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RESUMO
NICHEL, A. (2011). Diagnóstico, monitoramento e concepção de medidas de
estabilização do colúvio do km 23+400 da rodovia RS/115. Dissertação (Mestrado em
Geotecnia) – Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil, UFRGS, Porto Alegre (RS).
Este trabalho apresenta o estudo de um colúvio localizado na rodovia RS-115 entre o km
23+300 e o km 23+600 no município de Três Coroas, RS. Esse colúvio consiste de um
depósito de encosta, formado por pacotes de materiais pouco coesos, originários da alteração
de dois tipos distintos de litologias: rochas vulcânicas da Formação Serra Geral e os arenitos
da Formação Botucatu, que também constituem seu substrato. O objetivo principal desta
pesquisa é a definição da geometria do movimento, da poropressão existente em diversas
profundidades e dos parâmetros de resistência dos materiais do colúvio para o entendimento
dos movimentos verificados. Para isso foram realizadas (a) leituras de inclinômetros para a
caracterização da profundidade dos movimentos, (b) uma campanha complementar de
investigação geotécnica com cinco sondagens mistas para reconhecimento, (c) a instalação de
piezômetros nas perfurações realizadas, (d) coleta de amostras dos materiais do colúvio e (e)
ensaios de laboratório nas amostras de solo.
Durante a campanha de investigação complementar foi constatada a existência de uma
camada argilosa bastante plástica localizada junto à base do colúvio, no contato deste com o
substrato, coincidente com a zona onde foram observados os maiores deslocamentos
horizontais. A amostra obtida desta camada foi submetida a um ensaio ring shear para
determinação do ângulo de resistência residual, tendo como resultado o valor de 10,5º.
Análises de microscopia eletrônica e de difração por raios-X do material ensaiado mostraram
a presença do argilomineral montmorilonita, responsável pelo aspecto e comportamento de
alta plasticidade e baixa resistência residual. Os dados de piezometria obtidos indicaram que
os níveis freáticos verificados na massa coluvionar são regidos por aquíferos regionais que
afloram junto ao pé dos derrames basálticos situados a montante da encosta, tendo as
precipitações locais apenas um papel coadjuvante na definição desses níveis. Com os
resultados obtidos foram realizadas retroanálises utilizando o software Slope/W e foi
elaborada uma proposta de estabilização do colúvio através da implantação de um sistema de
drenagem profunda.
Palavras-chave: colúvio; monitoramento, inclinometria, piezometria, resistência residual.
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ABSTRACT
NICHEL, A. (2011). Diagnóstico, monitoramento e concepção de medidas de
estabilização do colúvio do km 23+400 da rodovia RS/115. Dissertação (Mestrado em
Geotecnia) – Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil, UFRGS, Porto Alegre (RS).
This work presents a study of a colluvium deposit located at the RS-115 highway between km
23 +300 and km 23 +600 in Três Coroas, RS. The colluvial deposit is formed by low cohesive
materials originated by the wheathering of two lithologies: volcanic rocks of the Serra Geral
Formation and sandstones of the Botucatu Formation, which also constitute its substrate. The
main objectives of this research are to define the geometry of the landslide, the porepressure
acting at various depths and shear strength parameters of the materials in order to understand
the observed movements. For that, the following actions were taken (a) inclinometer readings
to characterize the movement depth, (b) an additional campaign of geotechnical investigation
with five boreholes, (c) the installation of piezometers in the boreholes, (d) collection of soils
samples and (e) laboratory tests on the samples.
During the investigation campaign it was found the existence of a very plastic clay layer in
the contact with the substrate at the base of the colluvium and coincident with the zone where
the largest horizontal displacements were observed. A sample of this layer was subjected to a
ring shear test to determine the residual angle of friction, resulting in the value of 10.5
degrees. Scanning electron microscopy and X-ray diffraction of the material tested showed
the presence of montmorillonite clay, responsible for the soil aspect and behavior of high
plasticity and low residual strength. The piezometric data obtained indicated that the
groundwater levels observed in the mass colluvium are governed by regional aquifers that
outcrop underneath the basalt flows which are just upstream of the slope, and the local rainfall
has only a small role in these levels. Back-analysis of the slide were carried out with these
results using the software Slope/W and a proposal was made to stabilize the colluvium
through the implementation of a deep drainage system.
Keywords: colluvium; monitoring, inclinometers, piezometers, residual strength.

ii

LISTA DE FIGURAS

Figura 2.1: Processo de formação de um colúvio e as diferenças entre colúvio, tálus e alúvio
(adaptado de Lacerda, 2002)........................................................................................... 9
Figura 2.2: Representação esquemática de uma encosta composta por um alúvio, um colúvio e
um tálus limitado por uma escarpa rochosa. .................................................................. 10
Figura 3.1: Mapa geológico simplificado da Bacia do Paraná, seus principais elementos
tectônicos e acidentes geográficos (modificado. de Milani, 1997). ................................ 24
Figura 3.2: Seção geológica esquemática da Bacia do Paraná (Modificado de Milani e Zalán,
1998)............................................................................................................................ 25
Figura 3.3: Mapa das províncias geomorfológicas do Rio Grande do Sul (Adaptado do Mapa
Morfológico do Estado do Rio Grande do Sul, Secretaria da Agricultura e Abastecimento
- RS, 1989). .................................................................................................................. 26
Figura 3.4: Seção geológica indicativa que corta o estado do noroeste para o sudeste
(adaptado de Azambuja, 2008 - notas de aula da disciplina de Geologia Aplicada). ...... 26
Figura 3.5: Perfil Típico da Formação Serra Geral (adaptado de Wildner et al., 2004).......... 28
Figura 3.6: Seção geológica esquemática de um derrame da Formação Serra Geral (adaptado
de Wildner et al., 2004). ............................................................................................... 28
Figura 3.7: Localização do colúvio estudado (Google Earth, 2010) ...................................... 30
Figura 3.8: Fotografia da rodovia RS-115 onde se pode visualizar as deformações da pista
devidas aos deslocamentos do colúvio estudado. .......................................................... 31
Figura 3.9: Fotografia do terreno a jusante da rodovia onde se pode visualizar as trincas das
rupturas ocorridas e a condição de saturação constante da massa coluvionar. ................ 31
Figura 3.10: Fotografias das trincas das rupturas verificadas junto à rodovia e das
deformações verticais constatadas pelas diversas camadas de revestimento aplicadas para
o renivelamento do pavimento. ..................................................................................... 32
Figura 3.11: Geologia e evolução atual da instabilidade na encosta (Azambuja, 1998). ........ 33
Figura 3.12: Principais contribuintes d’água e sua relação com os limites do colúvio (foto
aérea da época da construção da rodovia, DAER adaptado de Azambuja, 1998). .......... 34
Figura 3.13: Perfil geológico do colúvio e localização das sondagens realizadas em 1998
(Azambuja, 1998)......................................................................................................... 36
Figura 3.14: Locação dos dispositivos de monitoramento, das sondagens existentes e dos
piezômetros instalados neste estudo. ............................................................................. 38
Figura 3.15: Equipamento utilizado na leitura das deformações dos inclinômetros existentes.39
iii

