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RESUMO 

A utilização de técnicas de bioengenharia na estabilização de taludes tem crescido dentre 

os projetos geotécnicos nos últimos anos. Taludes vegetados apresentam inúmeras 

vantagens no que se refere à redução de processos erosivos e aumento da estabilidade 

contra escorregamentos rasos além de serem menos onerosos e de fácil implantação. A 

espécie de planta recomendada pelo Banco Mundial para projetos de engenharia de 

taludes e uma das mais utilizadas é a "Chrysopogon zizanioides (L.) Roberty" conhecida 

mundialmente como Vetiver. Buscou-se nesta dissertação compreender a influência do 

sistema de raízes do Vetiver nos parâmetros geotécnicos do solo, coesão (c) e ângulo de 

atrito (φ), bem como as alterações no Fator de Segurança de acordo com a profundidade. 

Foram desenvolvidos ensaios de cisalhamento direto a partir de amostras indeformadas 

com a presença do vetiver e também sem as raízes. Posteriormente foram simuladas 

condições de taludes hipotéticos nos ângulos de inclinação de 15º, 30º e 45º utilizando-se 

o método do talude infinito e também modelagens numéricas pelos métodos de Bishop e 

Janbu Simplificado. Os resultados demonstraram a efetiva influência das raízes de 

Vetiver no aumento da coesão aparente do solo, contribuindo para a melhoria das 

condições de estabilidade dos taludes. 

Palavras-chave: Vetiver ("Chrysopogon zizanioides (L.) Roberty"), estabilidade de 

taludes, ensaio de cisalhamento direto, modelagem numérica. 
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ABSTRACT 

The use of bioengineering techniques in slope stabilization has been growing among 

geotechnical projects in recent years. Vegetated slopes have numerous advantages in 

terms of reducing erosion processes and increasing stability against shallow landslides 

and are less costly and easy to implement. The type of plant recommended by the World 

Bank for slope engineering projects and one of the most used is the "Chrysopogon 

zizanioides (L.) Roberty" known worldwide as Vetiver. The aim of this dissertation was 

to understand the influence of the Vetiver root system on soil geotechnical parameters, 

cohesion (c) and friction angle (φ), as well as changes in the Safety Factor according to 

depth. Direct shear tests were developed from undisturbed samples with the presence of 

vetiver and also without the roots. Subsequently, hypothetical slope conditions were 

simulated at slope angles of 15º, 30º and 45º using the infinite slope method and also 

numerical modeling by Bishop and Janbu Simplified methods. The results demonstrated 

the effective influence of the Vetiver roots on the increase of the apparent cohesion of the 

soil, contributing to the improvement of the stability conditions of the slopes. 

Keywords: Vetiver ("Chrysopogon zizanioides (L.) Roberty”), slope stability, direct 

shear test, numerical modeling. 
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1 INTRODUÇÃO 

1.1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

A compreensão das interações entre solos e raízes, constitui inquestionável ferramenta 

para a engenharia geotécnica aplicada a estabilidade de taludes. Os processos 

instabilizadores de taludes que resultam em escorregamentos possuem em muitos casos 

a retirada da vegetação ou o seu uso indevido como gatilho principal. 

A bioengenharia de taludes é a técnica que unifica métodos tradicionais de construção e 

estabilização com elementos naturais, com o objetivo de se atingir eficácia da obra a 

custos reduzidos e menores impactos ao meio ambiente (Pinto, 2009). Entretanto de 

acordo com Pereira (2008) a escolha adequada das espécies vegetais bem como de suas 

respectivas quantidades e arranjos é fator primordial no correto estabelecimento do 

projeto e na consequente proteção do talude contra processos erosivos e escorregamentos. 

Dentre as espécies vegetais da bioengenharia de taludes o Vetiver (Vetiveria zizanioides 

(L.) Nash) recentemente reclassificado como (Chrysopogon zizanioides (L.) Roberty) 

apresentou um crescimento acentuado na sua utilização em projetos de engenharia na 

última década. Desde sua recomendação pelo Banco Mundial na década de 1980, como 

a planta mais eficiente na conservação do solo contra processos erosivos, a sua aplicação 

se diversificou, passando a ser utilizada em projetos de remediação de áreas 

contaminadas, estabilização de taludes, proteção de ambientais costeiros, recuperação de 

áreas degradas com trabalhos executados em mais de 100 países (Truong; Van; Pinners, 

2008). 

Experiências bem-sucedidas na estabilização e controle de processos erosivos em taludes 

rodoviários na Tailândia expõe a eficiência da técnica. Sanguankaeo, Sawasdimongkol e 

Jirawanwasana (2015) mostraram que a combinação entre o Sistema Vetiver (SV) e 

técnicas tradicionais como muros de gabião proporcionou considerável redução de 

escorregamentos rasos em taludes de corte em mais de 113 rodovias espalhadas pelo país. 

Miranda Neto e Mahler (2015) realizaram ensaios triaxiais e de cisalhamento direto em 

amostras de solo com SV plantado sob condições controladas e comprovaram que a 
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influência das raízes foi capaz de aumentar a coesão aparente bem como o ângulo de atrito 

do solo. 

Segundo Barbosa (2012), o desenvolvimento de pesquisas relacionadas ao uso do SV no 

controle de processos erosivos e estabilidade de taludes vem aumentando, evidenciando 

o interesse da técnica de bioengenharia também no Brasil. Entretanto ainda não existem 

normatizações a respeito do seu uso como método de estabilização de solos, assim como 

de ensaios de campo e de laboratório. Apesar da crescente quantidade de trabalhos muitos 

ainda tratam a influência do SV no solo de forma qualitativa. 

Este estudo realizou por meio de uma revisão bibliográfica e ensaios de campo e de 

laboratório, uma análise da variação da influência das raízes do SV nos parâmetros de 

resistência dos solos de acordo com a profundidade. Dessa forma espera-se contribuir 

para a correta propagação da técnica de bioengenharia de taludes bem como auxiliar a 

engenharia geotécnica na quantificação dos ganhos de resistência ao cisalhamento dos 

solos e das melhorias no Fator de Segurança (FS) dos taludes que receberam o tratamento 

do SV. 

1.2 OBJETIVOS E JUSTIFICATIVA DO TRABALHO 

O objetivo geral desta dissertação consiste em analisar a variação da influência do SV 

com cinco anos de idade nos parâmetros de resistência do solo em um talude natural. 

Dessa forma, procedeu-se a coleta de amostras indeformadas até a profundidade de 1,20 

m e respectivamente realizaram-se análises dos parâmetros de resistência do solo por 

meio de ensaios de cisalhamento direto no laboratório de ensaios especiais do Núcleo de 

Geotecnia Aplicada (NUGEO), da Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP). 

Por sua vez, nos objetivos específicos busca-se realizar, por meio de levantamento em 

referências bibliográficas, uma comparação com outros estudos sobre a influência do SV 

nos parâmetros de resistência do solo. O confronto entre os resultados das pesquisas 

possibilitará proceder a simulações de diferentes geometrias de taludes e, por meio do 

método do talude infinito, verificar as alterações nos resultados dos FS. 
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Muitos projetos que utilizaram a bioengenharia de taludes com vetiver nos últimos anos 

estão hoje na fase adulta das plantas. Assim a escolha da idade de cinco anos se deve ao 

fato de que a planta já é considerada adulta e a profundidade atingida pelas raízes 

ultrapassa 1,0 m. Nessa idade a planta já é capaz de alterar significativamente os 

parâmetros de resistência do solo contribuindo para a melhoria do FS do talude. 

As justificativas para a elaboração dessa dissertação estão embasadas na busca por 

projetos menos onerosos e mais engajados com a questão ambiental. A técnica do uso do 

SV vem sendo largamente utilizada em projetos de infraestrutura com grandes extensões, 

como rodovias, ferrovias, linhas de gás, minerodutos e oleodutos, onde a grande 

quantidade de taludes torna muitas vezes inviável a prática de métodos tradicionais de 

contenção e proteção. 

1.3 ESTRUTURA DA DISSERTAÇÃO 

A dissertação está dividida em cinco capítulos. 

O Capítulo 01 expõe de forma geral o tema a ser explorado, sua importância como 

pesquisa e um breve contexto. Os objetivos gerais e específicos também são apresentados 

além da justificativa que motivou a execução deste trabalho. 

O Capítulo 02 compõe a revisão bibliográfica sobre as propriedades de resistência ao 

cisalhamento dos solos e os critérios adotados na análise dos processos de ruptura. Devido 

a sua importância com o tema a estabilidade de taludes de solos e seus impactos quando 

da presença de vegetação sobre sua superfície também estão apresentadas e por último 

uma ampla revisão sobre o SV como método de estabilização de taludes suas 

características e outros uso na engenharia. 

No Capítulo 03 são descritas as características específicas do local de estudo de modo a 

contextualizar o leitor. Em seguida são abordados os trabalhos de campo e de laboratório 

as metodologias utilizadas na coleta e armazenamento de amostras e na realização dos 

ensaios de caracterização e de cisalhamento direto com e sema a presença de raízes. 
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Os resultados dos ensaios de laboratório realizados com as amostras indeformadas com e 

sem a presença das raízes do SV são apresentados no Capítulo 04. Também são 

mostradas as análises de estabilidade de acordo com o método do talude infinito e uma 

comparação entre os resultados da pesquisa dessa dissertação e de outros trabalhos 

levantados na pesquisa bibliográfica. 

O Capítulo 05 é composto das conclusões do estudo realizado evidenciando os principais 

aspectos dos resultados obtidos. São apresentadas ainda algumas sugestões para a 

continuidade da pesquisa, focadas na melhoria da compreensão da interação do sistema 

solo-raiz em projetos de estabilidade de taludes com a bioengenharia. 
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

2.1 RESISTÊNCIA AO CISALHAMENTO DOS SOLOS 

2.1.1 Tensões atuantes no solo 

Os problemas de ruptura dos solos envolvem o equilíbrio de forças atuantes sobre um 

maciço terroso, levando em conta o próprio peso do solo e eventualmente as forças de 

inércia causadas por movimentos sísmicos, vibratórios ou por sobrecargas no terreno 

(Vargas, 1977). 

A máxima tensão de cisalhamento que um solo pode resistir antes da ruptura, ou a tensão 

cisalhante no plano de ruptura no momento da ruptura é chamada de tensão de resistência 

ao cisalhamento. A grande maioria dos problemas relacionados a engenharia geotécnica 

estão intrinsecamente ligados as propriedades de resistência ao cisalhamento dos solos, 

dentre eles podemos listar, projetos de estabilidade de taludes, empuxos de terra sobre 

paredes de contenção e capacidade de carga de sapatas e estacas (Machado, 2013). 

Segundo Fiori (2015), as forças que atuam nos solos e rochas, são denominadas forças 

superficiais, uma vez que atuam nas superfícies, sejam estas de contato, de partículas 

adjacentes de grãos minerais ou até mesmo em uma crosta litosférica. 

A tensão pode ser compreendida como um par de forças iguais com sentidos opostos, que 

atuam em um determinado corpo. A tensão, representada pela letra grega sigma (σ), é 

resultado da aplicação de uma força sobre a superfície do elemento sólido e sua magnitude 

depende da magnitude da força e da extensão da área sobre a qual ela atua (Fiori, 2015). 

 σ = (
F

A
) (2.1) 

Onde: 

▪ σ: tensão atuante 

▪ F: força 

▪ A: área do plano em que a força está atuando. 
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As únicas tensões que podem atuar no solo são as compressivas, uma vez que as partículas 

do solo não são capazes de transmitir tensões de tração (VERRUIJIT, 2012). A tensão 

compressiva denotada pela letra grega sigma (σ) possui por convenção o sinal positivo 

quando atua sobre uma superfície. As tensões de cisalhamento denotadas pela letra grega 

tau (τ) em um determinado plano são positivas quando tem como resultado a rotação no 

sentido horário, tendo como referência um ponto do lado de fora do elemento de solo e 

as tensões cisalhantes serão negativas quando produzem movimento anti-horário 

seguindo-se o mesmo princípio (DAS, 2008) (figura 2.1). 

 

Figura 2.1 - Convenção de sinais para tensão de cisalhamento atuante sobre uma partícula do 

solo usada para a construção do círculo de Mohr (Modificado de Das, 2008). 

As forças atuantes em um plano podem ser classificadas como Força Normal (Fn) se 

forem perpendiculares ao plano em que atuam e Forças Cisalhantes (Fs), quando atuam 

paralelamente ao plano. No caso de forças que atuam em posições, nem paralelas e nem 

perpendiculares, estas devem ser decompostas nas forças normal, Fn, chamada de 

componente normal e na força de cisalhamento, Fs, chamada de componente cisalhante 

(Fiori; Carmignani, 2001). 

A partir da decomposição de forças atuantes sobre uma massa de solo e do conceito de 

tensão, esta também pode ser decomposta em duas componentes, sendo uma componente 

normal representada por (𝜎𝑛), e a componente cisalhante (𝜏𝑆) a combinação dessas 

tensões define o estado de tensão do solo que pode ser representado em termo 
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bidimensionais ou tridimensionais a depender do problema a ser tratado (Gerscovich, 

2012). 

A definição do plano de atuação das tensões no solo está relacionada com a compreensão 

dos ângulos de atuação das forças sobre o mesmo, bem como da definição do plano 

principal de tensões. Se um plano de tensões possui apenas a tensão normal atuando sobre 

ele, ou seja, a tensão de cisalhamento é nula, então este será o plano principal de tensões. 

Considerando a tensão normal (σy) como tensão principal sobre o plano xz (plano 

principal de tensões), a orientação dos outros dois planos principais pode ser determinada 

considerando (Das, 2008). 

2.1.2 Componentes da resistência ao cisalhamento do solo 

As componentes de resistência ao cisalhamento dos solos são definidas como a coesão 

(c) e o ângulo de atrito interno (ɸ). Ambos podem ser determinados por meio de ensaios 

de cisalhamento direto ou triaxiais, realizados com amostras indeformadas ou deformadas 

(reconstituídas), cujos resultados em conjunto com os valores das tensões aplicadas são 

utilizados para se obter a curva de resistência do solo. 

De acordo com Lambe e Whitman (1969), a maior parcela de contribuição à resistência 

ao cisalhamento dos solos se deve principalmente a forças de atrito, também chamadas 

de forças friccionais. Entretanto, em algumas situações a resistência não depende da 

tensão normal aplicada, nestes casos, a parcela responsável pela resistência ao 

cisalhamento é chamada de coesão real. 

Geralmente, a influência da coesão na resistência ao cisalhamento de solos sedimentares 

é muito pequena quando comparada com a resistência por atrito entre os grãos. Mas 

existem solos naturalmente cimentados, onde a coesão real apresenta valores 

significativos. Nos solos residuais, o aparecimento dessa cimentação é notável e às vezes 

confere ao solo resistências elevadas (Vargas, 1977). 

De acordo com a teoria de Mohr-Coulomb, a coesão de um solo pode ser obtida quando 

a tensão de cisalhamento é aplicada sob tensão normal igual a zero. Com base nessa teoria 

pode-se afirmar que a coesão (c) é um parâmetro constante do solo. Na mecânica dos 



 

31 

solos a coesão pode ser afetada também pelo grau de compactação do solo e pela presença 

de elementos que contribuem para o aumento da resistência ao cisalhamento como raízes. 

A cimentação entre as partículas é proporcionada geralmente pela presença de carbonatos, 

óxidos e sílica no contato entre as partículas. A origem desta cimentação está associada a 

processos pedogenéticos, como a acumulação e deposição de Fe e Al em solos lateríticos 

ou de cimentação herdada de rochas que deram origem aos solos (residuais não 

transportados). 

Existe ainda uma parcela da coesão chamada de coesão aparente, associada a força 

matricial, assim chamada a força de atração entre as partículas causada pelas tensões 

capilares. A coesão aparente depende do grau de saturação do solo, e desaparece com a 

saturação completa do mesmo. 

O atrito entre as partículas, chamado de atrito interno, inclui o atrito físico no conato grão 

a grão, como também o “atrito fictício” em que a influência está relacionada com o 

entrosamento entre os grãos, conceito defendido por Gerscovich (2012) como 

imbricamento. 

Para Gerscovich (2012), a resistência ao cisalhamento dos solos é função de duas 

componentes a resistência entre as partículas e o imbricamento (figura 2.2). Este é função 

do arranjo estrutural e a interferência que causa no deslocamento relativo entre as 

partículas. O imbricamento acrescenta um trabalho extra para se movimentar as partículas 

do solo, ascendentemente, quando um deslocamento horizontal é imposto a estas. 

 

Figura 2.2 - Componentes da resistência ao cisalhamento dos solos, segundo Gerscovich (2012) 

(Elaborado pelo autor). 

Resistência ao 
Cisalhamento

Resistência entre as 
partículas

Atrito

Coesão

Imbricamento
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O imbricamento pode contribuir de forma diferente para resistência ao cisalhamento do 

solo dependendo do grau de compactação do mesmo. Em solos fofos o movimento das 

partículas deve vencer a resistência entre os grãos, mas para solos densos ou compactados 

o esforço adicionado pelo imbricamento (tendência de expansão volumétrica ou 

dilatância) aumenta ainda mais a resistência ao deslocamento horizontal provocado pelo 

cisalhamento, assim quanto mais denso for o solo, maior será a contribuição do 

imbricamento (interlocking). A figura 2.3 demostra o movimento das partículas ao 

sofrerem deslocamento por ação de tensão paralela cisalhante. Os solos considerados 

fofos tendem a primeiramente se contrair, reduzindo de volume, e os solos densos ou 

compactos tendem a se expandir. 

 

Figura 2.3 - Movimento das partículas para solos fofos e densos submetidos à tensão cisalhante 

(Li, Yanrong & Aydin, A. (2010). 

2.1.3 Critério de ruptura de Mohr-Coulomb 

Durante o século 18 Charles-Augostin de Coulomb a partir de observações em ensaios 

com materiais isotrópicos submetidos à tensão normal uniaxial (σ1) escreveu as equações 

que relacionavam a tensão cisalhante (τ) e normal (σn) atuantes em um plano inclinado 

de um ângulo (ϴ) com a direção de carregamento (Handin, 1969). 

Assumindo que a resistência devido ao atrito interno é proporcional à tensão aplicada 

sobre o sólido, Coulomb adicionou à fórmula da resistência ao cisalhamento dos materiais 

a coesão (c) e também uma constante interna de atrito (ɸ), específica de cada material. 

Desse modo a relação τf = f (σ) que expressa a envoltória de ruptura de Coulomb pôde 

ser aproximada para uma reta a partir de uma função linear em que se relaciona os 

parâmetros supracitados. 

 𝜏 = 𝑐 + 𝜎𝑡𝑔𝜑 (2.2) 

Onde: 



 

33 

▪ τ: resistência ao cisalhamento; 

▪ c: coesão do material; 

▪ σ: tensão normal sobre o material; 

▪ φ: parâmetro de ângulo de atrito interno do material. 

A equação do critério de ruptura de Mohr-Coulomb para solos deve ser expressa em 

termos de tensões efetivas. Para tanto a equação pode ser reescrita como: 

 𝜏 = 𝑐′ +  𝜎′𝑡𝑔∅ (2.3) 

Onde: 

▪ τ: resistência ao cisalhamento 

▪ c’: coesão efetiva do material 

▪ σ’: tensão normal efetiva sobre o material 

▪ φ: parâmetro de ângulo de atrito interno do material. 

O gráfico resultante da função de resistência ao cisalhamento do solo (Curva de Mohr-

Coulomb) é a representação dos valores das tensões de cisalhamento versus valores de 

tensão normal aplicadas sobre o solo. O cisalhamento somente ocorrerá quando a 

combinação dos valores de tensão de cisalhamento e normal permitir que a ruptura ocorra 

e não quando a tensão de cisalhamento ou tensão normal forem máximas (Das, 2013). 

É importante ressaltar que a tensão cisalhante, no momento da ruptura, é menor que a 

tensão cisalhante máxima, em função da tensão normal e do plano de ruptura, que é 

determinado pelo ângulo α, entre este plano e o plano principal maior. 

Plotando-se um gráfico cujo eixo das abscissas represente os valores das tensões normais 

e o eixo das ordenadas os valores das tensões cisalhantes e de posse dos valores destas 

tensões em ambos os planos perpendiculares entre si, obter-se-á a representação de dois 

pontos, que serão a representação das condições das tensões atuantes nos planos. 

A linha que tangência destes círculos é definida como envoltória de ruptura de Mohr. A 

envoltória de Mohr é geralmente curva, embora com frequência ela seja associada a uma 

reta. Esta simplificação deve-se a Coulomb, e permite o cálculo da resistência ao 
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cisalhamento do solo conforme a equação já definida anteriormente: τ = c + σ . tg φ. 

(figura 2.4). 

 

Figura 2.4 - Envoltória curva de ruptura de Mohr (Adaptado de Das, 2008). 

Pelo critério de ruptura de Mohr-Coulomb, pode-se retirar a seguintes definições (Craig, 

2007) (figura 2.5): 

• Quando o círculo de Mohr tangencia a envoltória de ruptura esta representa a 

situação de iminência de ruptura; 

• Para que um estado de tensões seja possível em um determinado ponto no solo, o 

círculo de Mohr tem de estar contido na envoltória de ruptura; 

• Um estado de tensão com o círculo de Mohr fazendo uma secante com a envoltória 

de ruptura é fisicamente impossível; 

• O ponto de tangência entre o círculo de Mohr e a envoltória de ruptura de Mohr-

Coulomb define o plano de ruptura e as tensões atuantes sobre ele. A resistência ao 

cisalhamento do solo será igual a tensão cisalhante no ponto; 

• O plano de ruptura faz um ângulo r com o plano principal maior e a curva tangente 

à envoltória faz um ângulo  com o eixo das abcissas. 
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Figura 2.5 - Envoltória de ruptura de Coulomb aproximada para uma reta (Adaptado de Das, 

2008). 

2.2 ESTABILIDADE DE TALUDES DE SOLOS 

2.2.1 Princípios de estabilidade de taludes 

Taludes são superfícies compostas de solo, rocha ou ambos que formam uma angulação 

com outras superfícies, seja na sua extremidade superior e/ou inferior. Os taludes podem 

ser expostos ao ar livre ou submersos e ainda podem ser naturais ou construídos pelo 

homem (Das, 2013). 

A complexidade que envolve o estudo do equilíbrio de um talude não afasta a sua 

importância. Atualmente com a facilidade de se registrar ocorrências pode-se facilmente 

perceber os numerosos casos de acidentes relacionados a rupturas de taludes, sejam 

escorregamentos ou tombamentos, não raramente estes acidentes envolvem perdas de 

vidas humanas e grandes prejuízos financeiros e materiais (Fiori e Carmignani, 2001). 

Para Fiori e Carmignani (2001), são elementos geométricos de um talude (figura 2.6): 

• Face do talude: superfície inclinada constituída de solo ou rocha ou ambos que 

forma um ângulo entre a superfície inferior e superior adjacentes. 

• Crista do talude: lugar geométrico da interseção entre a face do talude e a 

superfície adjacente superior. 
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• Pé do talude: lugar geométrico da interseção entre a face do talude e a superfície 

adjacente inferior. 

• Ângulo de inclinação: inclinação em graus entre a superfície da face do talude e a 

superfície do terreno de fundação. 

• Altura do talude: distância medida, perpendicular, entre o pé do talude e a crista. 

 

Figura 2.6 - Elementos geométricos de um talude (Elaborado pelo autor). 

Os taludes podem ser classificados de forma genérica em taludes naturais ou artificiais 

sendo estes ainda divididos em taludes de aterro e corte (figura 2.7). 

• Os taludes naturais são parte da evolução do planeta e estão relacionados com os 

processos geológico-geomorfológicos. Os taludes naturais podem ser formados por 

rochas e/ou solos possuindo uma estrutura particular que somente pode ser 

elucidada por trabalhos de prospecção além de possuírem um histórico de tensões 

e deformações que deve ser conhecido ao se estudar sua estabilidade. 

• Taludes artificiais de aterro consistem na colocação de solo em uma determinada 

área com o objetivo de se criar uma superfície nivelada ou mesmo para se elevar 

determinadas áreas de acordo com o projeto para o local. Os aterros devem ser 
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acompanhados por trabalhos de compactação de forma a garantir a estruturação do 

solo e assim melhorar sua estabilidade. 

• Os taludes de corte são formados pela escavação de um maciço ou mesmo de um 

aterro. Geralmente são formados em obras de infraestrutura como abertura de 

estradas e construção de usinas hidroelétricas. 

 

Figura 2.7 - Tipos de taludes artificiais (Elaborado pelo Autor). 

Os taludes de certa forma estão presentes em quase todas as obras de engenharia. A tarefa 

de se compreender sua dinâmica de funcionamento e os fatores internos e/ou externos que 

possam comprometer sua estabilidade é uma tarefa complexa que exige atenção 

redobrada na geotecnia. 

Os escorregamentos variam tanto na forma quanto no tamanho, e iniciam-se por simples 

superfícies de deslizamento. Entretanto, apesar da simplicidade do princípio que rege os 

escorregamentos, em muitos casos a previsão das ocorrências de ruptura, mesmo 

utilizando métodos computacionais, torna-se uma tarefa extremamente complexa, pois as 

propriedades dos materiais que compõe o talude e o seu comportamento geotécnico 

podem ser algo difícil de obter (Bromhead, 2000). 

As rupturas nos taludes ocorrem quando as forças que os mantêm estáveis, chamadas de 

forças resistentes são superadas pelas forças instabilizadoras. Devido à grande variedade 

de formas em que estes movimentos podem ocorrer, um sistema de descrição e 
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classificação foi proposto por diversos autores, entretanto devido à dificuldade de se criar 

uma nomenclatura única optou-se para esta dissertação por utilizar a classificação exposta 

em Das (2013) conforme Cruden e Varnes (1996). 

Os processos de escorregamentos envolvem uma série contínua de eventos de causa e 

efeito que resultam na ruptura de materiais terrestres (solo e/ou rocha), quando as 

solicitações são maiores que a resistência do terreno. A escolha das medidas corretivas 

ou preventivas, do ponto de vista técnico-econômico, deve necessariamente se embasar 

na identificação dos fatores responsáveis pelo escorregamento. Em alguns casos, a 

principal causa não poderá ser removida, assim, quando então o foco do trabalho de 

estabilização deve ser o de reduzir os seus efeitos (Bitar, 1995). 

• Quedas: São desprendimentos de solo e / ou fragmentos de rochas de um talude 

(figura 2.8). 

 

Figura 2.8 - Queda de blocos de rochas (United State Department of the Interior, 2004). 

• Tombamento: São movimentos rotacionais que ocorrem à frente do solo e/ou 

rocha aproximadamente no eixo abaixo do centro de gravidade da rocha que está 

sendo deslocada (figura 2.9). 

 

Figura 2.9 - Tombamento ocorre principalmente em taludes rochosos (United State Department 

of the Interior, 2004). 
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• Escorregamentos (deslizamentos): movimento descendente de uma massa de solo 

que ocorrer na superfície de ruptura (figura 2.10). 

   
(a) (b) (c) 

Figura 2.10 - a) Escorregamentos (deslizamentos); b) movimento de rastejo do talude; 

c) escorregamentos rotacionais (United State Department of the Interior, 2004). 

• Expansões laterais: As expansões laterais são uma forma de deslizamento que 

ocorrem por translação. “São movimentos súbitos de uma fração de areia ou silte 

recoberto por argila que retém água ou que estão sobrecarregadas por aterro” 

(Cruden e Varnes, 1996). Geralmente ocorrem quando a superfície de deslizamento 

ocorre na interface entre o solo mobilizado e uma camada mais competente 

(figura 2.11). 

 

Figura 2.11 - Escorregamentos translacionais (United State Department of the Interior, 2004). 

• Escoamentos: São movimentos semelhantes ao de fluídos viscosos que “descem” 

o talude abaixo deslocando toda uma massa de solo (figura 2.12). 
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Figura 2.12 - Fluxo de detritos (United State Department of the Interior, 2004). 

Segundo Fiori e Carmignani (2001), a estabilidade de um talude está sujeita aos 

condicionantes relativos à natureza dos materiais que o compõe, bem como dos agentes 

perturbadores, que podem ser agentes externos naturais, como chuvas, ventos e 

terremotos como também antrópicos, por exemplo, obras de infraestrutura. 

Para Barbosa (2012), as causas que determinam o movimento de deslizamento de um 

talude dependem do fenômeno que contribui para o aumento das tensões cisalhantes e/ou 

redução das tensões resistentes. 

Segundo Terzagui (1952), as principais causas de instabilização de taludes podem ser 

separadas em três grupos, sendo estes: 

• Causas internas: são aquelas que atuam reduzindo a resistência interna do 

material, constituinte do talude, sem que haja mudança no seu aspecto geométrico. 

• Causas Externas: são devidas as ações externas que alteram o estado de tensões 

atuantes sobre o maciço, resultantes em um acréscimo das tensões cisalhantes 

provocadas pelo aumento das tensões de cisalhamento que igualando ou superando 

a resistência intrínseca do solo, levam o maciço à ruptura. 

• Causas Intermediárias: aquelas que não podem ser explicitamente classificadas 

em uma das duas causas anteriormente definidas. 

A tabela 2.1 apresenta os principais agentes deflagradores de escorregamentos segundo 

Guidicini e Nieble (1984): 
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Tabela 2.1 - Agentes/causas dos escorregamentos e processos correlatos de acordo com 

Guidicini e Nieble (1984). 

Agentes / Causas dos Escorregamentos 

A
g

en
te

s 

Predisponentes 
Complexo geológico / complexo morfológico, complexo climático-

hidrológico, gravidade, calor solar, tipo de vegetação original. 

Efetivos 

Preparatórios 

Pluviosidade, erosão pela água e vento, congelamento e 

degelo, variação da temperatura, dissolução química, ação de 

fontes e mananciais, oscilação de nível de lagoa e marés e do 

lençol freático, ação de animais e humana, inclusive 

desflorestamento. 

Imediatos 
Chuvas intensas, fusão do gelo e neve, erosão, terremotos, 

ondas, vento, ação do homem. 

C
au

sa
s 

Internas 
Efeito das oscilações térmicas; 

Redução dos parâmetros de resistência por intemperismo. 

Externas 

Mudanças na geometria do sistema; 

Efeito das vibrações; 

Mudanças naturais na inclinação de camadas. 

Intermediárias 

Elevação do nível piezométrico em massas “homogêneas”; 

Elevação da coluna d’água em descontinuidades; 

Rebaixamento rápido do lençol freático; 

Erosão subterrânea retrogressiva “piping”; 

Diminuição do efeito de coesão aparente; 

 

2.2.2 Análise da estabilidade de taludes 

A análise da estabilidade de um talude tem como objetivo avaliar a possibilidade de 

ocorrência de uma ruptura e, consequente, escorregamento da massa de solo seja em um 

talude natural ou construído. De modo geral as análises são realizadas comparando-se as 

tensões cisalhantes mobilizadas com as tensões de resistência ao cisalhamento (Barbosa, 

2012). 

Para Pimenta Júnior (2005) os processos de deslizamento de taludes, também chamados 

de movimentos de massa podem ser estudados segundo duas vertentes, a dos eventos 

naturais, objeto da geologia onde os escorregamentos são considerados em longo prazo, 

como processos naturais de renovação da superfície terrestre. E o segundo do ponto de 

vista da geotecnia, como estudo da estabilidade que busca compreender as condições de 

equilíbrio das massas de rocha ou solo, considerando a sua interação com as obras de 

engenharia. 

O cálculo da estabilidade de um talude de terra consiste na determinação do ângulo sob o 

qual, nas condições atuais, e considerando a atuação das pressões neutras (poropressão), 

da percolação de água, adensamento ou deformações de cisalhamento o talude mantém-
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se em equilíbrio plástico. Esse equilíbrio é considerado quando em todos os pontos do 

talude as tensões mobilizantes se igualarem as tensões resistentes. Assim um talude estará 

em segurança se o ângulo real de inclinação for menor que o do talude calculado (Vargas, 

1977). 

A compreensão dos processos de instabilização engloba um conjunto de análises que visa 

quantificar o quão próximo um talude ou encosta encontra-se da ruptura em determinadas 

condições de acordo com os condicionantes atuantes (Pimenta Júnior, 2005). Ou seja, a 

condição de estabilidade de um talude ao ser quantificada irá refletir um determinado 

momento, pois uma vez alterados os condicionantes, mudam-se as condições de 

estabilidade. 

Analisando-se do ponto de vista teórico um talude está sujeito a três campos de força 

distintos: Forças devidas ao peso da massa de solo, forças devidas ao escoamento da água 

e forças resistentes ao cisalhamento. A compreensão do equilíbrio de um talude deve 

considerar obrigatoriamente estas três forças e a atuação entre elas e a massa de solo de 

modo a se projetar corretamente as medidas de prevenção a rupturas (Fiori e Carmignani, 

2001). 

Para Gerscovich (2012), o objetivo da análise da estabilidade é avaliar a possibilidade de 

um escorregamento de massa do solo, seja em talude natural ou artificial. Em geral as 

análises são realizadas por meio da comparação entre as tensões cisalhantes mobilizadas 

com as tensões de resistência. Essa abordagem é denominada determinística e estabelece 

um valor mínimo para o fator de quantificação, chamado de FS, que pode ser expresso na 

equação 2.4: 

 F𝑆 =  
𝜏

𝜏𝑚𝑜𝑏
 (2.4) 

Onde: 

▪ FS: fator de Segurança do Talude 

▪ τ: resistência média ao cisalhamento do solo 

▪ τmob: tensões mobilizantes instabilizantes. 
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O valor mínimo admitido para o FS em um projeto é chamado de FSadm e corresponde ao 

valor mínimo que deve ser atingido para o talude em função das condições da obra, do 

solo e dos fatores externos atuantes. Essa abordagem determinística de cálculo do FS vem 

sendo muito criticada nos últimos anos, devido as inúmeras incertezas que envolvem a 

caracterização de um talude, principalmente relacionadas com a ausência de estudos 

consistentes e a variabilidade dos parâmetros envolvidos (Gerscovich, 2012). 

Gerscovich (2012) ressalta, as classificações de risco do talude devem considerar não 

somente as condições momentâneas, como também seu uso futuro, tentando-se ao 

máximo se prevenir cortes em sua base, desmatamentos, imposição de sobrecargas ou 

infiltrações excessivas de forma a preserva a condição de equilíbrio do talude. 

Segundo a Associação Brasileira de Normas Técnicas (2009), o FS de um talude depende 

dos riscos envolvidos no caso de um possível colapso. Para isso a norma estabelece em 

tabelas classificações do nível de segurança de acordo com os riscos envolvidos, como 

perdas de vidas humanas e prejuízos materiais (ABNT, 2009) (tabelas 2.2 e 2.3). 

