 

PROVETA 2 
DEFLOCULANTE NENHUM 
DENSIDADE DOS GRÃOS   2,632 

        LEITURA  DIÂMETRO LEITURA (%) QUE 
TEMPO  LEITURA L TEMPERAT. CORRIGIDA DOS GRÃOS CORRIGIDA PASSA 

(s)    (ºC) Li=L+Cm D  (mm) La=L+Ci   
15  26,0 21,5 26,5000 0,10239 27,0028 72,13 
30  20,0 21,5 20,5000 0,07594 21,0041 56,11 
60  12,0 21,5 12,5000 0,05687 13,0054 34,74 

120  7,0 21,5 7,5000 0,04155 8,0060 21,39 
240  3,0 21,5 3,5000 0,03012 4,0063 10,70 
480  1,0 21,5 1,5000 0,02155 2,0065 5,36 
900  -1,0 21,5 -0,5000 0,01592 0,0065 0,02 

1800  -1,0 22,0 -0,5000 0,01120 0,0065 0,02 
3600  -1,0 22,0 -0,5000 0,00792 0,0065 0,02 
7200  -1,0 23,0 -0,5000 0,00554 0,0065 0,02 

14400  -1,0 25,0 -0,5000 0,00383 0,0065 0,02 
28800  -1,0 28,5 -0,5000 0,00261 0,0065 0,02 
86400   -1,0 21,5 -0,5000 0,00163 0,0065 0,02 

 



 Figura 

A2.5: Análise granulométrica do bloco 2 sem defloculante. 



 
BLOCO 3   -    Sem Defloculante        

AMOSTRA TOTAL DESCRIÇÃO DA AMOSTRA 
SOLO ÚMIDO TOTAL (g) 1050,00   
SOLO SECO TOTAL  (g) 887,00   
SOLO RETIDO #10 SECO (g) 0,00   
SOLO PASSADO #10 SECO (g) 887,00   
% PASSA #10      

DETERMINAÇÃO DA UMIDADE HIGROSCÓPICA PENEIRAMENTO GROSSO 

CAPSULA Nº 243 214 204 PENEIRA SOLO 
SOLO 
acum 

(%) 
acum 

SOLO ÚMIDO +TARA (g) 27,73 27,51 28,98 Nº (mm) RETIDO(g) PASSA (g) PASSA 
SOLO SECO+TARA (g) 25,16 25,06 26,54 2" 50,8 0,00 887,00 100,0 
ÁGUA (g) 2,57 2,45 2,44 1 ¹/2 " 38,1 0,00 887,00 100,0 
TARA (g) 11,19 11,94 13,03 1" 25,4 0,00 887,00 100,0 
SOLO SECO (g) 13,97 13,12 13,51 3/4" 19 0,00 887,00 100,0 
UMIDADE (%) 18,40 18,67 18,06 3/8" 9,52 0,00 887,00 100,0 
UMIDADE MÉDIA (%) 18,38 nº 4 4,76 0,00 887,00 100,0 
fator correção 0,845 nº10 2,0 0,00 887,00 100,0 

PENEIRAMENTO FINO 
PENEIRA AMOSTRA PARCIAL (%) QUE PASSA acum       

Nº ABERTURA SOLO SOLO acum (%) acum (AMOSTRA TOTAL) AMOSTRA PARCIAL 
  (mm) RETIDO(g) PASSA(g) PASSA           

16 1,200 0,00 59,13 100,00 100,00       
30 0,600 0,06 59,07 99,90 99,90 SOLO ÚMIDO (g) 70,00 
40 0,420 0,79 58,28 98,56 98,56       
60 0,250 2,23 56,05 94,79 94,79       

100 0,150 3,74 52,31 88,47 88,47 SOLO SECO(g) 59,13 
200 0,075 9,31 43,00 72,72 72,72       

SEDIMENTAÇÃO 
DENSÍMETRO 559/89 

 