Figura 3.16: Leituras realizadas pela empresa Fugro In Situ Geotecnia Ltda. (em vermelho) e
por este estudo (em tons de cinza) no IN-01 – “Eixo A-A”. (a) deslocamento acumulado
e (b) deslocamento. ...................................................................................................... 41
Figura 3.17: Leituras realizadas pela empresa Fugro In Situ Geotecnia Ltda. (em vermelho) e
por este estudo (em tons de cinza) no IN-01 – “Eixo B-B”. (a) deslocamento acumulado
e (b) deslocamento. ...................................................................................................... 42
Figura 3.18: Leituras realizadas pela empresa Fugro In Situ Geotecnia Ltda. (em vermelho) e
por este estudo (em tons de cinza) no IN-02 – “Eixo A-A”. (a) deslocamento acumulado
e (b) deslocamento. ...................................................................................................... 43
Figura 3.19: Leituras realizadas pela empresa Fugro In Situ Geotecnia Ltda. (em vermelho) e
por este estudo (em tons de cinza) no IN-02 – “Eixo B-B”. (a) deslocamento acumulado
e (b) deslocamento. ...................................................................................................... 44
Figura 3.20: Leituras realizadas pela empresa Fugro In Situ Geotecnia Ltda. (em vermelho) e
por este estudo (em tons de cinza) no IN-03 – “Eixo A-A”. (a) deslocamento acumulado
e (b) deslocamento. ...................................................................................................... 45
Figura 3.21: Leituras realizadas pela empresa Fugro In Situ Geotecnia Ltda. (em vermelho) e
por este estudo (em tons de cinza) no IN-03 – “Eixo B-B”. (a) deslocamento acumulado
e (b) deslocamento. ...................................................................................................... 46
Figura 3.22: Detalhe de instalação dos piezômetros simples. ................................................ 47
Figura 3.23: Detalhe de instalação dos piezômetros com possibilidade de leitura em dois
níveis. .......................................................................................................................... 48
Figura 3.24: Procedimento de coleta das amostras obtidas com a cravação do amostrador
SPT............................................................................................................................. 49
Figura 3.25: Piezômetro PC-01. ........................................................................................... 50
Figura 3.26: Piezômetro PC-02. ........................................................................................... 51
Figura 3.27: Piezômetro PZ-01. ........................................................................................... 51
Figura 3.28: Piezômetro PZ-02. ........................................................................................... 52
Figura 3.29: Piezômetro PZ-03. ........................................................................................... 52
Figura 3.30: Gráfico obtido na calibração do Piezômetro 1, sendo utilizada a equação Pressão
= 0,0137*mV + 27,437................................................................................................. 54
Figura 3.31: Gráfico obtido na calibração do Piezômetro 2, sendo utilizada a equação Pressão
= 0,0145*mV + 30,325................................................................................................. 54
Figura 3.32: Sistema automático de aquisição de dados de poropressão instalado no
piezômetro PZ-02-2...................................................................................................... 55

iv

Figura 3.33: Dados de pluviosidade acumulada em 24 horas (Defesa Civil do rio Grande do
Sul). ............................................................................................................................. 56
Figura 3.34: Dados obtidos nas leituras realizadas pelo sistema automático de aquisição de
dados de poropressão instalado no piezômetro PZ-01-1. ............................................... 56
Figura 3.35: Dados obtidos nas leituras realizadas pelo sistema automático de aquisição de
dados de poropressão instalado no piezômetro PZ-02-2. ............................................... 57
Figura 3.36: Perfil geológico do eixo da costa em estudo. .................................................... 58
Figura 4.1: Amostra obtida da base do colúvio na qual foram realizados os ensaios de
resistência ao cisalhamento e caracterização. ................................................................ 60
Figura 4.2: Envoltória de resistência ao cisalhamento residual do ensaio ring shear realizado
. .................................................................................................................................... 61
Figura 4.3: Difratometria de raios-X para a amostra total. .................................................... 63
Figura 4.4: Difratometria de raios-X para as amostras natural, glicolada e calcinada da fração
argila (< 2 μm). ............................................................................................................ 64
Figura 4.5: Amostras preparadas para as análises de MEV. .................................................. 66
Figura 4.6: Vista geral do plano analisado na amostra nº1. ................................................... 66
Figura 4.7: Microfotografia 02 - onde se visualiza as camadas de diversos planos de
cisalhamento da amostra nº1......................................................................................... 67
Figura 4.8: Microfotografia 03 - vista de um plano de cisalhamento da amostra nº1. ............ 67
Figura 4.9: Microfotografia 04 - plano polido verificado na amostra. Vale observar o grau de
polimento que pode ser atingido nas superfícies de cisalhamento deste material. .......... 68
Figura 4.10: Microfotografia 05 - vista mais aproximada do plano polido verificado na
amostra onde se pode visualizar o elevado grau de orientação encontrado. ................... 68
Figura 4.11: Microfotografia 06 - aproximação da microfotografia 04 focalizando diferentes
planos de cisalhamento provavelmente alterados pela preparação da amostra. .............. 69
Figura 4.12: Microfotografia 07 - localização da Microfotografia 08 de maior aproximação
onde são visualizadas caolinitas ressecadas pela perda d’água na preparação da amostra.69
Figura 4.13: Microfotografia 08 - caolinitas ressecadas pela perda d’água na preparação da
amostra. ....................................................................................................................... 70
Figura 4.14: Microfotografia 09 - esmectitas orientadas segundo os planos de cisalhamento e
ou estratificação. .......................................................................................................... 70
Figura 4.15: Microfotografia 10 - vista geral do plano analisado na amostra nº2 onde se
podem visualizar algumas superfícies “polidas” nos círculos vermelhos. Nesta imagem
são identificáveis algumas descontinuidades “degraus”, indicados pelas setas amarelas,
v

geradas na preparação da amostra ao se tentar abri-la para expor os planos de
cisalhamento internos. .................................................................................................. 71
Figura 4.16: Microfotografia 11 - aproximação de um “degrau” existente no plano mostrado
na microfotografia 10 onde são visíveis partículas de esmectita. ................................... 71
Figura 4.17: Microfotografia 12 - aproximação de um “degrau” existente no plano mostrado
na microfotografia 10 onde são visíveis algumas esmectitas. ........................................ 72
Figura 4.18: Microfotografia 13 - aproximação em maior detalhe de um “degrau” existente no
plano mostrado na microfotografia 10 onde também são visíveis partículas de esmectita.72
Figura 4.19: Espectro do EDS01 - realizado na microfotografia 08 com tensão de aceleração =
20.0 kV e ampliação = 4000, onde fica confirmada a classificação do argilomineral como
caolinita pela inexistência de picos de cálcio. ............................................................... 73
Figura 4.20: EDS02 - realizado na microfotografia 09 com Tensão de aceleração = 20.0 kV e
Ampliação = 10000, que apresenta resultados típicos de esmectita (montmorilonita) com
picos característicos de sílica, alumínio e cálcio............................................................ 73
Figura 4.21: Espectro do EDS03 - com tensão de aceleração = 20.0 kV e Ampliação = 10000,
que também apresenta resultados típicos de esmectita. ................................................. 74
Figura 4.22: EDS04 - realizado na microfotografia 12 com Tensão de aceleração = 20.0 kV e
Ampliação = 5500, que também apresenta resultados típicos de esmectita. ................... 74
Figura 4.23: EDS05 - com tensão de aceleração = 20.0 kV e Ampliação = 2700, que também
apresenta resultados típicos de esmectita. ..................................................................... 75
Figura 5.1: Resultado gráfico da análise de estabilidade realizada. ....................................... 78
Figura 5.2: Resultado gráfico da análise realizada para o dimensionamento da trincheira
drenante. ...................................................................................................................... 81
Figura 5.3: Resultado gráfico da análise realizada para a determinação da redução necessária
nos níveis freáticos do colúvio. ..................................................................................... 82
Figura 5.4: Detalhe de execução do poço de acesso vertical (fotografia obtida do site
www.linerengenharia.com.br). ..................................................................................... 84
Figura 5.5: Detalhe da tubulação indicada para a execução dos drenos sub-horizontais
(DAER, 1991). ............................................................................................................. 85
Figura 5.6: Seção do poço de acesso vertical e seus sistemas de coleta e deságue. ................ 85
Figura 5.7: Locação do poço de acesso vertical e dos drenos subsuperficiais junto do
levantamento topográfico. ............................................................................................ 86