Tabela 2.2 - Nível de segurança recomendado pela NBR 11682:2009 de acordo com os critérios 

de perdas de vidas humanas (Associação Brasileira de Normas Técnicas, 2009). 

Nível de Segurança Critérios 

Alto 

Áreas com intensa movimentação e permanência de pessoas, como edificações 

públicas, residenciais ou industriais, estádios, praças e demais locais urbanos, 

ou não, com possibilidade de elevada concentração de pessoas. 

Ferrovias e rodovias de tráfego intenso. 

Médio 
Áreas e edificações com movimentações e permanência restrita de pessoas 

Ferrovias e rodovias de tráfego moderado. 

Baixo 
Áreas e edificações com movimentação e permanência eventual de pessoas 

Ferrovias e rodovia de tráfego reduzido. 

 

Tabela 2.3 - Nível de segurança recomendado pela NBR 11682:2009 de acordo com os critérios 

de danos materiais (Associação Brasileira de Normas Técnicas, 2009). 

Nível de Segurança Critérios 

Alto 

Danos materiais: locais próximos a propriedades de alto valor histórico, social 

ou patrimonial, obras de grande porte ou áreas que afetem serviços essenciais. 

Danos ambientais: locais sujeitos a danos ambientais graves, tais como 

proximidades de oleodutos, barragens de rejeito e fábricas de produtos tóxicos. 

Médio 
Danos materiais: locais próximos a propriedades de valor moderado. Danos 

ambientais: locais sujeitos a acidentes moderados. 

Baixo 
Danos materiais: locais próximos a propriedades de valor reduzido. Danos 

ambientais: locais sujeitos a danos ambientais reduzidos. 
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Com base nas tabelas de classificação de riscos a Norma NBR 11682/2009, sugere a 

elaboração do quadro de valores para o FS (tabela 2.4). 

Tabela 2.4 - FS mínimo considerado pela NBR 11682:2009 para escorregamentos (Associação 

Brasileira de Normas Técnicas, 2009). 

FSadm 
Nível de segurança contra perda de vidas humanas 

Alto Médio Baixo 

Nível de Segurança 

contra danos ambientais 

e materiais 

Alto 1,5 1,5 1,4 

Médio 1,5 1,4 1,3 

Baixo 1,4 1,3 1,2 

 

O FS de um talude envolve a razão entre as forças resistentes ao escorregamento e as 

mobilizantes que tendem a provocar o movimento de ruptura. As tensões resistentes 

possuem dois componentes, coesão (c) e atrito (φ) e pode ser escrito de acordo com o 

critério de ruptura de Mohr-Coulomb (Das, 2013) (equação 2.5). 

Da mesma forma ao longo da superfície de ruptura pode-se escrever (equação 2.5). 

 𝜏𝑑 = 𝑐′𝑑 + 𝜎′ ∗ 𝑡𝑔𝜑′𝑑
 (2.5) 

Onde: 

▪ τd: tensão de cisalhamento desenvolvida ao longo da superfície de ruptura; 

▪ c’d: coesão efetiva do solo desenvolvida ao longo da superfície de ruptura; 

▪ σ’: tensão normal efetiva aplicada sobre a superfície potencial de ruptura; 

▪ ɸ’d: ângulo de atrito efetivo desenvolvido ao longo da superfície de ruptura. 

Assim o FS pode ser escrito como: 

 𝐹𝑆 =  
𝑐′+ 𝜎′∗𝑡𝑔𝜑

𝑐′𝑑+ 𝜎′∗𝑡𝑔𝜑′𝑑

 (2.6) 

Quando o FS, for igual a 1, considera-se que o talude está em um estado de ruptura 

iminente, abaixo deste valor o talude já sofreu a ruptura e acima de 1, o talude permanece 

estável. 

O FS pode ainda ser escrito em função dos parâmetros de resistência ao cisalhamento 

separadamente (Equações 2.7 e 2.8). 
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 𝐹𝑆 =  
𝑐′

𝑐′𝑑
 (2.7) 

 𝐹𝑆 =  
𝑡𝑔𝜑

𝑡𝑔𝜑′𝑑

 (2.8) 

2.2.3 Método do talude infinito 

Um talude é denominado infinito quando a relação entre as suas grandezas geométricas, 

extensão e espessura for muito grande. Nestes taludes a linha potencial de ruptura é 

paralela à superfície do terreno. Eles podem ser maciços homogêneos ou estratificados, 

neste caso, porém os estratos devem ter os planos de acamamento paralelos à superfície 

do talude. 

O método do talude infinito é uma simplificação em que não são consideradas as 

influências do pé do talude ou da crista. Comporta-se como uma fatia alongada infinita 

em que a superfície de escorregamento é paralela à superfície do talude. Esse tipo de 

escorregamento é típico de solos que se movem por cima de superfícies mais 

competentes, como é o caso de mantos de solos formados pelo manto de alteração de 

rochas. Segundo Bromhead (2000), para o estudo de escorregamentos translacionais o 

método do talude infinito é tão útil quanto qualquer outro método e leva a resultados 

muito bons (figura 2.13). 

 

Figura 2.13 - Talude infinito: forças atuantes em uma fatia genérica (Fiori e Carmignani, 2001). 

Segundo Gerscovich (2012), escorregamentos predominantemente translacionais, cujo 

movimento de ruptura se dá paralelamente à superfície do talude, desprezam-se os efeitos 
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das extremidades e a análise pode ser feita pelo método do talude infinito. Assim os 

esforços em uma fatia podem ser identificados. 

Para os autores Fiori e Carmignani (2001), um talude cuja espessura da camada de solo 

sujeita a escorregamento seja irrelevante quando comparada ao seu comprimento, pode 

ser considerado um talude de extensão ilimitada. 

Considerando um talude de extensão ilimitada de inclinação (i), constituído por um solo 

homogêneo, de peso específico (ɣnat) e submetido ao seu próprio peso. Separando-se um 

prisma de solo de largura (b) e altura (Z) e comprimento unitário e as forças que atuam 

sobre ele têm-se as forças atuantes: 

• Força Peso: (W) - passa pelo ponto médio da base do prisma; 

• Forças laterais: E1 e E2 - atuam nas faces laterais do prisma de solo, possuem 

igual magnitude e direção paralela à superfície do terreno e com sentidos opostos; 

• Força de reação à força peso: (R) - deverá ser igual e oposta à força peso (W), ou 

seja, W = - R. 

A tensão vertical (σv) atuante na base do prisma devido ao peso (W) é: 

 𝜎𝑣 =
𝑊

𝐴
=

𝛾𝑛𝑎𝑡𝑏𝑧𝑐𝑜𝑠𝑖

𝑏
=  𝛾𝑛𝑎𝑡𝑧𝑐𝑜𝑠𝑖 (2.9) 

As componentes normais (σn) e tangencial (σs) podem ser expressas como: 

 𝜎𝑛 =  𝜎𝑣 cos 𝑖 =  𝛾𝑛𝑎𝑡𝑧𝑐𝑜s2𝑖 (2.50) 

 𝜎𝑠 =  𝜎𝑣 sen 𝑖 =  𝛾𝑛𝑎𝑡𝑧𝑐𝑜𝑠𝑖𝑠𝑒𝑛𝑖 (2.61) 

Assim para a determinação do FS a partir da fórmula de resistência do cisalhamento de 

Coulomb tem-se que: 

 τ = 𝑐 +  𝜎𝑛 ∗ 𝑡𝑔𝜑 (2.72) 
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Considerando-se um solo que possua coesão, ou seja, c ≠ 0, o FS será dado por (FS = 

τ/σs), onde: 

 𝜏 = 𝑐 + 𝜎𝑛 ∗ tan 𝜑 (2.83) 

e 

 𝜎𝑠 =  𝛾𝑛𝑎𝑡𝑧𝑐𝑜𝑠𝑖𝑠𝑒𝑛𝑖 (2.94) 

Assim substituindo-se na equação do FS resulta em: 

 F𝑆 =  
𝑐+ 𝛾𝑛𝑎𝑡𝑍𝑐𝑜𝑠2𝑖𝑡𝑔𝜑

𝛾𝑛𝑎tz𝑐𝑜𝑠𝑖𝑠𝑒𝑛𝑖
 (2.105) 

Tendo-se em conta que seni*cosi = (sen2i/2): 

 F𝑆 =  
2𝑐

𝛾𝑛𝑎𝑡𝑧𝑠𝑒𝑛2𝑖
+  

𝑡𝑔𝜑

𝑡𝑔𝑖
 (2.16) 

Como visto anteriormente as condições de tensões atuantes em um determinado talude 

podem ser representadas pelo diagrama de Mohr. Plotando-se os valores de (τ) e (σn) 

define-se um ponto (M) qualquer, que representa as condições atuantes em determinado 

ponto na massa de solo não coesiva a uma profundidade (z) do talude considerado 

(figura 2.14). 

 

Figura 2.14 - Valores de (τ) e (σn) para o ponto M (Fiori e Carmignani, 2001). 

Pelo digrama observa-se que quando o ângulo (i) é maior do que o ângulo (φ), o talude 

encontra-se em condição de equilíbrio, ou seja, estável, quando o ângulo (i) = (φ) o talude 
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estará em condição de ruptura iminente e quando (i) menor do que o ângulo (φ) o talude 

estará em condição de ruptura (Fiori e Carmignani, 2001). 

No caso de solos em que a coesão é maior de zero (C > 0), segundo Fiori e Carmignani 

(2001), mesmo quando (i) for maior que (φ) ainda haverá um intervalo do diagrama de 

Mohr onde o talude estará em condições de equilíbrio (conforme figura 2.15). Plotando-

se as duas retas no diagrama de Mohr, para solos coesivos e não coesivos obtêm-se a 

interseção do ponto D, que indica a profundidades maiores que aquelas correspondentes 

a tensão (σD) o talude está em condição de instabilidade. 

 

Figura 2.15 - Profundidade crítica (Pc) de um talude, em solo com coesão (c) (Fiori e 

Carmignani, 2001). 

A profundidade crítica para qual a tensão-limite ocorre chama-se de profundidade crítica 

(Pc), e a estimativa de seu valor pode ser feita substituindo-se na equação de Coulomb os 

valores de (σs) e (τ), pelos valores anteriormente obtidos e a profundidade (z) substituída 

por (Pc). Lembrando-se que no equilíbrio limite (σs = τ), logo: 

 𝛾𝑛𝑎𝑡𝑃𝑐𝑠𝑒𝑛𝑖𝑐𝑜𝑠𝑖 = 𝑐 +  𝛾𝑛𝑎𝑡P𝑐𝑐𝑜𝑠2𝑖𝑡𝑔𝜑 (2.117) 

Onde: 

 
𝑐

𝛾𝑛𝑎𝑡𝑃𝑐
= 𝑠𝑒𝑛𝑖𝑐𝑜𝑠𝑖 −  𝑐𝑜𝑠2𝑖𝑡𝑔𝜑 (2.128) 

Dividindo-se ambos os termos por cos2i, obtém-se: 

 
𝑐

𝛾𝑛𝑎𝑡𝑃𝑐
= 𝑐𝑜𝑠2𝑖(𝑡𝑔𝑖 − 𝑡𝑔𝜑) (2.1913) 
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Lembrando-se que o equilíbrio do talude é obtido quando tgi > tgɸ. 

2.2.4 Método das fatias 

Segundo Silva (2011), a Teoria de Equilíbrio Limite é comumente aplicada ao Método 

Geral, das Cunhas e das Fatias. De acordo com Uzzaman (2011) no Método das Fatias o 

solo acima da superfície de escorregamento é dividido em um número de fatias verticais 

paralelas, deste modo a estabilidade de cada fatia pode ser calculada separadamente 

(figura 2.16). 

 

Figura 2.16 - Forças atuantes em uma fatia vertical de uma superfície de deslizamento circular 

(Geo-Slope, 2012). 

As principais características geométricas do método das fatias são: 

▪ W: peso da fatia; 

▪ KW: força horizontal para incorporar efeitos sísmicos; 

▪ N: força normal à base da fatia; 

▪ Sm: força de cisalhamento mobilizada na base de cada fatia; 

▪ EL, En: componentes horizontais das forças entre as fatias; 

▪ XL, Xn: componentes verticais das forças entre as fatias; 

▪ D: força devido à sobrecarga aplicada na superfície; 

▪ B: largura da fatia da base da fatia 

▪ R: raio do círculo da superfície circular de ruptura; 
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Conforme Silva (2011) pelo Método das Fatias a não homogeneidade dos solos e a 

pressão da água nos poros do solo podem ser levadas em consideração além de explicar 

a variação da tensão normal ao longo da base da superfície de deslizamento, por ser 

calculada para cada fatia independentemente. Ainda segundo Ferreira (2012) o Método 

das pode ser utilizado para superfícies de ruptura circular, planar, poligonal ou mista. O 

FSGlobal pode ser determinado com base em equações de equilíbrio de forças ou em 

equilíbrio de momentos. 

Considerando o equilíbrio de momentos têm-se a equação 2.20: 

 𝐹𝑆𝑚𝑜𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 =  
∑[𝑐′𝑙𝑟+(𝑁−𝑢𝑙)𝑟 tan 𝜑]

∑ 𝑊𝑥− ∑ 𝑁𝑓+ ∑ 𝐾𝑊𝑒±𝐷𝑑 ± ∑ 𝐴𝑖ℎ2
𝑖=1  

 (2.140) 

Onde x, r, f, e, d, h representam os braços dos momentos das diferentes forças em relação 

ao ponto selecionado, µ representa a poropressão, no caso da figura, em relação ao ponto 

o, que representa o centro da circunferência da superfície potencial de ruptura. 

Considerando o equilíbrio em relação as forças que atuam nas fatias têm-se a equação 

2.21: 

 𝐹𝑆𝑓𝑜𝑟ç𝑎𝑠 =  
∑[𝑐′𝑙 cos 𝛼+ (𝑁−𝑢𝑙) tan 𝜑′ cos 𝛼]

∑ 𝑁 sin 𝛼+ ∑ 𝐾𝑊+𝐷 cos 𝜔∓ ∑ 𝐴𝑖
2
𝑖=1

 (2.151) 

De acordo com Geo-Slope (2012) as equações acima podem ser consideradas equações 

gerais, que possuem uma quantidade excessiva de incógnitas, o que é chamado de 

problemas hiperestático, ou seja, a quantidade de incógnitas desconhecidas supera a 

quantidade conhecida. 

Desse modo, deve-se adotar simplificações para a redução das equações. Os vários 

métodos que se baseiam na divisão de fatias como Bishop Simplificado, de 1955, e Janbu 

Simplificado, de 1968, entre outros se diferenciam de acordo com as simplificações 

utilizadas no método de cálculo, o que em regra ocorre em relação às forças entre as fatias 

e na maneira de se calcular a força normal N na base da fatia. 



 

51 

Método de Bishop Simplificado 

Segundo Ferreira (2012), o Método de Bishop foi primeiramente apresentado em 1955 

com o objetivo inicial de analisar superfícies circulares, embora seja aplicado também 

para superfícies não circulares (Bishop, 1955). De acordo com o autor o FS é calculado 

ignorando-se as forças de cisalhamento entre as fatias, satisfazendo-se apenas o equilíbrio 

de momentos. 

Reid et al. (2015) afirmam que o Método de Bishop Simplificado determina a força 

normal que atua sobre a superfície de deslizamento calculando-se primeiro o equilíbrio 

das forças na direção vertical na base de cada fatia. Ferreira (2012) mostra que apesar das 

forças de cisalhamento entre as fatias não serem consideradas na equação do FS, não 

significa que estas sejam nulas, mas, sim que um dos termos da equação seja zero. 

Segundo Geo-Slope (2012) no método de Bishop é assumido que as componentes 

verticais entre as fatias podem ser negligenciadas sem introduzir erros na análise 

(figura 2.17). 

 

Figura 2.17 - Forças aplicadas a uma fatia de solo, de acordo com o método de Bishop 

Simplificado (Freitas, 2011). 

Considerando que: 

 𝑋𝑛+1 −  𝑋𝑛 = 0 (2.22) 

Fazendo o somatório das forças verticais têm-se: 

 W = 𝑁𝑐𝑜𝑠𝛼 + 𝑇𝑠𝑒𝑛𝛼 (2.23) 
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De onde se retira: 

 𝐹𝑆 =  

∑[[𝑐′𝑏+(𝑊(1−𝑟𝑢)) tan 𝜑′]
sec 𝛼

1+
tan 𝜑′ tan 𝛼

𝐹𝑆

]

∑ sin 𝛼
 (2.24) 

Onde: 

▪ FS: fator de Segurança; 

▪ c’: coesão efetiva; 

▪ b: largura da base da fatia; 

▪ W: peso da fatia; 

▪ ru: por pressão na fatia; 

▪ φ’: ângulo de atrito interno do solo; 

▪ α: inclina da superfície potencial de ruptura. 

Como o FS aparece em ambos os lados da equação, este método não permite a resolução 

direta, sendo necessário um processo interativo (Ferreira, 2012). 

Método de Janbu Simplificado 

De acordo com Geo-Slope (2012) e Ferreira (2012) ao se utilizar o método de Janbu 

Simplificado deve-se ignorar as forças normais e de cisalhamento entre as fatias, 

satisfazendo-se somente o equilíbrio de forças. O método de Janbu simplificado é um 

método menos rigoroso que assim como o de Bishop Simplificado despreza as 

componentes entre as fatias. 

Para satisfazer ao cálculo do FS, Janbu (1954) propôs a utilização de um fator de correção 

empírico como tentativa de resolver o problema. Esta variante adiciona um fator corretivo 

que é multiplicado pelo FS resultante do equilíbrio de forças e depende do tipo de solo 

que constitui o talude. A reação normal na base da fatia é obtida através do equilíbrio de 

forças segundo a direção vertical (figura 2.18). 
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Figura 2.18 - Forças aplicadas a uma fatia de solo pelo Método de Janbu Simplificado (Ferreira, 

2012). 

O FS é obtido por meio de um método interativo utilizando-se a equação 2.25: 

 𝐹𝑆 =  
1

∑ 𝑊 tan 𝛼
∗ ∑ [[𝑐′𝑏 + (𝑊 − 𝑢𝑏) tan 𝜑′]

𝑠𝑒𝑐2𝛼

1+
tan 𝛼 tan 𝜑′

𝐹𝑆

] (2.25) 

Onde: 

▪ FS: fator de Segurança; 

▪ c’: coesão efetiva; 

▪ b: largura da base da fatia; 

▪ W: peso da fatia; 

▪ u: poropressão na fatia; 

▪ φ’: ângulo de atrito interno do solo; 

▪ α: inclina da superfície potencial de ruptura. 

2.2.5 Influência da vegetação na estabilidade de taludes 

A vegetação presente em uma encosta pode desempenhar papel fundamental no quesito 

estabilidade. A depender do tipo de vegetação encontrada ao longo de um talude, 

diferentes sistemas de raízes podem se desenvolver, e as interações resultantes entre solos 

e raízes podem contribuir com o reforço da estabilidade. Abdullah Osman e Ali (2011) 

ressaltam que o uso da vegetação sofre a influência de fatores como o clima, que pode 
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contribuir ou prejudicar o uso da técnica, por isso, a escolha da espécie vegetal que irá 

compor o projeto de bioengenharia do talude deve ser criteriosa. 

Fatores como o peso da massa vegetal sobre a superfície de um talude, a influência do 

vento na copa de árvores e mudanças no sistema hidráulico são também importantes na 

compreensão da influência da vegetação sobre a estabilidade de um talude, seja natural 

ou artificial. 

De acordo com Fiori e Carmignani (2001), apesar da dificuldade em se mensurar a real 

contribuição da vegetação na estabilidade de taludes de solo, pode-se afirmar que a 

ausência desta, por desmatamentos, deixa o solo exposto e mais susceptível aos processos 

erosivos e de movimentação. Alguns aspectos como a resistência do sistema solo-raiz, o 

peso da cobertura vegetal, força de arrasto do vento nas copas das árvores e o efeito de 

atirantamento das raízes com a profundidade são itens de extrema importância. 

Segundo Ziemer (1981), a vegetação pode contribuir para a estabilização de taludes 

fornecendo reforço extra pelo seu sistema de raízes e também modificando o regime de 

saturação do solo. As raízes podem formar uma espécie de ancoragem através do solo, 

podendo ultrapassar camadas mais fracas e criar fixação em solos mais resistentes ou 

mesmo em fraturas do embasamento rochoso abaixo. As raízes podem também contribuir 

para o aumento do imbricamento, principalmente com raízes mais longas. 

De acordo com Norris e Greenwood (2006), os efeitos da vegetação quando utilizados no 

ambiente urbano como rodovias, ferrovias, canais de rios ou mesmo em pilhas de estéril, 

são superiores ao seu efeito estético, pois a vegetação pode ser responsável pela redução 

da umidade em solos de taludes, contribuindo positivamente para a melhoria do FS pelos 

ganhos nos parâmetros geotécnicos do solo. 

Para Barbosa (2012), além de promover a estabilização da camada de solo em taludes 

devido à interação do sistema solo-raiz, a vegetação contribui significativamente para a 

redução de processos erosivos. A retirada da vegetação pode desencadear um ciclo de 

erosão contínuo que leva a perda de solo, como consequência aumentando a instabilidade 

do talude. 
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De acordo com Norris e Greenwood (2006), a percepção dos benefícios e desvantagens 

do uso da vegetação em áreas urbanas ainda é distorcida. A maior parte dos prejuízos 

causados pela vegetação em obras civis se deve principalmente a sua aplicação errônea e 

gestão incorreta. Os principais problemas encontrados devido ao uso incorreto da 

vegetação em obras civis são: 

• Acumulação de folhas e detritos podem resultar em entupimentos de canais, 

causando inundações; 

• Queda de árvores e galhos durante tempestades podem causar danos ao sistema de 

transporte; 

• Árvores grandes localizadas próximas de fundações podem levar a movimentos de 

fundações; 

• Crescimento das raízes pode levar o calçamento a se quebrar devido a pressão das 

raízes; 

• As raízes podem causar destruição de muros de retenção. 

Para Norris e Greenwood (2006), a vegetação pode trazer contribuições muito 

importantes para a engenharia, na medida em que influencia positivamente o solo, seja 

em profundidade ou na superfície. A tabela 2.5 elenca alguns dos benefícios da 

bioengenharia em áreas urbanas. 

Tabela 2.5 - Vantagens da presença de vegetação no talude (Norris e Greenwood, 2006). 

Superfície Profundidade 

Proteção contra erosão do vento Aumento da infiltração da água 

Proteção contra desgaste por caminhamento Captação da água pelas raízes 

Proteção contra a erosão causada pela gota de chuva Reforço do solo pelas raízes 

Proteção contra fluxos superficiais (runoff) Ancoragem e sustentação por raízes 

Interceptação da chuva  

Proteção contra erosão causada por fluxos superficiais  

 

A estabilidade de uma encosta, em seu estado natural, é condicionada simultaneamente 

por três fatores principais: por suas características geométricas, por suas características 
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geológicas (tipos de solos e composição de rochas) e pelo ambiente fisiográficos em que 

se insere o clima, coberturas vegetais, drenagens naturais entre outros (Tabalipa; Fiori, 

2008). 

Para Tabalipa e Fiori (2008), o desmatamento de uma encosta gera uma série de efeitos 

que reduzem o coeficiente de segurança dessa mesma encosta, pois cessa a proteção 

realizada pelas partes aéreas da floresta, reduz os efeitos mecânicos do sistema radicular 

por deterioração dos tecidos vegetais e faz com que os efeitos climáticos ocorram 

diretamente sobre o solo. 

De acordo com Ziemer (1981), quando as árvores são retiradas, o sistema de raízes 

começa a decair, perdendo suas propriedades progressivamente. A perda de resistência 

pelo sistema de raízes e a exposição da face de um talude às intempéries de forma mais 

direta, pode aumentar o teor de umidade (aumento da poropressão), que em uma 

tempestade moderada pode desencadear uma falha num talude. Pesquisas realizadas 

comprovam que a retirada da vegetação tende a aumentar o número de escorregamentos. 

Segundo Albernethy e Rutherfurd (2000), as modificações impostas pelas plantas são 

difíceis de prever e de se incorporar nas análises de estabilidade de taludes, uma vez que 

os efeitos da vegetação se alteram conforme a estação do ano e pelo ciclo de vida do 

vegetal, complicando ainda mais a análise. 

Pela dificuldade em se estimar a real influência da vegetação sobre a estabilidade de um 

talude, as características da vegetação também devem ser consideradas, pois exercem 

papel fundamental neste quesito. A fim de determinar os valores do FS em taludes 

vegetados, Tabalipa e Fiori (2008) inseriram no cálculo do FS algumas características 

referentes a presença da vegetação (figura 2.19). 
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Figura 2.19 - Principais fatores da vegetação que influenciam na analisem do FS em taludes 

vegetados (Fiori e Carmignani, 2001). 

Os novos parâmetros adicionados foram: 

• Pressão exercida pelo vento na copa das árvores (Fve) 

• Tipos de sistemas de raízes e a influência na coesão do solo; 

• Peso da vegetação (Pa); 

• Influência no comportamento hidrológico do talude. 

Pressão exercida pelo vento sobre a vegetação 

Está relacionada com a força do vento quando este sopra no sentido descendente da 

vertente empurrando as copas das árvores. Em diversos trabalhos realizados se 

comprovou que em geral os efeitos do vento sobre a estabilidade de taludes é algo 

praticamente irrelevante, sendo considerado na maioria dos casos apenas quando as 

velocidades ultrapassam os 90 km/h, sendo obtido pela razão entre a pressão exercida 

pelo vento (σve) com a área da vertente (l/cosi). 
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• A pressão de arrasto do vento sobre as árvores foi estudada e a fórmula de cálculo 

pode ser expressa pela equação 2.26: 

 𝜎𝑣𝑒 = 𝐶 (
𝜌𝜇𝑎

2

2
) (2.26) 

Onde: 

▪ C: coeficiente de arrasto possuindo valores que variam de 0,30 a 0,15; 

▪ ρ: densidade do ar (0,00123 g/cm3); 

▪ µα: velocidade do vento em km/h. 

Logo a força do vento sobre a copa das árvores pode ser calculada como: 

 𝐹𝑣e =  
𝜎𝑣𝑒

cos 𝑖
 (2.167) 

Onde: 

▪ Fve: força do vento sobre a copa das árvores; 

▪ σve: pressão do vento sobre a copa das árvores. 

Tipos de raízes e contribuição na coesão do solo 

Os sistemas de raízes têm a função de fornecer nutrientes à vegetação, porém estas 

também possuem como função contribuir para a ancoragem da planta no solo. A 

compreensão das interações entre o sistema de raízes e o solo é importante para se permitir 

a compreensão que estas possuem na estabilidade de taludes. 

De acordo com Norris e Greenwood (2006), os benefícios confiáveis da contribuição para 

o aumento da coesão efetiva (c’) são limitados a baixas profundidades, dado que a 

distribuição das raízes é concentrada principalmente a 1 m abaixo da superfície do solo. 

Para eles, a contribuição para o aumento da coesão causada pela vegetação (c’v), é 

apropriada para áreas onde a vegetação predominante é do tipo gramínea e arbustos, onde 

a presença de sistemas de raízes finas se distribuem em profundidade e podem ser 

facilmente delimitadas. 
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O entrelaçamento das raízes forma um sistema similar ao comportamento de uma rede de 

geossintéticos, fornecendo um aumento aparente da coesão que aumenta as propriedades 

de resistência do solo. 

Segundo Holsworth (2014), as raízes que se desenvolvem para baixo contribuem para a 

ancoragem da vegetação no solo, enquanto que o desenvolvimento lateral provê a 

estabilização do solo ao redor da planta. As raízes mais finas são como pregagens nos 

taludes, reforçando o solo no mesmo sentido que o concreto é firmado com barras de aço. 

Chock et al. (2004) afirmam que a contribuição das raízes no reforço do solo ocorre pelo 

aumento da coesão, que pode ser tida como uma coesão aparente adicional. Como as 

raízes agem no reforço ao cisalhamento durante um processo de ruptura em um talude, 

este reforço será maior no caso das raízes interceptarem a superfície de ruptura provendo 

uma maior contribuição para a estabilidade (figura 2.20). 

 

Figura 2.20 - Forças das raízes no plano de ruptura do solo (Modificado de Holsworth, 2014). 

Osano (2012) afirma que o padrão de desenvolvimento das raízes é chamado de 

arquitetura de raízes e é responsável em prover a planta nutrientes, bem como funcionar 

como um sistema de ancoragem. Reconhecer o tipo de raiz é importante por estas 

desempenharem diferentes funções, além de possuírem diferentes espessuras, 
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comprimentos e formas. Estas variações influenciam os efeitos do sistema de raízes nos 

parâmetros geomecânicos do solo. 

De acordo com Gerscovich (2012), os principais sistemas de raízes classificados de 

acordo com a morfologia e a arquitetura do sistema estão apresentados na tabela 2.6. 

Tabela 2.6 - Tipos de morfologia do sistema radicular estudados por Gerscovich (2012) 

(Modificado de Fiori e Carmignani, 2001). 

Tipo Características Função 

 

Tipo H: mais de 80% das raízes se desenvolvem até 

uma profundidade de cerca de 60 cm; muitas se 

estendem horizontalmente 

Indicadas para 

estabilização do 

talude 
 

Tipo V-H: o desenvolvimento máximo se dá a 

profundidades maiores, mas a maioria situa-se até 60 

cm de profundidade; a raiz central é forte e as laterais 

crescem horizontalmente, com comprimentos longos. 

 

Tipo R: o desenvolvimento máximo atinge grandes 

profundidades e somente 20% situam-se nos 60 cm 

iniciais; muitas raízes se estendem obliquamente e sua 

abrangência lateral é extensa. 

 

Tipo V: semelhante ao tipo V-H, mas as raízes 

horizontais são curtas. 

Benéfica para resistir 

ao vento 

 

Tipo M: mais de 80% das raízes ocorrem na faixa dos 

30 cm de profundidade, com extensão lateral pequena. 

Aumento de 

resistência superficial 

do talude. 

 

De acordo com Wu, McKinnell e Swantson (1979), o reforço do solo pelas raízes é bem 

conhecido. De fato, o aumento da resistência do solo com a presença de sistemas de raízes 

é Cr, expresso pela equação 2.28: 

 𝐶𝑟 =  𝑡𝑟(cos 𝜃 tan 𝜑 + sin 𝜃) (2.28) 

Onde: 

▪ Cr: parâmetro de reforço de resistência do solo por raízes; 

▪ tr: força de tensão média das raízes por unidade de área; 

▪ θ: ângulo entre as raízes e a superfície de ruptura; 

▪ φ: ângulo de atrito interno do solo. 
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Kokutse et al. (2006) desenvolveram um modelo de elementos finitos para analisar os 

efeitos tridimensionais de taludes vegetados com florestas na estabilidade de taludes. O 

modelo assumiu que o solo possui um comportamento de falha que obedece ao critério 

de ruptura de Mohr-Coulomb. O reforço no solo devido à presença de raízes foi modelado 

utilizando-se dois parâmetros chamados de coesão adicional e morfologia do sistema de 

raízes (figuras 2.21 e 2.22). 

 

Figura 2.21 - Condições de contorno utilizada por Kokutse et al. (2006). 

 

Figura 2.22 - Malha de elementos finitos dos blocos de raízes no talude modelados por Kokutse 

et al. (2006). 

De acordo com Kokutse et al. (2006), o objetivo da pesquisa foi compreender, o 

comportamento de como os diferentes cenários da dinâmica florestal podem afetar a 

estabilidade de taludes. O FS foi determinado pela redução dos parâmetros de resistência 

do solo até a falha ocorrer, demonstrando que a presença da vegetação contribui para o 

aumento do FS do talude. 
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Kokutse et al. (2006) criaram três situações para o cálculo do FS, sendo a primeira o 

talude sem vegetação e as outras duas com vegetação em uma análise do talude infinito 

bidimensional e a terceira em uma análise tridimensional. O método considerou o 

decréscimo dos parâmetros de resistência do solo (coesão e ângulo de atrito), até que o 

mesmo viesse a sofrer ruptura, no estado último de plasticidade. O FS foi calculado como 

uma função entre a coesão última, ou seja, coesão no momento da ruptura e o valor da 

coesão inicial (tabela 2.7). 

Tabela 2.7 - FS calculado para diferentes modelos de raízes e a diferença com o sistema sem 

raízes (Modificado de Kokutse et al., 2006). 

Morfologia das raízes FS Diferença (%) 

Heart Root 1,45 19,8 % 

Tap Root 1,57 29,7% 

Plate Root 1,46 20,7% 

 

Estes resultados demonstraram que a coesão adicional devido ao reforço das raízes, 

possui um efeito significante na estabilidade do talude. Dentre os três tipos de raízes 

estudados, o formato de Tap-Root System foi o mais vantajoso, cujo reforço chegou até 

29%, o que pode ser explicado segundo Kokutse et al. (2006), pela maior profundidade 

de alcance das raízes quando comparado com os demais. A presença do sistema de raízes 

faz com que as superfícies de falha sejam deslocadas mais profundamente. 

Abdullah, Osman e Ali (2011) estudaram os efeitos da presença de três espécies vegetais 

(Acacia mangium, Dillenia suffruticosa e Leucaena leucocephala) na resistência do solo 

ao cisalhamento. Os autores submeteram amostras indeformadas contendo as raízes ao 

ensaio de cisalhamento direto in situ, e concluíram que a presença da vegetação aumentou 

a coesão do solo quando comparada com o solo sem raiz, entretanto a presença de 

vegetação alterou pouco o ângulo de atrito. 
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Figura 2.23 - Coesão das amostras contendo raízes em relação ao solo sem raiz (Adaptado de 

Abdullah, Osman e Ali, 2011). 

 

Figura 2.24 - Ângulo de atrito das amostras contendo raízes em relação ao solo sem raiz 

(Adaptado de Abdullah, Osman e Ali, 2011). 

Ali et al. (2012) realizaram simulações sobre o efeito da presença das raízes de uma 

árvore em um talude. Os resultados obtidos pelos autores demonstram que a presença da 

vegetação contribuiu para o aumento da estabilidade, tanto hidrológica quanto 

mecanicamente. Outra conclusão do estudo se baseou quanto a posição da árvore no 

talude, sendo que a maior diferença no FS ocorre com a vegetação posicionada no pé do 

talude. 
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De acordo com Ali et al. (2012), os valores do FS foram de 1,60 para o talude sem 

vegetação, 1,74 para árvore no pé do talude, 1,66 para árvore no meio da face e 1,54 para 

árvore na crista. A queda no FS para posição da árvore na crista do talude se justifica pelo 

efeito do peso da vegetação em uma zona de maior susceptibilidade do talude. 

Para Osano (2012), a força adicional criada pela presença das raízes pode ser definida 

como coesão adicional ou crescente, que aumenta com a tensão normal. Esta interação 

entre o sistema de raízes e o solo gera efeitos positivos no aumento do FS do talude. 