PROVETA 2 
DEFLOCULANTE NENHUM 

DENSIDADE DOS GRÃOS 3,016 
        LEITURA  DIÂMETRO LEITURA (%) QUE 

TEMPO  LEITURA L TEMPERAT. CORRIGIDA DOS GRÃOS CORRIGIDA PASSA 
(s)    (ºC) Li=L+Cm D  (mm) La=L+Ci   
15  30,0 22,5 30,5000 0,08799 31,0017 78,43 
30  26,0 22,5 26,5000 0,06441 27,0028 68,32 
60  20,0 22,5 20,5000 0,04777 21,0041 53,14 

120  10,0 22,5 10,5000 0,03625 11,0057 27,84 
240  -1,0 22,5 -0,5000 0,02743 0,0065 0,02 
480  -1,0 22,5 -0,5000 0,01940 0,0065 0,02 
900  -1,0 22,5 -0,5000 0,01417 0,0065 0,02 

1800  -1,0 23,0 -0,5000 0,00996 0,0065 0,02 
3600  -1,0 23,5 -0,5000 0,00701 0,0065 0,02 
7200  -1,0 24,0 -0,5000 0,00493 0,0065 0,02 

14400  -1,0 25,0 -0,5000 0,00345 0,0065 0,02 
28800  -1,0 28,0 -0,5000 0,00236 0,0065 0,02 
86400   -1,0 22,5 -0,5000 0,00145 0,0065 0,02 



 
 

Figura A2.6: Análise granulométrica do bloco 3 sem defloculante.



MASSA ESPECÍFICA DOS GRÃOS 
 
 
 

Nas Tabelas de A2.1 a A2.3 mostram os dados e cálculos utilizados para 

determinar a massa específica dos blocos de acordo com a ABNT NBR 6508/84 

 
 

Tabela A2.1: Massa específica para bloco 1. 

BLOCO 1 
MÉTODO DE REMOÇÃO DO AR  BOMBA DE VÁCUO 
PICNÔMETRO Nº 9 9 9 
SOLO ÚMIDO (g) 60,00 60,00 60,00 
UMIDADE HIGROSCÓPICA   (%) 10,82 10,82 10,82 
SOLO SECO (g) 54,14 54,14 54,14 
TEMPERATURA (ºc) 22,0 22,0 22,0 
PICNÔMETRO + SOLO + ÁGUA (g) 670,73 670,79 670,77 
PICNÔMETRO + ÁGUA a TºC (g) 635,46 635,46 635,46 
MASSA ESPECÍFICA DA ÁGUA a TºC (g/cm³) 0,9978 0,9978 0,9978 
MASSA ESPECÍFICA DOS GRÃOS (g/cm³) 2,863 2,872 2,869 
RESULTADOS SATISFATÓRIOS (DIF.<0,02)       S/N s s s 
DENSIDADE DOS GRÃOS P/ MÉDIA   2,863 2,872 2,869 
MASSA ESPECÍFICA MÉDIA DOS GRÃOS Gs 2,868 
 
 

Tabela A2.2: Massa específica para bloco 2. 

BLOCO  2   

MÉTODO DE REMOÇÃO DO AR   BOMBA DE VÁCUO 
PICNÔMETRO Nº 9 9 9 
SOLO ÚMIDO (g) 60,00 60,00 60,00 
UMIDADE HIGROSCÓPICA   (%) 16,15 16,15 16,15 
SOLO SECO (g) 51,66 51,66 51,66 
TEMPERATURA (ºc) 19,5 20,5 21,0 
PICNÔMETRO + SOLO + ÁGUA (g) 667,91 667,74 667,47 
PICNÔMETRO + ÁGUA a TºC (g) 635,73 635,63 635,57 
MASSA ESPECÍFICA DA ÁGUA a TºC (g/cm³) 0,9983 0,9981 0,9980 
MASSA ESPECÍFICA DOS GRÃOS (g/cm³) 2,648 2,638 2,609 
RESULTADOS SATISFATÓRIOS (DIF.<0,02)     S/N s s s 
DENSIDADE DOS GRÃOS P/ MÉDIA   2,648 2,638 2,609 
MASSA ESPECÍFICA MÉDIA DOS GRÃOS Gs 2,632 
 
 
 



 
 
 
   Tabela A2.3: Massa específica para bloco 1. 