vi

LISTA DE QUADROS

Quadro 2.1: Principais tipos de instrumentos utilizados no estudo de taludes (Augusto Filho e
Virgili, 1998)................................................................................................................ 21
Quadro 4.1: Quantidades estimadas dos minerais verificados na amostra total através de
análise semiquantitativa dos resultados obtidos da amostra total analisada. ................... 63
Quadro 4.2: Quantidades estimadas dos argilominerais verificados na fração argila (< 2 μm)
da amostra através de análise semiquantitativa dos resultados obtidos das amostras
colapsada, expandida e natural. .................................................................................... 64
Quadro 5.1: Parâmetros estimados dos solos locais a partir de retroanálise parametrizada pelo
uso dos parâmetros de resistência ao cisalhamento residual obtidos no ensaio ring shear
para a camada argilosa da base do colúvio. ................................................................... 77
Quadro 5.2: Expectativa de investimento para a implantação do sistema de rebaixamento
proposto nesta dissertação. ........................................................................................... 87

vii

1

CAPÍTULO 1

1. Introdução

Movimentos de massa são deslocamentos encosta abaixo de massas de solo, rocha, materiais
inconsolidados e/ou um conjunto destes e ocorrem quando a força da gravidade supera a
resistência à deformação destes materiais. Estes movimentos geralmente são desencadeados
pelo processo natural de intemperismo de rochas e solos, sendo também, desencadeados por
intervenções humanas.
Os movimentos de massa podem ocorrer com diferentes taxas de deslocamentos, muito
baixas, da ordem de 1 milímetro por ano, a elevadas, da ordem de 3 metros por segundo. As
velocidades de deslocamento, aliadas ao tipo e natureza do material envolvido e as
características mecânicas consistem nos parâmetros mais comumente utilizados na
classificação dos movimentos de massa, conforme descrito por Guidicini e Nieble (1984).
Para Wicander e Monroe (2009) dentre os principais agentes deflagradores dos movimentos
gravitacionais de massa estão a mudança na declividade da encosta, a desagregação do
material pelo intemperismo, saturação em água, mudança na cobertura vegetal e sobrecarga.
A quantidade de água contida nos materiais das encostas é alterada por períodos de
precipitações pluviométricas de alta intensidade.
Lacerda e Sandroni (1985) definem colúvios como sendo depósitos compostos por blocos e
ou grãos de qualquer dimensão, transportados por gravidade e acumulados a meia encosta,
sendo oriundos de taludes mais íngremes ou de escarpas rochosas.
Colúvios são constituídos por solos que sofreram um processo de transporte ao longo da
encosta e não mostram qualquer estrutura da rocha de origem. Podem apresentar alguns
blocos e/ou fragmentos de rocha imersos numa matriz de solo argiloso, sempre predominante
em todo o deposito (Perazzolo, 2003).
A concepção de atividades de estabilização dos movimentos de massa passa necessariamente
pela resposta às seguintes questões: O quê faz esta massa se mover? Como se dá este
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movimento e quais são os princípios mecânicos nos quais podemos nos basear para explicar
este movimento?
1.1 O problema em pesquisa

A encosta do km 23+400 da rodovia RS/115 já apresentava sinais de movimentação em
meados de 1998, quando então foi alvo de um estudo que consistiu de diagnóstico e projeto de
melhorias que previam a implantação de sistemas de drenagem de superfície da rodovia e
profunda da encosta.
Este estudo foi conduzido, por solicitação da concessionária responsável pela operação e
manutenção da rodovia, pela empresa Azambuja Engenharia e Geotecnia Ltda.
No estudo desenvolvido em 1998, Azambuja (1998) caracterizou a instabilidade verificada no
leito da rodovia como uma encosta que se encontra em processo de rastejo há muitos anos.
Acreditava Azambuja (1998) que este rastejo se deve à elevada poropressão na base do
colúvio pelo intermitente aporte de água subterrânea através de juntas e fraturas do maciço
rochoso situado à montante na encosta. Esta alta poropressão seria a responsável pela redução
das tensões efetivas na camada argilosa localizada na base do colúvio que, aliada à orientação
de suas partículas devido aos grandes deslocamentos, seria a principal causa do movimento
verificado.
Azambuja (1998) propôs um conjunto de obras de drenagem superficiais e profundas e
indicou ainda a realização de uma campanha de investigação geotécnica complementar e o
monitoramento do trecho através da instalação de marcos de deslocamento superficial,
inclinômetros e piezômetros.
A opção por um projeto de drenagem e monitoramento da encosta em estudo deveu-se ao
grande volume de massa envolvido, que segundo estimativas da época, seria de
aproximadamente 2.000.000 de metros cúbicos, o que torna a adoção de um processo de
estabilização convencional, através de estruturas de contenção, uma obra de investimentos de
grande monta.
Durante o período compreendido entre Setembro de 1998 e Novembro de 2004 foram apenas
realizadas melhorias no sistema de drenagem superficial da rodovia. Em Novembro de 2004 a
Azambuja Engenharia e Geotecnia Ltda. elaborou uma atualização do projeto de
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monitoramento geotécnico daquele trecho a pedido da concessionária, simplificando o projeto
original, suprimindo a instalação dos piezômetros previstos anteriormente, sendo apenas
mantida a instalação de inclinômetros para a definição da profundidade dos movimentos.
Apenas algumas leituras de deslocamentos dos inclinômetros instalados foram realizadas pela
empresa In Situ Geotecnia Ltda.
1.2 Objetivos propostos

Este trabalho possui como objetivo principal a coleta de dados que permitam o entendimento
dos movimentos verificados com a determinação do fator de maior influência na instabilidade
através da leitura dos dispositivos de monitoramento existentes e da instalação de outros
complementares neste projeto de pesquisa, aliados a uma campanha de investigação
geotécnica complementar e realização de ensaios de laboratório.
Objetivos específicos:
a) Realização de leituras nos inclinômetros existentes para caracterização da
profundidade dos movimentos verificados;
b) Caracterizar o perfil dos solos envolvidos no movimento de massa verificado;
c) Realizar uma campanha de investigação geotécnica complementar através da
execução de sondagens mistas, rotativas e por penetração do tipo Standard
Penetration Test;
d) Instalação de piezômetros abertos do tipo Casagrande nas sondagens
realizadas;
e) Instalação de leitores elétricos nos piezômetros executados;
f) Execução de ensaios de caracterização e de determinação de parâmetros de
resistência residual através do ensaio ring shear nos materiais extraídos na
realização da campanha de investigação geotécnica.
Com a definição da geometria do movimento, da poropressão existente em diversas
profundidades e com parâmetros de resistência ao cisalhamento obtidos para os materiais do
colúvio foi realizada uma retroanálise da encosta utilizando o software Slope/W, da empresa
GeoSlope Inc.
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Propõe-se ainda que neste estudo sejam definidas ações através de métodos alternativos para a
estabilização desta massa coluvionar em movimento, estabilizando o aterro daquele trecho da
rodovia RS/115, importante artéria de ligação entre a capital do Estado e a região das
Hortênsias, importante polo turístico do Rio Grande do Sul.
1.3 Justificativa

Este estudo é justificado pela necessidade de entender, de forma mais clara, as causas de
instabilização destas massas coluvionares localizadas junto à base da Formação Serra Geral
no contato entre os derrames basálticos e seu substrato arenítico.
Esta zona de transição de províncias geológicas, que ocorre em grande parte do Nordeste do
Estado, é transposta por importantes rodovias, ferrovias e redes de distribuição de energia
elétrica e de gás natural, na qual se localizam aglomerações urbanas que enfrentam, ou
poderão enfrentar instabilizações semelhantes, podendo-se com este estudo, contribuir para a
avaliação de soluções atrativas para estes problemas.
1.4 Organização da dissertação