Michel (2013) destaca que a influência mecânica da vegetação no talude ocorre 

principalmente pelos efeitos do aumento da coesão, resultado do processo de ancoragem 

provocado pelas raízes. No caso de vegetações de grande porte destaca-se ainda a 

importância do peso da vegetação bem como a influência do vento. O material fibroso de 

alta resistência à tração eleva a adesão ao solo, considerado a matriz. O efeito das razies 

pode se estender a diversos metros de profundidade a depender do tipo de vegetação e da 

arquitetura de raízes e ser entendido como aquele capaz de elevar a tensão confinante e a 

resistência da encosta ao escorregamento através da interação entre o solo e as raízes. 

 

Figura 2.25 - Efeito da presença das raízes no solo em relação à resiustência ao cisalhamento 

(Michel, 2013). 

Os efeitos geomecânicos, devido à presença das raízes, consistem no aumento da 

resistência pela ligação das fibras das raízes com o solo, gerando a chamada coesão das 
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raízes (cr) na figura 2.25, representada como S O ângulo de atrito permanece 

praticamente inalterado neste processo por ser uma característica intrínseca do solo. 

Influência do peso da vegetação na estabilidade do talude 

De acordo com Norris e Greenwood (2006), alguns efeitos como o peso da vegetação 

devem ser considerados, uma vez que podem influenciar negativamente na estabilidade 

do talude, assim como a força transmitida pelo vento nas copas das árvores. Para o autor 

o peso passa a ser significante e deve ser considerado quando árvores grandes estão 

presentes (diâmetro do tronco maior que 30 cm). O peso de uma árvore de 30 metros de 

altura e 80 cm de diâmetro no tronco principal pode variar de 10 a 15 KN. 

O peso das árvores também deve ser considerado no cálculo do FS em taludes. O 

parâmetro (σa) representa a tensão aplicada pelo peso das árvores e é obtida 

multiplicando-se o peso das árvores (Pa) pela área de abrangência das raízes (equação 

2.29). 

 𝜎𝑎 =  𝑃𝑎 cos 𝑖 (2.2917) 

Onde: 

▪ σa: tensão exercida pela árvore sobre o solo; 

▪ Pa: peso da árvore sobre determinada área. 

De forma prática o peso das árvores pode ser obtido calculando-se o número de árvores 

por unidade de área da vertente. A pressão exercida sobre a vertente pelo peso das árvores 

é obtida dividindo-se o peso das árvores pela área de abrangência das raízes. 

Para Wu, McKinnell e Swantson (1979) citado por Fiori e Carmignani (2001), um valor 

de aproximadamente 5,2 kPa foi obtido em estudos realizados em uma floresta no sudeste 

da Ásia. No referido estudo ficou comprovado que as árvores podem aumentar a pressão 

normal em aproximadamente 5 kPa, entretanto não mais que a metade contribui para o 

esforço cisalhante. 
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A hidrologia de taludes vegetados 

A presença da vegetação exerce considerável influência sobre a dinâmica hidrológica de 

um talude. De acordo com o porte, tipos de raízes, forma das folhas e densidade de 

plantas, esta influência poderá ser positiva, contribuindo para a melhoria da estabilidade 

e redução de processos erosivos. 

De acordo com Chirico et al. (2013), as principais influências causadas pela presença de 

vegetação são: 

• Reforço geomecânico, relacionado ao reforço do sistema de raízes principalmente 

na zona vadosa, cujo desenvolvimento ocorre exatamente como uma busca da 

planta pela umidade contida no solo, de forma a maximizar o bombeamento. 

• Efeito hidrológico pelo aumento da pressão de sucção como resultado da captação 

de água pelas raízes. 

Segundo José (2016), os efeitos da presença da vegetação na hidrologia do talude podem 

ser positivos ou negativos. De acordo com a autora, a interceptação da água da chuva pela 

folhagem reduz a erosão por impacto na superfície do solo o que consequentemente reduz 

a erosão superficial que é uma das causadoras do surgimento de processos instabilizantes 

(tabela 2.8). 

Tabela 2.8 - Influência da vegetação sobre a estabilidade de taludes como foco para os fatores 

hidrológicos (Greenway, 1987). 

Fatores Hidrológicos Influência na Estabilidade 

Interceptação da água da chuva pela folhagem Positiva 

As raízes e serapilheiras aumentam a rugosidade da superfície do talude e a 

permeabilidade do solo 
Negativa 

Raízes extarem umidade do solo (redução da poropressão) Positiva 

Esgotamento da umidade no solo e aparecimento de rachaduras, 

aumentando a infiltração. 
Negativa 

 

Os autores Kian et al. (2016) estudaram os efeitos da sucção das raízes de uma árvore 

madura no solo de um talude. O estudo demonstrou que a capacidade de sucção e 

consequentemente redução da influência na poropressão diminui na medida em que se 

afastou-se do tronco, sendo o maior efeito a 1,0 metro de distância reduzindo 
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gradualmente com a distância. Os autores também analisaram a influência da sucção com 

a profundidade e concluíram que aproximadamente a 0,5 m ocorre a máxima capacidade 

de sucção, foram registrados aumentos da ordem de 3 kPa para 151 kPa, ou seja, um 

incremento de 148 kPa na sucção matricial. 

Para Ziemer (1981), o aumento da poropressão no solo relacionada com a subida da linha 

freática, pode reduzir a resistência ao cisalhamento do solo, ou até mesmo reduzir o peso 

do solo devido a forças transmitidas na elevação do lençol freático. A equação de 

resistência do solo torna-se modificada (equação 2.30). 

 τ = (C + r) + (Wcos a -ρ) tgφ (2.30) 

Onde: 

▪ τ: resistência ao cisalhamento do solo; 

▪ C: coesão do solo; 

▪ r: contribuição das raízes na coesão do solo; 

▪ Wcosa: contribuição do peso da vegetação na tensão normal 

▪ µ: poropressão positiva; 

▪ φ: ângulo de atrito do solo. 

Chirico et al. (2013) comprovaram por meio de estudos em modelos unidimensionais, 

para solos argilo-arenosos que a presença da vegetação em taludes de solo contribui para 

o aumento da estabilidade do talude a medida que a sucção reduz a umidade contida no 

solo. Entretanto, o efeito da sucção depende da profundidade das raízes, para os autores 

este efeito está restrito a pequenas profundidades aproximadamente de 0,80 m 

(figura 2.26). 



 

68 

 

Figura 2.26 - Variação do FS (Fr) em relação a profundidade no solo em simulação de fluxo de 

infiltração para coluna de solo homogêneo de 200 cm (Adaptado de Chirico et al., 2013). 

Para Holsworth (2014), a evaporação desempenha papel importante no quesito 

estabilidade do solo. A evaporação é o processo que transforma água em seu estado 

líquido para vapor, cuja energia é basicamente fornecida pela radiação solar. Entretanto 

para água contida no substrato, onde o sol não possui influência direta, a transpiração das 

plantas é que desempenha este papel. A partir da retirada da água do solo e sua posterior 

evaporação pelas folhas (estômatos), as plantas são capazes de criar um efeito de sucção 

no solo. 

Após a ocorrência de precipitações, o processo de difusão da água no solo devido a 

diferença de conteúdo em umidade e também devido ao efeito da gravidade e diferença 

de poropressão. Com o tempo o processo de difusão se reduz até se tornar insignificante. 

Para solos não saturados a taxa de infiltração excede a taxa de permeabilidade do solo, 

porém a medida que o solo se torna saturado a taxa de infiltração diminui o que implica 

na grande influência da porosidade sobre esse efeito. 

Nas partes superiores do solo se desenvolve a frente de umidade que se movimenta para 

baixo até encontrar a zona de transição, quando a saturação do solo cai para 80% a 90%. 

O avanço da frente de umidade causa redução na sucção e contribui para a instabilidade 

do talude. O solo permanece insaturado enquanto as taxas de infiltração forem menores 

que a permeabilidade do solo saturado. Quando o solo se torna saturado e a taxa de 
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infiltração cai o fluxo superficial (runoff) começa a se formar. Para propósitos de 

modelagem, a infiltração deve ser tratada como um fluxo constante de água no solo. 

Segundo Ziemer (1981), as interações entre as variações do nível de água no solo e a 

perda e reforço da resistência e suas relações com o FS podem ser explicadas no gráfico 

abaixo. O talude não necessariamente sofrerá ruptura com a subida da linha freática ou 

com a retirada da vegetação. Entretanto, a combinação entre estas duas ocorrências pode 

levar a ruptura, a ocorrência de chuvas moderadas e consequente subida do lençol freático 

e a retirada da vegetação (figura 2.27). 

 

Figura 2.27 - Interação entre as mudanças sazonais, ou seja, ocorrências de precipitação e a 

perda de resistência e seguinte recuperação do reforço das raízes causada pelo crescimento das 

plantas (Adaptado de Ziemer, 1981). 

O efeito da fricção entre a água e o solo durante a percolação, no sentido descendente, 

adiciona uma componente tangencial à tensão de cisalhamento. De acordo com Ziemer 

(1981), o FS em um solo saturado não coesivo com uma percolação paralela ao talude, 

mas sem uma rede de raízes, é aproximadamente metade do valor para um solo similar 

em uma condição não saturada sem percolação descendente. 

Segundo Portocarrero et al. (2006), os efeitos hidrológicos devido à presença da 

vegetação no talude influenciam diretamente na estabilidade, tanto pelos efeitos da 

resistência, controlando o estado de saturação dos solos, quanto em termos do controle 
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de processos erosivos, por meio da redução do escoamento superficial e do aumento da 

capacidade de infiltração. 

Para Ziemer (1981), a vegetação em florestas pode ser responsável pela remoção 

considerável de umidade do solo. Como resultado do efeito das raízes uma poropressão 

negativa ou tensão de capilaridade em solos não saturados aumenta a pressão 

intergranular e deste modo aumentar a resistência do solo. Ainda segundo o autor, estudos 

realizados na região de Sierra Nevada, Califórnia, demonstraram que após um período 

chuvoso, no verão, a depleção na umidade do solo ao redor de uma árvore de Pinus (Pinus 

lambertiana) variou entre 2,4 e 4,0 m abaixo da árvore, com um raio de efeito de 6,0 m 

ao redor da mesma, sendo somente a partir dos 12 metros ao redor da árvore é que a 

umidade permaneceu uniforme com a profundidade, com efeitos sendo percebido até 0,6 

m abaixo da superfície. 

2.3 APLICAÇÕES DO SISTEMA VETIVER EM GEOTECNIA 

A bioengenharia, combinação entre elementos vivos (plantas) e materiais convencionais 

da engenharia, como solução de problemas erosivos e de estabilidade em taludes é 

atualmente uma das técnicas mais aplicadas em geotecnia. A escolha de qual planta 

utilizar é uma tarefa difícil, pois os efeitos reais que a mesma transmite ao solo ainda são 

pouco conhecidos, mesmo com os recentes avanços em pesquisa relacionada. 

Dentre as plantas que tem obtido relevância em número de aplicações e desenvolvimento 

científico na bioengenharia geotécnica está o Vetiver (Vetiveria zizanioides L Nash, 

reclassificada como Chrysopogon zizanioides L. Roberty), que é uma gramínea que se 

destaca devido à suas propriedades específicas que lhe conferem a capacidade de 

adaptação a diferentes tipos de projetos e condições ambientais além de ter apresentado 

excelentes resultados em obras geotécnicas nos últimos anos. 

Segundo Pereira (2006), o uso do Vetiver como planta para a estabilização de solos 

iniciou-se na Ásia, principalmente Índia, há aproximadamente três mil anos. Suas 

primeiras aplicações em geotecnia eram em taludes cultivados que apresentavam perdas 

de solo por erosão e as barreiras de vetiver auxiliavam na redução de perda de solo. Além 

de sua aplicação como barreira de proteção para o solo o Vetiver é também utilizado na 
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biorremediação de água e solo, como fixador de nutrientes, aromatizantes, perfumes finos 

e planta medicinal. 

De acordo com Truong e Truong (2013), por ter um caule rígido, o Vetiver oferece 

resistência ao fluxo de água, lhe conferindo a capacidade de reduzir a velocidade do fluxo 

superficial, chamado de runoff, contribuindo assim para a retenção de sedimentos que são 

carreados junto ao solo (figura 2.28). Para que esta capacidade do Vetiver possa surtir 

efeitos concretos o seu plantio é executado em linhas, geralmente seguindo-se a curva de 

nível, com plantas alinhadas formando uma espécie de barreira, o que é chamado pela 

maioria dos autores de SV. 

 

Figura 2.28 - Sistema Vetiver (SV) para proteção de taludes contra erosão e promovendo a 

estabilidade do solo. 

Truong, Van e Pinners (2008) explicam que os primeiros usos da era moderna do Vetiver 

foram encontrados em projetos de estabilização de canais e financiados pelo serviço 

Britânico de Agricultura nos anos de 1930, particularmente nas ilhas caribenhas. Na 

década de 1950 a Companhia de Açúcar Fiji utilizou o Vetiver para proteger plantações 

de cana-de-açúcar em taludes cultivados. 
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De acordo com Lavania (2008), o esforço para se utilizar o Vetiver como planta para 

reabilitação orgânica do solo iniciou-se em 1956 pelo Jardim Botânico Nacional da Índia 

cujo trabalho em conjunto com o laboratório do Instituto Nacional de Pesquisas Botânicas 

demonstrou a excepcional habilidade do Vetiver de suportar altas taxas de salinidade e 

alcalinidade, podendo ser muito útil para aprimorar a fertilidade do solo e facilitar a 

recarga hídrica. Os resultados positivos das pesquisas resultaram em esforços contínuos 

para o desenvolvimento de outras aplicações do Vetiver. O Banco mundial na década de 

1980 iniciou muitos projetos na Índia no que foi chamado de Tecnologia do Vetiver ou 

em inglês Vetiver Grass Technology (VGT), com usos para conservação do solo e 

estabilidade de taludes. 

De acordo com Pereira (2006) na década de 1970 o Vetiver passou a ser aplicado em 

obras civis tais como ferrovias e estradas, protegendo principalmente taludes de aterro 

necessários nesse tipo de estrutura. O pioneirismo no desenvolvimento do Vetiver como 

ferramenta de proteção de taludes se deu com John Greenfield da Nova Zelândia e o norte-

americano Richard Grimshaw, cujo apoio do Banco Mundial foi primordial para o 

desenvolvimento da tecnologia em outros países. Nesse aspecto, o australiano Paul 

Truong trouxe muitas contribuições importantes, estudando as características dessa planta 

na criação de barreiras vivas e outros usos na conservação dos solos (figura 2.29). 

 

Figura 2.29 - Raiz do Vetiver depois de retirada do solo fotos da esquerda e do meio e o 

desenvolvimento da raiz na água. 
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Na Austrália na região de Queensland o programa de reabilitação do solo com o uso do 

SV iniciou-se na década de 50 para controlar processos erosivos profundos em terras com 

baixa inclinação de taludes. As plantações eram realizadas em sequências organizadas, 

com linhas perpendiculares ao fluxo superficial. A intenção era de espalhar o fluxo 

lateralmente reduzindo a velocidade e a espessura do fluxo Truong et al. (1996). 

2.3.1 Caracterização e classificação do vetiver 

Segundo Pereira (2006), o vetiver é uma planta herbácea, ereta, pertencente ao grupo das 

gramíneas (Poaceae) do tipo C4, portanto se desenvolve melhor em plena exposição 

solar, alcançando uma altura que varia de 1,5 a 2 m, com folhas de 2 cm de largura na 

base, terminando em pontas pontiagudas. Testes de DNA, realizados em diversos países 

demonstraram que a maioria dos cultivos de Vetiveria zizanioides, distribuídos entre mais 

de 120 países tropicais e subtropicais, são estéreis. 

Apesar de parecer um problema a esterilidade e a incapacidade de produzir rizomas e 

estolões são características trazem grande vantagem ao seu uso na bioengenharia, pois é 

uma espécie não invasora que forma perfilhos que crescem paralelos à planta “mãe”. 

De acordo com Morakul et al. (2000), em uma pesquisa desenvolvida para a propagação 

do Vetiver na Tailândia foram estudadas as duas espécies de Vetiver mais comuns foram 

reconhecidas Vetiveria zizanioides (Linn.) Nash e Vetiveria nemoralis (Balansa). O 

estudo conduzido no Departamento de Desenvolvimento Territorial da Tailândia 

comparou características principais como forma da touceira, folhas, raízes, inflorescência 

e sementes (tabela 2.9). 

Tabela 2.9 - Comparação de algumas características de duas espécies principais de Vetiver na 

Tailândia em três tipos diferentes de solos (Modificado de Morakul et al., 2000). 

Espécie Solo arenoso Solo de textura média Litossolos 

Vetiveria nemoralis 
No de 

folhas 

Diâmetro 

do talo 
Altura 

No de 

folhas 

Diâmetro 

do talo 
Altura 

No de 

folhas 

Diâmetro 

do talo 
Altura 

Média de seis ecotipos  28 8 85,75 37,2 15,2 95,2 17 12 100,5 

Vetiveria zizanioides 
No de 

folhas 

Diâmetro 

do talo 
Altura 

No de 

folhas 

Diâmetro 

do talo 
Altura 

No de 

folhas 

Diâmetro 

do talo 
Altura 

Média de quatro ecotipos 27,5 9 104 37 16,5 139 14,25 11,5 103,5 
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A comparação evidencia que com exceção da altura das folhas que se mostrou maior na 

espécie Vetiveria zizanioides o número de folhas por touceira e o diâmetro dos talos são 

praticamente iguais. 

Likitlersuang et al. (2015) selecionaram duas espécies diferentes, sendo uma de regiões 

elevadas (Vetiveria nemoralis A. Camus) e uma de regiões baixas (Vetiveria zizanioides 

L. Nash), ambas indicadas pelo Departamento de Desenvolvimento do Território da 

Tailândia. As raízes foram “plantadas” cada uma em uma caixa em condições controladas 

em um meio hidropônico (sem solo) e com uma bomba de ar para oxigenar a solução 

mineral usada para a nutrição das plantas. O crescimento das plantas foram foi observado 

continuamente por seis meses obtendo um crescimento médio de 30 cm por mês para 

ambas as espécies. 

Grimshaw (1995) lista as vantagens do uso do SV na prevenção de erosões e na 

estabilidade de taludes. Muito embora outras plantas também contribuam para a melhoria 

dos parâmetros do solo, o Vetiver suportou o fator tempo e se adaptou, sem perder suas 

características, a diversos ambientes, sendo que nenhuma outra planta é conhecida por 

suportar tantas diferenças ambientais. 

• Quando plantado corretamente o Vetiver forma uma cobertura permanente; 

• Possui um sistema de raízes fibroso que penetra o solo até três metros de 

profundidade promovendo o agrupamento das partículas tornando-o mais coeso 

evitando a formação de fraturas; 

• Requer mínima manutenção para se manter perene; 

• Não produz rizomas ou estolões sendo praticamente estéril, sendo uma planta que 

não se torna uma espécie invasora, o que é uma característica que permite utilizar a 

planta em ecossistemas sensíveis sem causar impactos como disputa entre espécies 

vegetais; 

• Sua coroa permanece abaixo da superfície, o que proporciona a proteção do Vetiver 

contra o fogo e congelamento; 
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• Seu odor das folhas age como um repelente contra insetos e outras pragas; 

• Suas folhas e raízes demonstraram serem resistentes à maioria das doenças; 

• É uma planta xerófita, suportando climas áridos e até mesmo regiões salinas; 

• É também uma planta hidrófita, suportando longos períodos de baixo d’água ou 

mesmo permanentemente com parte da planta submersa; 

• Funciona como fixador de nitrogênio sendo utilizada para recuperação de áreas 

degradas auxiliando outras plantas a se desenvolver; 

• Sua facilidade de propagação e baixa manutenção permite ser utilizada em projetos 

de engenharia, contribuindo para a redução de custo; 

• O vetiver cresce em praticamente todos os tipos de solos, independentemente da 

fertilidade, pH ou salinidade, o que inclui solos arenosos, xistosos, cascalhosos e 

até mesmo solos com toxidade em alumínio; 

• Suporta climas variados em um range de temperatura que varia de -9º C até 45º C, 

além de variações de precipitação que podem ir de 200 mm anuais até 6.000 mm 

como no caso de taludes no Vietnã. 

Truong, Van e Pinners (2008) sugerem a divisão das características do Vetiver em quatro 

itens principais, sendo elas, as características morfológicas, fisiológicas, ecológicas e 

genéticas. Dentre as espécies mais utilizadas em propósitos geotécnicos estão as espécies 

Vetiveria zizanioides, Vetiveria nemoralis e Vetiveria nigritana. 

Uma comparação entre as três espécies demonstrou que a mais eficaz quanto ao uso na 

bioengenharia geotécnica é a Vetiveria zizanioides, pois possui talos mais espessos, um 

sistema de raízes mais profundo, folhas mais amplas exibindo uma maior superfície 

verde. Estudos realizados nas regiões centrais e costeira do Vietnã evidenciam uma maior 

efetividade da espécie Vetiveria zizanioides quanto à conservação do solo e estabilização 

de diques de irrigação. A espécie originaria da África (Vetiveria nigritana) por possuir a 
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capacidade de se reproduzir não é aplicada na bioengenharia, ficando restrita ao seu 

continente de origem (figuras 2.30 a 2.32). 

 

Figura 2.30 - Comparação das folhas entre as espécies C. zizanioides e C. nemoralis (Truong; 

Van; Pinners, 2008). 

 

Figura 2.31 - Comparação entre o volume do sistema de raízes das espécies C. zizanioides e C. 

nemoralis (Truong; Van; Pinners, 2008). 

 

Figura 2.32 - Espécies de vetiver e a diferença entre o volume da touceira e quantidade de 

folhas (Truong; Van; Pinners, 2008). 
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2.4 MODOS DE CULTIVO 

De acordo com Pereira (2006), a propagação das mudas de Vetiver pode ser realizada de 

forma simples, pela separação de uma muda da touceira de vetiver e colocada em sacolas 

plásticas, e após a pega e o enraizamento devem ser plantadas, preferencialmente, em 

linhas em nível transversalmente à declividade da área, à base de seis plantas/m. 

O desenvolvimento da planta Vetiver ocorre de forma rápida nas regiões mais quentes, e 

oito meses após o plantio, as touceiras de capim Vetiver já podem ser usadas para a 

produção das mudas. Existem vários métodos de propagação do capim Vetiver, porém 

serão citados apenas os dois mais simples e de fácil execução. 

No Manual de Referência Técnica do Vetiver, Truong, Van e Pinners (2008) explicam 

que, devido ao uso da planta requerer um grande número de mudas, o plantio deve ser 

realizado de forma correta para ser bem-sucedido. Aplicações como bioengenharia de 

taludes utilizam viveiros (berçários) capazes de produzir grandes quantidades da planta 

com qualidade e baixo custo. 

Os critérios a seguir expostos no Manual de Referência Técnica do vetiver devem ser 

seguidos para facilitar o estabelecimento da produção em viveiros: 

• Tipo de solo: viveiros de argila arenosa garantem uma colheita fácil e danos 

mínimos no plantio de coroas (copas) e raízes. 

• Topografia: terreno ligeiramente inclinado evita o encharcamento em caso de regar 

a planta em excesso, que freará o crescimento de mudas jovens (a água deve ser 

monitorada para evitar encharcamento). 

• Sombreamento: espaço aberto é recomendável, já que o sombreamento afeta o 

crescimento da planta vetiver. Áreas parcialmente sombreadas são aceitáveis. 

Vetiver é uma planta C4 e gosta muito de sol. 

• Plantação: as mudas de vetiver devem ser plantadas em longas, claras linhas por 

toda a (lado a lado) encosta (talude) para a uma fácil colheita mecânica. 
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• Método de colheita: colheita de plantas maduras pode ser realizadas, 

mecanicamente ou manualmente. 

• Método de irrigação: irrigação por aspersão irá distribuir uniformemente a água 

nos primeiros meses após o plantio. 

• Treinamento operacional pessoal: uma equipe bem treinada é essencial para o 

sucesso do berçário (Viveiro). 

Segundo Chaves e Andrade (2013), o desenvolvimento do capim vetiver é melhor em 

regiões mais quentes, principalmente climas tropicais, sendo que oito meses após o 

plantio, as touceiras já podem ser usadas para a produção de mudas. Dentre os métodos 

de propagação os dois mais simples e de fácil execução são a separação dos brotos a partir 

da touceira e a segmentação do colmo. 

• Separação de brotos: este método é o mais utilizado para a produção de mudas 

com raiz nua. A operação consiste em retirar toda a touceira do solo e separar os 

brotos maduros, deixando cada muda com dois ou três brotos e parte da coroa, sendo 

muito importante que parte da raiz fique intacta, cerca de 5 cm de comprimento. A 

parte aérea deve ser cortada até que fique com 15 a 20 cm de comprimento 

(figura 2.33). 

 

Figura 2.33 - Separação de brotos a partir de uma única touceira (Truong; Van; Pinners, 2008). 

De acordo com Chomchalow (2000), o método mais utilizado na Tailândia é o plantio de 

mudas de vetiver em sacos plásticos chamados de Polybags. Os perfilhos são plantados 

no saco plástico deixando-se uma parte da raiz com 5 cm e folhas com 20 cm de 

comprimento. O solo utilizado deve ser argiloso e se possível com uma combinação de 
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adubos. Após 45 dias ou mais a muda pode ser transferida para o solo, preferencialmente 

no início do período chuvoso (figura 2.34). 

 

Figura 2.34 - Muda de vetiver em sacola plástica (Deflor, 2017). 

Outros modos de plantio mais modernos também podem ser usados como os tubos 

plásticos e os cordões vegetativos (figuras 2.35 e 2.36). 

 

Figura 2.35 - Tubo plástico para plantio do vetiver e cordão vegetativo utilizando biomanta 

(Deflor, 2017). 
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Figura 2.36 - Viveiro de mudas de vetiver (Verdetec, 2014). 

Cobra et al. (2012) estudaram a resistência à penetração do solo com diferentes 

espaçamentos geométricos em uma rampa de 30º e seis metros de comprimento, após 12 

e 17 meses de plantio. Segundo a pesquisa dos autores somente aos 17 meses a área 

apresentou valores de resistência à penetração diferenciados em relação aos espaçamentos 

avaliados e em diferentes profundidades. O espaçamento de 1,5 m x 0,45 m é o mais 

recomendado para reduzir a compactação devido utilizar o menor número de mudas, 

reduzindo o custo de recuperação 

O uso de sacolas plásticas pode apresentar vantagens e desvantagens Truong, Van e 

Pinners (2008): 

a) Vantagens: 

 As plantas são protegidas das altas temperaturas e baixa umidade; 

 Menor frequência de irrigação; 

 Melhor estabelecimento da planta e crescimento mais rápido após o plantio. 

b) Desvantagens: 

 Custo mais elevado; 

 Preparação requer um período mais longo; 

 O transporte de mudas utiliza um volume maior. 
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2.5 USO DO VETIVER NO CONTROLE DA EROSÃO EM TALUDES 

A erosão é um fenômeno natural que ocorre desde que as primeiras rochas foram 

formadas. Para Magalhães (2001), Scarborough et al. (2000) e Coulter e Halladay (1997) 

o processo erosivo é o fenômeno de transporte de partículas de solo e rochas desagregadas 

pelo intemperismo para um local diferente de sua formação. Esse transporte pode ser 

realizado pelos diversos agentes naturais como chuva, vento e gelo ou mesmo induzidos 

pelo homem. 

Ainda segundo Couto (2015), a interferência das atividades antrópicas pode provocar um 

aumento dos processos erosivos, intensificando as perdas de solo e até mesmo causando 

instabilidades em taludes. 

Processos erosivos podem resultar em prejuízos significativos para obras de 

infraestrutura. O conhecimento prévio e o planejamento de quais agentes estabilizadores 

usar é cada vez mais importante na engenharia geotécnica. Segundo Pereira (2008), a 

escolha da vegetação para revestimento de taludes de solo além de ser uma tecnologia de 

rápida aplicação e baixo custo, está sujeita a escolha adequada da espécie que melhor se 

adapte às condições da obra e do meio ambiente. Ainda segundo o autor (2008), os 

principais pontos a se observar na definição da vegetação estão a maior capacidade de 

infiltração, menor escoamento superficial e melhoria da estabilidade do solo. 

Santos (2015) e Pereira (2008) afirmam que a vegetação é o fator mais importante de 

defesa natural do solo, a cobertura vegetal tem papel fundamental no combate à erosão, 

as folhas interceptam as gotas de chuva antes que atinjam o chão, reduzindo a quebra da 

estrutura do solo, pois diminui a energia com que atingem o solo. Além disso, contribui 

para a redução do escoamento superficial criando obstáculos, aumento o percurso da 

água. 

Dentre as espécies vegetais utilizadas no controle da erosão de solos em taludes o vetiver 

(Chrysopogon zizanioides L. Roberty) tem se destacado devido às suas propriedades. O 

plantio de mudas de vetiver ao longo das curvas de nível dispostas perpendicularmente 

ao fluxo superficial forma o chamado SV. 
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De acordo com Barbosa (2012), o plantio do SV controla a velocidade do escoamento 

superficial no talude, contribuindo com a infiltração e regulando a passagem de água. 

Com a redução da velocidade do fluxo superficial previne-se a formação de sulcos 

erosivos, ravinas e voçorocas. As raízes do vetiver formam uma rede entrelaçada em 

profundidade contribuindo para a estabilização do solo prevenindo deslizamentos rasos, 

inferiores a dois metros de profundidade. 

De acordo com Londe (2011), o emprego da vegetação protegerá a estabilidade da área, 

oferecendo suporte mecânico, e melhorará as condições químicas, físicas e biológicas do 

solo. A escolha de leguminosas e gramíneas para a revegetação se deve à capacidade 

adaptativa dessas espécies de se estabelecerem em solos inertes desprovidos de substrato. 

Dalton, Smith e Truong (1996) desenvolveram um experimento em uma calha em um 

talude para simular e analisar o comportamento hidráulico do runoff em taludes com 

linhas de SV e quais os efeitos sobre o fluxo superficial. O estudo comprovou a eficácia 

das barreiras no controle do fluxo laminar, provocando um efeito de retardo na velocidade 

cada vez que a água atingia uma linha de barreira vetiver. 

Trabalhos desenvolvidos por Islam et al. (2013), em Bangladesh combinaram a utilização 

do SV com a aplicação de Geo-jutas, também conhecidas como biomantas, na proteção 

de taludes e barreiras contra os efeitos erosivos das chuvas de monções (erosão por 

splash) bem como na proteção de escorregamentos. As biomantas desempenharam a 

função de proteção do solo contra erosões durante a fase de desenvolvimento da planta 

do vetiver. Além de contribuir para o desenvolvimento da planta, por auxiliar na 

manutenção da umidade do solo e na fixação de nutrientes. 

Segundo Islam et al (2013) e Tansamrit (2003) o uso combinado do vetiver com outras 

soluções como biomantas e sacos de solo-cimento (Rip-Rap) aumentam a eficácia da 

proteção contra erosão superficial, além de permitir um desenvolvimento mais rápido da 

planta. A aplicação de outras técnicas de engenharia é principalmente aplicada em 

situações altamente susceptíveis aos processos erosivos e escorregamentos. 

Ferreira et al. (2012) conduziram um estudo sobre os efeitos de barreiras de SV dispostas 

em um talude com inclinação de 30º e rampa de 6 metros de comprimento sujeito a quatro 
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intensidades diferentes de chuva. Foram estudadas diversas disposições geométricas das 

plantas, variando-se o afastamento entre linhas bem como a separação entre plantas na 

mesma linha (figura 2.37). 

Após a simulação de chuvas separadas em quatro classes de acordo com a intensidade de 

precipitação as leituras da quantidade de água armazenada nos recipientes abaixo do 

talude comprovaram a eficácia da tecnologia na redução do escoamento superficial 

(tabela 2.10). 

Tabela 2.10 - Redução do volume de escoamento superficial pelas barreiras de vetiver 

(Adaptado de Ferreira et al., 2012). 

Espaçamentos (m) 

- vertical x 

horizontal 

Classes de precipitação (mm) e a redução do 

volume de runoff em relação ao solo sem vegetação 
Média da redução do 

escoamento em relação ao 

solo sem vegetação 2 - 5 mm 9 - 10 mm 15 - 20 mm 25 - 35 mm 

1,0 x 0,15 31% 41% 31% 66% 42% 

1,0 x 0,30 28% 37% 31% 47% 36% 

1,0 x 0,45 7% 14% 14% 25% 15% 

1,5 x 0,15 46% 44% 35% 55% 45% 

1,5 x 0,30 18% 34% 30% 54% 34% 

1,5 x 0,45 -1% 16% 17% 35% 17% 

2,0 x 0,15 5% 20% 17% 49% 23% 

2,0 x 0,30 8% 11% 12% 26% 14% 

2,0 x 0,45 11% 9% 11% 18% 12% 

 

 

Figura 2.37 - Gráfico da redução do runoff causado por barreiras de Sistema Vetiver em talude 

experimental (Adaptado de Ferreira et al., 2012). 
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A análise dos dados coletados no estudo conduzido por Ferreira et al. (2012) demonstrou 

que apesar da redução do volume de runoff ter ocorrido em todas as configurações 

geométricas das barreiras de vetiver, as variações no espaçamento entre as plantas é o 

fator que provoca o maior efeito sobre a infiltração da água no solo e consequente redução 

do volume escoado. 

Segundo o Departamento Americano de Agricultura (USDA, 2015), o uso da gramínea 

vetiver foi utilizada como sistema de controle de processos erosivos nas Ilhas Virgens 

bem como em Porto Rico, em diferentes ecossistemas. O Serviço Caribenho de 

Conservação de Recursos Naturais (NRCS na sigla em inglês) testou sete variedades de 

plantas de vetiver, selecionando a variedade Sierra que é semelhante à variedade 

Sunshine, cultivada nos Estados Unidos, como a mais adaptada ao clima tropical de Porto 

Rico e atestando a efetividade do vetiver como planta efetiva no combate a erosão. 

O vetiver também pode ser muito efetivo no combate a erosão eólica desde que seja 

plantado no espaçamento correto. Pereira (2008) afirma que estudos realizados na 

Estación Experimental Bajo Seco da Universidad Central de Venezuela durante as 

décadas de 1980 e 1990 confirmaram a utilização do vetiver como planta conservacionista 

em solos de encostas, possibilitando volumosa informação sobre essa planta, encontradas 

na literatura mundial. O seu plantio em linhas paralelas as curvas de nível é um dos 

principais usos no combate a erosão (figura 2.38) 

 

Figura 2.38 - Linhas de vetiver plantadas ao longo das curvas de nível para proteção contra 

erosão em um talude (Medeiros, 2011). 
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2.6 USO DO VETIVER NA ESTABILIZAÇÃO DE TALUDES 

Anualmente os escorregamentos em taludes de solo causam problemas a milhões de 

pessoas em todo o mundo. Esses processos geológico-geotécnicos desafiam a engenharia 

no desenvolvimento de projetos que proporcionem proteção contra esses acidentes com 

o melhor custo possível. Além dos danos econômicos para empresas e sociedade em geral 

a perda de vidas humanas aumentam a importância de soluções efetivas contra essas 

ocorrências. 