BLOCO 3 
MÉTODO DE REMOÇÃO DO AR  BOMBA DE VÁCUO 
PICNÔMETRO Nº 9 9 9 
SOLO ÚMIDO (g) 60,00 60,00 60,00 
UMIDADE HIGROSCÓPICA  (%) 18,38 18,38 18,38 
SOLO SECO (g) 50,69 50,69 50,69 
TEMPERATURA (ºc) 22,5 22,5 22,5 
PICNÔMETRO + SOLO + ÁGUA (g) 669,42 669,29 669,24 
PICNÔMETRO + ÁGUA a TºC (g) 635,40 635,40 635,40 
MASSA ESPECÍFICA DA ÁGUA a TºC (g/cm³) 0,9977 0,9977 0,9977 
MASSA ESPECÍFICA DOS GRÃOS (g/cm³) 3,035 3,011 3,002 
RESULTADOS SATISFATÓRIOS (DIF.<0,02)  S/N s s s 
DENSIDADE DOS GRÃOS P/ MÉDIA  3,035 3,011 3,002 
MASSA ESPECÍFICA MÉDIA DOS GRÃOS Gs 3,016 

 



 

 

 

 

 

ANEXO III 

 
 

 
CÁLCULOS  

 

ENSAIO DE CISALHAMENTO DIRETO 



ENSAIO TESTE  

 
Tab.1: Umidade do Corpo de Prova     Tab.2: Características Corpo de 
Prova 
CÁPSULA Nº 204 243 214  ALTURA (cm) 2,00 
SOLO ÚMIDO + TARA (g) 26,62 31,25 30,01  LADO (cm) 10,16 
SOLO SECO + TARA (g) 24,32 27,74 26,39  ÁREA (cm²) 103,23 
ÁGUA (g) 2,30 3,51 3,62  VOLUME (cm³) 206,45 
TARA (g) 14,42 13,21 11,92  CORPO DE PROVA (g) 379,00 
SOLO SECO (g) 9,90 14,53 14,47  SOLO SECO (g) 280,10 
TEOR DE UMIDADE (%) 23,2 24,2 25,0  TEOR DE UMIDADE (%) 45,1 
 
     ADENSAMENTO 

TEMPO (min.) LEITURA 
VERTICAL ∆H (mm) 

0 486,000 0,000 
1/8 480,000 0,060 
1/4 477,000 0,090 
1/2 475,000 0,110 
1 474,500 0,115 
2 472,000 0,140 
4 470,500 0,155 
8 469,000 0,170 
15 467,000 0,190 
30 465,000 0,210 
60 361,000 1,250 

120 357,000 1,290 
240 354,000 1,320 
480 347,500 1,385 

1440 344,000 1,420 
 
ANTES DA SATURAÇÃO 

LEITURA VERTICAL 524,000 

 
Hi = 2,000 cm Hf =1,858 cm 
 
 

Para o Ensaio de Cisalhamento: 

 
σ = 50 kPa 
 
Velocidade adotada 
arbitrariamente 
 
v = 0,08 mm/min.  
 
 
 

CISALHAMENTO 
LEITURA 

HORIZONT. 
(mmx10-2) 

LEITURA 
VERTICAL 
(mm x10-2) 

LEITURA 
NO ANEL 

FORÇA 
CISALHAN. 

(kN) 

TENSÃO 
CISALHAN. 