Esta dissertação está dividida em seis capítulos, sendo que no capítulo inicial é apresentada
uma introdução ao estudo, uma descrição do problema em pesquisa, os objetivos propostos e
a justificativa da pesquisa realizada para esta dissertação.
O capítulo 2 consiste de uma breve revisão bibliográfica e apresenta o comportamento
geotécnico, a definição e caracterização, os processos de formação, o fluxo de água, os
parâmetros de resistência e as características dos movimentos de massa associados aos
colúvios. Este capítulo apresenta alguns estudos anteriores pertinentes ao assunto e, aborda
também, alguns aspectos acerca da instrumentação de taludes.
A contextualização geológica, a localização, a descrição da geologia local, o histórico da área,
as investigações geotécnicas prévias e realizadas para este estudo, os dispositivos de
monitoramento existentes e instalados nesta dissertação e as campanhas de monitoramento
realizadas, junto do perfil geológico do eixo da encosta em estudo, são apresentados no
capítulo 3.
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No capítulo 4 são apresentados os procedimentos e equipamentos utilizados para a realização
dos ensaios de laboratório e seus resultados.
O capítulo 5 apresenta a análise de estabilidade realizada para a ruptura, a análise e a
discussão dos resultados obtidos e uma concepção de solução para a estabilização dos
movimentos do colúvio. As conclusões e sugestões para trabalhos futuros são apresentadas no
capítulo 6.
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CAPÍTULO 2

2. Revisão Bibliográfica

Este capítulo está dividido em três partes principais. Inicialmente o capítulo versa sobre o
comportamento geotécnico de colúvios, sua definição e caracterização, seus processos de
formação, como ocorre o fluxo de água em seus solos, quais são os parâmetros de resistência
de interesse para a estabilidade de taludes coluvionares e quais são as características dos
movimentos de massa associados a estes corpos; depois, são apresentados alguns estudos
anteriores pertinentes ao assunto e, finalmente, são abordados alguns aspectos acerca da
instrumentação de taludes.
2.1 Colúvios

2.1.1 Definição e características

Genericamente, o termo

colúvio

é usado

para caracterizar depósitos de solos

predominantemente originados pela ação da gravidade; desta maneira, essa definição engloba
um vasto leque de materiais com características normalmente muito distintas (NBR 6502,
1995; Silva et al., 2005).
Na literatura, então, pode-se perceber distinções entre as definições dadas por diferentes
autores para o termo colúvio, especialmente no que diz respeito ao tamanho do material
envolvido. Segundo Brand (1982), colúvio pode ser derivado de qualquer rocha e ser
composto por materiais de dimensões variadas, desde blocos até materiais finos. Já Lacerda e
Sandroni (1985) consideram colúvio como sendo um depósito composto por blocos e/ou
grãos de qualquer dimensão.
Lara et al. (1997) consideram colúvio como sendo solos que sofreram um processo de
transporte ao longo da encosta e não mostram qualquer estrutura da rocha de origem, podendo
apresentar alguns blocos e/ou fragmentos de rocha imersos numa matriz de solo, porém a
matriz é sempre predominante em todo o depósito. Mesmo assim, estes tipos de solos
apresentam grande variabilidade em suas características, implicando na ausência de uma
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tendência única de propriedades geotécnicas que englobe todos os solos coluvionares em seu
sentido genérico (Silva et al., 2005).
Até mesmo a distinção exata, em campo, do início da camada coluvionar é por si só uma
tarefa difícil, pois devido à ação da gravidade, essa camada frequentemente ocorre sobre solo
residual, carreando-o e depositando-o a pequenas distâncias, sendo notável a semelhança entre
ambos.
As características físicas principais que o solo coluvionar apresenta para a sua distinção são o
local de deposição, quase sempre no sopé e a meia encosta, e o aspecto “poroso” (Soares e
Politano, 1997).
Segundo Lacerda (2002), o índice de vazios dos colúvios, que lhe garante este aspecto
“poroso”, é nitidamente superior ao do solo residual subjacente. A explicação para este fato é
que, além do empolamento devido ao escorregamento que lhe deu origem, o solo coluvionar é
lixiviado pelo fluxo d'água infiltrado pela chuva, carreando minerais solúveis e partículas
mais finas para zonas inferiores.
Assim, o tamanho dos materiais, e consequentemente a condutividade hidráulica, tendem a
diminuir a jusante do talude. É comum que a água possa mais facilmente entrar à montante do
talude do que sair a jusante do mesmo (Deere; Patton, 1971).
Outra característica dos colúvios, citada por Deere e Patton (1971), é a formação de zonas de
condutividade hidráulica distintas dentro das camadas de colúvio ou entre as mesmas devido
ao adensamento de sucessivas camadas que possam ter sido depositadas.
Guidicini e Nieble (1984) definem colúvio, ou coluvião, como sendo um conjunto de solos e
blocos e matacões de rocha deslocados de sua posição original, provenientes de mobilização e
transporte, a curta distância, de solos preexistentes. Segundo Guidicini e Nieble colúvios
podem apresentar espessuras de algumas dezenas de centímetros até mais de 15 metros.
Para Guidicini e Nieble (1984) o limite inferior, no contato com o solo residual é, via de
regra, demarcado por uma camada ou estrato de pedregulho, denominada de linha de seixos.
Ao analisar os estudos recentes dos corpos coluvionares da Formação Serra Geral no Estado
do rio Grande do Sul pode-se acrescentar que é comum, também, a existência, junto ao
contato dos solos coluvionares com seu substrato, de uma camada argilosa de transição de
baixa permeabilidade e elevada plasticidade.
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2.1.2 Formação

Segundo Penteado (1978, apud Lacerda, 1985), cerca de 70% das regiões brasileiras são
cobertas por colúvios. Em particular, na região nordeste do Rio Grande do Sul, que possui
uma topografia bastante acidentada, a formação de colúvios é bastante comum. Pode-se, de
uma forma bastante abrangente, dividir estas formações em dois grandes grupos: (a) colúvios
sobre solo residual, ocorrendo principalmente nas encostas menos íngremes e (b) colúvios
sobre rocha, encontrados nas encostas mais íngremes (Perazzolo, 2003).
A formação dos colúvios, conforme Lacerda (2002), pode ser relacionada a dois processos
erosivos atuando continua e intermitentemente. O primeiro processo é a erosão superficial, ou
laminar, em que a água, ao escorrer pela superfície da encosta, carreia partículas de solo para
as cotas mais baixas. Este solo é depositado suavemente e acrescenta poucos centímetros à
camada superficial da encosta a cada evento. O outro processo é mais violento, pois ocorre
quando uma porção do solo residual escorrega e se deposita sobre a própria encosta. Esta
nova capa de colúvio pode acrescentar vários metros de uma só vez aos depósitos de encostas.
Segundo Deere e Patton, 1971 (apud Silveira 2008), a formação do solo coluvionar está
associada com seu modo de ruptura; o movimento lento, quase contínuo, da massa deste solo
ao longo da encosta é substituído pelo movimento mais acelerado após períodos de chuvas
intensas e tende a acelerar, quando a infiltração de água no interior desses taludes causa
aumentos significativos de poropressão. Estes movimentos são responsáveis pela acomodação
das camadas de solo coluvionar na encosta; entretanto, quando é rompido o equilíbrio o
movimento rápido constitui o modo de ruptura do talude.
De acordo com Schilling (1993), o processo de formação dos colúvios tem ação intensa das
águas superficiais e subterrâneas que escoam ao longo da encosta e contribuem para a
ocorrência da erosão e dos escorregamentos. Este processo de formação é contínuo e deve-se
admitir que não exista uma encosta inteiramente estável ao longo do tempo. A maior parte das
encostas está submetida aos efeitos do tempo, com um risco de ruptura variável, porém jamais
nulo (Carregã e Balzan, 1997).
Na Figura 2.1 é ilustrado, de forma geral, o processo de formação dos solos coluvionares e as
diferenças entre colúvio, tálus e alúvio.
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Figura 2.1: Processo de formação de um colúvio e as diferenças entre colúvio, tálus e alúvio (adaptado de
Lacerda, 2002).