Na busca por soluções mais ecológicas eficientes e de custo reduzido, o desenvolvimento 

da bioengenharia de taludes nos últimos anos tem alcançado expressiva relevância. A 

aplicação de geomantas anti-erosivas e o uso de plantas para estabilização do solo são 

exemplos comuns que tem aumentado a parcela de participação deste tipo de solução em 

projetos geotécnicos. 

De acordo com Barbosa (2012), o vetiver é uma alternativa vantajosa que tem apresentado 

excelentes resultados na estabilização de taludes, principalmente em estradas, ferrovias, 

canais e barragens. O SV se destaca tanto pela rapidez com que pode ser instalado como 

pelos custos reduzidos quando comparado com técnicas tradicionais. 

O desenvolvimento do vetiver como alternativa na estabilização de solos em taludes 

iniciou-se no sudeste Asiático, em regiões com expressivo montante de precipitações 

anuais. De acordo com Hengchaovanich (1998) o vetiver é muito aplicado em projetos 

de estabilização de taludes rodoviários, cujo financiamento para a pesquisa e 

desenvolvimento parte do próprio governo. 

2.6.1 Resistência das raízes de vetiver à tração 

A capacidade do vetiver em contribuir para a estabilidade de taludes de solo está 

relacionada ao desenvolvimento do seu sistema de raízes. De acordo com 

Teerawattanasuk et al. (2014), os efeitos do reforço das raízes no solo dependem das 

características morfológicas do sistema de raízes, da tensão de resistência das raízes e da 

distribuição espacial das plantas no solo. 
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Estudos realizados por Hengchaovanich e Nilaweera (1998), Suleiman et al (2013), 

Teerawattanasuk et al. (2014) e Miranda Neto e Mahler (2015) comprovaram que as 

raízes do vetiver contribuem para o aumento da coesão aparente do solo. Esse efeito 

ocorre devido ao desenvolvimento de um intrincado sistema de raízes gravitrópicas que 

podem alcançar até 2 m de profundidade a depender das condições de plantio e que 

possuem elevada resistência à tensão (figura 2.39). 

 

Figura 2.39 - Relação entre espessura das raízes e resistência à tensão (Adaptado de 

Hengchaovanich e Nilaweera, 1998). 

Segundo Truong, Van e Pinners (2008), as raízes de vetiver possuem alta resistência à 

tensão, principalmente quando comparada com outras plantas, o que aumenta sua 

capacidade de melhorar a resistência do solo ao cisalhamento. Alguns testes 

comprovaram que a raiz de vetiver pode suportar até 75 MPa o que é equivalente a 1/6 

do aço leve e contribuir com até 39% de aumento na resistência do solo a 0,5 m de 

profundidade. 

De acordo com Suleiman et al. (2013), as raízes fibrosas de plantas como o vetiver são 

melhores no controle de processo erosivos e na estabilização de encostas do que árvores, 

uma vez que estas raízes desempenham um papel de aglutinação e fixação efetiva das 
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partículas do solo. Devido as suas características o SV foi considerado a melhor opção 

para estes propósitos em experimentos de estabilização de taludes no Kuwait. 

Pesquisas desenvolvidas por Hengchaovanich e Nilaweera (1996) demonstraram que a 

resistência à tração das raízes do vetiver aumenta com a diminuição do diâmetro. A 

resistência à tração das raízes do vetiver varia aproximadamente entre 40 a 120 MPa com 

diâmetros que variam de 0,2 a 2,2 mm, com uma média de 75 MPa equivalente a um 

diâmetro de 0,7 a 0,8 mm, que é considerado o diâmetro mais comum. Uma comparação 

demonstrou que as raízes do vetiver são mais resistentes que a maioria das plantas usadas 

na bioengenharia (tabela 2.11). 

Tabela 2.11 - Resistência de algumas raízes à tensão de cisalhamento (Hengchaovanich e 

Nilaweera, 1998). 

Resistência de algumas raízes de plantas usadas na bioengenharia 

Nome Botânico Nome Comum Resistência à Tração (MPa) 

Salix ssp Willow 9 a 36 

Populus ssp Poplars 5 a 38 

Alnus ssp Alders 4 a 74 

Pseudotsuga ssp Douglas 19 a 61 

Acer sacharinum Silver 15 a 30 

Tsuga heterophy Western 27 

Vaccinum ssp Huckleberry 16 

Hordeum vulgare 
Barley 

Forbs 

15 a 31 

2 a 20 

2 a 7 

Chrysopogon zizanioides Vetiver grass - 120 (Média 75) 

 

De acordo com Jiang (2015), ensaios de resistência à tração realizados em laboratório da 

Universidade de Tongji com raízes de vetiver com diâmetro de D = 0,7 mm e D = 0,8 mm 

mostraram que a raiz foi capaz de suportar 1,890 kg (até 64 Mpa) e 2,290 kg (até 72 Mpa) 

respectivamente. Em uma comparação com o aço comum cuja resistência é de 235-500 

Mpa o vetiver possui aproximadamente 14% a 30% de sua capacidade (figura 2.40). 
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Figura 2.40 - Teste de resistência à tração das raízes de vetiver desenvolvido na Universidade de 

Tongji (Jiang, 2015). 

Devido ao seu crescimento estar limitado a aproximadamente dois metros de 

profundidade os efeitos da presença das raízes de vetiver geralmente estão limitados a 

esta profundidade. Alguns autores pesquisaram a capacidade do crescimento das raízes 

em diferentes tipos de solos de modo a traçar um perfil de crescimento da planta com 

propósitos de estabilização. 

De acordo com Hengchaovanich e Nilaweera (1996), a tensão última de resistência 

desempenhada pelas raízes do vetiver podem ser relacionadas com o diâmetro das 

mesmas a partir da equação de regressão (equação 2.31). 

 F1 = 46.93 d1, 4217 (2.31) 

Onde: 

▪ F1 = Força de tração máxima 

▪ D = diâmetro das raízes. 

A partir da equação acima se pode prever a força de tração máxima de uma raiz de vetiver 

de acordo com o seu diâmetro. 
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Segundo Likitlersuang et al. (2015), o vetiver possui um crescimento da raiz que lhe 

confere uma vantagem em relação à proteção de solos para taludes em obras de 

infraestrutura. Em experimentos de laboratório, com condições controladas, a velocidade 

de crescimento da raiz chegou a 180 cm em seis meses (30 cm/mês) (figura 2.41). 

 

Figura 2.41 - Comprimento das raízes de vetiver (Vetiveria nemoralis A. Camus) versus 

diâmetro (Adaptado de Likitlersuang et al., 2015). 

Para a observação do crescimento das raízes de vetiver sem danos às raízes, Likitlersuang 

et al. (2015) selecionaram duas espécies diferentes, sendo uma de regiões elevadas 

(Vetiveria nemoralis A. Camus) e uma de regiões baixas (Vetiveria zizanioides L. Nash), 

ambas indicadas pelo Departamento de Desenvolvimento do Território da Tailândia. As 

raízes foram “plantadas” cada uma em uma caixa em condições controladas em um meio 

hidropônico (sem solo) e com uma bomba de ar para oxigenar a solução mineral usada 

para a nutrição das plantas. O crescimento das plantas foi observado continuamente por 

seis meses. 

O crescimento das raízes foi demonstrado na figura 2.42 para ambas as espécies de vetiver 

e de acordo com os resultados o grupo de raízes juntas ultrapassa 1,7 cm de diâmetro e 

mais de 180 cm de comprimento em um período de seis meses. Para ambas as espécies o 
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diâmetro alcançado foi praticamente o mesmo, enquanto que a espécie de terras altas foi 

um pouco. 

 

Figura 2.42 - Comprimento das raízes de vetiver (Vetiveria zizanioides L. Nash) versus diâmetro 

(Likitlersuang et al., 2015). 

A capacidade do vetiver de formar uma rede intricada de raízes que reforçam os 

parâmetros de resistência do solo, como comprovado por muitos trabalhos, pôde ser 

comprovada pela análise que Neto e Mahler (2015) realizaram após a exumação das raízes 

das plantas de vetiver. A análise mostrou grande quantidade de raízes com mais de 0,4 

mm podendo chegar a 50 raízes no molde de 98 mm de diâmetro (figura 2.43). 

 

Figura 2.43 - Plantio de mudas de vetiver para ensaios de tração e cisalhamento direto em 

laboratório (Neto e Mahler, 2015). 
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Em experimento conduzido por Teerawattanasuk et al. (2014), para avaliar a contribuição 

do sistema de raízes de duas gramíneas Vetiver e Ruzi para o reforço do solo contra erosão 

superficial e escorregamentos foram realizados ensaios de cisalhamento direto de em 

laboratório e in situ. Também foram realizados ensaios para determinação do módulo de 

Young das raízes em laboratório (tabela 2.12). 

Tabela 2.12 - Resultados dos ensaios de laboratório para resistência das raízes à tensão de tração 

(Teerawattanasuk et al., 2014). 

Espécie vegetal 
No de 

amostras 

Diâmetro 

(mm) 

Força de 

Ruptura (N) 

Tensão de 

tração (MPa) 
R2 

Vetiver (vetiver 

zizanioides L Roberty). 
88 

0,25 2255,38 4,31 
0,806 

2,90 33830,7 57,93 

 

De acordo com Teerawattanasuk et al. (2014), existem três diferentes tipos de reação das 

raízes ao cisalhamento, extensão, cisalhamento e quebra. Ainda de acordo com os 

mesmos autores, ensaios de tensão da raiz foram realizado segundo as seguintes 

condições: 

• Para a análise da capacidade de resistência das raízes à tensão foram conduzidos 

em laboratório ensaios para medir este parâmetro para raízes com idades de 2, 4, 6, 

8 e 10 meses após o plantio respectivamente; 

• A força aplicada era aumentada a cada 2 minutos para se medir a tensão na raiz (Tr 

em Mpa) de acordo com a equação 2.32: 

 𝑇𝑅 =  
𝐹𝑚𝑎𝑥

𝜋𝐷2

4

 (2.182) 

Onde: 

▪ Fmax: tensão máxima exigida para causar o rompimento da raiz; 

▪ D: diâmetro médio da raiz; 

▪ TR: tensão máxima de resistência ao rompimento. 
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2.6.2 Resistência ao cisalhamento do solo com vetiver e estabilidade de taludes 

De acordo com Hengchaovanich e Freudenberger (2003) quando as raízes de vetiver 

interagem com o solo transferindo maior resistência ao solo é como se um novo material 

fosse formado, com maior resistência à tensão e adesão envoltas em uma matriz com 

baixa resistência à tração. 

Embora a contribuição para a estabilização de taludes tenha sido comprovada em 

inúmeros trabalhos, Hengchaovanich e Freudenberger (2003) enfatiza que a maioria dos 

problemas de escorregamentos rasos ocorre entre 1,0 m e 1,5 m de profundidade. De 

acordo com Truong, Van e Pinners (2008), as raízes podem atingir até 3,0 metros de 

profundidade em algumas condições, estas atenderiam ao propósito de promover a 

estabilização do talude (figura 2.44). 

 

Figura 2.44 - Mecanismo de estabilização de taludes contra escorregamentos rasos pelas raízes 

de vetiver (Adaptado de Hengchaovanich e Freudenberger, 2003). 

Um dos usos do SV para Truong e Chaves (2010), é o uso na recuperação de áreas 

degradas como na recuperação de áreas mineradas como minas de ouro e carvão. 

Uma revisão realizada pelo Banco Mundial (1993) resultou na elaboração de uma tabela 

com recomendações sobre a geometria de plantio mais adequado para a estabilidade de 

taludes e redução de processos erosivos superficiais de acordo com a inclinação do 

mesmo (tabela 2.13). 
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Tabela 2.13 - Afastamento entre linhas de acordo com a inclinação do talude (Banco Mundial, 

1993). 

Inclinação 
Distância em nível entre barreiras (m) 

Graus Porcentagem 

2,00 3,50 28,70 

5,00 8,80 11,50 

10,00 17,60 5,80 

15,00 27,00 4,00 

25,00 46,60 2,40 

30,00 57,70 2,00 

 

Uma pesquisa realizada por Hengchaovanich e Nilaweera (1996) demonstrou que a 

interação entre o sistema solo-raiz do vetiver possui relação com o reforço da resistência 

do solo ao cisalhamento. De acordo com os autores os resultados de pesquisas 

comprovaram a capacidade da planta em contribuir na prevenção de escorregamentos 

rasos. Os estudos consistiram na realização de ensaios de cisalhamento direto in situ em 

amostras de solo com a presença de raízes de vetiver e em solos sem raízes de modo a 

comparar a diferença nos parâmetros geotécnicos do solo como coesão (c) e ângulo de 

atrito (φ). 

Os dispositivos de ensaios de Hengchaovanich e Nilaweera (1996) foram montados em 

campo e dentre os equipamentos estavam caixas metálicas bipartidas de 50 cm x 50 cm x 

50 cm, macacos hidráulicos, anteparos e anel dinamométrico (três toneladas) e medidores 

de deslocamento. As amostras foram preparadas com 25 cm de altura e os ensaios foram 

realizados com tensão controlada. 

De acordo com os autores foram realizados ensaios a cada 25 cm de profundidade até 1,5 

m. O local ensaiado possuía plantas com dois anos de idade plantadas em fileiras com 

espaçamento de 15 cm entre cada uma. Os resultados concluíram que o aumento da 

resistência ao cisalhamento provocada pelas raízes no solo foi de (90%) a 0,25 m de 

profundidade, (39%) a 0,5 m, até atingir 12,5% de aumento a 1,5 m de profundidade 

(tabela 2.14 e figura 2.45). 



 

94 

Tabela 2.14 - Relação entre profundidades de ensaio e contribuição das raízes para o aumento 

da resistência ao cisalhamento direto do solo (Hengchaovanich e Nilaweera, 1996). 

Profundidade 

(m) 

DR 

(kg/m3) 

AR 

(mm2) 

AR/A 

x 10-4 

ΔS 

(KN / m2) 

ΔS 

(%) 

ΔS 

(KN / m2) 

0,25 1,522 331,0 3,31 8,92 90,2 5,39 

0,50 0,701 176,2 1,76 4,17 39,2 4,73 

0,75 0,521 137,8 1,38 3,46 34,6 5,02 

1,00 0,378 106,8 1,07 2,61 26,3 4,89 

1,25 0,181 71,2 0,71 1,94 19,0 5,45 

1,50 0,135 51,6 0,52 1,28 12,5 4,96 

Legenda: DR = Peso das raízes por unidade do solo, AR = Área das raízes por área de cisalhamento, A = 

Área da superfície de cisalhamento, ΔS = Variação da resistência ao cisalhamento do solo devido à presença 

de raízes. 

 

 

Figura 2.45 - Gráfico do aumento da resistência do solo com a presença de raiz de vetiver em 

relação à profundidade do ensaio (Adaptado de Hengchaovanich e Nilaweera, 1996). 

O pesquisador Jiang (2015) demonstrou que na China a Administração de Ferrovias 

Shangai, realizou o plantio de Sistemas Vetiver com o objetivo de se obter a proteção do 

solo nos taludes contra erosões e escorregamentos. Durante o período dos experimentos, 

os taludes foram submetidos a condições climáticas adversas, como secas, tufões, 

períodos chuvosos intensos e altas temperaturas. Os testes ocorreram em 10 linhas férreas 

distintas, obtendo-se resultados satisfatórios no que tange a redução das ocorrências de 

escorregamentos e erosões (figuras 2.46 e 2.47). 
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Figura 2.46 - Comparativo de um talude sem a presença de cobertura vetiver e outro com o 

plantio do sistema (Jiang, 2015). 

 

Figura 2.47 - Taludes ferroviários com plantio de fileiras de Sistema Vetiver (SV) para proteção 

contra erosão e escorregamentos rasos na China (Jiang, 2015). 

Ainda segundo Jiang (2015), a aplicação do SV em taludes ferroviários incentivou 

estudos realizados por especialistas da Universidade de Tongji desenvolvidos em 

amostras de diferentes tipos de solo submetidas a ensaios de cisalhamento direto em 

amostras sem raízes de vetiver e em amostras com diferentes porcentagens de raízes de 

vetiver. 

Os resultados demonstraram que a presença das raízes de vetiver alterou as propriedades 

mecânicas dos solos, como a coesão e o ângulo de atrito. A presença das raízes mesmo 
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que em porcentagens baixas incrementou a capacidade de resistência ao cisalhamento do 

solo (tabela 2.15). 

Tabela 2.15 - Propriedades mecânicas do solo de taludes com presença de raízes de vetiver 

(Jiang, 2015). 

Ferrovia Tipo de Solo 
Propriedades mecânicas do 

solo sem raízes 

Porcentagem 

de raízes 

Propriedades mecânicas 

do solo com raízes 

Anhui - Jiangxi line Areno-siltoso c = 1,0 KPa / Φ = 27º 
2,47% c = 8,0 KPa / Φ = 36,0º 

1,30% c = 7,0 KPa / Φ = 34,0º 

Zhejiang- Jiangxi 

Line 
Argiloso c = 14,50 KPa / Φ = 30,5º 

3,66% c = 24,0 KPa / Φ = 39,0º 

0,67% c = 19,0 KPa / Φ = 31,5º 

Ningqi Line Siltoso c = 4,0 KPa / Φ = 27,5º 

0,92% c = 10,0 KPa / Φ = 29,0º 

0,68% c = 13,0 KPa / Φ = 24,5º 

0,42% c = 6,0 KPa / Φ = 25,5º 

0,24% c = 4,0 KPa / Φ = 28,0º 

Jinhua - Wenzhou 

Line 
Silto-argiloso c = 4,0 KPa / Φ = 27,5º 

2,55% c = 27,0 KPa / Φ = 29,5º 

0,86% c = 25,0 KPa / Φ = 27,0º 

 

Com o intuito de se determinar os efeitos que as raízes das gramíneas podem causar na 

resistência ao cisalhamento do solo, Teerawattanasuk et al. (2014) realizaram ensaios de 

cisalhamento direto de grande porte in situ em solos contendo raízes das gramíneas 

vetiver (Vetiveria zizanioides L. Roberty) e Ruzi (Brachiaria ruzizienses). O estudo 

consistiu em comparar o incremento de resistência ao cisalhamento do solo devido à 

presença de raízes. O solo foi preparado em campo juntamente com a planta, sem que a 

mesma fosse retirada, apenas montando-se o aparato em campo, de modo a reduzir ao 

máximo as interferências. 

De acordo com Teerawattanasuk et al. (2014), as dimensões da caixa de cisalhamento 

utilizada foram 300 mm x 300 mm e 100 mm de altura. O anel de dinamométrico foi 

conectado à caixa de cisalhamento e ao anteparo de aço. Os deslocamentos horizontais 

da caixa de cisalhamento foram monitorados utilizando-se um medidor (extensômetro) 

de modo a se controlar a força aplicada pela bomba hidráulica. Os ensaios foram 

conduzidos no solo sem a presença das raízes e com as raízes em idade de 2, 3, 4, 5 e 6 

meses após o plantio (figura 2.48). 
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Figura 2.48 - Aparato de ensaio de cisalhamento direto in situ no sistema solo-raiz para plantas 

de vetiver (Teerawattanasuk et al., 2014). 

As amostras foram escavadas em 100 mm de modo a se posicionar a caixa de 

cisalhamento. O solo argiloso com e sem a presença das raízes foi ensaiado até falhar, 

com variação de três forças normais, transferidas ao sistema por meio de placas metálicas 

de 25 kg, 50 kg e 100 kg. 

A partir do critério de ruptura de Mohr-Coulomb determina-se a tensão de resistência ao 

cisalhamento do solo reforçado. O modelo utilizado assume que todos os sistemas de 

raízes são cilíndricos, elásticos e perpendiculares ao plano de cisalhamento. A medida 

que o solo é cisalhado a tensão é transferida para as raízes. A contribuição das raízes é 

modelada como um termo de coesão na equação de Mohr-Coulomb conforme a seguir: 

 𝜏 =  𝐶𝑠
′ +  𝜎′ tan 𝜑′ +  𝐶𝑟 (2.193) 

Onde: 

▪ τ: Resistência ao cisalhamento do solo; 

▪ C’s: Coesão do solo; 

▪ Φ’: Ângulo de atrito; 

▪ Cr: Coesão aparente adicionada pelas raízes. 

Observação: Assumindo-se que o ângulo de atrito é pouco afetado pela presença das 

raízes a coesão aparente adicional pode ser calculada pela fórmula: 

 𝐶𝑟 =  𝑇𝑅 (sin(90 − 𝜓) + cos( 90 − 𝜓) ∗ tan 𝜙′ (2.34) 
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Onde: 

▪ TR é a tensão média mobilizada pelas raízes por unidade de área; 

▪ Ψ = ângulo em que a raiz se posiciona em relação ao plano de ruptura. 

Segundo Teerawattanasuk et al. (2014), o parâmetro geotécnico mais afetado pela 

presença de raízes no solo é a coesão (c). Os resultados dos ensaios de cisalhamento in 

situ comprovaram aumento de até 8.5% aproximadamente em relação ao solo sem raiz 

(tabela 2.16 e figura 2.49). 

Tabela 2.16 - Valores da coesão do solo sem raiz e com a presença de raízes de vetiver 

(Adaptado de Teerawattanasuk et al., 2014). 

Período de crescimento 

da planta (meses) 

Coesão do Solo (Cs) 

KPa 

Coesão do solo com raiz 

de vetiver (Cs + Cr) KPa 

Aumento na Resistência 

ao Cisalhamento (%) 

2 8,77 11,02 25,66% 

3 8,31 11,89 43,08% 

4 9,23 14,42 56,23% 

5 9,58 17,60 83,72% 

6 8,02 15,60 94,51% 

 

 

Figura 2.49 - Gráfico da relação entre aumento da resistência ao cisalhamento do solo e período 

de crescimento das plantas de vetiver (Adaptado de Teerawattanasuk et al., 2014). 
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Miranda Neto e Mahler (2011) realizaram ensaios triaxiais de compressão e de extensão 

em amostras de um solo com mudas de vetiver com o objetivo de se conhecer o 

comportamento da resistência ao cisalhamento do solo com raízes e sem raízes. Os 

trabalhos foram conduzidos em amostras de solo moldadas em tubos de pvc, 

especificamente montados para este trabalho. 

Para os ensaios de compressão as pressões de confinamento hidrostático aplicadas 

variaram de 25 KPa até 200 KPa, e a fase de cisalhamento consistiu na aplicação da tensão 

desviadora (carregamento axial a uma taxa de 0,17%/min) e na manutenção da tensão 

confinante na célula até a ruptura do corpo de prova. 

Os resultados dos estudos de Miranda Neto e Mahler (2011) apresentados em diagramas 

p-q evidenciam a natureza bi linear das curvas dos solos com raízes. No diagrama a seguir 

estão os resultados dos solos sem raízes, com ângulo de atrito de 34,6º e intercepto de 

coesão de 12,5 KPa. Nos solos com raízes manifesta-se a natureza bi linear, onde para 

tensões confinantes entre 25 e 75 KPa o solo possui ângulo de atrito interno de 59,4º e 

coesão de 16,9 KPa, a partir de 75 KPa a curva se comporta de modo diferente 

apresentando os parâmetros do solo com ângulo de atrito de 33,2º (menor que o solo sem 

raízes) e intercepto de coesão de 22,2 KPa (figuras 2.50 e 2.51). 

 

Figura 2.50 - Envoltória de resistência no espaço p-q para o solo sem raízes em ensaios de 

extensão (Neto e Mahler, 2011). 
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Figura 2.51 - Envoltória de resistência no espaço p-q para o solo com raízes em ensaios de 

extensão. Verifica-se a natureza bi linear de solos com presença de raízes para diferentes 

tensões normais (Neto e Mahler, 2011). 

Ensaios de cisalhamento de grande porte realizados por Likitlersuang et al. (2015), 

também evidenciaram a influência das raízes do vetiver nos parâmetros de resistência do 

solo. Em comparação com amostras de solo sem as raízes o Vetiveria Zizanioides L. Nash 

aumentou o intercepto de coesão de 2,5 KPa para 5,1 KPa (104%) e a espécie Vetiveria 

Nemoralis A. Camus para 8.5 KPa (240%). Na comparação com as propriedades do 

ângulo de atrito interno, 21,8º no solo sem raízes, os aumentos foram de 6,6º e 7,4º para 

as espécies de regiões baixas e altas respectivamente (figura 2.52). 

 

Figura 2.52 - Bloco de solo com raiz de vetiver (seis meses) para ensaio de cisalhamento direto 

(Likitlersuang et al., 2015). 
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Durante os ensaios de cisalhamento direto a observação macroscópica deixa claro que as 

raízes principais e secundárias são as responsáveis pelo incremento dos parâmetros de 

resistência do solo. Ficou evidente nas observações microscópicas realizadas por 

Likitlersuang et al. (2015), que a adesão entre o solo e as raízes finas de vetiver é 

contribuem significativamente para a melhoria dos parâmetros do solo. 

Os estudos mostraram que a distribuição da adesão entre o solo e os “cabelos” das raízes, 

chamada de atrito de interface, está relacionada com o comprimento mínimo da raiz 

requerido para prevenir o deslizamento, chamado de Lmin, cuja fórmula relaciona Tr 

(resistência de tensão da raiz), D (diâmetro da raiz) e τb que é a tensão limite de atrito na 

interface solo raiz (equação 2.35). 

 𝐿𝑚𝑖𝑛 =  
𝑇𝑟𝐷

4𝜏𝑏
 (2.35) 

Onde: 

▪ Lmin: Comprimento mínimo da raiz para prevenir o deslizamento; 

▪ Tr: Resistência de tração da raiz; 

▪ D: Diâmetro das raízes 

▪ τb: Tensão limite de atrito entre a raiz e o solo, 

Islam e Shahin (2013) afirmam que o uso de técnicas de bioengenharia como a aplicação 

de Sistemas Vetiver em locais como Bangladesh se mostrou uma alternativa eficiente e 

barata contra os efeitos do aquecimento global. Devido a sua eficiência na melhoria da 

estabilidade de taludes os autores selecionaram três diferentes locais para realizar estudos 

de aplicabilidade do SV em Bangladesh, um talude rodoviário, talude marginal de canal 

e talude em zona salina. Todos os resultados demonstraram eficiência do SV na redução 

de processo erosivos e na prevenção da estabilidade dos taludes (figura 2.53). 
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Figura 2.53 - Esquema de plantio utilizado na estabilização de taludes em canais de irrigação 

em Bangladesh (Islam e Shahin, 2013). 

Madruga et al. (2013) desenvolveram um estudo sobre a capacidade da tecnologia do SV 

em estabilizar processos erosivos e escorregamentos rasos nas margens do Rio Cuiabá. 

De acordo com os autores mesmo sem nenhum preparo o crescimento das mudas foi 

vigoroso exercendo papel fundamental no controle dos desbarrancamentos marginais 

principalmente após período de cheias. 

Após aproximadamente dois anos constatou-se que o único local não afetado pelos 

processos de desbarrancamentos marginais foi o trecho pertencente ao projeto e protegido 

com o SV (figura 2.54). 

 

Figura 2.54 - Comparação entre trecho com e sem a proteção do Sistema vetiver evidenciando 

incisão erosiva em consequência do transbordamento do rio Cuiabá no local (Madruga et al., 

2013). 
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Segundo Van e Truong (2015), as pesquisas de aplicação do vetiver realizadas pelo 

Ministério de Transportes e Ministério de Agricultura e Desenvolvimento Rural do 

Vietnã mostraram que o sistema de proteção de taludes mostrou-se eficaz na prevenção 

de processos erosivos, bem como os custos de manutenção foram baixos quando 

comparados com outros métodos (figuras 2.55 e 2.56). 

  

Figura 2.55 - Talude recuperado com Sistema Vetiver (SV) em estrada do Vietnan (Van e 

Truong, 2015). 

Apesar de ser excelente na prevenção e controle de processos erosivos e escorregamentos 

rasos, até dois metros de profundidade, o sistema vetiver pode não ser capaz de evitar 

escorregamentos profundos. Van e Truong (2015) citam a importância de se conhecer as 

propriedades físicas do solo que são responsáveis pelo comportamento do mesmo quanto 

a escorregamentos. 

 

Figura 2.56 - Combinação de Técnicas de bioengenharia com Sistemas Vetiver e muros de 

arrimo para estabilização de taludes (Van e Truong, 2015). 



 

104 

Santos, Souza Filho e Carneiro (2014) realizaram projetos piloto na região metropolitana 

da cidade de Salvador (BA), especificamente nas encostas das avenidas Vale dos Barris 

e Luís Eduardo Magalhães. Segundo os autores, o plantio ocorreu em outubro, durante 

período considerado de média intensidade pluviométrica (208,5 mm) e sem nenhum 

cuidado adicional e também não foram realizadas manutenções após o plantio. 

Apesar das técnicas recomendadas pelo Banco Mundial e pelo Manual Técnico de Plantio 

de Vetiver não terem sido seguidas, os relatórios pós-plantio constataram que o vetiver 

obteve um rápido desenvolvimento de suas raízes e das folhagens, contribuindo para a 

redução dos efeitos erosivos em superfície e de escorregamentos rasos, conforme previsto 

pela literatura, confirmando sua aplicação na proteção de taludes. 

Jayashree et al. (2015) relatam que o uso da gramínea vetiver (Chrysopogon zizanioides 

L. Roberty) foi a mais adequada para ser implantada em taludes da região de Nigiril no 

nordeste da Índia onde anualmente ocorrem escorregamentos de terra durante o período 

chuvoso. Além de fornecer proteção ao solo a planta foi escolhida por servir como fonte 

de renda para os trabalhadores rurais da região, na extração de óleos por exemplo. 

Barbosa (2012) realizou ensaios de cisalhamento direto drenados em laboratório com 

amostra com a presença de raízes de vetiver para plantas com diferentes idades. Foram 

colhidas amostras com 01, 02 03, 04 e 07 anos de idade, bem como amostras sem raízes. 

Foram aplicadas quatro tensões normais para cada ensaio com a mesma idade de raiz, 

sendo estes valores 25 KPa, 50 KPa, 100 KPa e 200 KPa. A aplicação de valores de tensão 

normal mais baixos representa situações de rupturas rasas, as quais poderiam algum tipo 

de interação com as raízes em caso de deslocamentos de solo. 

De acordo com Barbosa (2012), o aumento na resistência ao cisalhamento somente foi 

significativo a partir de três anos de idade da planta, pelo aumento dos parâmetros de 

resistência (intercepto de coesão e ângulo de atrito interno solo). A natureza bi linear da 

curva de tensão de cisalhamento (KPa) versus tensão normal (KPa) também foi observada 

na pesquisa. De acordo com a autora ensaios de cisalhamento direto realizados em solos 

com a presença de raízes de vetiver com três anos de idade seriam mais bem representados 

por uma envoltória não linear. 
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Esse resultado está associado à diferença entre a coesão adicional (cr) devido à presença 

das raízes ser menor para valores de tensão normal abaixo de 50 KPa e maiores para 

tensões entre 50 e 200 KPa. Em contrapartida o valor do ângulo de atrito interno para o 

solo na mesma situação é maior para valores de tensão normal abaixo de 50 KPa, 

aumentando a inclinação da curva, e menores com tensões normais entre 50 KPa e 200 

KPa, resultando em uma curvatura entre 25 KPa e 50 KPa (figura 2.57). 

 

Figura 2.57 - Envoltória de ruptura bi linear para os ensaios de cisalhamento direto com vetiver 

de três anos (Barbosa, 2012). 

Jotisankasa et al. (2015) demonstraram por meio de modelagem numérica, utilizando a 

teoria do equilíbrio-limite, a influência da presença do vetiver em um talude hipotético 

com 27º submetido a chuvas intensas, período de 48 horas com um total de 172,8 mm. 

Para o caso em questão, realizaram análises para o talude sem a presença de vetiver e com 

a presença de vetiver. A presença das raízes resultou em um ganho no FS do talude. 

De acordo com as análises o talude sem a presença de vetiver apresentou FS = 1,0 com 

um acumulado de chuva de 140 mm, enquanto que o talude com vetiver apresentou 

valores de FS sempre maiores 1,1 mesmo com o acumulado de chuvas elevado 

(figura 2.58). 
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Figura 2.58 - Geometria do talude hipotético e malha de elementos finitos para análise do FS. 

(Jotisankasa et al., 2015). 

A pesquisa de Jotisankasa et al. (2015) evidenciou que a presença do SV no Solo obteve 

resultados de FS sempre maiores que o solo sem raiz. Para o solo seco o FS foi de 1,4 

para o talude sem raiz e 1,6 para o solo com vegetação. Essa diferença de 

aproximadamente 13% se manteve constante ao longo da simulação para diferentes 

cenários (figura 2.59). 

 

Figura 2.59 - Variação do FS do talude com e sem a presença de vetiver versus chuvas 

acumuladas (Adaptado de Jotisankasa et al., 2015). 

Barbosa (2012) realizou simulações numéricas para análise de estabilidade de taludes a 

partir dos resultados dos ensaios de cisalhamento direto do solo sem e com vetiver na 

idade de sete anos e para baixas tensões normais. A escolha por tensões normais mais 

baixas segundo a autora tem o objetivo de simular as condições reais em campo. 
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O aumento da resistência ao cisalhamento devido à presença do Sistema Solo-Raiz foi 

utilizado no cômputo do FS dos taludes a fim de demonstrar os ganhos em termos de 

estabilidade devido à presença das plantas. 

Ainda segundo Barbosa (2012), a presença do Sistema Solo-Raiz aumentou a resistência 

ao cisalhamento do solo em aproximadamente 115% para a tensão normal de 25 kPa 

quando comparado com o solo do talude sem vegetação. Para a tensão de 200 kPa teve o 

aumento também foi de aproximadamente 115% em relação à resistência ao cisalhamento 

do solo do talude sem vegetação (tabela 2.17 e figura 2.60). 

Tabela 2.17 - Resistência ao cisalhamento do talude sem cobertura vegetal e com plantio de 

vetiver em diferentes tensões normais aplicadas (Barbosa, 2012). 

Tensão Normal 

(KPa) 

Resistência ao Cisalhamento do 

Talude sem Vegetação (KPa) 

Resistência ao Cisalhamento do Talude 

com Plantio de vetiver. (KPa) 

25 31,05 67,15 

50 39,81 123,30 

100 57,32 171,79 

200 92,34 198,59 

 

 

Figura 2.60 - Envoltórias de ruptura dos ensaios de cisalhamento direto de todos os grupos de 

solos ensaiados (Barbosa, 2012). 