(kPA) 
0 329,0 0,0 0,00 0,00 
5 328,5 6,0 0,02 1,67 

10 328,0 9,0 0,03 2,51 
15 327,0 11,0 0,03 3,07 
20 326,0 15,0 0,04 4,19 
30 323,0 19,0 0,05 5,30 
40 321,0 23,0 0,07 6,42 
50 319,5 32,0 0,09 8,93 
60 318,0 32,0 0,09 8,93 
70 316,5 34,0 0,10 9,49 
80 315,0 38,0 0,11 10,60 
90 313,5 40,0 0,12 11,16 

100 312,0 42,0 0,12 11,72 
120 310,0 48,0 0,14 13,39 
140 308,0 50,0 0,14 13,95 
160 305,0 55,0 0,16 15,35 
180 305,0 57,0 0,16 15,90 
200 302,5 60,0 0,17 16,74 
250 298,5 69,0 0,20 19,25 
300 295,0 76,0 0,22 21,20 
350 292,0 81,0 0,23 22,60 
400 290,5 86,0 0,25 23,99 
450 289,5 89,0 0,26 24,83 
500 289,0 89,0 0,26 24,83 
550 289,5 86,0 0,25 23,99 
600 289,5 86,0 0,25 23,99 
650 289,5 85,0 0,24 23,72 
700 289,5 84,0 0,24 23,44 
750 290,0 82,0 0,24 22,88 
800 290,5 81,0 0,23 22,60 
900 291,0 77,0 0,22 21,48 

1000 292,0 76,0 0,22 21,20 
1100 292,5 74,0 0,21 20,65 
1200 293,0 72,0 0,21 20,09 
1500 297,0 67,0 0,19 18,69 
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 Fig. A3.1: Tensão cisalhante versus deslocamento horizontal para 1º. Ensaio teste. 
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Fig. A3.2: Deslocamento vertical versus deslocamento horizontal para 1º. Ensaio teste. 



 
CÁLCULOS 

 

Fórmulas para o ensaio de cisalhamento direto, Head (1986) fornece mais detalhes deste 

ensaio.  

Deslocamento vertical (δv) ou (∆Η) 

δv = (Lev - Lev0) k1 (mm) 

Hf = Hi – (Levf x k1) 

Onde:  Lev =  Leitura do extensômetro vertical (mm) 

Lev0  =  Leitura inicial do extensômetro vertical (mm) 

k1       =  Constante do extensômetro vertical (k1= 0,01 mm) 

Hi  =  Altura inicial da amostra (Hi = 2,00 mm) 

Hf  =  Altura final da amostra (mm) 

Levf   =  Leitura final do extensômetro vertical (mm) 

 

Deslocamento Horizontal  (δh) – medido pelo extensômetro (mm) 

 

Área Corrigida (Ac)    Ac = Ao – (δh x b)   (m2) 

 

Onde:  Ao  =  Área inicial  (Ao = b x b = 103,23 cm2) 
δh   =  Deslocamento horizontal (mm)     –   medido 

b =  Largura do anel  (b = 10,16 cm) 

 
Tensão Normal (σ)    σ = N / Ac    (kΝ/m2) 
 
Onde:  N = Força Normal 
 

Força Cisalhante (T)   T = km x LAC  (kN) 

 

Onde:  LAC  = Leitura do dinamômetro no Anel de Carga 

km  = Constante da mola no Anel de Carga (km = 0,2880) 

Tensão Cisalhante (τ)   τ = Τ / Αc   (kΝ/m2) 

 



Peso para Aplicação da Tensão Normal  

 

Peso total sobre o corpo de prova para placa maior (Wtot) 

 

Wtot = 17,231 + 5,308 W  

 

Onde: W = Peso colocado no sistema de alavanca 

Considerando corpo de prova com 10,2 cm de lado (b) e área de 104,04 cm2 (Acp) 

 
σ  (Kgf/cm2) = Wtot   

             Acp 
 
Substituindo Acp e Wtot 

17,231 + 5,308 W = 104,04 x σ 

W = 19,60 σ − 3,25 

 

Para  σ = 0,5 Kgf/cm2         W =   6,55 Kgf 

 σ = 1 Kgf/cm2          W = 16,35 Kgf 

σ = 2 Kgf/cm2              W = 35,95 Kgf 

σ = 4 Kgf/cm2               W = 75,15 Kgf 
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