As principais diferenças entre colúvios, alúvios e tálus estão relacionadas à forma de
deposição e granulometria das partículas. Tálus são depósitos geralmente associados ao pé de
escarpas, são constituídos principalmente por blocos e matacões de rocha desprendidos da
escarpa rochosa e podem ou não ter seus vazios preenchidos por solos, porém, seu
comportamento geotécnico é comandado pelo atrito entre os blocos e matacões.
Os alúvios são depósitos de materiais finos, transportados principalmente pelo fluxo d’água,
tanto superficial quanto subsuperficial, encosta abaixo e depositados junto ao pé das encostas
em locais de declividade reduzida. Alúvios podem ser encontrados também junto ao leque de
dispersão de colúvios.
Já os colúvios podem situar-se no intervalo compreendido entre os tálus do pé das escarpas e
os alúvios, tanto em posição quanto em composição granulométrica. Geralmente são
formados por solos transportados pela água e por movimentos de massa, aliados a blocos
provenientes das encostas de montante.
Desta forma, uma encosta pode ser composta, a partir de sua base, por um perfil geotécnico
onde existam um alúvio, um colúvio e um tálus limitado por uma escarpa rochosa.
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Figura 2.2: Representação esquemática de uma encosta composta por um alúvio, um colúvio e um tálus limitado
por uma escarpa rochosa.

2.1.3 Condutividade hidráulica e regime de fluxo

Como característica advinda do seu processo de formação, os colúvios possuem uma
composição heterogênea, seja pela diferença de granulometria dos materiais, seja pela
estratificação diferenciada criada a partir de diferentes eventos de deposição. Assim, é de se
esperar que o fluxo e os níveis piezométricos no interior destas massas de solo não sejam
homogêneos.
Segundo Deere e Patton (1971, apud Silveira 2008), quando o colúvio é formado por
sucessivas ocorrências de corridas de detritos, o topo de cada camada de colúvio fica
retrabalhado e zonas mais permeáveis se desenvolvem nessas posições ou dentro de uma
camada individual. As camadas superiores do colúvio não são somente mais permeáveis para
o fluxo horizontal, mas também são muito permeáveis na direção vertical, a qual permite uma
rápida infiltração do escoamento superficial. Silveira comenta que diversos autores afirmam
que a camada de solo coluvionar é frequentemente mais permeável do que os solos residuais
que existem abaixo deste.
O tamanho das partículas dos materiais e a condutividade hidráulica do colúvio tendem a
diminuir à medida que se desce a encosta. É comum que a água possa mais facilmente entrar a
montante do talude do que sair a jusante do mesmo, provocando elevadas poropressões
(Perazzolo, 2003).
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O regime de fluxo d’água em um talude natural varia sazonalmente e está diretamente
relacionado com o aporte de água. Este aporte de água pode ser proveniente da superfície do
próprio colúvio, através da infiltração da pluviosidade verificada no local, como também ser
proveniente de descargas de descontinuidades estruturais das rochas do substrato e, desta
forma, estar relacionada com pluviosidades de ocorrência regional.
Outro fator que influencia fortemente as condições de fluxo em solos coluvionares e que torna
bastante complexo este regime é a influência da estratigrafia diferenciada que conduz a
condutividades hidráulicas diferentes entre as camadas do colúvio.
Patton e Hendron (1974, apud Lacerda et al. 1997), baseados em vários estudos realizados na
área de hidrogeologia, propuseram um modelo de percolação de água subterrânea, em nível
regional e considerando materiais uniformemente permeáveis. Segundo este modelo
hipotético, a água escoa a partir de regiões mais elevadas do relevo em direção às áreas baixas
sendo, geralmente, o fluxo descendente nas áreas elevadas e ascendente nas áreas mais baixas.
Isto implica, portanto, na existência de uma distribuição de poropressões não hidrostática nas
vizinhanças das encostas. A presença de camadas com condutividade hidráulica mais baixa na
superfície do talude acentua a diferença entre a distribuição real da poropressão e a
distribuição hidrostática, frequentemente suposta nas análises de estabilidade (Perazzolo,
2003).
2.1.4 Resistência ao Cisalhamento de solos coluvionares

Vargas (1994) cita que as primeiras referências aos conhecimentos de solos brasileiros foram
apresentadas por Charles Frederick Hartt em uma publicação realizada em Boston no ano de
1870. Vargas cita ainda que o primeiro trabalho sobre a natureza e as propriedades
geotécnicas dos solos residuais brasileiros foi apresentado no 3º Congresso Internacional de
Mecânica dos Solos, realizado em Zurich, em 1953.
Segundo Vargas (1994), os primeiros estudos sobre as propriedades e a natureza dos solos das
encostas da Serra do Mar foram realizados por dois motivos: a construção de estradas
galgando a serra e os deslizamentos de terra que ali são constantes. Os estudos dos
escorregamentos tiveram início com o escorregamento de “tálus” existente por detrás da Casa
de Força de Cubatão, ocorrido em 1948, estudado e estabilizado por meio de drenagem pelo
próprio Prof. Karl Terzaghi. Neste trabalho, Terzaghi realizou medidas de deslocamento em
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poços verticais que mostraram que os deslocamentos do “tálus” eram semelhantes aos de um
fluido viscoso.
Neste trabalho de Vargas (1994) são apresentadas as sínteses de diversos estudos geológicos e
retroanálises de movimentos ocorridos na Serra do Mar anteriores a 1976 e são listados alguns
conhecimentos sobre as propriedades geotécnicas dos solos destas encostas. Dentre estes
conhecimentos, cabe citar que as propriedades mecânicas de resistência ao cisalhamento,
coesão e ângulo de atrito interno efetivo, nos estudos citados foram determinadas a partir de
ensaios de cisalhamento direto adensados e drenados e que as análises de estabilidade eram
realizadas pelo método do equilíbrio limite, em superfícies de ruptura circulares, deduzindo-se
das pressões totais as poropressões de percolação da água da chuva e as poropressões de
cisalhamento.
Segundo Perazzolo (2003), os primeiros trabalhos que demonstraram a característica dos
solos argilosos de apresentar diminuição de resistência ao cisalhamento após a ruptura
ocorreram na década de 30. No entanto, só depois da Rankine Lecture apresentada por
Skempton em 1964, onde o autor mostrou o significado prático da resistência ao cisalhamento
residual em estabilidade de taludes, no caso de ruptura reativas e retroprogressivas, é que
maior importância foi dada pelos engenheiros civis a resistência ao cisalhamento residual dos
solos.
Kenney (1967) realizou ensaios de cisalhamento direto com múltiplas reversões em diversos
solos e minerais puros. Com estes ensaios observou que os minerais dos grupos das micas e o
argilomineral ilita apresentam ângulo de atrito interno residual variando de 17º a 26º. 0s
minerais do grupo das esmectitas (montmorilonita) apresentam ângulo de atrito interno
residual variando de 4º a 10º. Outros minerais, como quartzo, feldspato e calcita, mostraram
ângulo de atrito interno residual variando entre 29º e 35º.
Skempton (1985) definiu a resistência ao cisalhamento residual de um solo como sendo o
valor mínimo e constante de resistência ao cisalhamento que um solo argiloso possui, obtido
em um ensaio drenado após grandes deslocamentos e com o alinhamento de partículas.
Pinto et al. (1994; apud Bressani et al., 2001) estudaram solos residuais de basalto do estado
de São Paulo e obtiveram valores de ângulo de atrito interno residual variando de 9º a 10,5º
para solos com fração argila variando de 54 a 56% e IP variando de 39 a 93%. Para solos com
fração argila de 26% e IP de 24% obtiveram ângulo de atrito interno residual de 19º. Estes
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valores de ângulo de atrito interno residual são consistentes com o IP e a fração argila
presentes nestes solos, com base em correlações propostas para argilas por Skempton (1964,
1985).
Ensaios de cisalhamento direto realizados por Pinheiro et al. (2001) indicam que solos de
alteração e colúvios antigos da Formação Serra Geral (oriundos de rochas vulcânicas básicas,
principalmente basaltos), apresentam 0 < c' < 21 kPa e 32º < φ’ < 54º como parâmetros de
resistência ao cisalhamento de pico. Estes valores caem para c' = 0 kPa e φ’r = 17º como
parâmetros de resistência ao cisalhamento residual obtidos com o ensaio ring shear.
Soares et al. (2001) realizaram ensaios de cisalhamento direto em colúvios constituídos por
blocos de basalto da Formação Serra Geral e de arenitos eólicos da Formação Botucatu (da
cidade de Santa Maria, RS). A matriz do tálus/colúvio é, em sua maior parte, formada por
sedimentos fluviais areno-argilosos e materiais derivados de solo residual de basalto. Esta
matriz apresenta uma textura silto-arenosa, com uma fração argila inferior a 15% e baixa
plasticidade. O índice de vazios varia entre 0,84 e 1,04, o teor de umidade varia entre 25,6% e
33,7% e o grau de saturação varia entre 72,9% e 93,7%. Os parâmetros de resistência ao
cisalhamento de pico obtidos foram 0 < c' < 25,5 kPa e 16,7º < φ’ < 28,5º, típicos de solos
coluvionares.
Bressani et al. (2001) apresentam valores de φ’r variando de 8,8º a 20,6º para solos da
Formação Serra Geral. Segundo Bressani et al. estes valores foram dependentes
significativamente do tamanho das partículas, da mineralogia e da origem geológica do solo.
Foi verificada também a diminuição de φ’r com o aumento de IP e a redução da resistência ao
cisalhamento residual com o aumento do deslocamento no ensaio ring shear. Bressani et al.
atribuem à orientação das partículas de argila à progressiva redução da resistência ao
cisalhamento até que a condição residual seja alcançada.
A tentativa de correlacionar os índices físicos do solo com seus parâmetros de resistência ao
cisalhamento residual teve grande destaque no clássico trabalho de Skempton (1964), que
sugeriu uma correlação entre φ'r e a fração argila. Muitos outros trabalhos que apresentam
correlações entre φ'r e a fração argila e IP são encontrados na literatura.
Lupini et al. (1981), que revisaram criticamente as diversas correlações existentes entre φ'r e
IP, concluíram que estas correlações somente podem apresentar alguma validade em
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condições muito específicas de mineralogia constante do solo e de composição química
constante da água que preenche seus poros. Boyce (1985) afirma que as correlações entre φ'r e
as propriedades índice para os solos sedimentares de climas temperados não podem ser
estendidas aos solos tropicais e atribuiu as diferenças de comportamento destes solos às suas
diferenças mineralógicas.
2.1.5 Movimentos em massas coluvionares