A partir de três anos de idade da planta de vetiver observa-se a contribuição ao incremento 

da resistência ao cisalhamento do solo o que não se observa para plantas com idades de 1 

a 2 anos. Simulações em taludes hipotéticos de 30º e 45º demonstraram que a presença 
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do sistema de raízes do vetiver contribuiu para o incremento do FS dos taludes 

(tabela 2.18). 

Tabela 2.18 - Fatores de segurança de diferentes análises do método do talude infinito, 

considerando zona potencial de ruptura de 1,5 m (Adaptado de Barbosa, 2012). 

Análise 
FS do talude sem vetiver FS do talude com vetiver de 7 anos 

Inclinação 30º Inclinação 45º Inclinação 30º Inclinação 45º 

Talude sem água 2,30 1,82 4,70 2,95 

Talude saturado 2,06 1,69 2,86 1,89 

Nível d’água acima da superfície de 

ruptura 
2,21 1,78 3,79 2,42 

 

Diversos trabalhos citam que as raízes de vetiver podem alcançar a até 3.0 metros de 

profundidade em determinadas situações (Truong; Van; Pinners, 2008; Hengchaovanich; 

Freudenberger, 2003; National Research Concil, 1993), entretanto a maioria dos trabalhos 

demonstra que a profundidade varia em torno de 1,5 m (Miranda Neto e Mahler, 2015; 

Van e Truong, 2015; Jotisankasa et. al., 2015; Barbosa, 2012), sendo este o limite de 

proteção contra escorregamentos raso mais utilizado nas pesquisas. 

Os diversos trabalhos acerca da capacidade das raízes de vetiver em contribuir para os 

ganhos de resistência ao cisalhamento do solo variam desde ensaios de cisalhamento de 

grande porte in situ, para diferentes profundidades até ensaios laboratoriais e simulações 

numéricas computacionais. 

2.7 OBRAS GEOTÉCNICAS COM VETIVER E A REDE INTERNACIONAL 

DO VETIVER 

A rede internacional do vetiver (http://www.vetiver.com/) contribui para a difusão das 

diversas pesquisas e trabalhos realizados com o objetivo de aprofundar o conhecimento a 

respeito dessa planta importante na bioengenharia. O site se tornou referência para 

pesquisadores e profissionais do setor de bioengenharia e engenharia geotécnica, pois 

além de divulgar eventos relacionados ao tema também abriga dezenas de trabalhos 

relacionados com as diversas aplicações da planta. 

A aplicação da bioengenharia em projetos de estabilização de taludes está difundida na 

engenharia geotécnica mundial. A compreensão dos efeitos das raízes de vetiver no solo 
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demonstrou-se ser primordial na escolha correta da geometria de plantio bem como na 

conjugação da bioengenharia com técnicas tradicionais de contenção e proteção de 

taludes. A seguir são apresentados alguns trabalhos em que a aplicação do SV foi 

essencial, especialmente na proteção de taludes contra erosões e na estabilização dos 

mesmos. 

  

Figura 2.61 - Uso do Sistema Vetiver (SV) na proteção de talude em condomínio residencial na 

Colômbia; (b) Proteção de talude marginal no rio Marinilla no Departamento de Antioquia 

Colômbia (Gómez, 2017). 

 

Figura 2.62 - Obra de estabilização de talude para recuperação 40.000 m², utilizando técnicas 

tradicionais combinadas com a aplicação de vetiver (Verdetec, 2015). 
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3 METODOLOGIA 

3.1 GERAL 

A seção 3 aborda as metodologias utilizadas no desenvolvimento dos estudos que 

embasam esta dissertação. São descritos os locais de trabalho no campo, método de coleta 

de amostras, preparo e realização dos ensaios de laboratório. Todos os ensaios seguiram 

as normas técnicas específicas e na ausência de normas foram utilizadas as melhores 

práticas aplicadas por pesquisas anteriores. 

Durante a campanha de ensaios foram coletadas amostras deformadas para a realização 

de ensaios de caracterização e amostras indeformadas sem raízes e contendo raízes de 

vetiver. O vetiver escolhido para a pesquisa possui a idade de cinco anos, uma vez que 

muitas das pesquisas realizadas por outros autores concentram os estudos em plantas com 

menos idade, principalmente devido a dificuldade relacionada ao tempo de crescimento 

da planta, aproximadamente um ano para atingir a fase adulta. Outra variante que 

restringe pesquisas com exemplares de vetiver em idade adulta é a dificuldade de acessar 

locais onde a planta tenha sido utilizada como parte de um projeto de engenharia 

geotécnica ou ambiental. 

A profundidade das raízes encontradas na coleta de material chegou a 1,2 m, muito 

embora a planta seja considerada adulta, e de acordo com a literatura exemplares de 

vetiver nesta idade possam atingir até 3,0 m de profundidade no seu sistema de raízes. 

Acredita-se que o tipo de solo do local, por ser um talude natural, composto de solo 

residual in situ de granito-gnaisses oferece maior dificuldade das raízes em se aprofundar. 

Todos os ensaios foram realizados no Laboratório de Caracterização de Solos e de 

Ensaios Especiais do Núcleo de Geotecnia Aplicada (NUGEO) da Universidade Federal 

de Ouro Preto (UFOP). 

3.2 LOCAL DE AMOSTRAGEM 

A área experimental, local onde foram coletadas as amostras deformadas e indeformadas, 

localiza-se na Fazenda do Guarará, município de Santana dos Montes (MG), distante 
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aproximadamente 155 km de Belo Horizonte, via BR 040, sentido Rio de Janeiro 

(figura 3.1). 

 

Figura 3.1 - Localização da Fazenda Guarará em relação a Belo Horizonte (Google, 2017). 

A fazenda abriga a unidade de produção de mudas de vetiver da empresa Deflor 

Bioengenharia, que possui diversos viveiros além de áreas de testes da empresa com o 

plantio de Sistemas Vetiver (SV) para diferentes aplicações, como proteção de taludes 

marginais de córregos, estabilidade de taludes naturais e taludes de aterro além de testes 

de desenvolvimento de mudas. 

A Deflor Bioengenharia foi fundada em 1984 para atuar em nas áreas de geotecnia de 

taludes, recuperação de áreas degradadas. Especializada no uso dos Sistemas Vetiver a 

empresa é uma das referências mundiais na aplicação e Pesquisa e Desenvolvimento da 

tecnologia. Pioneira na utilização de vetiver a empresa possui a capacidade de produzir 

10 milhões de mudas por ano. 
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3.3 COLETA DE AMOSTRAS EM CAMPO 

Na primeira fase da pesquisa escolheu-se um talude de aterro localizado no Setor de 

Tratamento de Madeiras da Deflor, com plantas de vetiver na idade de um, dois e cinco 

anos. As amostras indeformadas chegaram a ser coletadas e transportadas para o 

Laboratório de Ensaios Especiais do NUGEO. Entretanto durante os ensaios de 

laboratório constatou-se a dificuldade de moldagem dos corpos de prova, principalmente 

devido à ausência de coesão do solo que se desfazia com facilidade comprometendo os 

resultados (figura 3.2). 

  
(a) (b) 

Figura 3.2 - (a) Talude da primeira tentativa de coleta de amostras indeformadas e (b) detalhe da 

amostra com vetiver na idade de três anos. 

Na continuidade dos trabalhos o segundo local de coleta das amostras (coordenadas UTM 

23 K 643120 / 7702968) para ensaios de cisalhamento direto ocorreu em um talude 

natural localizado em uma área de testes da Deflor Bioengenharia para o desenvolvimento 

de mudas. O solo foi caracterizado como solo residual in situ de alteração de rochas 

granito-gnáissicas típicas da geologia local que por ser um solo com maior coesão e 

resistência os estudos prosseguiram dentro do esperado. 



 

113 

As amostras deformadas e indeformada foram coletadas segundo a NBR 9406:1986: 

Abertura de poço e trincheira de inspeção em solo, com retirada de amostras deformadas 

e indeformadas - Procedimento. 

Como o objetivo principal do estudo foi verificar a variação da influência das raízes de 

vetiver nos parâmetros geotécnicos do solo de acordo com a profundidade, selecionou-se 

uma planta com idade de cinco anos. Antes da coleta, a parte das folhas foi cortada de 

modo a não prejudicar a escavação, realizada com a abertura de uma trincheira com cerca 

de 2,0 m x 2,0 m. A abertura da trincheira permitiu a entrada de pessoal para se moldar o 

corpo único que foi subdivido em quatro amostras diferentes com dimensões de 30 cm x 

30 cm x 30 cm cada uma, variando de 0,0 m até 1,20 m (figura 3.3). 

  
(a) (b) 

Figura 3.3 - (a) Abertura da trincheira para a coleta das amostras indeformadas, e corte da 

folhagem; (b) moldagem da amostra com instrumentos apropriados evitando-se danos à 

estrutura do solo. 

As amostras foram moldadas cuidadosamente com instrumentos cortantes apropriados e 

em seguida procedeu-se à preparação com talagarça e parafina derretida sendo que cada 

amostra foi moldada com 30 cm de altura. O acondicionamento foi feito em caixas de 
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madeira com alças para transporte e com serragem para evitar danos por vibração nas 

amostras. A sequência de amostragem está representada na figura 3.4. 

  
(a) (b) 

  
(c) (d) 

Figura 3.4 - Sequência de coleta de amostras indeformadas com raízes de vetiver na idade de 

cinco anos: (a) abertura da trincheira; (b) molde do corpo de amostras abaixo da planta de 

vetiver; (c) proteção com talagarça e (d) acondicionamento na caixa de madeira. 

O método de abertura de trincheira possibilitou uma descrição das características do 

Sistema Solo-Raiz em subsuperfície. O perfil demonstrou que as raízes da planta de cinco 

anos atingiam mais de 1,20 metro de profundidade e exibiam um crescimento 

gravitrópico muito destacado com diâmetros aproximadamente semelhantes. Também 
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observou que a distribuição na quantidade de raízes no solo diminui na medida em que se 

aprofunda no solo distanciando-se da base da planta (figuras 3.5). 

  
(a) (b) 

  
(c) (d) 

Figura 3.5 - (a) Grande quantidade de raízes de vetiver na parte superior da amostra. (b) medida 

em campo para conferir profundidade das amostras; (c) comportamento gravitrópico das raízes; 

(d) acondicionamento das amostras nas caixas de transporte. 

A quantidade de raízes diminui com a profundidade, principalmente das raízes de menor 

diâmetro. Próximo à base da planta a quantidade de raízes é muito elevada, e o que 

possibilitou a retirada das amostras sem a perda de solo foi à capacidade de agregação do 

solo, função esta desempenhada justamente pelas chamadas “cabelos de raiz” que são as 

de menor diâmetro. 
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As amostras indeformadas foram transportas em caixas próprias para se preservar ao 

máximo as condições in situ do solo (figura 3.6). 

 

Figura 3.6 - Caixas para armazenamento e transporte das amostras indeformadas. 

Como o objetivo da pesquisa é de se estudar a variação da influência das raízes de vetiver 

com a profundidade no solo, as amostras foram divididas em quatro blocos indeformados 

com aproximadamente 0,30 m cada um, totalizando 1,20 m que é a profundidade máxima 

em que as raízes foram encontradas. O esquema apresentado na figura 3.7 elucida a 

metodologia de coleta utilizada nesta pesquisa (tabela 3.1). 

 

Figura 3.7 - Esquema de amostras indeformadas coletadas para análise de ensaios de 

cisalhamento direto. 
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Tabela 3.1 - Relação de amostras coletadas em campo. 

Descrição ID da amostra Profundidade (m) Quantidade 

Amostra deformada AM_DEF_01 0,30 - 0,60 01 

Amostra indeformada sem raiz AM_IND_SEM_RAIZ 0,30 - 0,60 01 

Amostra indeformada com raiz AM_IND_VT_00_30 0,00 - 0,30 01 

Amostra indeformada com raiz AM_IND_VT_30_60 0,30 - 0,60 01 

Amostra indeformada com raiz AM_IND_VT_60_90 0.60 - 0,90 01 

Amostra indeformada com raiz AM_IND_VT_90_120 0,90 - 1,20 01 

 

3.4 ENSAIOS DE LABORATÓRIO 

O solo do talude onde as amostras foram coletadas foi submetido aos ensaios de 

caracterização, uma vez que os parâmetros como granulometria, Limite de Liquidez e 

Densidade Específica dos grãos influenciam diretamente no comportamento geotécnico 

do talude e nas interações entre o solo e o sistema de raízes. O objetivo dos ensaios de 

caracterização é evidenciar os parâmetros que possam ser correlacionados com os 

resultados dos ensaios de cisalhamento direto, e consequentemente sobre os 

comportamentos da estabilidade do talude, fornecendo assim para uma melhor 

compreensão sobre os resultados finais. Assim os resultados dos ensaios são apresentados 

por se constituírem informações complementares ao objetivo final da dissertação. 

Os ensaios realizados para esta pesquisa foram Caracterização Física do Solo: 

▪ Análise de Umidade do Solo - ABNT NBR 6457/2016; 

▪ Caracterização Granulométrica do Solo - ABNT NBR 7181/2016; 

▪ Ensaio de Limite de Liquidez - ABNT NBR 6459/2016; 

▪ Ensaio de Limite de Plasticidade - ABNT NBR 7180/2016; 

▪ Massa Específica dos Grãos - NBR 6458/2016; 

▪ Ensaios de Resistência ao Cisalhamento do Solo; 

▪ Ensaio de Cisalhamento Direto - Norma ASTM D3080. 

3.4.1 Análise de umidade do solo 

Após a abertura das caixas de amostras indeformadas foram coletadas cinco porções de 

solo. As porções foram acondicionadas em cápsulas previamente pesadas e colocadas em 

estufa por 24 horas para secagem e posterior cálculo da umidade do solo (figuras 3.8). 
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A umidade que o solo possui, na forma em que se encontra na natureza é chamada de 

umidade natural, e pode ser calculada tomando-se uma pequena parcela do solo e 

calculando-se a razão entre o peso de água no solo (Pa) e o peso do solo seco, ou seja, 

considerando-se apenas os grãos (Ps). 

 ℎ =
𝑃𝑎

𝑃𝑠
 𝑥 100 (3.1) 

Onde: 

▪ h: Teor de umidade do solo em porcentagem 

▪ Pa: Peso de água no solo 

▪ Ps: Peso dos sólidos do solo 

  
(a) (b) 

Figura 3.8 - (a) Cápsulas com solo para secagem e cálculo da umidade; (b) estufa utilizada na 

secagem das amostras de solo. 

Foram tomadas cinco partes de cada uma das amostras logo após a abertura das caixas. O 

cálculo da umidade de cada uma das amostras foi realizado pela média dos resultados 

para cada ensaio (tabela 3.2). 

Tabela 3.2 - Teor de umidade das amostras indeformadas. 

Amostras Profundidade (cm) Teor de Umidade (%) 

AM_IND_SEM_RAIZ 30,00 - 60,00 16,55 % 

AM_IND_VT_00_30 00,00 - 30,00 17,15 % 

AM_IND_VT_30_60 30,00 - 60,00 21,68 % 

AM_IND_VT_60_90 60,00 - 90,00 24,02 % 

AM_IND_VT_90_120 90,00 - 120,00 21,37 % 
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3.4.2 Caracterização granulométrica 

A análise granulométrica consiste na determinação dos diâmetros das diversas partículas 

presentes no solo. A análise é realizada passando-se uma parcela do solo por um conjunto 

de peneiras cuja menor abertura possível é a de 0,075 mm. Para os grãos inferiores a 

dimensão de 0,075 mm o ensaio granulométrico deve ser complementado pelo ensaio de 

sedimentação (tabela 3.3). 

Tabela 3.3 - Sequência de peneiras utilizadas no ensaio de peneiramento grosso. 

Nº Abertura (mm) 

16 1,20 

30 0,60 

40 0,42 

60 0,25 

100 0,15 

200 0,074 

 

O ensaio de sedimentação se baseia na lei de Stokes, que relaciona a velocidade de 

sedimentação com o tamanho dos grãos. O procedimento compõe-se em três fases, o 

peneiramento grosso, sedimentação e peneiramento fino. 

As amostras separadas para a determinação granulométrica foram separadas e deixadas 

para secagem ao ar livre por 24 horas. As amostras foram destorroadas e limpas (retiradas 

de pedaços de raiz). Devido à presença de porcentagens de fração fina (argila) os ensaios 

de granulometria conjunta foram realizados contemplando o peneiramento e a 

sedimentação. 

O ensaio de sedimentação foi executado com o solo passante na peneira 0,42 mm (#40) 

colocado em aproximadamente 125 mil de defloculante (hexametafosfato de sódio). A 

solução ficou em repouso por aproximadamente 24 horas e então submetido a agitação 

mecânica no dispersor. Na sequência, o material foi colocado em uma proveta de 1.000 ml 

onde o restante foi completado com água destilada para que fosse iniciado o ensaio. Após 

a leitura o material foi colocado na peneira 0,75 mm (#200) para lavagem (figura 3.9). 
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(a) (b) 

  
(c) (d) 

Figura 3.9 - (a) Solo em secagem natural para destorroamento; (b) ensaio de sedimentação para 

análise granulométrica; (c) pesagem do solo para mistura com defloculante de hexametafosfato 

de sódio; (d) dispersor para análise granulométrica por sedimentação. 

Os resultados da classificação do solo com base no Sistema Unificado de Classificação 

dos Solos encontram-se na tabela 3.4, os gráficos e detalhes serão discutidos na seção 4. 
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Tabela 3.4 - Classificação dos solos de acordo com a profundidade. 

Amostras Profundidade (cm) Classificação (Sistema Unificado) 

AM_IND_SEM_RAIZ 30,00 - 60,00 CL - Argiloso com baixa plasticidade 

AM_IND_VT_00_30 00,00 - 30,00 SC - Areno Argiloso 

AM_IND_VT_30_60 30,00 - 60,00 CL - Argiloso com baixa plasticidade 

AM_IND_VT_60_90 60,00 - 90,00 CH - Argiloso de alta plasticidade 

AM_IND_VT_90_120 90,00 - 120,00 CL - Argiloso com baixa plasticidade 

 

3.5 ENSAIO DE LIMITE DE LIQUIDEZ E PLASTICIDADE 

Os Limites de Atterberg também chamados de limites de consistência consistem em 

ensaios que visam avaliar o comportamento do solo com diferentes porcentagens de água. 

Os solos podem apresentar diferentes tipos de consistência a depender da quantidade de 

água que possuam. Essa consistência pode ser sólida, semissólida, plástica ou a de um 

fluido denso (figura 3.10). 

 

Figura 3.10 - Limites de Atterberg. 

Convenciona-se como sendo o Limite de Liquidez de um solo (LL) o teor de umidade 

acima do qual o solo perde suas características de plasticidade, passando a se comportar 

como um líquido viscoso. Para obtenção dos valores de Limite de Liquidez das amostras 

utilizou-se o aparelho de Casagrande. De forma básica o ensaio caracteriza-se pela 

determinação do número de golpes para fechar um sulco padrão, aberto no solo moldado 

na concha do aparelho. O ensaio é repetido com deferentes teores de umidade e o Limite 
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de Liquidez corresponde ao teor de umidade que determina o fechamento com 25 golpes 

(figura 3.11). 

 

Figura 3.11 - Aparelho de Casagrande utilizado no Laboratório do NUGEO. 

Analogamente o limite de plasticidade (LP) representa o teor de umidade a partir do qual 

o solo começa a apresentar comportamento plástico. O LP representa o limite ente o 

estado semissólido e o estado plástico. Assim para umidades acima do valor de LP o solo 

deixa de se comportar como sólido e passa a ser moldável. Em laboratório foram 

realizados ensaios de LP para todas as amostras indeformadas (figura 3.12) 

 

Figura 3.12 - Ensaio de determinação do Limite de Plasticidade (LP). 

Os resultados dos ensaios de Limites de Consistência de Atterberg encontram-se na 

tabela 3.5. 
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Tabela 3.5 - Valores de limite de liquidez e plasticidade das amostras indeformadas. 

Amostras 
Profundidade 

(cm) 

Limite de 

Liquidez 

(LL) 

Limite de 

Plasticidade 

(LP) 

Índice de 

Plasticidade 

(IP) 

Classificação da 

Plasticidade 

(BURMINSTER, 1949) 

AM_IND_SEM_RAIZ 30,00 - 60,00 48,97 34,17 14,80 Média 

AM_IND_VT_00_30 00,00 - 30,00 42,80 30,96 11,84 Média 

AM_IND_VT_30_60 30,00 - 60,00 48,97 34,17 14,80 Média 

AM_IND_VT_60_90 60,00 - 90,00 51,50 36,56 14,94 Média 

AM_IND_VT_90_120 90,00 - 120,00 48,70 38,05 10,56 Média 

 

3.5.1 Determinação da massa específica dos grãos 

O peso específico real dos grãos se refere a relação entre o peso e o volume de uma única 

partícula de um determinado solo. O cálculo desconsidera os vazios existentes no solo e 

por isso motivo recebe o nome de “real”. 

 G𝑠 =  
𝑃𝑠

𝑉𝑠
 (3.2) 

Onde: 

▪ Gs: densidade real dos grãos do solo; 

▪ Ps: peso dos sólidos; 

▪ Vs: volume dos sólidos. 

Para se obter do peso específico real dos grãos em laboratório é necessário se conhecer o 

volume ocupado pelos mesmos. A partir do princípio do volume deslocado por um corpo 

imerso em água é possível se obter estes valores. Os ensaios utilizam recipientes 

chamados de picnômetros e foram executados com base na NBR 6508/1984 foram 

determinadas as massas específicas dos grãos que compõe cada uma das amostras 

indeformadas (tabela 3.6 e figura 3.13). 

Tabela 3.6 - Valores de massa específica dos grãos para as amostras indeformadas. 

Amostras Profundidade (cm) Massa Específica dos Grãos 

AM_IND_SEM_RAIZ 30,00 - 60,00 2,607 

AM_IND_VT_00_30 00,00 - 30,00 2,571 

AM_IND_VT_30_60 30,00 - 60,00 2,607 

AM_IND_VT_60_90 60,00 - 90,00 2,706 

AM_IND_VT_90_120 90,00 - 120,00 2,730 
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Figura 3.13 - (a) Parcela de solo da amostra indeformada utilizado na caracterização; (b) ensaio 

de determinação da massa específica dos grãos. 

3.6 ENSAIO DE CISALHAMENTO DIRETO 

De acordo com Das (2011), o ensaio de cisalhamento direto consiste na mais antiga e 

mais simples forma de ensaio de cisalhamento. Segundo a norma ASTM D3080 o teste é 

realizado a partir da deformação de uma amostra de solo sob uma taxa de deformação 

controlada ou de velocidade controlada. Geralmente três ou mais amostras são analisadas 

sob diferentes tensões normais de carregamento, o que permite determinar os envelopes 

de ruptura de Mohr-Coulomb do material e assim determinar seus parâmetros 

geotécnicos. 

Segundo Das (2011), Silva (2012), Craig (2007), Bardet (1997) e a Norma ASTM D3080 

da (AMERICAN SOCIETY FOR TESTING AND MATERIALS, 2004), no ensaio de 

cisalhamento direto uma amostra de solo é moldada no dispositivo de ensaio. A amostra 

é inserida em uma caixa metálica bipartida, sendo uma parte inferior e a outra superior. 

Para se traçar a envoltória de ruptura do solo o ensaio é repetido com diferentes forças 

verticais (tensões normais). 

Segundo a norma ASTM D3080 os seguintes materiais compõem o aparato para a 

realização do ensaio de cisalhamento direto: 
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• Caixa metálica bipartida; 

• Pedras porosas para drenagem da água contida na amostra; 

• Placa metálica para transferência da tensão normal a amostra; 

• Motor para deslocamento da caixa bipartida e realização do ensaio de cisalhamento; 

• Medidores de deslocamento vertical e horizontal; 

• Anel dinamométrico; 

• Placas ranhuradas; 

• Extensômetros. 

Para Silva (2012) basicamente é um aparelho capaz de conter um corpo de prova entre 

dois elementos porosos e que permita a aplicação, sobre este corpo de prova, de uma 

tensão normal e outra tensão cisalhante, de forma que não haja a incidência de torque. O 

aparelho deve permitir que se meça as variações de espessura (altura) do corpo de prova 

e também o deslocamento decorrente da força cisalhante aplicada (figura 3.14). 

 

Figura 3.14 - Equipamento analógico de ensaio de cisalhamento direto do Laboratório de 

Ensaios Especiais do NUGEO. 
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Para Das (2011) e Bardet (1997) dois tipos de ensaios podem ser conduzidos, o ensaio de 

cisalhamento direto de tensão controlada, em que a tensão de cisalhamento aplicada é 

realizada em incrementos iguais até que se alcance a ruptura.  

O ensaio de deformação controlada ao contrário possui uma taxa constante de 

deslocamento cisalhante, que pode ser medida com o auxílio de um extensômetro e a 

força correspondente à resistência ao cisalhamento é medida por um anel dinamométrico 

horizontal. Este último possui a vantagem de se poderem observar os valores de 

resistência ao cisalhamento de pico e residual, que podem ser plotados em um gráfico 

para análise. 

De acordo com Lai (2004) o ensaio de cisalhamento direto pode ser separado em duas 

fases, sendo a primeira chamada de fase de adensamento ou consolidação da amostra e a 

fase deslocamento horizontal ou cisalhamento propriamente dito. Na fase de consolidação 

a tensão normal é aplicada ao topo da amostra constantemente por meio de um sistema 

de transferência de força e uma placa metálica posicionada sobre a placa ranhurada 

(figura 3.15). 

 

Figura 3.15 - (a) Alavanca para posicionamento dos pesos para transmissão da força normal ao 

corpo que será amostrado; (b) sistema de transferência da força normal sobre a amostra e 

extensômetro para medição dos deslocamentos verticais. 
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As leituras da variação da altura da amostra são realizadas em função do tempo para 

permitir o cálculo correto do coeficiente de adensamento e de forma a garantir o equilíbrio 

da amostra antes do cisalhamento (figura 3.16). 

 

Figura 3.16 - Esquematização da montagem do aparelho de cisalhamento direto (Deb, 2014). 

Após o período de consolidação da amostra uma força horizontal de cisalhamento é 

aplicada, para que ocorra o movimento relativo entre as duas metades da caixa. A 

magnitude da força de cisalhamento é registrada em função do deslocamento horizontal, 

e registra-se também o deslocamento vertical em relação ao deslocamento horizontal 

(figura 3.17). 

  
(a) (b) 

Figura 3.17 - (a) Extensômetro horizontal para medição do deslocamento cisalhante e (b) anel 

dinamométrico. 
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A força normal é aplicada de forma constante durante o ensaio de cisalhamento, de modo 

que a redução da área devido ao deslocamento da caixa bi partida conduz a um aumento 

gradual da tensão normal. A tensão de cisalhamento é calculada dividindo-se a força 

aplicada pela área corrigida, à medida que ela diminui o que leva a um aumento também 

da resistência à tensão de cisalhamento. 

De acordo com Barbosa (2012) e Das (2011) algumas desvantagens podem ser 

observadas no ensaio de cisalhamento direto, como a confiabilidade dos resultados de 

resistência do solo uma vez que a superfície de ruptura nem sempre ocorrerá ao longo do 

planto mais fraco, uma vez que ele é forçado a se romper ao longo do plano criado pela 

separação da caixa bipartida. 

Ainda segundo Barbosa (2012), devido a impossibilidade de se controlar a drenagem no 

corpo de prova por não existir vedação, o ensaio mais recomendado é o tipo Consolidado-

Drenado (CD). Neste tipo de ensaios mantêm-se as poropressões nulas, ocorrendo de 

forma ideal sua total dissipação durante o cisalhamento. 

Todos os ensaios de cisalhamento direto foram realizados no Laboratório de Ensaios 

Especiais do Núcleo de Geotecnia Aplicada (NUGEO), da Universidade Federal de Ouro 

Preto (UFOP) e seguiram a norma ASTM D3080 (Standard Test Method for Direct Shear 

Test of Soils Under Consolidated Drained Conditions). 

Para esta dissertação foram realizados ensaios de cisalhamento direto em 5 amostras 

indeformadas diferentes, sendo uma delas sem a presença de raiz de vetiver e outras 

quatro com a presença de raiz, variando-se a profundidade em que cada uma delas foi 

coletada. De cada uma das amostras foram retirados quatro corpos prova para ensaios de 

cisalhamento direto com diferentes tensões normais aplicadas de 25, 50, 100 e 200 KPa. 

De acordo com Silva (2012), a montagem do corpo de prova obtido a partir de amostras 

indeformadas a norma ASTM D3080 aponta que se devem evitar interferências que 

possam alterar o estado de tensão ali preservado. Neste caso a obtenção de corpos de 

prova deve ocorrer aparando-se uma seção do bloco indeformado até que se obtenha um 

corpo de prova nas dimensões adequadas à caixa bipartida (figura 3.18). 
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Figura 3.18 - Preparação do corpo de prova para o ensaio de cisalhamento direto com a presença 

de raízes. 

A obtenção do corpo de prova, no entanto se mostrou bastante complexa, pois a presença 

das raízes no solo dificultou a moldagem, sendo necessário utilizar-se materiais cortantes 

para tanto. Nas primeiras amostras ocorreram quebras do material, uma vez que a ideia 

seria deixar todas as razies cortadas, mas este método resultou no aparecimento de trincas 

que desconfiguram as características geomecânicas do material. A solução foi deixar 

parte das raízes para fora, com aproximadamente 1 cm de comprimento, assim evitou-se 

gerar movimentos mais bruscos com as raízes preservando-se o corpo de prova. 
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3.6.1 Análise de estabilidade - Método do talude infinito 

De acordo com Gerscovich (2012), o método do talude infinito é aplicável para situações 

em que o escorregamento é predominantemente translacional, e paralelo à superfície do 

solo. Bromhead (2000) diz que o método do talude infinito se comporta como se fosse 

uma única fatia e que as porções de solo localizadas no pé e na crista do talude não 

exercem influência no resultado final 

Para o talude de solo parcialmente saturado sem raiz a fórmula utilizada para o cálculo 

do FS conforme Fiori (2015): 

 𝐹𝑆 =  
𝑐+(ℎ1𝛾𝑛𝑎𝑡+ℎ2𝛾𝑠𝑢𝑏)𝑐𝑜𝑠2𝑖 tan 𝜑

(ℎ1𝛾𝑛𝑎𝑡+ℎ2𝛾𝑠𝑢𝑏) sin 𝑖 cos 𝑖
 (3.3) 

Para o talude de solo sem vegetação completamente saturado em que h1 = 0, h2 = z a 

equação do FS pode ser expressa por: 

 F𝑆 =  
𝑐+(𝛾𝑠𝑢𝑏𝑧𝑐𝑜𝑠2𝑖 tan 𝜑)

𝛾𝑠𝑎𝑡𝑧 cos 𝑖 sin 𝑖
 (3.4) 

Onde: 

▪ FS: fator de Segurança da vertente; 

▪ C: coesão do solo 

▪ h1: altura do solo seco; 

▪ ɣnat: peso específico natural do solo; 

▪ h2: altura do solo submerso; 

▪ ɣsub: peso específico submerso do solo; 

▪ ɣsat: peso específico saturado do solo; 

▪ i: ângulo de inclinação da vertente; 

▪ φ: ângulo de atrito interno do solo. 

De acordo com Wu, McKinnell e Swantson (1979), a melhor análise para se verificar a 

estabilidade de talude devido à presença da vegetação no solo, é o método determinístico 

do talude infinito. Barbosa (2012) aplicou esta metodologia na análise de estabilidade de 

taludes hipotéticos com a presença de sistema de raízes de vetiver, obtendo um 

incremento na contribuição à resistência do solo com o aumento da idade das plantas. 
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O sistema de raízes do vetiver desempenha importante papel na estabilidade de taludes 

de solos. Entretanto apesar das raízes, segundo a literatura, alcançarem cerca de 3 metros 

de profundidade, escorregamentos globais que envolvem toda a massa de solo do talude 

podem não ser influenciados pela presença da vegetação. 

Os valores dos parâmetros mecânicos do solo, como ângulo de atrito (φ) e coesão (c) 

foram obtidos por meio de ensaios de cisalhamento direto realizados com amostras de 

solo indeformadas sem raízes e com a presença de raízes, variando aquela em que cada 

amostra foi coletada. 

De acordo com Fiori (2015) a resistência do solo que contém raízes envolve também a 

resistência da raiz à tração bem como a interação da mesma com o solo. De forma simples 

considera-se que essa contribuição tem caráter de coesão e pode ser representada por: 

 C = cs + cr (3.6) 

Onde: 

▪ Cs: Coesão do solo sem raiz 

▪ Cr: Contribuição das raízes à coesão; 

▪ C: Coesão total do sistema solo-raiz. 

Segundo Jotisankasa et al. (2015), os efeitos do vetiver em um talude de solo podem ser 

divididos em dois grupos, o dos efeitos hidráulicos, relacionados por exemplo com a 

redução da erosão superficial, e os efeitos mecânicos do vetiver, estes últimos, são o foco 

principal desta dissertação, em sua maioria são benéficos ao reforço da resistência ao 

cisalhamento. 

De acordo com os autores a contribuição do SV ao aumento da resistência do solo ao 

cisalhamento pode ser calculada pela expressão que relaciona a área ocupada pelas raízes 

em relação a área total do solo, conforme equação 3.6, a seguir. 

 𝑐𝑟 =  𝑡𝑟 [
𝐴𝑟

𝐴
] ∗ (sin 𝜃 + cos 𝜃 tan 𝜑′) (3.5) 

Onde: 
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▪ Cr: contribuição à coesão devido a presença do sistema de raízes do vetiver; 

▪ Tr: tensão mobilizada das raízes; 

▪ [Ar/A]: razão da área ocupada pelas raízes sobre a área total; 

▪ θ: ângulo de atrito interno do solo; 

▪ φ: ângulo de atrito interno do solo. 

Pelo critério de ruptura de Mohr-Coulomb foi determinado o valor da resistência ao 

cisalhamento do solo sem raiz e do solo com a presença das raízes para cada uma das 

profundidades. O objetivo era obter um parâmetro de incremento da coesão do solo 

devido à presença das raízes e sua variação com a profundidade no solo. Além disso, 

foram calculados os valores dos Fatores de Segurança para cada um dos taludes 

hipotéticos criados. 

De acordo com Fiori (2015), Ziemer (1981) e Wu, Mckinnell e Swantson (1979), os 

fatores que influenciam a estabilidade de taludes vegetados são o peso da vegetação (σa), 

a força do vento (σve) e o incremento da resistência devido à presença das raízes (cr). 