Deve-se admitir que não exista uma encosta inteiramente estável ao longo do tempo. Porém, o
longo tempo dos períodos geológicos pode deixar uma margem de segurança confortável às
obras de engenharia, em algumas circunstâncias.
Quando as tensões efetivas estão no estado limite, a ruptura se inicia localmente. Assim,
segue que poropressões elevadas são o fator principal determinante da ocorrência de
escorregamentos (Carregã e Balzan, 1997). Geralmente os fenômenos de deslocamentos de
massa estão associados aos períodos chuvosos, já que a precipitação de chuva é um dos
principais fatores causadores dos deslizamentos. Em algum momento podem criar-se
situações críticas para o talude, já que a umidade do solo e o nível do lençol freático estão
aumentando, gerando poropressões, diminuindo as tensões efetivas e, por conseguinte,
diminuindo a resistência ao cisalhamento (Gonzalez et al., 1999).
Dentre as formas de instabilidade verificadas em colúvios estão os rastejos ou creep,
escorregamentos translacionais do tipo talude infinito, escorregamentos rotacionais, debris
flow e ou uma associação de vários tipos de movimento (Eisenberger, 2003).
Segundo Lacerda (1989), algumas vezes ocorrem rupturas com valores de poropressões
inferiores àqueles necessários para que a trajetória de tensões atinja a envoltória de resistência
ao cisalhamento. O autor atribui isto à perda de resistência ao cisalhamento devido às
variações cíclicas de poropressão que levam o solo a uma espécie de fadiga. A elevação da
poropressão desloca o estado de tensões efetiva do solo para as proximidades da ruptura. Esse
fato implica em altas taxas de deformação lenta do solo caracterizando os processos de rastejo
ou creep. A redução da poropressão afasta o estado de tensões da ruptura e,
consequentemente, provoca a diminuição da velocidade de deformação por creep. Entretanto,
durante a fase de ocorrência de elevadas poropressões, ocorre o acúmulo de deformações que
provocam a quebra das ligações entre as partículas, as quais são responsáveis pela coesão do
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material. Lacerda (1989) sugere, no entanto, que o limite inferior a partir do qual o estado de
tensões efetivas leva a deformações por creep e, portanto, ao acúmulo de deformações, seja a
envoltória de resistência ao cisalhamento residual.
As condições de tensão efetiva no talude flutuam como resultado das variações anuais e
sazonais de poropressão. Durante períodos de elevada poropressão, as tensões efetivas são
reduzidas e ficam mais próximas das condições de estado limite. Como resultado,
deformações por creep mais altas se desenvolvem no talude. Ao contrário, durante períodos
secos ou com a redução da poropressão as tensões efetivas aumentam, afastando-se do estado
limite. Espera-se então que as velocidades de deformação sejam reduzidas.
Segundo Rodrigues (1992) o movimento de massas coluvionares, via de regra, consiste de um
rastejo ou creep contínuo; no entanto, as condições de estabilidade são tão precárias que
pequenos cortes ou aterros são suficientes para acelerar a movimentação.
O início e o tipo do movimento de um talude em colúvio estão relacionados à sua espessura
(Ellen e Fleming, 1987; Fleming e Johnson, 1994). Segundo esses autores, colúvios espessos
usualmente estão associados a escorregamentos rotacionais lentos que dificilmente se
liquefazem ou se desagregam. Já os taludes instáveis de colúvios rasos apresentam
inicialmente um escorregamento rotacional ou translacional seguido por desagregação e
fluidez (debris flow).
Deere e Patton (1971) classificam as instabilidades em colúvios em deslizamentos rasos e
profundos. Segundo os autores, deslizamentos rasos são bastante comuns e ocorrem quando a
camada superficial de colúvio é mais permeável que as camadas inferiores, formando muitas
vezes um lençol d'água suspenso. Essa saturação da massa coluvionar reduz a sua resistência
ao cisalhamento e cria forças de percolação instabilizadoras.
Para Lacerda (1985), o movimento de massas coluvionares inicia com um escoamento para, a
seguir, passar a uma situação de escorregamento translacional. Em planta estes movimentos
se apresentam semelhantes aos de um fluído viscoso, com deslocamentos maiores na porção
central da massa coluvionar.
Segundo Rodrigues (1992), os rastejos ou creep dessas massas coluvionares são
essencialmente viscoplásticos e as velocidades de deformação são aceleradas na época das
chuvas, iniciando um processo de movimentação com velocidade não constante. Os
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deslocamentos maiores ocorrem na parte mais central da massa coluvionar, sendo que a
camada mais superficial tende a se deslocar com maior velocidade.
Terzaghi (1960) define que a zona superficial das massas coluvionares está sujeita a rastejo do
tipo sazonal ou periódico, enquanto a zona inferior está submetida a rastejo constante. A
movimentação dessas massas, na forma de rastejo, ocorre ao longo de uma superfície bem
nítida caracterizada pela massa coluvionar e pela superfície in situ do terreno subjacente.
Deslocam-se com velocidade não uniforme, às vezes até mesmo apresentando saltos.
Deslocam-se acompanhando a inclinação das encostas, movidas pela ação da gravidade e
acompanhando a topografia mais favorável ao seu deslocamento, de tal forma que são
possíveis inclusive direções variáveis de deslocamento em partes diferentes de uma massa
coluvionar em processo de rastejo (Eisenberger, 2003).
2.2 Estudos anteriores pertinentes