Esses fatores influenciam diretamente tanto a resistência do solo ao cisalhamento como 

também adicionam componentes instabilizantes. 

Para a análise da estabilidade nos taludes hipotéticos desta pesquisa foi considerada a 

força devido ao peso da vegetação, bem como a força exercida pelo vento, com base na 

pesquisa realizada por Uzzaman (2011) para a estabilidade de taludes vegetados com 

plantas como o vetiver em taludes costeiros de Bangladesh. 

Os FS dos taludes foram calculados para situações de solo parcialmente saturado com o 

nível d’água na metade da distância entre a superfície e a linha potencial de ruptura e 

também para condições de talude completamente saturada, com a linha d’água junto à 

superfície do solo. Os ângulos de inclinação dos taludes modelados foram de 15º, 30º e 

45º. 

Como: 

 𝐹𝑆 =  
τ

σM
 (3.6) 



 

133 

Onde: 

▪ FS: fator de Segurança; 

▪ τ: forças resistentes ao cisalhamento; 

▪ σM: forças mobilizantes. 

A componente resistente da equação é o somatório das seguintes parcelas: 

 𝜏 =  𝑐𝑠 +  𝑐𝑟 + (𝜎𝑒𝑛 + 𝜎𝑎𝑛) tan 𝜑 (3.7) 

Como: 

 𝜎𝑒𝑛 = (ℎ1𝛾𝑛𝑎𝑡 +  ℎ2𝛾𝑠𝑢𝑏)𝑐𝑜𝑠2𝑖 (3.8) 

 𝜎𝑎𝑛 =  𝑃𝑎 𝑐𝑜𝑠2𝑖 (3.9) 

Onde: 

▪ cs: coesão do solo; 

▪ cr: coesão devido à presença das raízes; 

▪ σan: componente normal da força da sobrecarga das plantas; 

▪ σen: componente normal da força devido ao peso do solo. 

tem-se: 

 𝜏 =  (𝑐𝑠 + 𝑐𝑟) + [(ℎ1𝛾𝑛𝑎𝑡 +  ℎ2𝛾𝑠𝑢𝑏 +  𝑃𝑎)𝑐𝑜𝑠2𝑖 tan 𝜑 (3.10) 

Onde: 

▪ cs: coesão do solo; 

▪ cr: coesão devido à presença das raízes; 

▪ σen: componente normal da força devido ao peso do solo. 

▪ i: ângulo de inclinação da vertente (graus); 

▪ φ: ângulo de atrito interno do solo (graus); 

▪ Pa: sobrecarga exercida pela vegetação sobre o solo (KN/m2). 

A componente mobilizante da equação do FS (σM) pode ser expressa como o somatório 

das seguintes componentes: 
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 σ𝑀 =  𝜎𝑒𝑠 +  𝜎𝑎𝑠 +  𝜎𝑣𝑒 +  𝜎𝑝 (3.11) 

Onde: 

▪ σM: forças mobilizantes; 

▪ σes: componente cisalhante referente ao peso do solo; 

▪ σas: componente cisalhante referente ao peso da vegetação; 

▪ σve: componente cisalhante relacionado com a força de arrasto do vento no 

sentido descendente da vertente; 

▪ σp: componente relacionada com a percolação de água no solo. 

Como: 

 𝜎𝑒𝑠 = (ℎ1𝛾𝑛𝑎𝑡 +  ℎ2𝛾𝑠𝑢𝑏) cos 𝑖 sin 𝑖 (3.12) 

 𝜎𝑎𝑠 = 𝑃𝑎 cos 𝑖 sin 𝑖 (3.13) 

 𝜎𝑝 =  𝛾𝑎ℎ2 sin 𝑖 cos 𝑖 (3.14) 

 𝜎𝑣𝑒 =  𝐹𝑣𝑒 cos 𝑖 (3.15) 

então: 

 𝜎𝑀 =  [(ℎ1𝛾𝑛𝑎𝑡 +  ℎ2𝛾𝑠𝑢𝑏 + ℎ2𝛾𝑎 + 𝑃𝑎) sin 𝑖 + 𝐹𝑣𝑒] cos 𝑖 (3.16) 

Para o solo parcialmente saturado com a presença do sistema de raiz de vetiver, a equação 

utilizada para o cálculo do FS de acordo com Fiori (2015) pode ser expressa como: 

 𝐹𝑆 =  
(𝑐𝑠+𝑐𝑟)+[(ℎ1𝛾𝑛𝑎𝑡+ ℎ2𝛾𝑠𝑢𝑏+ 𝑃𝑎)𝑐𝑜𝑠2𝑖 tan 𝜑

[(ℎ1𝛾𝑛𝑎𝑡+ ℎ2𝛾𝑠𝑢𝑏+ℎ2𝛾𝑎+𝑃𝑎) sin 𝑖+𝐹𝑣𝑒] cos 𝑖
 (3.17) 

Onde: 

▪ FS: fator de Segurança da vertente; 

▪ cs: coesão do solo (KN/m2); 

▪ cr: coesão devido à presença das raízes (KN/m2); 

▪ h1: altura do solo seco (m); 

▪ Ɣnat: peso específico natural do solo (KN/m3); 

▪ h2: altura do solo submerso (m); 
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▪ Ɣsub: peso específico submerso do solo; 

▪ Ɣa: peso específico da água (KN/m3); 

▪ i: ângulo de inclinação da vertente (graus); 

▪ φ: ângulo de atrito interno do solo (graus); 

▪ Pa: sobrecarga exercida pela vegetação sobre o solo (KN/m2); 

▪ Fve: força exercida pelo vento paralelo à superfície no sentido descendente 

(KN/m2); 

▪ T: força de tração a que estão submetidas às raízes no plano de ruptura 

(KN/m); 

Na condição de taludes vegetados completamente saturados em que h1 = 0 e h2 = z, 

lembrando ainda que γsub = ɣsat - γa a equação do FS de acordo com Fiori (2015) poderá 

ser expressa como: 

 𝐹𝑆 =  
𝑐𝑠+𝑐𝑟+(𝑧𝛾𝑠𝑢𝑏+ 𝑃𝑎)𝑐𝑜𝑠2𝑖 tan 𝜑

[(𝛾𝑠𝑎𝑡𝑧+ 𝑃𝑎) sin 𝑖+ 𝐹𝑣𝑒] cos 𝑖
 (3.18) 

Após a determinação das equações utilizadas no cálculo dos Fatores de Segurança pelo 

método do talude infinito, seguiram-se as simulações matemáticas em planilhas de Excel. 

As entradas de parâmetros foram feitas a partir dos resultados de ensaios de caracterização 

bem como de cisalhamento direto. Foram calculados quatro fatores de segurança para 

cada talude, assim como duas situações foram analisadas, parcialmente e completamente 

saturada, um total de 24 valores foram obtidos para amostras com vetiver 24 valores para 

amostras sem o sistema de raízes (figuras 3.19 e 3.20). 
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Figura 3.19 - Diagrama de cenários simulados para verificação do FS na condição de talude 

parcialmente saturado com e sem raiz de vetiver. 

 

Figura 3.20 - Diagrama de cenários simulados para verificação do FS na condição 

completamente saturada. 

3.6.2 Análise de estabilidade - Modelagem numérica computacional 

De acordo com Holsworth (2014) e Rajesh e Shrivastva (2014) as modelagens numéricas 

computacionais permitem simular situações reais a partir de instrumentos matemáticos. 

O uso de softwares de análise de estabilidade permite estudar inúmeras condições de 

contorno e de saturação do solo, entretanto deve ser tomado o cuidado para a correta 

inserção dos parâmetros utilizados bem como na escolha dos métodos de cálculo. É 

•Superfície potencial de ruptura a 0,30 m e linha freática a 0,15 m;

•Superfície potencial de ruptura a 0,60 m e linha freática a 0,30 m;

•Superfície potencial de ruptura a 0,90 m e linha freática a 0,45 m;

•Superfície potencial de ruptura a 1,20 m e linha freática a 0,60 m.

Talude 15o

•Superfície potencial de ruptura a 0,30 m e linha freática a 0,15 m;

•Superfície potencial de ruptura a 0,60 m e linha freática a 0,30 m;

•Superfície potencial de ruptura a 0,90 m e linha freática a 0,45 m;

•Superfície potencial de ruptura a 1,20 m e linha freática a 0,60 m.

Talude 30o

•Superfície potencial de ruptura a 0,30 m e linha freática a 0,15 m;

•Superfície potencial de ruptura a 0,60 m e linha freática a 0,30 m;

•Superfície potencial de ruptura a 0,90 m e linha freática a 0,45 m;

•Superfície potencial de ruptura a 1,20 m e linha freática a 0,60 m.

Talude 45o

•Superfície potencial de ruptura a 0,30 m e altura linha d'água a 0,30 m;

•Superfície potencial de ruptura a 0,60 m e altura linha d'água a 0,60 m;

•Superfície potencial de ruptura a 0,90 m e altura linha d'água a 0,90 m;

•Superfície potencial de ruptura a 1,20 m e altura linha d'água a 1,20 m.

Talude 15o

•Superfície potencial de ruptura a 0,30 m e altura linha d'água a 0,30 m;

•Superfície potencial de ruptura a 0,60 m e altura linha d'água a 0,60 m;

•Superfície potencial de ruptura a 0,90 m e altura linha d'água a 0,90 m;

•Superfície potencial de ruptura a 1,20 m e altura linha d'água a 1,20 m.

Talude 30o

•Superfície potencial de ruptura a 0,30 m e altura linha d'água a 0,30 m;

•Superfície potencial de ruptura a 0,60 m e altura linha d'água a 0,60 m;

•Superfície potencial de ruptura a 0,90 m e altura linha d'água a 0,90 m;

•Superfície potencial de ruptura a 1,20 m e altura linha d'água a 1,20 m.

Talude 45o
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necessário se formular os ajustes corretos e compreender as limitações do modelo devido 

à complexidade dos algoritmos. 

Na pesquisa realizada nesta dissertação foram utilizados o software Autocad Civil 3D e 

o software Slide 7.0 (RocScience) disponíveis no Laboratório de Modelagem Numérica 

do Núcleo de Geotecnia Aplicada (NUGEO), da Universidade Federal de Ouro Preto 

(UFOP). 

As mesmas condições simuladas por meio de planilhas Excel© foram repetidas no 

software, entretanto os métodos de cálculo utilizados foram diferentes. Enquanto na 

simulação das planilhas o Método do Talude Infinito foi utilizado, para a modelagem 

numérica computacional foram aplicados o Método de Bishop Simplificado e Janbu 

Simplificado. Estes métodos foram explicitados detalhadamente nas seções 2.2.4.1 e 

2.2.4.2. As simulações foram realizadas em seção, ou seja, em uma simulação 

bidimensional. Para a inserção dos parâmetros geotécnicos de cada uma das amostras no 

software foi necessário se criar as regiões no arquivo dxf (arquivo AutoCad), para 

somente depois realizar a importação para o software. Foram desenhados três taludes com 

inclinações variando de 15º, 30º e 45º, com profundidades de superfície potencial de 

ruptura para cada um deles de 0,30 m, 0,60 m, 0,90 m e 1,20 m (figura 3.21, 3.22 e 3.23). 

 

Figura 3.21 - Desenho do talude hipotético com 15º de inclinação e presença de vetiver. 
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Figura 3.22 - Detalhe do desenho do talude de 15º simulando a presença de vetiver. 

 

Figura 3.23 - Talude de 30º de inclinação sem a presença de vetiver. 

Desse modo foram realizadas 24 modelagens numéricas para o talude com a presença de 

vetiver e 24 modelagens numéricas para o talude sem vetiver. Como dois métodos foram 

aplicados obteve-se 48 valores de FS para solos com raiz e 48 para solo sem raiz. 

Cada talude foi desenhado separadamente e as condições da presença do sistema vetiver 

também foi especificada em cada talude, desse modo um total de 24 desenhos foram 

elaborados conforme a tabela 3.7. 
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Condições de contorno e superfícies potenciais de ruptura 

Assim como na pesquisa desenvolvida pelos autores Jotisankasa et al. (2015) e Holsworth 

(2014), as condições de contorno das simulações numéricas foram aplicadas de modo a 

“forçar” as superfícies potenciais de ruptura a passar necessariamente pela camada de 

solo, com e sem vetiver. A inserção da camada de rocha (Rock Layer) sempre abaixo da 

linha potencial de ruptura em conjunto com as superfícies compostas, fez com que a 

modelagem numérica se aproximasse geometricamente do Método do Talude infinito. 

Para representar os locais com raízes no solo no talude hipotético, foi inserido a cada 1 m 

de afastamento, como se fossem linhas de plantio de vetiver paralelas às curvas de nível, 

retângulos que simularam as regiões do solo com a presença de raízes com 0,30 m de 

largura, medida aproximada do diâmetro da base do exemplar de vetiver cujas amostras 

foram utilizadas nesta pesquisa. As tabelas 3.7 e 3.8 contém as informações utilizadas nas 

modelagens. 

Os parâmetros utilizados na modelagem numérica computacional, como a coesão e o 

ângulo de atrito, foram obtidos a partir de ensaios de cisalhamento direto nas diferentes 

condições. Em amostras sem a presença de raízes, convencionado de “Solo sem raiz”, e 

também nas amostras contendo raízes nas quatro diferentes profundidades, desde 0,00 a 

0,30 m até 0,90 a 1,20 m. 

Tabela 3.7 - Dados de parâmetros geotécnicos utilizados nas modelagens numéricas. 

Condição do solo 

Coesão do solo 

sem a presença 

de raízes (KPa) 

Contribuição das 

raízes à coesão do 

solo (KPa) 

Coesão total 

do solo e 

raízes (KPa) 

Ângulo 

de atrito 

(Graus) 

Peso específico 

natural (KN/m3) 

Solo sem raiz 11,73 0,00 11,73 37,14 14,28 

Solo com raiz (0,00 a 0,30 m) 11,73 53,31 65,04 34,66 16,23 

Solo com raiz (0,30 a 0,60 m) 11,73 46,75 58,48 31,56 14,48 

Solo com raiz (0,60 a 0,90 m) 11,73 30,34 42,07 34,08 14,52 

Solo com raiz (0,90 a 1,20 m) 11,73 5,44 17,17 34,18 14,69 

 

Tabela 3.8 - Dados geométricos dos taludes utilizados. 

Ângulo do talude Comprimento de rampa Altura do talude Afastamento das linhas 

Talude 15º  50 metros 14,15 metros 1,0 metro 

Talude 30º  50 metros 25,20 metros 1,0 metro 

Talude 45o 50 metros 36,50 metros 1,0 metro 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

A seção 4 tem como objetivo apresentar em detalhes os resultados dos ensaios de campo 

e de laboratório e da modelagem matemática. Uma comparação com outros trabalhos 

semelhantes contribuiu para a compreensão dos efeitos das raízes de vetiver em diferentes 

tipos de solos e geometrias de taludes. Foram analisados os resultados dos ensaios de 

cisalhamento direto e a resistência de pico para o solo sem raiz e o solo com a presença 

de raízes em diferentes profundidades. Os valores dos FS para quatro geometrias de 

taludes, de 15º, 30º, 45 e 60º, respectivamente, foram determinados e analisados com o 

intuito de compreender a capacidade da planta em contribuir para o aumento da 

estabilidade de taludes para escorregamentos rasos. 

4.1 CARACTERIZAÇÃO FÍSICA DO SOLO 

Os ensaios de caracterização do solo envolveram testes de umidade natural, limites de 

liquidez e plasticidade, massa específica dos grãos e ensaio de granulometria. A tabela 4.1 

abaixo relaciona os resultados para cada uma das amostras ensaiadas. 

Tabela 4.1 - Resultados dos ensaios de caracterização físico do solo. 

ID da amostra LL LP IP Gs w (%) γ KN / m3 

AM_IND_SEM_RAIZ 48,97 34,17 14,80 2,607 16,55 % 14,48 

AM_IND_VT_00_30 42,80 30,96 11,84 2,571 17,15 % 17,42 

AM_IND_VT_30_60 48,97 34,17 14,80 2,607 21,68 % 14,94 

AM_IND_VT_60_90 51,50 36,56 14,94 2,706 24,02 % 14,43 

AM_IND_VT_90_120 48,70 38,05 10,56 2,730 21,37 % 14,01 

Legenda: LL - limite de liquidez; LP - limite de plasticidade; IP - índice de plasticidade; Gs - massa 

específica dos grãos; w - umidade natural das amostras; e γ - peso específico do solo. 

 

De acordo com Das (2008), os valores de IP podem ser tratados de forma qualitativa, 

sendo este índice importante para a classificação de solos com grãos finos, que é base 

para o Sistema Unificado de Classificação dos Solos. 

Segundo Aysen (2002), os limites de Atterberg são utilizados extensivamente na 

classificação de solos de granulometria fina e para o autor, saber relacionar estas 

características com as propriedades geotécnicas é um dos desafios da engenharia 

geotécnica. 
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Um dos parâmetros importantes na determinação do comportamento geotécnico dos solos 

é o Índice de Atividade do solo (A) que relacionada o Índice de Plasticidade (IP) com o 

percentual de argila contida (% em massa) (tabela 4.2). 

 A =  
𝐼𝑃

(% 𝑑𝑒 𝑎𝑟𝑔𝑖𝑙𝑎,𝑒𝑚 𝑝𝑒𝑠𝑜)
 (4.1) 

Tabela 4.2 - Índice de Plasticidade e de Atividade do solo das amostras coletadas para ensaios 

de cisalhamento direto. 

ID da amostra IP Características A Atividade das Argilas 

AM_IND_SEM_RAIZ 14,80 Plasticidade média 0,30 Inativas 

AM_IND_VT_00_30 11,84 Plasticidade média 0,64 Inativas 

AM_IND_VT_30_60 14,80 Plasticidade média 0,30 Inativas 

AM_IND_VT_60_90 14,94 Plasticidade média 0,56 Inativas 

AM_IND_VT_90_120 10,56 Plasticidade média 0,32 Inativas 

 

Todos os ensaios de determinação de Limites de Atterberg seguiram a norma ABNT NBR 

Ensaio de Limite de Liquidez - Norma ABNT NBR 6459/2016 e Ensaio de Limite de 

Plasticidade - Norma ABNT NBR 7180/2016. 

A classificação granulométrica do solo utilizou como base o Sistema Unificado de 

Classificação dos Solos, proposto originalmente por Casagrande (1948). De acordo com 

Das (2013), esse sistema classifica os solos em duas grandes categorias, sendo elas: 

1) Solos de granulação grossa - material que passa na peneira de #200 é menor que 

50%. Símbolos do grupo começam com o prefixo G ou S, sendo G para pedregulho 

e S para arenoso respectivamente. 

2) Solos de granulação fina - material que passa na peneira #200 é maior que 50%. 

Símbolos do grupo começam com as letras M para silte inorgânico, C para argila 

inorgânica e O para siltes e argilas orgânicas. 

O solo pode ser classificado também de acordo com seus parâmetros de Índice de 

Plasticidade (IP) e Limite de Liquidez (LL). O gráfico desenvolvido por Casagrande 

(1932) após o estudo de uma grande variedade de solos naturais, correlacionou os 

resultados de IP e LL dividindo em áreas de acordo com as características predominantes 

de cada solo. 
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Segundo Das (2013) e Caputo (1988) a característica mais importante do gráfico de 

plasticidade é a linha A cuja fórmula matemática é dada pela equação (IP = 0,73*(LL-

20). A linha A separa os siltes inorgânicos das argilas inorgânicas. Assim valores para 

argila inorgânica estão situados acima da linha A e os siltes inorgânicos abaixo da linha 

A Para o caso de siltes orgânicos os resultados também se posicionam abaixo da linha A, 

com LL variando entre 30 e 50 (figura 4.1). 

 

Figura 4.1 - Gráfico de Plasticidade de Casagrande (Modificado de Das, 2013). 

Essas informações fornecidas pelo gráfico são de grande importância para auxiliar na 

classificação dos solos pelo Sistema Unificado. A de se observar também a linha U que é 

o limite superior da relação entre o IP e o LL. A equação da linha U é dada por (IP = 

0,9*(LL-8). 

Os resultados dos ensaios de caracterização para os Limites de Atterberg encontram-se 

nas tabelas 4.3 a 4.7. 

Tabela 4.3 - Limites de Atterberg - Amostra sem raiz. 

Limite de Liquidez (LL) (%): 46,67 

Limite de Plasticidade (LP) (%): 33,88 

Índice de Plasticidade (PI) (%): 13 

USCS Classification: CL 
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Tabela 4.4 - Limites de Atterberg - Amostra com raiz de 0,0 m a 0,30 m. 

Limite de Liquidez (LL) (%): 43,10 

Limite de Plasticidade (LP) (%): 30,96 

Índice de Plasticidade (PI) (%): 12 

USCS Classification: CL 

 

Tabela 4.5 - Limites de Atterberg- Amostra com raiz de 0,30 m a 0,60 m. 

Limite de Liquidez (LL) (%): 48,97 

Limite de Plasticidade (LP) (%): 34,17 

Índice de Plasticidade (PI) (%): 15 

USCS Classification: CL 

 

Tabela 4.6 - Limites de Atterberg- Amostra com raiz de 0,60 m a 0,90 m. 

Limite de Liquidez (LL) (%): 51,50 

Limite de Plasticidade (LP) (%): 36,56 

Índice de Plasticidade (PI) (%): 15 

USCS Classification: CH 

 

Tabela 4.7 - Limites de Atterberg- Amostra com raiz de 0,90 m a 1,20 m. 

Limite de Liquidez (LL) (%): 48,70 

Limite de Plasticidade (LP) (%): 38,05 

Índice de Plasticidade (PI) (%): 11 

USCS Classification: CL 

 

A partir das figuras pode-se notar a predominância de solos de granulometria fina, 

principalmente solos argilosos de baixa plasticidade, pela classificação Unificada a partir 

do gráfico de plasticidade de Casagrande. 

A classificação do solo das amostras a partir dos resultados dos Limites de Atterberg 

utilizou o Sistema Unificado e foi próximo da classificação a partir dos resultados do 

peneiramento com sedimentação. 

A ABNT NBR 7186/2016 foi seguida nos ensaios de classificação granulométrica por 

sedimentação e, com base neles, classificados os solos de cada um dos horizontes 

amostrais: 

• 0,00 m a 0,30 m de profundidade; 

• 0,30 m a 0,60 m de profundidade; 



 

144 

• 0,60 m a 0,90 m de profundidade; 

• 0,90 m a 1,20 m de profundidade. 

Para a amostra de solo sem raiz utilizou-se a mesma classificação do solo da amostra com 

raiz entre 0,30 e 0,60, por ter sido essa a profundidade coletada e devido à proximidade 

com o local da amostra com raiz (tabela 4.8). 

Tabela 4.8 - Percentagens por faixa granulométrica do solo. 

ID da amostra Pedregulho Areia Silte Argila Classificação - Sistema Unificado 

AM_IND_SEM_RAIZ     CL - Argiloso de baixa plasticidade 

AM_IND_VT_00_30 10,30 46,90 20,00 22,80 SC - Areno Argiloso 

AM_IND_VT_30_60 1,10 29,90 20,50 48,50 CL - Argiloso de baixa plasticidade 

AM_IND_VT_60_90 0,00 52,90 20,80 26,30 SP-SC - Areia mal graduada com argila siltosa. 

AM_IND_VT_90_120 15,70 29,80 21,30 33,20 CL - Argiloso de baixa plasticidade 

 

A partir das figuras 4.2 e 4.3 pode-se notar que para amostra com raiz na profundidade 

entre 0,00 e 0,30 m o solo é bem graduado, basicamente uma argila-arenosa com 

percentuais elevados de materiais finos, argila e silte, apesar de possuir um hiato 

representativo na granulometria entre 0,06 e 0,074 mm. Já para o solo entre 0,30 e 0,60 

m de profundidade prevalece a granulometria fina com percentagem elevada de argilas. 

 

Figura 4.2 - Curva de distribuição granulométrica do solo da amostra com raiz entre 0,0 m e 

0,30 m de profundidade. 
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Figura 4.3 - Curva de distribuição granulométrica do solo da amostra com raiz entre 0,30 m e 

0,60 m de profundidade. 

A análise das figuras 4.4 e 4.5 para o solo entre 0,60 m e 0,90 m de profundidade apresenta 

novamente um gap entre 0,06 e 0,074 mm. A classificação do solo recomendada é Areia 

mal graduada com presença de argila siltosa. Por último o solo presente na profundidade 

entre 0,90 e 1,20 m possui a melhor distribuição, sendo que devido a porcentagem de 

finos passantes na peneira de #200 ser maior que 50% o solo é classificado como 

Argiloso. 

 

Figura 4.4 - Curva de distribuição granulométrica do solo da amostra com raiz entre 0,60 m e 

0,90 m de profundidade. 
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Figura 4.5 - Curva de distribuição granulométrica do solo da amostra com raiz entre 0,90 m e 

1,20 m de profundidade. 

4.1.1 Ensaio de cisalhamento direto 

O reforço do solo devido à presença de sistemas de raízes de vetiver foi fundamentado 

pela execução em laboratório, de ensaios de cisalhamento direto de amostras de solo com 

e sem o sistema de raízes. O ensaio determina a resistência ao corte de um corpo de prova 

de solo, que no caso da pesquisa desta dissertação foram moldados a partir de amostras 

indeformadas. 

A velocidade de cisalhamento foi determinada de acordo com a norma ASTM D3080, em 

que se faz a correlação com o tempo necessário para adensar 50% da amostra quando 

submetida à tensão normal (Equação). Entretanto, devido à baixa disponibilidade de 

amostras para a realização da pesquisa e a perda excessiva de material durante a 

moldagem dos corpos de prova apenas um ensaio teste para a determinação da velocidade 

do ensaio de cisalhamento foi realizado (figura 4.6). 
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Figura 4.6 - Gráfico de adensamento versus tempo de adensamento. A linha vermelha 

representa o tempo de 50% de adensamento da amostra. 

A partir da análise da figura 4.6 o tempo necessário para a amostra adensar 50%, 0,10 

mm foi de aproximadamente 2,0 minutos. Conforme a equação abaixo tem-se: 

 𝒯𝑓 =  50𝑡50 (4.2) 

Onde: 

▪ 𝒯𝑓 = tempo estimado para o ensaio; 

▪ t50 = 50% do tempo para adensamento; 

De acordo com a equação o tempo necessário para a realização do ensaio é de 100 

minutos, como a caixa possui 200 milímetros e o deslocamento máximo é de 15% do total 

da caixa, ou seja, 30 milímetros a velocidade conforme a fórmula seria de 0,3 mm/min, 

entretanto para fins operacionais utilizou-se 0,4 mm/min. 

A moldagem dos corpos de prova foi executada com as raízes na posição vertical, ou 

próximo da vertical, seguindo o padrão de crescimento das mesmas no campo. O caráter 

gravitrópico das raízes de vetiver faz com que o desenvolvimento da planta se dê 

basicamente na vertical e apesar da raiz posicionar-se verticalmente ao plano de ruptura 
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imposto pelo método do ensaio de cisalhamento direto, em campo o que ocorre é a 

formação de um ângulo entre o plano de ruptura que é inclinado e as raízes. 

As figuras 4.7 e 4.8 apresentam os resultados dos ensaios de cisalhamento direto para o 

solo sem raiz. As curvas em termos de tensões cisalhantes versus deslocamentos 

horizontais observadas na figura 4.7 demonstram que o a tensão de cisalhamento 

aumentou com o deslocamento cisalhante (deslocamento horizontal). Observa-se também 

pela figura 4.7 o comportamento dúctil do solo, uma vez que não foram geradas tensões 

de pico, com exceção dos ensaios com tensão normal de 25 e 50 KPa em que se pode 

notar uma pequena diferença entre o comportamento residual e de pico. 

 

Figura 4.7 - Gráfico de tensão de cisalhamento versus deformação horizontal. 

Na figura 4.8 são mostradas as curvas de deslocamento verticais versus deslocamento 

horizontais. No ensaio de 25 KPa observa-se uma tendência de compressão até 3,50% de 

deformação horizontal, a partir deste ponto a amostra passa a se comportar com expansão. 

Esse comportamento é relacionado com solos fofos, cujo ajuste entre os grãos 

primeiramente tende a contração e na sequência a expansão. No ensaio de 50 KPa a 

amostra passa por uma compressão e depois se estabiliza até o final do ensaio. Para os 
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compressão. Esse comportamento pode ser explicado pela maior intensidade das cargas 

de tensão normal, aplicadas provocando o processo de ajuste dos grãos. 

 

Figura 4.8 - Gráfico de deformação vertical versus deformação horizontal. 

Foram plotados os resultados das tensões de pico, tensões máximas, dos quatro ensaios 

de cisalhamento direto com os valores de tensão normal correspondentes. 

A figura 4.9 (b) representa o corpo de prova após um dos ensaios de cisalhamento direto 

realizados. Pode-se notar a superfície de ruptura praticamente paralela ao plano de 

deslocamento. 

  
(a) (b) 

Figura 4.9 - (a) Molde do corpo de prova antes do ensaio de cisalhamento direto; (b) corpo de 

prova de amostra sem raiz após o ensaio de cisalhamento direto. 
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A figura 4.10 apresenta o gráfico de tensão cisalhante versus tensão normal, que 

corresponde à envoltória de ruptura na qual foram obtidos os parâmetros de resistência 

(intercepto de coesão e ângulo de atrito interno) do solo sem vegetação.  

 

 

Figura 4.10 -  Envoltória de ruptura do solo sem raiz para tensão de pico. 

Os valores das tensões de cisalhamento de pico para o ensaio de cisalhamento do solo 

sem raiz aumentaram com o aumento da tensão normal, variando de 33,31 KPa para 

tensão normal de 25 KPa a 189,62 KPa para 200 KPa de tensão normal. Assim como 

esperado a resistência ao cisalhamento é diretamente proporcional ao aumento da tensão 

normal aplicada (tabela 4.9). 

Tabela 4.9 - Valores de tensão normal e de cisalhamento de pico para amostra sem raiz. 

Tensão normal (KPa) Tensão Cisalhante (KPa) 

25 KPa 33,31 

50 KPa 55,91 

100 KPa 100,32 

200 KPa 189,62 

 

As figuras a seguir representam os resultados dos ensaios de cisalhamento direto 

realizados nas amostras com a presença do sistema de raízes de vetiver. São apresentados 

os resultados desde as amostras mais superficiais, entre 0,00 a 0,30 m até 0,90 a 1,20 m 
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de profundidade. A partir da análise das figuras pode ser observada a redução da 

resistência ao cisalhamento na medida em que aumenta a profundidade. 

Na amostra próxima à superfície o parâmetro coesão (c) apresenta resultados díspares em 

relação a amostra de solo sem raiz. Esse fato é relacionado a grande densidade de raízes 

próximo a base da planta. Como as raízes secundárias, de menor diâmetro que são 

responsáveis pela contribuição do aumento da coesão do solo não conseguem penetrar 

em profundidade, resulta na consequentemente diminuição da resistência ao cisalhamento 

e parâmetro coesão. 

Para a amostra com raiz entre 0,00 e 0,30 m de profundidade a resistência ao cisalhamento 

do solo apresentou valores variando de 71,15 KPa para 25 KPa, ou seja 54% maior que o 

solo sem raiz, entretanto para tensão normal de 200 KPa, o valor da tensão de 

cisalhamento foi 225,02 KPa sendo 16% maior que a amostra de solo sem raiz, assim 

pode-se notar uma queda na diferença entre as tensões de cisalhamento para tensões 

normais mais altas (figura 4.11). 

 

Figura 4.11 - Gráfico de tensão de cisalhamento versus deslocamento horizontal. 
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KPa de tensão normal ocorreu um processo de compressão seguido por expansão 

enquanto que o corpo de prova submetido à tensão de 200 KPa ocorreu compressão 

durante o ensaio. 

 

Figura 4.12 - Gráfico de tensão de cisalhamento versus deslocamento horizontal. 
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Figura 4.13 - (a) e (b) Corpo de prova do solo com raiz na profundidade de 0,00 a 0,30 m. 
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cisalhamento para evitar quebras e as raízes foram cortadas cuidadosamente. Observa-se 

na foto a alta densidade de raízes o que tornou o trabalho muito delicado demandando 

grande quantidade de tempo na preparação do ensaio. 

A partir da figura 4.14 obtém-se a curva de ruptura de Mohr-Coulomb, para o ensaio de 

cisalhamento direto da amostra de solo com raiz na profundidade de 0,00 a 0,30 m. Os 

resultados das tensões de pico podem ser observados na tabela 4.10.  

 

Figura 4.14 - Gráfico de tensão de cisalhamento versus tensão normal para o solo com raiz entre 

0,00 e 0,30 m de profundidade. 

Tabela 4.10 - Valores de tensão normal e de cisalhamento de pico para amostra com raiz. 

Tensão normal (KPa) Tensão Cisalhante (KPa) 

25 71,75 

50  120,25 

100 146,51 

200 225,02 

 

A figura 4.15 mostra a caixa de cisalhamento direto aberta após a realização do ensaio de 

cisalhamento direto. Pode-se notar que o solo não apresentou uma ruptura determinada e 

sim um esmagamento, pois a rede de raízes impede que haja desagregação. Esse 

comportamento é o que justifica o alto valor de coesão encontrado para os ensaios da 

amostra indeformada com raiz na profundidade de 0,00 a 0,30 m. 
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Figura 4.15 - Caixa de cisalhamento após o ensaio para amostra com raiz na profundidade de 

0,00 a 0,30 m 

A figura 4.16 apresenta os resultados de tensão de cisalhamento versus deformação 

horizontal para a amostra com raiz na profundidade entre 0,30 e 0,60 m. Observa-se um 

aumento da resistência ao cisalhamento com o aumento da tensão normal, entretanto 

ocorre uma redução do valor de pico comparado com a amostra de 0,00 a 0,30 m. 

 

Figura 4.16 - Gráfico de tensão de cisalhamento versus deslocamento horizontal. 

O gráfico de variação da altura do corpo de prova com o deslocamento horizontal para a 

amostra de solo com raiz entre 0,30 e 0,60 m está representado na figura 4.17. A análise 

do gráfico demonstra que os corpos de prova tendem a expansão durante o cisalhamento 

quando submetidos a tensões normais baixas, como 25 KPa e 50 KPa, muito embora esta 

última apresenta compressão até atingir 5% de deformação horizontal. Para tensão de 100 
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KPa a amostra apresentou uma compressão e manteve-se em equilíbrio até o final do 

ensaio e no ensaio de 200 KPa de tensão normal o corpo de prova demonstrou tendência 

de compressão (figura 4.17). 

 

Figura 4.17 - Gráfico de tensão de cisalhamento versus deslocamento horizontal. 

A figura 4.18 (a) apresenta o corpo de prova retirado a partir da amostra indeformada com 

a presença de raízes de vetiver. Na figura 4.18 (b) apesar da menor densidade de raízes 

ainda não é possível se observar uma linha de ruptura devido ao cisalhamento da amostra. 

O efeito da presença de raízes nesta profundidade ainda é muito pronunciado resultando 

em valores de coesão adicional elevados quando comparado com o solo sem raiz. 
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Figura 4.18 - (a) Preparação do corpo de prova; (b) amostra com raiz na profundidade de 0,30 a 

0,60 m. 
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A envoltória de ruptura do solo com raiz para 0,30 a 0,60m de profundidade representada 

na figura 4.19 contém os valores de pico para as tensões de resistência ao cisalhamento. 

Os valores variaram de 74,31 KPa para tensão normal de 25 KPa, valor 4% maior que 

para o ensaio da amostra de 0,00 a 0,30 m de profundidade. Entretanto na medida em que 

a tensão normal aumenta a resistência de pico passa a ser menor na amostra de 0,30 a 

0,60 m, chegando a 204 KPa para tensão normal de 200 KPa contra 225,02 KPa da 

amostra mais superficial e com maior densidade de raízes, valor este 10% maior (figura 

4.19 e tabela 4.11). 

 

Figura 4.19 - Gráfico de tensão de cisalhamento versus tensão normal para o solo com raiz entre 

0,30 e 0,60 m de profundidade. 

Tabela 4.11 - Valores de tensão normal e de cisalhamento de pico para amostra com raiz (0,30 a 

0,60 m). 

Tensão normal (KPa) Tensão cisalhante (KPa) 

25 KPa 74,31 KPa 

50 KPa 100,33 KPa 

100 KPa 124,27 KPa 

200 KPa 204,53 KPa 

 

Para a amostra com raiz entre 0,60 e 0,90 m de profundidade observa-se, assim como nas 

demais análises, que a tensão de resistência ao cisalhamento tende a aumentar com o 

aumento da tensão normal aplicada. O valor de resistência ao cisalhamento de pico para 

a tensão de 200 KPa é de 198.07 KPa, apenas 4,3% maior que a tensão de pico para o 
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solo sem raiz. Esses valores demonstram a tendência do solo de retomar aos seus valores 

de parâmetros mecânicos de coesão e ângulo de atrito na medida em que a densidade de 

raízes tende a diminuir com a profundidade (figura 4.20). 

 

Figura 4.20 - Gráfico de tensão de cisalhamento versus deslocamento horizontal. 

A análise da figura 4.21 que representa a variação da altura do corpo de prova com o 

deslocamento horizontal indica que a as amostras submetidas às tensões normais de 25 e 

50 KPa tendem a expansão, entretanto devido a alguns erros de leitura o ensaio de 25 KPa 

foi interrompido em 9% de deformação. Para os corpos de prova submetidos a 100 e 200 

KPa a tendência tenha sido de compressão. 

A redução da densidade de raízes fica evidente no processo de moldagem dos corpos de 

prova. As raízes secundárias ficam restritas aos primeiros 60 cm da camada de solo, 

entretanto esse valor não pode ser adotado em todos os casos, pois depende do 

comportamento do solo como porosidade, densidade, compactação entre outros (figura 

4.22). 
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Figura 4.21 - Gráfico de tensão de cisalhamento versus deslocamento horizontal. 

 

Figura 4.22 - Corpos de prova de prova de amostras indeformadas sem raiz. Ao lado esquerdo a 

amostra retirada na profundidade de 0,60 a 0,90 m e no lado direito a amostra retirada na 

profundidade de 0,30 a 0,60 m. 

A figura 4.23 apresenta a curva de ruptura dos ensaios de cisalhamento direto da amostra 

com presença de raiz para a profundidade entre 0,60 e 0,90 m. Os valores das resistências 

de pico para cada tensão normal aplicada variam de 54.18 KPa para 25 KPa de tensão 

normal até 198,07 KPa para 200 KPa de tensão normal (figura 4.23 e tabela 4.12). 
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Figura 4.23 - Gráfico de tensão de cisalhamento versus tensão normal para o solo com raiz entre 

0,60 e 0,90 m de profundidade. 

A figura 4.24 demonstra um dos corpos de prova da amostra com presença de raiz de 

vetiver na profundidade de 0,60 a 0,90m. Conforme observado na figura 4.23 mesmo 

nessa profundidade ainda se encontram raízes capazes de incrementar a coesão adicional. 

Nesta profundidade a linha de ruptura resultante do ensaio de cisalhamento direto já pode 

ser notada (figura 4.24). 

  
(a) (b) 

Figura 4.24 - (a) e (b) Corpos de prova após o ensaio de cisalhamento direto. 
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Tabela 4.12 - Valores de tensão normal e de cisalhamento de pico para amostra com raiz (0,60 a 

0,90 m). 

Tensão normal (KPa) Tensão Cisalhante (KPa) 

25 54,18 

50 86,55 

100 126,38 

200 198,07 

 

A tensão de cisalhamento de pico para o ensaio de solo com raiz na profundidade de 0,90 

a 1,20 m alcançou o valor de KPa, sendo menor que o solo sem raiz, entretanto ainda 

assim apresenta o valor de coesão (c) um pouco maior, devido a inclinação da curva. Os 

valores de resistência a tensão para 50 e 100 KPa na amostra de solo com raiz na 

profundidade de 0,90 a 1,20 são maiores que para o solo sem raiz (figura 4.25). 

 

Figura 4.25 - Gráfico de tensão de cisalhamento versus deslocamento horizontal. 

A figura 4.26 representa o gráfico de variação da altura do corpo de prova com o 

deslocamento horizontal. Pode-se notar que na amostra com presença de raiz de vetiver 

entre 0,90 e 1,20 m de profundidade os corpos de prova submetidos a tensão normal de 

25 e 50 KPa possuem a tendência de expansão enquanto que os submetidos às tensões de 

100 e 200 KPa tendem a compressão. A amostra de 100 KPa de tensão normal possui o 

mesmo comportamento da amostra de 200 KPa e a partir de 7% de deformação horizontal 

apresentou maiores taxas de compressão (figura 4.26). 
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Figura 4.26 - Gráfico de tensão de cisalhamento versus deslocamento horizontal. 

Na amostra retirada na profundidade de 0,90 a 1,20 m ainda podem ser observadas raízes 

de vetiver, entretanto as raízes de menor diâmetro responsáveis pela adesão entre o 

sistema de raízes e o solo não é observado (figura 4.27). 

  
(a) (b) 

Figura 4.27 - (a) Molde a partir de amostra indeformada e (b) corpo de prova após ensaio de 

cisalhamento direto. 

Para o ensaio com amostra de 0,90 a 1,20 m de profundidade os resultados das tensões de 

cisalhamento de pico apresentaram valores similares ao solo sem raiz. Devido à baixa 

-0,20

0,00

0,20

0,40

0,60

0,80

1,00

1,20

1,40

0,00 2,00 4,00 6,00 8,00 10,00 12,00 14,00 16,00

D
ef

o
rm

aç
ão

 v
er

ti
ca

l 
(m

m
)

Deformação horizontal (mm)

Variação da altura do corpo de prova - Amostra com raiz de 0,90 a 1,20 m

25 KPa

50 kPa

100 kPa

200 KPa

C
o

m
p

re
ss

ão
E

xp
an

sã
o



 

162 

densidade de raízes nesta profundidade os efeitos de coesão aparente adicional foram 

muito reduzidos (tabela 4.13 e 4.14 e figura 4.28). 

 

Figura 4.28 - Curva de ruptura de da amostra com raiz (0,90 a 1,20 m de profundidade). 

Tabela 4.13 - Valores de tensão normal e de cisalhamento de pico para amostra com raiz (0,90 a 

1,20 m). 

Tensão normal (KPa) Tensão Cisalhante (KPa) 

25 32,58 

50 58,68 

100 100,72 

200 174,65 

 

Tabela 4.14 - Valores de tensão de cisalhamento de pico para cada uma das amostras. 

Amostra 

sem raiz 

Amostra com raiz 

(Prof. 0,0 a 0,30 m) 

Amostra com raiz 

Prof. (0,30 a 0,60 m) 

Amostra com raiz 

(Prof. 0,60 a 0,90 m) 

Amostra com raiz 

(Prof. 0,90 a 1,20 m) 

τ (KPa) τ (KPa)  τ (KPa) τ (KPa) τ (KPa) 

33,31 71,75 74,31 54,18 32,58 

55,91 120,25 100,33 86,55 58,68 

100,32 146,51 124,27 126,38 100,72 

189,62 225,02 204,53 198,07 174,65 

 

Verifica-se na figura 4.29, que os valores de resistência ao cisalhamento para amostras 

sem raiz (linha azul claro) e amostras com raiz entre 0,90 e 1,20 m de profundidade (linha 

amarela) possuem praticamente os mesmos valores de tensão de pico. O resultado mais 
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elevado para a tensão de pico no ensaio de 200 KPa para solo sem raiz combinado com 

os valores maiores para as tensões de pico no ensaio de 50 KPa conduzem a uma coesão 

um pouco mais elevada para a amostra com raiz (figura 4.29). 

 

Figura 4.29 - Relação de tensões de resistência ao cisalhamento para amostra sem e com raiz 

nas diferentes profundidades amostradas. 

Os resultados de cisalhamento de pico para cada um dos ensaios foram comparados com 

os da amostra sem raiz, gerando 16 valores expostos na tabela 4.15. Pode-se observar que 

para a amostra de 0,00 a 0,30 possui a maior diferença entre os valores, chegando a ser 

2,12 vezes maior no ensaio de 25 KPa de tensão normal e 1,20 vezes maior no ensaio de 

200 KPa. Assim nota-se que apesar de a amostra com maior densidade de raízes e próxima 

a superfície apresentar valores de coesão e ângulo de atrito superiores ao solo sem raiz, 

essa diferença diminui com o aumento da tensão normal (tabela 4.15). 

Tabela 4.15 - Comparação em porcentagem entre a resistência de pico das amostras com raiz e 

amostra sem raiz. 

Amostra com raiz 

(profundidade 

0,0 a 0,30 m) 

Amostra com raiz 

(profundidade 

0,30 a 0,60 m) 

Amostra com raiz 

(profundidade 

0,60 a 0,90 m) 

Amostra com raiz 

(profundidade 

0,90 a 1,20 m) 

2,12 2,23 1,59 0,96 

1,98 1,66 1,50 1,07 

1,44 1,23 1,23 0,98 

1,20 1,09 1,04 0,92 
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Ainda na análise da tabela 4.15 a relação entre os resultados das amostras com e sem raiz 

diminui. Para as amostras de 0,30 a 0,60 m e 0,60 a 0,90 m de profundidade o efeito das 

raízes fica evidente até o ensaio de 100 KPa e para a amostra de profundidade 0,90 a 

1,20 m a relação passa ser maior para o solo sem raiz, com exceção do ensaio de 50 KPa 

de tensão normal. 

Considerando que a relação igual a “1” entre a resistência do solo com raiz e do solo sem 

raiz representa a ausência de influência das raízes no comportamento do solo, os 

resultados das relações entre as diferentes tensões de pico foram divididos em quatro 

grupos. Os valores acima da média mais um desvio padrão foram considerados de 

influência alta nos parâmetros geotécnicos do solo, aqueles com o valor da média mais 

dois desvios padrão foram considerados de influência multo elevada sobre os parâmetros 

geotécnicos do solo. De modo inverso os valores iguais a um ou abaixo de um não 

exercem influência nos parâmetros de resistência do solo e os valores. 

De acordo com Uzzaman (2011), a relação da resistência ao cisalhamento de pico para 

amostras com raízes de vetiver e amostras sem raízes, na profundidade de 0,20 m variou 

entre 1,84 e 1,94 e para amostras na profundidade de 0,40 m a mesma relação variou entre 

1,74 e 1,79. Aplicando-se as categorias de influência aos resultados do autor, observa-se 

que os mesmos estão consoantes com os obtidos nas análises realizadas no laboratório da 

UFOP para a pesquisa desta dissertação. 

Barbosa 2012 realizou ensaios de cisalhamento direto para amostras contendo raiz de 

vetiver na idade de sete anos e amostras sem a presença de raízes, coletados na 

profundidade aproximada de 0,60 m. As relações para as resistências ao cisalhamento de 

pico para amostras com raiz e sem raiz variaram entre 2,15 e 3,09, sendo também 

consideradas de alta influência nos parâmetros geotécnicos do solo devido à presença de 

raízes. 

A análise da tabela 4.16 e da figura 4.30 demonstra a relação da resistência ao 

cisalhamento do solo com a presença do sistema de raízes do vetiver de acordo com a 

profundidade. Pode-se observar o declínio dos valores a medida que a amostra se torna 

mais profunda (figura 4.30). 
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Figura 4.30 - Variação do valor de coesão da amostra com a profundidade. 

As raízes de vetiver que causam maior agregação ao solo e consequentemente aumento 

da coesão são as secundárias, de menor diâmetro, que não conseguem penetrar em 

profundidade reduzindo o efeito da planta. Entretanto esse comportamento é função 

também das características do solo, como composição granulométrica e compactação e 

deve ser analisado caso a caso. 

Segundo Teerawattanasuk et al. (2014), as raízes do vetiver contribuíram positivamente 

no incremento da resistência ao cisalhamento do solo, aumentando a coesão do solo entre 

20% e 46% para plantas na idade de um e seis meses respectivamente. 

Tabela 4.16 - Relação dos valores de coesão e ângulo de atrito para cada uma das amostras 

ensaiadas. 

ID da amostra Ângulo de atrito (graus) Coesão KPa 

Amostra sem raiz 37,14 11,73 

Amostra com raiz (0,00 a 0,30m) 34,66 65,04 

Amostra com raiz (0,30 a 0,60m) 31,56 58,48 

Amostra com raiz (0,60 a 0,90m) 34,08 42,07 

Amostra com raiz (0,90 a 1,20m) 34,18 17,17 
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4.2 ANÁLISE DE ESTABILIDADE - MÉTODO DO TALUDE INFINITO 

A análise da estabilidade de taludes vegetados requer atenção especial para os 

comportamentos de tensão-deformação do solo com a presença de raízes e sem a presença 

do sistema vegetal. Com o crescimento da utilização da técnica de bioengenharia na 

proteção de taludes principalmente em obras de infraestrutura, o conhecimento do 

comportamento do sistema solo raiz quando submetido a esforços cisalhantes é 

importante para o correto dimensionamento de projetos. 

Nesta sessão será discutida a estabilidade de um talude pelo método da vertente infinita 

com e sem a presença de vegetação. Também foram variados a profundidade da superfície 

de ruptura e altura do nível d’água no solo. Foram calculados os Fatores de Segurança 

(FS) de três taludes hipotéticos, com ângulos de 15º, 30º e 45º. 

De acordo com Fiori (2015), os efeitos da vegetação como contribuição à resistência à 

tensão são relativamente pouco profundos, sendo maiores para árvores em que as raízes 

alcançam vários metros de profundidade e que se entrelaçam a rochas. Entretanto para o 

sistema vetiver a abordagem se difere pelo comportamento gravitrópico e pela capacidade 

da gramínea em criar raízes secundárias, que aumentam significativamente a aderência 

ao solo. 

A abordagem determinística para o cálculo da estabilidade dos taludes pelo método do 

talude infinito possui como base a teoria do equilíbrio limite conforme discutido no item 

2.2.3. Foram adotadas premissas na análise de modo a tornar a comparação entre as 

diferentes situações simuladas mais plausível. 

• Foram simulados três taludes com deferentes ângulos de inclinação - 15º, 30º e 45º; 

• Os materiais que compõe os taludes foram os mesmos em todos os casos e os 

parâmetros foram obtidos das análises de cisalhamento direto realizadas em 

laboratório; 
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• Para taludes com vegetação as características do solo com a presença de raízes foi 

considerada a mesma dos resultados dos ensaios de laboratório para cada uma das 

profundidades 

4.2.1 Taludes sem a presença de vegetação 

Estabilidade de talude parcialmente saturado - Método talude infinito 

Para a condição parcialmente saturada, foram simulados três taludes sem a presença de 

vegetação, cujas propriedades dos materiais foram as mesmas do solo sem raiz. Conforme 

tabela 4.17, a seguir, as superfícies potenciais de ruptura variaram nas profundidades de 

0,30, 0,60, 0,90 e 1,20 metros, sempre paralelas ao talude. A equação utilizada conforme 

Fiori (2015), utiliza a relação entre as parcelas do solo com a presença de água e sem a 

presença de água para calcular o FS total e os parâmetros utilizados foram determinados 

a partir dos ensaios de cisalhamento direto em laboratório (tabela 4.17). 

Tabela 4.17 - Parâmetros utilizados no cálculo de estabilidade do talude sem a presença de 

sistema de raízes de vetiver. 

(i) 

graus 

(cs +cr) 

KPa 

Ângulo de 

atrito (φ) 

graus 

(Ɣnat) 

KN/m2 

Superfície 

potencial de 

ruptura (z) m 

Superfície 

seca h1 (m) 

Superfície 

hídrica h2 

(m) 

 (Ɣsat) 

KN/m3 

 (Ɣsub) 

KN/m3 

15 

11,73 37,14 14,28 0,30 0,15 0,15 17,21 7,41 

11,73 37,14 14,28 0,60 0,30 0,30 17,21 7,41 

11,73 37,14 14,28 0,90 0,45 0,45 17,21 7,41 

11,73 37,14 14,28 1,20 0,60 0,60 17,21 7,41 

30 

11,73 37,14 14,28 0,30 0,15 0,15 17,21 7,41 

11,73 37,14 14,28 0,60 0,30 0,30 17,21 7,41 

11,73 37,14 14,28 0,90 0,45 0,45 17,21 7,41 

11,73 37,14 14,28 1,20 0,60 0,60 17,21 7,41 

45 

11,73 37,14 14,28 0,30 0,15 0,15 17,21 7,41 

11,73 37,14 14,28 0,60 0,30 0,30 17,21 7,41 

11,73 37,14 14,28 0,90 0,45 0,45 17,21 7,41 

11,73 37,14 14,28 1,20 0,60 0,60 17,21 7,41 

 

Para taludes parcialmente saturados em que a linha freática encontra-se a uma distância 

h2 da linha potencial de ruptura conforme, as forças resistentes e cisalhantes devem 

considerar tanto a parcela seca quanto a parcela saturada do solo no cálculo do FS, desde 

modo a equação 4.3 abaixo foi utilizada na análise de estabilidade dos taludes nesta 

condição (tabela 4.18). 
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Tabela 4.18 - Valores de FS para taludes com diferentes inclinações na condição parcialmente 

saturada sem vegetação. 

Profundidade da superfície 

potencial de ruptura 

FS 

Talude 15º Talude 30º Talude 45º 

0,30 11,90 6,65 5,49 

0,60 6,93 3,78 3,01 

0,90 5,28 2,82 2,18 

1,20 4,45 2,35 1,77 

 

A partir da análise da figura 4.31 a seguir mostra a relação entre o FS de um talude com 

inclinações de 15º, 30º e 45º. Pode-se observar a queda no valor do FS com a 

profundidade, dado que o aumento da profundidade da linha potencial de ruptura aumenta 

a massa do solo que contribui para as forças instabilizadoras por meio de sua componente 

tangencial que age paralelamente ao talude. 

 

Figura 4.31 - Gráfico da relação FS versus profundidade da superfície de ruptura para condição 

de talude parcialmente sem raiz de vetiver. 

A redução do FS em uma mesma profundidade a medida que o ângulo do talude aumenta 

o que é associado ao aumento das relações trigonométricas de seno e cosseno localizadas 

no denominador da equação de FS para um maior ângulo de inclinação do talude. 

Entretanto apesar das diferenças é possível observar que a diferença é maior quando 

comparados os valores entre o talude de 15º de inclinação e os demais taludes, já entre o 

talude de 30º e 45º essa diferença diminui consideravelmente (figura 4.31 e tabela 4.19). 
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Tabela 4.19 - Relação entre os valores do FS para os taludes de 15º e 30º e de 30º em relação ao 

de 45º de inclinação. 

Profundidade da superfície potencial de 

ruptura 

Diferença entre os taludes  

De 15º e 30º De 30º e 45º 

0,30 1,79 1,21 

0,60 1,83 1,26 

0,90 1,87 1,29 

1,20 1,89 1,33 

 

A partir da análise da tabela 4.19 pode-se notar que a relação dos valores do FS do talude 

de 15º de inclinação é em média 1,85 vezes maior que o talude de 30º de inclinação e 

deste em relação ao talude de 45º a relação é aproximadamente 1,27 vezes. Em ambos os 

casos a relação tende a aumentar com a profundidade da superfície potencial de ruptura. 

Estabilidade de talude 100% saturado - Método do talude infinito 

A condição completamente saturada também foi simulada para três taludes hipotéticos 

com 15º, 30º, e 45º sem a presença de vegetação. As superfícies potenciais de ruptura 

variaram assim como na condição anterior nas profundidades de 0,30, 0,60, 0,90 e 1,20 m, 

porém na situação completamente saturada a linha d’água foi considerada como 

posicionada na superfície do solo. 

Para o talude de solo sem vegetação completamente saturado em que h1 = 0, h2 = z a 

equação do FS pode ser expressa por: 

 F𝑆 =  
𝑐+(𝛾𝑠𝑢𝑏𝑧𝑐𝑜𝑠2𝑖 tan 𝜑)

𝛾𝑠𝑎𝑡𝑧 cos 𝑖 sin 𝑖
 (4.3) 

Onde: 

▪ FS = Fator de Segurança da vertente; 

▪ c = coesão do solo 

▪ z = profundidade da linha potencial de ruptura; 

▪ h1 = altura do solo seco; 

▪ ɣnat = peso específico natural do solo; 

▪ h2 = altura do solo submerso; 

▪ ɣsub = peso específico submerso do solo; 
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▪ ɣsat = peso específico saturado do solo; 

▪ i = ângulo de inclinação da vertente; 

▪ φ = ângulo de atrito interno do solo. 

Os valores do FS determinados para o solo sem raiz na condição completamente saturada, 

com a linha d’água no mesmo nível da superfície do solo foram menores do que na 

condição parcialmente saturada. A pressão neutra reduz o efeito das forças estabilizadoras 

e como consequência reduz o valor do FS (figura 4.32 e tabela 4.20). 

Tabela 4.20 - Valores de FS para taludes com diferentes inclinações na condição completamente 

saturada sem a presença de raízes de vetiver. 

Profundidade da superfície 

potencial de ruptura 

FS 

Talude 15º Talude 30º Talude 45º 

0,30 10,32 5,82 4,87 

0,60 5,77 3,19 2,60 

0,90 4,26 2,32 1,84 

1,20 3,50 1,88 1,47 

 

Figura 4.32 - Gráfico da relação FS versus profundidade da superfície de ruptura para condição 

de talude completamente saturado sem raiz de vetiver. 

Deve-se notar também que quanto maior a profundidade da linha potencial de ruptura 

maior a diferença entre os valores do FS na condição parcialmente saturada e na condição 

saturada, sendo que esta diferença variou em média entre 11% e 21% aproximadamente 

(tabela 4.21). 
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Tabela 4.21 - Porcentual de redução do FS do solo sem raiz na condição saturada em relação ao 

solo parcialmente saturado. 

Profundidade da superfície 

potencial de ruptura 

FS 

Talude 15º Talude 30º Talude 45º 

0,3 12,08% 13,05% 13,47% 

0,6 15,54% 16,50% 16,86% 

0,9 18,34% 19,29% 19,42% 

1,2 29,98% 31,61% 32,51% 

 

4.2.2 Taludes com a presença de raízes de vetiver 

Estabilidade de talude parcialmente saturado - Método do talude infinito 

Segundo Fiori (2015), Jotinsakasa et al. (2015), Tabalipa e Fiori (2008) e Wu, McKinnell 

e Swantson (1979), nos solos que contém raízes, a ruptura por cisalhamento deve 

considerar necessariamente, a resistência à ruptura do sistema solo-raiz. O efeito das 

raízes da vegetação na resistência ao cisalhamento pode ser considerado como uma 

componente coesiva aos parâmetros do solo. 

Para os parâmetros do solo contendo raízes de vetiver, foram utilizados os resultados dos 

ensaios de cisalhamento direto para cada uma das amostras indeformadas relativa à 

profundidade em que a mesma foi coletada (tabela 4.22). 

Tabela 4.22 - Parâmetros utilizados no cálculo de estabilidade do talude com a presença do 

sistema de raízes de vetiver. 

(i) 

graus 

(cs +cr) 

KPa 

Ângulo de 

atrito (φ) 

graus 

(Ɣnat) 

KN/m2 

Superfície 

potencial de 

ruptura (z) m 

Superfície 

seca h1 (m) 

Superfície 

hídrica h2 

(m) 

(Ɣsat) 

KN/m3 

(Ɣsub) 

KN/m3 

15 

65,04 34,66 16,23 0,30 0,15 0,15 18,13 8,33 

58,48 31,56 14,48 0,60 0,30 0,30 17,32 7,52 

42,07 34,08 14,52 0,90 0,45 0,45 16,71 6,91 

17,17 34,18 14,69 1,20 0,60 0,60 17,63 7,83 

30 

65,04 34,66 16,23 0,30 0,15 0,15 18,13 8,33 

58,48 31,56 14,48 0,60 0,30 0,30 17,32 7,52 

42,07 34,08 14,52 0,90 0,45 0,45 16,71 6,91 

17,17 34,18 14,69 1,20 0,60 0,60 17,63 7,83 

45 

65,04 34,66 16,23 0,30 0,15 0,15 18,13 8,33 

58,48 31,56 14,48 0,60 0,30 0,30 17,32 7,52 

42,07 34,08 14,52 0,90 0,45 0,45 16,71 6,91 

17,17 31,18 14,69 1,20 0,60 0,60 17,63 7,83 
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Para o solo parcialmente saturado com a presença do sistema de raiz de vetiver, a equação 

utilizada para o cálculo do FS de acordo com Fiori (2015) pode ser expressa como: 

Assim a equação do FS poderá ser expressa como: 

 𝐹𝑆 =  
(𝑐𝑠+𝑐𝑟)+[(ℎ1𝛾𝑛𝑎𝑡+ ℎ2𝛾𝑠𝑢𝑏+ 𝑃𝑎)𝑐𝑜𝑠2𝑖 tan 𝜑

[(ℎ1𝛾𝑛𝑎𝑡+ ℎ2𝛾𝑠𝑢𝑏+ℎ2𝛾𝑎+𝑃𝑎) sin 𝑖+𝐹𝑣𝑒] cos 𝑖
 (4.4) 

Onde: 

▪ FS = fator de Segurança da vertente; 

▪ cs = coesão do solo (KN/m2); 

▪ cr = coesão devido à presença das raízes (KN/m2); 

▪ h1 = altura do solo seco (m); 

▪ nat = peso específico natural do solo (KN/m3); 

▪ h2 = altura do solo submerso (m); 

▪ sub = peso específico submerso do solo; 

▪ a = peso específico da água (KN/m3); 

▪ i = ângulo de inclinação da vertente (graus); 

▪ φ = ângulo de atrito interno do solo (graus); 

▪ Pa = sobrecarga exercida pela vegetação sobre o solo (KN/m2); 

▪ Fe = força exercida pelo vento paralelo à superfície no sentido descendente 

(KN/m2); 

▪ T = força de tração a que estão submetidas as raízes no plano de ruptura 

(KN/m). 

Assim como realizado para as análises do FS dos taludes sem a presença de vegetação, 

as mesmas condições foram aplicadas ao solo com a presença de vetiver. Desse modo 

foram simulados três taludes com a presença de vegetação, 15º, 30º e 45º cujas 

propriedades dos materiais foram as mesmas do solo com raiz para cada uma das 

profundidades analisadas nas amostras indeformadas. 

As superfícies potenciais de ruptura variaram nas profundidades de 0,30, 0,60, 0,90 e 

1,20 metros, sempre paralelas ao talude e na condição parcialmente saturada foi 
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acrescentada a linha d’água sempre na metade da distância entre a linha potencial de 

ruptura e a superfície. 

Assim como no solo sem a presença de raízes o FS apresentou comportamento inverso 

em relação ao aumento da profundidade da superfície potencial de ruptura. Os valores de 

FS para rupturas de 0,30 m de profundidade foram extremamente elevados, entretanto os 

valores caem rapidamente com o aumento da profundidade da superfície potencial de 

ruptura (tabela 4.23 e figura 4.33). 

Tabela 4.23 - Valores de FS para taludes com diferentes inclinações na condição parcialmente 

saturada e presença de raízes de vetiver. 

Profundidade da superfície 

potencial de ruptura 

FS 

Talude 15º Talude 30º Talude 45º 

0,30 52,96 31,27 27,17 

0,60 27,09 15,82 13,64 

0,90 14,72 8,50 7,21 

1,20 6,17 3,48 2,83 

 

 

Figura 4.33 - Gráfico da relação FS versus profundidade da superfície de ruptura para condição 

de talude parcialmente saturado com raiz de vetiver. 
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A presença do sistema de raízes de vetiver no solo aumentou substancialmente o valor da 

coesão aparente do solo entre a superfície do terreno e aproximadamente um metro de 

profundidade. A coesão adicional contribuiu para o aumento do FS dos taludes simulados. 

Estabilidade de talude 100% saturado - Método do talude infinito 

A condição completamente saturada foi estuda para os taludes com ângulo variando entre 

15º, 30º e 45º, com linhas potenciais de ruptura variando entre 0,30, 0,60, 0,90 e 1,20 m 

de profundidade e altura de linha d’água junto à superfície do solo. 

Para o cálculo do FS do talude completamente saturado com a presença de vetiver foi 

utilizada a equação: 

 𝐹𝑆 =  
𝑐𝑠+𝑐𝑟+(𝑧𝛾𝑠𝑢𝑏+ 𝑃𝑎)𝑐𝑜𝑠2𝑖 tan 𝜑

[(𝛾𝑠𝑎𝑡𝑧+ 𝑃𝑎) sin 𝑖+ 𝐹𝑣𝑒] cos 𝑖
 (4.5) 

Onde: 

▪ cs = coesão do solo (KN/m2); 

▪ cr = coesão devido à presença das raízes (KN/m2); 

▪ z = profundidade da linha potencial de ruptura; 

▪ Ɣsub = peso específico submerso do solo; 

▪ Pa = sobrecarga exercida pela vegetação sobre o solo (KN/m2); 

▪ i = ângulo de inclinação da vertente (graus); 

▪ φ = ângulo de atrito interno do solo (graus); 

▪ Fve = força exercida pelo vento paralelo à superfície no sentido descendente 

(KN/m2). 

As análises da tabela 4.24 e da figura 4.34 demonstram que embora os valores para o FS 

dos taludes hipotéticos ainda estejam mais elevados que a condição sem raiz de vetiver, 

houve uma redução quando comparada com a condição parcialmente saturada devido ao 

maior efeito da poropressão (tabela 4.24 e figura 4.34). 
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Tabela 4.24 - Valores de FS para taludes com diferentes inclinações na condição completamente 

saturada e presença de raízes de vetiver. 

Profundidade da superfície 

potencial de ruptura 

FS 

Talude 15º Talude 30º Talude 45º 

0,30 46,56 27,19 23,51 

0,60 22,88 13,21 11,34 

0,90 12,02 6,86 5,81 

1,20 4,32 2,38 1,91 

 

 

Figura 4.34 - Gráfico da relação FS versus profundidade da superfície de ruptura para condição 

de talude parcialmente saturado com raiz de vetiver. 

O aumento da coluna d’água no solo contribuiu para a redução do FS em cerca de 12,43% 

para profundidades de 0,30 m até 29,74% para profundidade de 1,20 no talude de 45º de 

inclinação. Ou seja, quanto maior a profundidade, o efeito da coluna d’água no solo será 

responsável por uma depleção mais acentuada dos valores de FS para um solo com raiz 

(tabela 4.25). 
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Tabela 4.25 - Porcentual de redução do FS do solo sem raiz na condição saturada em relação ao 

solo parcialmente saturado. 

Profundidade da superfície 

potencial de ruptura 

FS 

Talude 15º Talude 30º Talude 45º 

0,3 12,43% 13,43% 13,88% 

0,6 15,74% 16,74% 17,15% 

0,9 18,00% 18,97% 19,15% 

1,2 27,84% 29,60% 29,74% 

 

4.2.3 Comparativos de taludes vegetados e não vegetados - Método talude infinito 

Nesta seção são apresentados comparativos entre a condição simulada para um talude 

sem a presença de raízes e um talude com a presença do SV. O objetivo é se comprovar 

a contribuição positiva que a planta pode trazer para projetos de bioengenharia de taludes, 

contra escorregamentos. 

Os resultados dos valores de FS apresentados nas seções anteriores demonstraram os 

efeitos da presença do sistema de raízes do vetiver nos parâmetros geotécnicos do solo e 

como estes podem alterar as condições de estabilidade de um talude de solo a depender 

da altura da coluna d’água. A tabela 4.26 e as figuras 4.35 a 4.37, a seguir, apresentam 

uma comparação entre os resultados das análises de estabilidade para os taludes na 

condição sem a presença de vegetação e com a presença do vetiver (tabela 4.26 e figuras 

4.35 a 4.37). 

Tabela 4.26 - Comparativo de resultados do FS para talude na condição parcialmente saturado. 

Ângulo talude Plano potencial de ruptura (m) Altura NA (m) FS talude sem raiz FS talude com raiz 

15o 

0,3 0,15 11,90 52,96 

0,6 0,30 6,93 27,09 

0,9 0,45 5,28 14,72 

1,2 0,60 4,45 6,17 

30o 

0,3 0,15 6,65 31,27 

0,6 0,30 3,78 15,82 

0,9 0,45 2,82 8,50 

1,2 0,60 2,35 3,48 

45o 

0,3 0,15 5,49 27,17 

0,6 0,30 3,01 13,64 

0,9 0,45 2,18 7,21 

1,2 0,60 1,77 2,83 
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Figura 4.35 - Gráfico comparativo dos valores de FS do talude sem e com vetiver na condição 

parcialmente saturada e 15º de inclinação. 

 

Figura 4.36 - Gráfico comparativo dos valores de FS do talude sem e com vetiver na condição 

parcialmente saturada e 30º de inclinação. 
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Figura 4.37 - Gráfico comparativo dos valores de FS do talude sem e com vetiver na condição 

parcialmente saturada e 45º de inclinação. 

A análise da tabela 4.26 e das figuras 4.35 a 4.37, comprova que a presença do sistema 

de raízes do vetiver no solo sob condição parcialmente saturado foi responsável pelo 

incremento do FS para os três taludes hipotéticos simulados (15º, 30º, e 45º). 