As encostas formadas pelos depósitos de solos oriundos dos derrames de rochas magmáticas
extrusivas da Formação Serra Geral e dos arenitos arcoseanos da Formação Botucatu e os
movimentos de massas coluvionares associados a elas vêm sendo o objeto de estudo de
diversos pesquisadores. Estes estudos de forma geral concentram-se na avaliação do
comportamento dos solos envolvidos e na determinação dos fatores associados à origem de
movimentos de massa verificados.
Pinheiro et al. (1997) estudaram a resistência ao cisalhamento de um solo residual de basalto
e de um solo coluvionar de argilito associados a dois taludes instáveis no Estado do Rio
Grande do Sul. O solo residual de basalto apresentou, em ensaios ring shear, valores de
ângulo de atrito interno residual de 9,5º e 14,3º.
Pinheiro et al. (1998) ampliaram o trabalho anterior estudando a resistência ao cisalhamento
residual de siltito, solos residuais de basalto, de lamito, de argilito, de arenito de origem eólica
e fluvial e solos residuais micáceos de migmatito, além de argilas de preenchimento de
diaclases e argilas originadas da alteração de vesículas de rocha basáltica. Neste estudo foram
encontrados valores de ângulo de atrito interno residuais, através de ensaios ring shear,
variando entre 7,5º e 36º.
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Pinheiro (2000) estudou alguns casos de instabilidade da Encosta da Serra Geral no Estado do
Rio Grande do Sul. Dois casos receberam maior ênfase por este estudo, uma ruptura ocorrida
no contato de um colúvio com uma rocha sedimentar com mobilização de resistência ao
cisalhamento residual em Faxinal do Soturno e um escorregamento de grandes proporções na
borda do platô basáltico assente sobre rochas silto-argilosas da Formação Santa Maria em
Santa Cruz do Sul. No caso de Faxinal do Soturno, que apresenta certa similaridade à encosta
objeto deste estudo, Pinheiro realizou ensaios ring shear em uma camada silto-argilosa de cor
cinza localizada no contato entre o colúvio e a rocha sedimentar onde foi verificada uma
concentração de água e obteve valores de resistência ao cisalhamento residual iguais a coesão
zero e ângulo de atrito interno residual (φ’r) de 14º.
Pinheiro, em seus estudos, conclui que os valores de resistência residual são afetados pela
tensão efetiva, distribuição do tamanho das partículas, mineralogia, tipo de rocha mãe e
também pelos processos pedogenéticos desenvolvidos em cada perfil de solo. Concluiu ainda
que muitos solos apresentam redução da resistência ao cisalhamento residual com o aumento
da fração argila e do índice de plasticidade (IP), que solos com baixo IP apresentam
comportamento típico granular com φ’r elevados e que, para solos com elevado IP, a
orientação das partículas argilosas de forma lamelar é o mecanismo responsável pela
progressiva redução da resistência ao cisalhamento até a condição residual. Pinheiro conclui
ainda que a presença de mica tenha efeito significante no comportamento de alguns solos
saprolíticos granulares e solos residuais de basalto, que, elevados teores deste mineral,
permitem o progressivo alinhamento das partículas na superfície de ruptura, podendo levar
estes solos a apresentar um comportamento deslizante apesar de possuírem baixa plasticidade.
O trabalho de Rigo (2000) teve como objetivo aprofundar o estudo da resistência ao
cisalhamento residual de solos residuais saprolíticos de basalto, principalmente nos aspectos
relativos à sua mineralogia e microestrutura, com vistas a determinar a influência destes
fatores nos baixos valores de resistência ao cisalhamento residual destes solos. Rigo realizou
ensaios de caracterização, de cisalhamento direto com reversões múltiplas, ensaios ring shear,
análises de difração de Raios-X e microscopia óptica de lâminas delgadas de solo. Este
trabalho concluiu que a composição mineralógica, a microestrutura, o nível de intemperismo e
o nível de tensões são os fatores determinantes do tipo de comportamento do solo e da sua
resistência ao cisalhamento residual. Concluiu ainda que os argilominerais expansivos do
grupo das esmectitas são os principais constituintes da fração fina dos solos residuais de

18

basalto, e que os baixos valores de resistência ao cisalhamento residual destes solos estão
relacionados, além da orientação das partículas lamelares de argila no plano de cisalhamento,
a um mecanismo de degradação mecânica das partículas parcialmente intemperizadas durante
o cisalhamento a grandes deslocamentos e tensões elevadas que aumentam a fração de argila
na superfície, diminuindo a resistência ao cisalhamento. Nos ensaios realizados nesse
trabalho, Rigo obteve ângulos de atrito interno residuais variando tipicamente entre 8º e 20º.
Perazzolo (2003) estudou dois taludes coluvionares da Serra Geral que apresentavam
comportamentos geotécnicos distintos, sendo que um apresentava um processo de rastejo e
outro uma ruptura brusca após um período chuvoso. No intuito de compreender os processos
de ruptura observados, Perazzolo realizou ensaios para a determinação de parâmetros de
condutividade hidráulica e resistência ao cisalhamento dos solos e concluiu que as condições
de formação dos solos residuais e dos colúvios sobre rochas basálticas conferem aos solos
mineralogia diferenciada, principalmente em relação ao argilomineral presente e que os
parâmetros de resistência ao cisalhamento são amplamente dependentes deste argilomineral.
Perazzolo, em seus ensaios, não verificou anisotropia com relação aos parâmetros de
condutividade hidráulica e verificou ainda que os solos dos dois taludes estudados
apresentaram valores muito baixos de ângulo de atrito interno residual, inferiores a 10º,
semelhantes aos encontrados por Pinheiro (2000) e Rigo (2000).
Silveira (2003) estudou as propriedades geotécnicas dos solos de dois colúvios da Formação
Serra Geral e um colúvio de arenito da Formação Botucatu existentes ao longo do gasoduto
Bolívia-Brasil em Timbé do Sul, SC. Silveira realizou ensaios de expansão, ensaios de
caracterização, de cisalhamento direto, ring shear, e ensaios triaxiais (CIU) e ensaios
especiais. Silveira verificou que os solos estudados possuem elevados índices de vazios,
baixos índices de expansão e que os parâmetros de resistência ao cisalhamento a partir de
ensaios de cisalhamento direto considerando todos os níveis de tensões estudados
apresentaram coesão variando entre 5,4 kPa e 38,4 kPa e ângulo de atrito interno entre 24,5º e
37,4º. Os solos coluvionares provenientes da decomposição de rochas vulcânicas
apresentaram valores de ângulo de atrito interno residual entre 14º e 16º. Os solos
coluvionares oriundos da degradação de arenito apresentaram ângulo de atrito interno residual
de 23º, sendo que o ângulo de atrito interno residual não apresentou variações significativas
com acréscimos de tensão aplicada.
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Eisenberger (2003) estudou um talude urbano instável na cidade de Santa Cruz do Sul, RS. O
estudo classificou o talude como um conjunto de depósitos coluvionares compostos por
blocos de rocha basáltica envoltos em uma matriz argilo-arenosa assente sobre uma camada
basal de siltito. Eisenberger realizou ensaios de caracterização dos materiais e ensaios de
cisalhamento direto que, associados à instrumentação de campo, com piezometria e
inclinômetros, possibilitou a realização de análises de estabilidade. Eisenberger pôde ainda
relacionar os deslocamentos a períodos em que a precipitação ultrapassa certo patamar.
Martinello (2006) estudou as condicionantes hidráulicas de uma ruptura ocorrida em
dezembro de 2000 que originou uma corrida de detritos em um talude em São Vendelino, RS.
Em seu estudo, Martinello realizou ensaios de determinação de permeabilidade de campo e de
laboratório, determinou a curva característica do solo através do método papel-filtro e realizou
análises de fluxo simulando a precipitação que deflagrou a ruptura do talude. Martinello
concluiu que, devido à condutividade hidráulica superficial elevada dos solos do local, ocorre
a infiltração de toda a precipitação ocorrida, elevando, após cerca de 95 minutos de
precipitação, o nível freático até a superfície do terreno.
Feuerharmel (2007) estudou a resistência ao cisalhamento e a condutividade hidráulica de
dois solos coluvionares não saturados, sendo um oriundo de sedimentos da Formação Serra
Geral e outro da Formação Botucatu, situados na divisa dos estados do Rio Grande do Sul e
Santa Catarina, em um trecho do Gasoduto Bolívia-Brasil. Neste estudo, a resistência ao
cisalhamento foi determinada para a condição saturada (c’ e φ’) e não saturada (φb) através de
ensaios de cisalhamento direto com sucção controlada. Feuerharmel encontrou, na condição
indeformada, valores de ângulo de atrito interno φ’ aproximadamente constantes para os
diferentes níveis de sucção aplicados e semelhantes aos obtidos para a condição saturada,
sendo que, para os solos coluvionares oriundos de sedimentos da Formação Serra Geral, o
valor médio foi de 28,9º e, para os solos oriundos da Formação Botucatu, de 27.9º. O valor
médio do ângulo de atrito interno na condição não saturada φb encontrado, para tensões
líquidas entre 25 e 150 kPa, foi de 42,3º, para o solo da Formação Botucatu, e 37,5º, para os
solos da Formação Serra Geral.
Silveira (2008) realizou diversos ensaios geotécnicos em um solo coluvionar de uma encosta
em que ocorreu uma ruptura translacional, seguida de liquefação e corrida de detritos, em São
Vendelino, RS. Os taludes da região estudada por Silveira apresentam declividades em torno
de 27-36º. Silveira apresenta uma caracterização geral das propriedades geotécnicas dos solos
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coluvionares, resultados de monitoramento de poropressões e de pluviometria, ensaios de
condutividade hidráulica de campo e laboratório, resultados de ensaios de cisalhamento
direto, de compressão triaxial e de ensaios Hollow Cylinder. Silveira obteve valores entre
2,5x10-4 e 5,4x10-3 cm/s para o coeficiente de condutividade hidráulica e, para os ensaios de
cisalhamento, valores de c’=4-10 kPa e φ’=26º (ensaios com amostras remoldadas ou
indeformadas) e de c’=0-10 kPa e φ’=25,8-36,9º (ensaios triaxiais em mostras remoldadas).
2.3 Instrumentação e monitoramento de taludes