O aumento do FS variou de 4,95 vezes para o solo com vetiver na profundidade de 0,30 m 

a 1,69 vezes para a profundidade de 1,20 m no talude de 45º de inclinação. No talude de 

30º de inclinação o FS foi 4.70 vezes maior na presença de raízes de vetiver para a 

profundidade de ruptura de 0,30 m e 1,48 vezes na profundidade de 1,20 m. Já para o 

talude de 15º de inclinação a variação foi de 4,45 vezes a 1,39. 

Embora o talude não esteja em condição instável mesmo sem a presença de vegetação, 

ou seja, nas condições simuladas o FS sempre se manteve maior que “1,00”, a 

contribuição das raízes de vetiver foi responsável por um incremento significativo na 

estabilidade. 

Também se observa que a diferença entre o FS do talude vegetado tende a se igualar ao 

FS do talude sem raiz devido à redução da coesão adicional provocada pela presença das 

plantas no solo a medida que a superfície potencial de ruptura torna-se mais profunda. 

Esse fato é atribuído a redução da densidade de raízes de vetiver com a profundidade, 

principalmente das raízes de menor diâmetro. 
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Tabela 4.27 - Relação entre os valores de FS para o solo com raiz e sem raiz na condição 

parcialmente saturado. 

Profundidade da superfície 

potencial de ruptura 
Talude 15º Talude 30º Talude 45º 

0,3 4,45 4,70 4,95 

0,6 3,91 4,19 4,53 

0,9 2,79 3,01 3,31 

1,2 1,39 1,48 1,60 

 

De acordo com Truong, Van e Pinners (2008), a aplicação do vetiver deve ser utilizada 

para ângulos de talude controlados, pois os efeitos das raízes podem deixar de serem 

positivos com inclinações maiores que 45º dessa forma as simulações se limitaram a este 

valor. 

Assim como na situação de solo parcialmente saturado, o FS também apresentou redução 

dos valores com o aumento da profundidade, devido à redução da densidade de raízes e a 

consequente diminuição da influência na coesão adicional. 

A seguir na tabela 4.28 e nas figuras 4.38 a 4.40 estão representadas as relações entre os 

valores do FS para cada um dos taludes simulados (15º,30º e 45º) bem como as diferentes 

profundidades da superfície potencial de ruptura na condição parcialmente saturada e 

saturada (tabela 4.28 e figuras 4.38 a 4.40). 

Tabela 4.28 - Comparativo de resultados do FS para talude na condição completamente 

saturado. 

Ângulo Talude Plano Potencial de Ruptura Altura NA FS talude Sem Raiz FS talude Com Raiz 

15o 

0,30 0,30 10,32 46,56 

0,60 0,60 5,77 22,88 

0,90 0,90 4,26 12,02 

1,20 1,20 3,50 4,32 

30o 

0,3 0,15 5,82 27,19 

0,6 0,30 3,19 13,21 

0,9 0,45 2,32 6,86 

1,2 0,60 1,88 2,38 

45o 

0,3 0,15 4,87 23,51 

0,6 0,30 2,60 11,34 

0,9 0,45 1,84 5,81 

1,2 0,60 1,47 1,91 
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Figura 4.38 - Gráfico comparativo dos valores de FS do talude sem e com vetiver na condição 

parcialmente saturada e 15º de inclinação. 

 

Figura 4.39 -  Gráfico da relação entre FS do talude sem vegetação e com vetiver na condição 

saturada e 30º de inclinação. 
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Figura 4.40 - Gráfico da relação entre FS do talude sem vegetação e com vetiver na condição 

saturada e 45º de inclinação. 
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vezes maior que o solo sem raiz em uma inclinação de 27º; Utilizando-se as condições 

geométricas citadas e os resultados desta pesquisa as relações entre os valores de FS 

foram de 2,44 e 2,31, ou seja, valores muito próximos considerando que os ensaios foram 

realizados in situ e no laboratório respectivamente. 

4.3 ANÁLISE DE ESTABILIDADE - MODELAGEM NUMÉRICA 

Além das análises de estabilidade calculadas pelo método do talude infinito, foram 

desenvolvidas simulações numéricas no software SLIDE de propriedade de SoilVision 

Inc. Canadá. As mesmas condições foram inseridas no software em um total de 48 

simulações (tabela 4.29). 

Tabela 4.29 - Dados dos parâmetros do solo utilizados na simulação numérica. 

Material Coesão (KPa) Ângulo de atrito (graus) 

Solo sem raiz 11,73 37,14 

Solo com raiz (0,00 a 0,30 m) 65,04 34,66 

Solo com raiz (0,30 a 0,60 m) 58,48 31,56 

Solo com raiz (0,60 a 0,90 m) 42,07 34,08 

Solo com raiz (0,90 a 1,20 m) 17,17 34,18 

 

Os métodos de cálculo utilizados nas simulações numéricas computacionais foram 

Bishop Simplificado e Janbu Simplificado, por serem estimativas amplamente utilizadas 

na indústria geotécnica e de fácil compreensão. Todos os resultados foram compilados 

em tabelas e gerados gráficos comparativos das diferentes situações dos taludes. 

Para simular a presença da vegetação nos taludes foram projetadas linhas de vetiver a 

cada 1 metro de afastamento horizontal nos taludes, sendo que cada linha possui 0,30 m 

de largura, de acordo com a medida do diâmetro da base do exemplar de vetiver utilizado 

na pesquisa. Assim como no método do talude infinito três diferentes ângulos de 

inclinação da face do talude foram analisados (15º, 30º e 45º) (figura 4.41). 



 

183 

(a) 

 

(b) 

 

(c) 

 

Figura 4.41 - (a) Talude com 15º de inclinação, (b) talude com 30º de inclinação e (c) talude 

com 45º de inclinação. Todas as imagens geradas a partir do software Slide. 

Devido as diferentes características do solo com a presença de raízes de vetiver estudados 

em diferentes profundidades foram criadas as regiões para permitir se inserir as 

características geotécnicas de acordo com a profundidade e a presença de raízes de 

vetiver. A cor amarela representa o trecho de 0,00 a 0,30 m de profundidade com a 

presença de raízes de vetiver e assim por diante até a cor verde escura que representa o 

último trecho estudado na profundidade de 0,90 a 1,20 m. A cada um dos trechos foi 
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atribuída uma característica de coesão e ângulo de atrito de acordo com os resultados 

laboratoriais (figura 4.42). 

 

Figura 4.42 - Características geométricas das simulações realizadas no software. 

Para que as curvas potenciais de ruptura fossem limitadas ao trecho contendo as raízes de 

vetiver foi inserida no desenho uma base rochosa. A presença da base rochosa foi 

combinada com um formato de curva de ruptura composta, sendo parte circular e parte 

linear, dado que o raio de busca das curvas potenciais utilizados no método de Grid e 

Tangente são muito grandes para o pequeno trecho de solo em que efetivamente se 

desejava estudar (figura 4.43). 

 

Figura 4.43 - Curva de ruptura composta, circular e linear (Soilvision, 2017). 
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A presença de água no talude foi simulada a partir da inserção da linha d´água no software 

esta característica foi inserida como (Water Table) e a presença de água foi aplicada a 

todos tipos de solos utilizados na simulação. Duas condições diferentes relacionadas a 

presença de água no talude foram estudadas, sendo a primeira com a linha d’água junto à 

superfície do talude e a outra em com a água na metade da distância entre a superfície a 

linha potencial de ruptura, no contato entre a camada de solo e a base de rocha (figura 

4.44 a e b). 

(a) 

 

(b) 

 

Figura 4.44 - (a) linha d’água localizada na superfície do talude; (b) linha d´água localizada na 

metade da distância entre a superfície a camada rochosa. 
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4.3.1 Análise numérica do talude sem raízes de vetiver 

Talude parcialmente saturado 

Os resultados das estimativas de FS para o talude sem a presença de vetiver em condição 

parcialmente saturada foram compilados na tabela 4.30, a seguir. De acordo com a análise 

da tabela pode-se verificar que os valores variaram segundo duas premissas, a primeira o 

aumento do ângulo de inclinação do talude e o aumento da profundidade da camada de 

solo (tabela 4.30). 

Tabela 4.30 - Resultados dos valores de FS para o solo sem a presença de raízes de vetiver 

parcialmente saturado. 

FS - Talude sem Raiz - Parcialmente Saturado 

Ângulo 

talude 

Profundidade da superfície 

potencial de ruptura 
Altura NA 

Manual Software 

Talude infinito Bishop Simplified Janbu Simplified 

15 

0,30 0,15 11,900 26,00 25,97 

0,60 0,30 6,932 13,28 13,24 

0,90 0,45 5,277 9,42 9,37 

1,20 0,60 4,449 7,62 7,56 

30 

0,30 0,15 6,647 11,03 10,98 

0,60 0,30 3,780 5,98 5,92 

0,90 0,45 2,824 4,80 4,75 

1,20 0,60 2,346 3,43 3,39 

45 

0,30 0,15 5,493 7,40 7,32 

0,60 0,30 3,010 3,88 3,83 

0,90 0,45 2,182 2,80 2,75 

1,20 0,60 1,768 2,16 2,12 

 

A comparação entre os valores de FS estimados pelo método do talude infinito e das 

simulações numéricas para Bishop e Janbu revelou que estes apresentaram valores mais 

conservadores. Entretanto a diferença se mostrou maior para o talude de 15º de inclinação, 

variando entre 41% e 54%, no talude de 45º a diferença diminuiu com a profundidade 

variando de 25% a 16% para profundidade de plano de ruptura de 1,20 m (tabela 4.31). 
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Tabela 4.31 - Diferença entre os valores de FS do método do talude infinito em relação ao 

método de Bishop e Janbu Simplificado. 

FS - Talude sem raiz 

Bishop Simplified Janbu Simplified 

45,77% 45,82% 

52,20% 52,36% 

56,02% 56,32% 

58,39% 58,85% 

60,26% 60,54% 

63,21% 63,85% 

58,83% 59,45% 

68,40% 69,20% 

74,23% 75,04% 

77,58% 78,59% 

77,93% 79,35% 

81,85% 83,40% 

 

Os resultados das modelagens numéricas podem ser visualizados no programa 

INTERPRET do software SLIDE. Este software permitiu verificar a posição da superfície 

potencial de ruptura estimada bem como acessar as informações de cada uma das fatias 

(figuras 4.45 a 4.47). 

 

Figura 4.45 - Superfície potencial de ruptura calculada para o talude de 15º de inclinação no 

método de Janbu Simplificado condição parcialmente saturado. 
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Figura 4.46 - Superfície potencial de ruptura calculada para o talude de 30º de inclinação no 

método de Bishop Simplificado condição parcialmente saturado. 

 

Figura 4.47 - Superfície potencial de ruptura calculada para o talude de 45º de inclinação no 

método de Bishop Simplificado condição parcialmente saturado. 
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A análise das figuras 4.45 a 4.47 permite visualizar que as superfícies de ruptura se 

localizaram no terço inferior do talude para as inclinações de 15º e 30º e no meio de talude 

para a inclinação de 45º. 

Talude completamente saturado 

A presença de água no talude completamente saturado foi simulada posicionando-se a 

linha d’água na superfície do talude. Os resultados assim como na condição parcialmente 

saturada também decrescem com o aumento da profundidade da camada de solo bem 

como o aumento da inclinação do talude (tabela 4.32). 

As estimativas realizadas pelo método do talude infinito para o talude sem vegetação 

completamente saturado também mostram uma diferença entre o método do talude 

infinito e os métodos de Bishop e Janbu Simplificado. A diferença é maior para o talude 

de inclinação de 15º variando entre 28% e 58% e menor para o talude de 45º de inclinação, 

onde os valores variaram entre 3,61% e 26% para profundidades de 1,20 e 0,30 m do 

plano de ruptura (tabela 4.32). 

Tabela 4.32 - Resultados dos valores de FS para o solo sem a presença de raízes de vetiver 

completamente saturado. 

FS - Talude sem raiz - Completamente Saturado 

Ângulo 

talude 

Profundidade da superfície potencial 

de ruptura 

Altura 

NA 

Manual Software 

Talude 

infinito 

Bishop 

Simplified 

Janbu 

Simplified 

15 

0,30 0,30 10,317 24,71 24,68 

0,60 0,60 5,773 11,93 11,9 

0,90 0,90 4,258 8,1 8,06 

1,20 1,20 3,501 4,98 4,92 

30 

0,3 0,30 5,817 10,35 10,3 

0,6 0,60 3,194 5,3 5,25 

0,9 0,90 2,319 3,61 3,57 

1,2 1,20 1,882 2,16 2,13 

45 

0,3 0,30 4,873 6,67 6,61 

0,6 0,60 2,601 3,29 3,24 

0,9 0,90 1,844 2,15 2,12 

1,2 1,20 1,465 1,55 1,52 
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Tabela 4.33 - Diferença entre os valores de FS para o método de Bishop e Janbu Simplificado 

em relação ao método do talude infinito no talude saturado. 

FS - Talude sem raiz - Completamente Saturado 

Bishop Simplified Janbu Simplified 

41,76% 41,82% 

48,37% 48,49% 

52,59% 52,85% 

70,28% 71,14% 

56,23% 56,50% 

60,19% 60,76% 

64,27% 64,99% 

87,04% 88,26% 

73,01% 73,68% 

79,03% 80,25% 

85,58% 86,79% 

94,84% 96,71% 

 

Após a inserção dos parâmetros geotécnicos e a da definição da geometria, foi acessado 

o programa INTERPRET que é parte do software SLIDE e disponibiliza a visualização 

dos resultados das estimativas (figuras 4.48 a 4.50). 

 

Figura 4.48 - Superfície potencial de ruptura calculada para o talude sem raiz e 15º de 

inclinação e 1,20 m de espessura de solo no método de Bishop Simplificado. 
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Figura 4.49 - Superfície potencial de ruptura calculada para o talude sem raiz e 30º de 

inclinação e 1,20 m de espessura de solo no método de Bishop Simplificado. 

 

Figura 4.50 - Superfície potencial de ruptura calculada para o talude sem raiz e 45º de 

inclinação e 1,20 m de espessura de solo no método de Bishop Simplificado. 

4.3.2 Análise numérica do talude com raiz de vetiver 

As condições de estudo para o talude com a presença do sistema de raízes de vetiver 

foram as mesmas dos taludes sem a raiz. No total três taludes com inclinações de 15º, 30º 

e 45º nas condições parcialmente saturado, nível d’água na metade da distância entre a 

superfície e o plano de contato entre o solo e a base rochosa e completamente saturado 

com o nível d’água junto à superfície do terreno. 
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Talude parcialmente saturado 

Os resultados obtidos nas simulações numéricas do talude com a presença de vegetação 

demonstram que quanto maior a inclinação do talude e maior a espessura da camada de 

solo menores os valores dos FS encontrados (tabela 4.34). 

Tabela 4.34 - Resultados dos valores de FS para o solo com a presença de raízes de vetiver 

parcialmente saturado. 

FS - Talude com raiz - Parcialmente Saturado 

Ângulo 

talude 

Plano potencial de 

ruptura 
Altura NA 

Manual Software 

Talude infinito Bishop Simplified Janbu Simplified 

15 

0,30 0,30 52,960 40,65 40,58 

0,60 0,60 27,086 19,68 19,6 

0,90 0,90 14,717 12,86 12,79 

1,20 1,20 6,171 9,19 9,08 

30 

0,3 0,30 31,271 17,27 17,18 

0,6 0,60 15,821 9,09 9,04 

0,9 0,90 8,497 5,83 5,76 

1,2 1,20 3,482 4,25 4,17 

45 

0,3 0,30 27,167 12,37 12,28 

0,6 0,60 13,644 6,08 5,99 

0,9 0,90 7,212 3,84 3,77 

1,2 1,20 2,835 2,58 2,51 

 

Os resultados dos valores de FS também variaram em função do método utilizado, sendo 

que o método do talude infinito se mostrou mais conservador quando comparado com o 

método de Bishop e Janbu Simplificado. 

Para o talude de 15º de inclinação o método do talude infinito apresentou resultados de 

FS maiores para espessura de solo de 0,30 m e 0,60 m e para espessura da camada de solo 

de 0,90 m os valores mantiveram-se praticamente iguais para todos os métodos de 

estimativa de FS. Por último na espessura de 1,20 m de camada de solo o FS foi mais 

conservador nos métodos utilizados na análise numérica. 

No talude de 30º de inclinação o método do talude infinito se mostrou mais conservador 

para as espessuras da camada de solo de 0,30 m a 0,90 m e para espessura de 1,20 m os 

métodos de Bishop e Janbu Simplificado foram mais conservadores. Quanto a inclinação 

de 45º todos os resultados apresentaram-se mais conservadores para o método do talude 
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infinito quando comparado com os resultados da modelagem numérica pelos métodos de 

Bishop e Janbu Simplificado (tabela 4.35). 

Tabela 4.35 - Diferença entre os valores de FS para o método de Bishop e Janbu Simplificado 

em relação ao método do talude infinito no talude parcialmente saturado. 

FS - Talude com raiz 

Bishop Simplified Janbu Simplified 

130,3% 130,5% 

137,7% 138,2% 

114,5% 115,1% 

67,1% 68,0% 

181,1% 182,0% 

174,0% 175,0% 

145,8% 147,6% 

81,9% 83,5% 

219,6% 221,3% 

224,3% 227,7% 

187,8% 191,2% 

109,7% 112,7% 

 

A visualização dos resultados das estimativas de FS a partir da análise numérica 

demonstrou que para o talude com 15º de inclinação a superfície potencial de ruptura 

localizou-se no terço superior, formando uma ruptura pela “crista” do talude. Para as 

inclinações de 30º e 45º a curva potencial de ruptura também se localiza na parte superior, 

demonstrando ser esta um ponto de atenção nos projetos de bioengenharia de taludes com 

SV (figuras 4.51 a 4.53). 

 

Figura 4.51 - Superfície potencial de ruptura calculada para o talude com raiz, parcialmente 

saturado, 15º de inclinação e 1,20 m de espessura de solo no método de Bishop Simplificado. 
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.  

Figura 4.52 - Superfície potencial de ruptura calculada para o talude com raiz, parcialmente 

saturado e 30º de inclinação e 1,20 m de espessura de solo no método de Janbu Simplificado. 

 

Figura 4.53 - Superfície potencial de ruptura calculada para o talude com raiz, parcialmente 

saturado e 45º de inclinação e 1,20 m de espessura de solo no método de Janbu Simplificado. 
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Talude completamente saturado 

Os resultados das análises numéricas para o talude completamente saturado com a 

presença de raízes de vetiver estão apresentados na tabela 4.36, a seguir. 

Tabela 4.36 - Resultados dos valores de FS para o solo com a presença de raízes de vetiver 

completamente saturado. 

FS talude com Raiz - Completamente saturado 

Ângulo Talude 
Plano potencial 

de ruptura 
Altura NA 

Manual Software 

Talude infinito Bishop Simplified Janbu Simplified 

15 

0,30 0,30 46,560 40,65 40,58 

0,60 0,60 22,884 19,68 19,6 

0,90 0,90 12,017 12,86 12,79 

1,20 1,20 4,324 9,19 9,08 

30 

0,3 0,30 27,189 17,27 17,18 

0,6 0,60 13,214 9,09 9,04 

0,9 0,90 6,862 5,83 5,76 

1,2 1,20 2,380 4,25 4,17 

45 

0,3 0,30 23,509 12,37 12,28 

0,6 0,60 11,341 6,08 5,99 

0,9 0,90 5,813 3,84 3,77 

1,2 1,20 1,913 2,58 2,51 

 

A análise da tabela 4.36 apresenta resultados de FS menores que os apresentados para os 

taludes parcialmente saturados. A presença de água até a superfície do terreno aumenta o 

peso do solo e consequentemente a contribuição para as componentes cisalhantes 

responsáveis pela instabilização do talude. Além disso a poropressão aumenta podendo 

reduzir os efeitos da coesão e do ângulo de atrito reduzindo ainda mais o FS. 

As variações entre os métodos de estimativa também apresentaram comportamentos 

semelhantes ao solo com presença de raízes parcialmente saturado. Para a inclinação de 

15º o método do talude infinito foi mais conservador para todas as espessuras de solo, 

sendo praticamente iguais para 0,90 m e menos conservador na espessura de 1,20 m de 

solo. Nos taludes com inclinação de 30º e 45º o método do talude infinito foi mais 

conservador em praticamente todos os resultados com exceção do talude de 30º e 1,20 m 

de espessura de solo (tabela 4.37). 
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Tabela 4.37 - Diferença entre os valores de FS para o método de Bishop e Janbu Simplificado 

em relação ao método do talude infinito no talude saturado. 

FS - Talude com raiz 

Bishop Simplified Janbu Simplified 

114,5% 114,7% 

116,3% 116,7% 

93,5% 94,0% 

47,0% 47,6% 

157,4% 158,3% 

145,3% 146,1% 

117,7% 119,1% 

56,0% 57,1% 

190,1% 191,4% 

186,5% 189,3% 

151,3% 154,1% 

74,0% 76,1% 

 

A partir das análises das figuras 4.54 a 4.56 pode-se concluir que as curvas de ruptura se 

concentraram na parte inferior do talude, sendo que para o talude de 15º a curva potencial 

de ruptura passa pelo pé do talude. Para o talude 30º a curva se posicionou no terço 

inferior, mas não passa pelo “pé” do talude e para a inclinação de 45º a curva de ruptura 

localiza-se na metade do talude (figuras 4.54 a 4.56). 

 

Figura 4.54 - Superfície potencial de ruptura calculada para o talude com raiz e 15º de 

inclinação e 1,20 m de espessura de solo no método de Janbu Simplificado. 
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Figura 4.55 - Superfície potencial de ruptura calculada para o talude com raiz e 30º de 

inclinação e 1,20 m de espessura de solo no método de Janbu Simplificado. 

 

Figura 4.56 - Superfície potencial de ruptura calculada para o talude com raiz e 45º de 

inclinação e 1,20 m de espessura de solo no método de Janbu Simplificado. 
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4.3.3 Comparativos de taludes vegetados e não vegetados - Análise numérica 

computacional 

Após terem sido realizadas as análises numéricas no software SLIDE para cada uma das 

situações estudadas procedeu-se a comparação entre os resultados de FS dos taludes sem 

a presença de vegetação em relação aos taludes com a presença das linhas de vetiver 

plantadas com espaçamento horizontal de metro a metro. 

Apesar de todos os resultados das análises numéricas terem apresentados resultados de 

FS acima de “1” (FS> 1), o foco do estudo da dissertação não se pautava na estabilidade 

do talude em si, mas na diferença dos valores sem a presença de vetiver e com a presença 

das raízes. A partir da análise da tabela 4.38 fica evidente a contribuição do sistema de 

raízes de vetiver para o aumento do FS do talude em todas as condições analisadas e para 

todas as inclinações hipotéticas estudadas (tabela 4.38). 

Na condição parcialmente saturada, com a linha d’água na metade da espessura da 

camada de solo a variação do FS foi 86% maior com a presença de vetiver para inclinação 

de 15º e espessura da camada de solo de 0,30m. A contribuição das raízes de vetiver 

diminuiu com o aumento da espessura da camada de solo, chegando a 19% de aumento 

na contribuição do FS na espessura de 1,20 m. Essa redução é associada a menor 

densidade de raízes do SV com a profundidade o que resultada consequentemente em 

menores valores de coesão e ângulo de atrito. 

No talude de 30º de inclinação a contribuição das raízes de vetiver para o aumento do FS 

foi de 100% no método de Bishop Simplificado e 86% no método de Janbu Simplificado 

na espessura de 0,30m de camada de solo reduzindo até 18% aproximadamente para 

espessura de solo de 1,20 m. Por fim na inclinação de 45º as raízes de vetiver aumentaram 

o FS do talude em relação a condição sem raiz em aproximadamente 50% para espessura 

de 0,30 m, ou seja, menor do que nas inclinações inferiores. Entretanto para a espessura 

de camada de solo de 1,20 m a contribuição das raízes de vetiver no aumento do FS foi 

de aproximadamente 34%, praticamente o dobro da mesma situação nos taludes com 

menor inclinação (tabela 4.39). 
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Tabela 4.38 - Resultados de FS para os taludes com e sem raízes de vetiver obtidos pela 

modelagem numérica para condição parcialmente saturada. 

Condição parcialmente saturada 

Ângulo 

talude 

Plano potencial de 

ruptura 

Altura 

NA 

FS talude sem raiz FS talude com raiz 

Bishop 

Simplified 

Janbu 

Simplified 

Bishop 

Simplified 

Janbu 

Simplified 

15 

0,3 0,15 26,00 25,97 40,65 40,58 

0,6 0,30 13,28 13,24 19,68 19,6 

0,9 0,45 9,42 9,37 12,86 12,79 

1,2 0,60 7,62 7,56 9,19 9,08 

30 

0,3 0,15 11,03 10,98 17,27 17,18 

0,6 0,30 5,98 5,92 9,09 9,04 

0,9 0,45 4,80 4,75 5,83 5,76 

1,2 0,60 3,43 3,39 4,25 4,17 

45 

0,3 0,15 7,40 7,32 12,37 12,28 

0,6 0,30 3,88 3,83 6,08 5,99 

0,9 0,45 2,80 2,75 3,84 3,77 

1,2 0,60 2,16 2,12 2,58 2,51 

 

Tabela 4.39 - Contribuição em porcentagem no aumento do FS dos taludes devido à presença 

das raízes de vetiver. 

Bishop Simplified Janbu Simplified 

156,3% 156,3% 

148,2% 148,0% 

136,5% 136,5% 

120,6% 120,1% 

156,6% 156,5% 

152,0% 152,7% 

121,5% 121,3% 

123,9% 123,0% 

167,2% 167,8% 

156,7% 156,4% 

137,1% 137,1% 

119,4% 118,4% 

 

As figuras 4.57 a 4.59 a seguir apresentam os gráficos comparativos que demonstram os 

valores de FS para os taludes nas três inclinações estudadas, 15º, 30º e 45º na condição 

parcialmente saturada com e sem a presença de raízes de vetiver. Para efeitos práticos 

apenas os resultados pelo método de Bishop Simplificado são apresentados. 
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Figura 4.57 - Gráfico da relação entre FS do talude sem e com vetiver na condição parcialmente 

saturada e 15º de inclinação. 

 

Figura 4.58 - Gráfico da relação entre FS do talude sem e com vetiver na condição parcialmente 

saturada e 30º de inclinação. 
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Figura 4.59 - Gráfico da relação entre FS do talude sem e com vetiver na condição parcialmente 

saturada e 45º de inclinação. 

A análise das figuras 4.57 a 4.59 evidencia a contribuição das raízes de vetiver no 

aumento do FS em todas as situações estudadas para os taludes parcialmente saturados. 

As diferenças diminuem com a profundidade no solo e os resultados tendem a se igualar 

devido à redução dos efeitos de atirantamento do vetiver com a redução da densidade de 

raízes. 

Na condição saturada as mesmas relações foram estudadas e os resultados do FS 

encontrados na análise numérica computacional estão disponíveis na tabela 4.40. Para o 

talude com 15º de inclinação o FS variou entre “18” e “7” para o solo sem raiz e entre 

“34” e “8,80”. Para os taludes de 30º e 45º a relação entre a condição vegetada e não 
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Tabela 4.40 - Resultados de FS para os taludes com e sem raízes de vetiver obtidos pela 

modelagem numérica para condição saturada. 

Condição Saturada 

Ângulo 

talude 

Plano potencial de 

ruptura 

Altura 

NA 

FS talude sem raiz FS talude com raiz 

Bishop 

Simplified 

Janbu 

Simplified 

Bishop 

Simplified 

Janbu 

Simplified 

15 

0,30 0,30 24,71 24,68 40,65 40,58 

0,60 0,60 11,93 11,9 19,68 19,6 

0,90 0,90 8,1 8,06 12,86 12,79 

1,20 1,20 4,98 4,92 9,19 9,08 

30 

0,3 0,15 10,35 10,3 17,27 17,18 

0,6 0,30 5,3 5,25 9,09 9,04 

0,9 0,45 3,61 3,57 5,83 5,76 

1,2 0,60 2,16 2,13 4,25 4,17 

45 

0,3 0,15 6,67 6,61 12,37 12,28 

0,6 0,30 3,29 3,24 6,08 5,99 

0,9 0,45 2,15 2,12 3,84 3,77 

1,2 0,60 1,55 1,52 2,58 2,51 

 

A análise das figuras 4.60 a 4.62 reforça a tendência de redução na diferença entre os 

valores de FS para o solo sem raiz e com a presença do sistema de raízes de vetiver (figura 

4.60 a 4.62). 

 

Figura 4.60 - Gráfico da relação entre FS do talude sem e com vetiver na condição saturada e 

15º de inclinação. 
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Figura 4.61 - Gráfico da relação entre FS do talude sem e com vetiver na condição saturada e 

30º de inclinação. 

 

Figura 4.62 - Gráfico da relação entre FS do talude sem e com vetiver na condição saturada e 

45º de inclinação. 
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5 CONCLUSÃO 

As propriedades de resistência a tração e suas características morfológicas conferem ao 

vetiver um comportamento único na bioengenharia de taludes. A capacidade de contribuir 

para a redução de processos erosivos e melhoria do FS são condições essenciais para 

projetos geotécnicos que buscam unificar soluções de menor custo e que sejam 

compatíveis com o meio ambiente. 

De acordo com as observações realizadas em laboratório nos ensaios de cisalhamento 

direto e nas modelagens numéricas computacionais, em que foram simuladas condições 

hipotéticas com e sem a presença do sistema vetiver ficou evidente a contribuição do 

sistema de raízes para a melhoria do FS. Estes resultados confirmam o vetiver como uma 

planta recomendável para projetos de bioengenharia de taludes sejam taludes urbanos, 

industrias ou em minerações além de poder ser aliado a soluções tradicionais como muros 

de arrimo, telas metálicas de reforço bem como tirantes, projetos esses chamados de 

“Cortina Verdes Atirantadas”. 

As seguintes conclusões podem ser apresentadas: 

• As raízes de vetiver foram estudadas a partir de amostras indeformadas de solo 

residual in situ de rochas gnáissicas e a profundidade das raízes encontradas em 

campo foi de 1,20 m, o que de acordo com a literatura está dentro dos 

comportamentos estimados, embora relatos de raízes com até 3,0 metros de 

profundidade tenham sido feitos; 

• A densidade das raízes diminuiu com a profundidade no solo, sendo que nos 

primeiros 0,30 metros a grande quantidade de raízes contribuiu significativamente 

para o aumento da coesão; 

• Apesar de recomendações para a execução de ensaios de cisalhamento direto em 

tensões normais mais reduzidas, abaixo de 25 kPa, deve-se enfatizar que para 

corpos de prova com alta densidade de raízes as mesmas tendem a subir a placa de 

aplicação da tensão normal no ensaio de cisalhamento direto. Com isso os 

resultados podem ficar comprometidos nestas análises; 
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• A análise dos parâmetros geotécnicos do solo com e sem a presença de vetiver 

demonstrou que a contribuição das raízes ocorre no aumento da coesão do solo, o 

que é chamado de coesão aparente adicional pela literatura específica. Para os 

ensaios de cisalhamento realizados a presença da raiz de vetiver foi responsável 

pelo incremento de coesão aparente para todas as amostras de 0,00 a 1,20 m de 

profundidade, variando de 5,44 a 53,31 KPa, mesmo com a redução da densidade 

de raízes com a profundidade. 

• As tensões de pico para os ensaios de cisalhamento direto foram maiores para as 

amostras com tensão normal de 50 KPa e a diferença diminui à medida que se 

aprofunda, sendo que para as amostras de 0,90 a 1,20 praticamente não diferença 

entre os valores. 

• O ângulo de atrito do solo praticamente não variou, sendo para o solo sem raiz 37,04 

e para o solo com raiz de 31,56 a 34,66. Este parâmetro é específico do tipo de solo 

e não sofre influência significativa das raízes de vetiver. 

• Nos cálculos do FS apesar de todas as situações estudadas tanto pelo método do 

talude infinito quanto pelos métodos de Bishop e Janbu Simplificado terem tidos 

resultados de FS>1, mesmo sem o vetiver, o objetivo em se demonstrar a 

contribuição para a melhoria da estabilidade dos taludes ficou evidente em todos os 

casos. Na análise comparativa entre os taludes hipotéticos sem a presença da 

vegetação e com a presença do SV para todos os casos as raízes contribuíram para 

a melhoria do FS. 

• Nas simulações numéricas o vetiver apresentou resultados de incrementos nos 

valores de FS mesmo com o nível d’água junto à superfície do talude, demonstrando 

a capacidade do sistema de raízes em contribuir para a estabilidade. 

• O vetiver é uma planta que pode ser utilizada amplamente como elemento 

estabilizante do solo contribuindo para a redução do processo erosivo e também da 

estabilização dos taludes contra escorregamentos rasos. 
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• Deve-se destacar que os resultados expostos nesta dissertação estão limitados aos 

locais aonde as amostras foram coletadas, bem como da metodologia aplicada. 



 

207 

6 RECOMENDAÇÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 

Vale ressaltar que o vetiver é um elemento natural, e que seu comportamento obedecerá 

também fatores externos inerentes ao meio em que foi implantado e que esta pesquisa 

serve de base para demonstrar que os efeitos positivos desta planta. Outras pesquisas 

devem ser realizadas no intuito de se aprimorar a técnica, neste sentido as seguintes 

recomendações são feitas para futuros trabalhos: 

• Conforme algumas bibliografias consultadas, bons resultados têm sido obtidos a 

partir de ensaios em campo (in situ). Neste sentido pesquisas que visem o 

desenvolvimento de análises de cisalhamento direto do solo com raiz de vetiver 

podem utilizar corpos de prova maiores ou mesmo serem realizadas diretamente em 

campo. 

• Para se verificar a capacidade de adesão das raízes junto ao solo podem ser 

realizados  

• Realizar ensaios de cisalhamento direto in situ ou em laboratório com diferentes 

porcentagens de umidade de modo a se compreender os efeitos da poropressão no 

comportamento das raízes junto ao solo; 

• A caracterização do vetiver ainda é muito incipiente no Brasil, apesar do crescente 

número de trabalhos na área. Estudos de acompanhamento do crescimento das 

raízes em diferentes tipos de solo podem ser conduzidos de forma simples. Estes 

parâmetros são importantes para que se conheça o comportamento da planta ao 

longo da execução de uma obra; 

• Pesquisas de resistência à tração das raízes de vetiver podem ser realizadas para 

diferentes diâmetros e profundidades para se obter parâmetros principalmente 

devido ao comportamento; 

• Estudos dos efeitos do vetiver sob diferentes condições climáticas podem ser 

desenvolvidos a partir de modelos computacionais e assim fornecer parâmetros para 

o desenvolvimento de projetos de bioengenharia em diversas regiões; 
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• Caracterização morfológica e análises microscópicas da interação solo-raiz já 

apresentadas em algumas literaturas também são importantes para a compreensão 

da lógica de contribuição à coesão adicional de solos vegetados 
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