Segundo Silveira (2006), o planejamento de programas de monitoração geotécnica começa
pela definição de um objetivo, se processa por meio de uma série de passos lógicos e termina
com o planejamento de como os parâmetros a serem medidos serão implementados.
Programas de monitoração geotécnica de taludes têm por razão a avaliação da condição de
estabilidade e o comportamento destes taludes. Guidicini e Nieble (1984) acreditam que o
movimento da massa instável geralmente será gradativamente acelerado até atingir o ponto de
ruptura; portanto, a instrumentação pode ser muito efetiva na previsão de escorregamentos.
Para Dunnicliff (1988) a monitoração geotécnica é empregada normalmente durante as fases
de construção, de operação e de projeto e envolvem medições de poropressão ou níveis
d’água, tensões totais, carregamentos ou deformações. Segundo Dunnicliff (1988), todos os
equipamentos empregados em um monitoramento devem ser escolhidos e instalados para
responder a uma questão específica, se não há questão a ser respondida, não deve haver
instrumentação.
Pinheiro (2000) apresenta as situações para as quais é indicada a instrumentação de taludes e
encostas: determinação da forma da superfície de ruptura e sua profundidade, determinação de
movimentos horizontais e verticais, determinação

da velocidade do

movimento,

monitoramento da estabilidade de taludes ou encostas naturais devido a atividades de
construção, monitoramento das poropressões e níveis d’água, monitoramento da eficácia de
medidas de controle (contenção, drenagem, e outros) e fornecer um sistema de alerta remoto
contra possíveis desastres.
Para Guidicini e Nieble (1984), instrumentar um talude significa sistematizar as observações
sobre o comportamento do mesmo, não importa quais os meios ou instrumentos empregados.
Para Kennedy (1971, apud Guidicini e Nieble, 1984) há duas razões básicas para se
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instrumentar taludes: verificar se um talude se comporta dentro dos limites previstos em
projeto e acompanhar e predizer o comportamento de um talude que já exiba sinais de ruptura
e que esteja se movimentando.
O Quadro 2.1, elaborado por Augusto Filho e Virgili (1998), apresenta os principais tipos de
instrumentos utilizados na auscultação e instrumentação de taludes.
INSTRUMENTOS

PARÂMETROS

Marcos superficiais
Prismas óticos
Extensômetros (haste e fio)
Fissurômetros

Deslocamentos e recalques

Medidores de recalque
Indicadores de movimentações em profundidade
Inclinômetros
Células de carga em tirantes

Cargas

Células de pressão total

Tensões totais

Piezômetros (tipo Casagrande, de máxima, hidráulicos e elétricos)
Pressões d’água
Tensiômetros (pressões negativas, de sucção)
Medidores de vazão (hidrômetros, vertedouros, recipientes)

Vazões d’água

Quadro 2.1: Principais tipos de instrumentos utilizados no estudo de taludes (Augusto Filho e Virgili,
1998).
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CAPÍTULO 3

3. Caracterização do colúvio em estudo

Neste capítulo são apresentadas a contextualização geológica da encosta e as formações
geológicas envolvidas. São descritos: a localização; a geologia local; o histórico da área; as
investigações geotécnicas prévias e realizadas para este estudo; os dispositivos de
monitoramento existentes e instalados, e, as campanhas de monitoramento realizadas. Ao
final deste capítulo é apresentado o perfil geológico do eixo da encosta em estudo, baseado
nas informações apresentadas.
3.1 Contexto Geológico

Segundo Kaul (1990), a origem dos terrenos rochosos do estado do Rio Grande do Sul
abrange diferentes períodos da história da crosta terrestre, trazendo o registro de distintos
eventos geodinâmicos. Do arqueano aos tempos cenozoicos recentes, os processos
magmáticos, metamórficos e sedimentares, aliados aos movimentos tectônicos, foram
produzindo uma crosta cada vez mais diferenciada e mais estável, com predomínio, de modo
geral crescente, da atividade sedimentogênica sobre as atividades ígneo-metamórficas. Nesse
contexto, o panorama geológico atual do Estado é o de uma região que abrange três grandes
domínios geológicos: Terrenos Pré-Cambrianos, Bacia do Paraná e Cobertura de Sedimentos
Cenozoicos.
O domínio da Bacia do Paraná é o mais amplo domínio geológico do Sul do Brasil,
pertencente à grande estrutura, de dimensões continentais, extensiva a outros países,
implantada em terrenos pré-cambrianos a partir do Siluriano Inferior. Pode ser subdividido em
duas porções ou áreas: a das formações sedimentares, acumuladas desde tal período geológico
até o Triássico, e a dos colossais derrames de lavas, de composição predominantemente
básica, que cobriam as referidas formações a partir do Jurássico Superior (Estado do Rio
Grande do Sul, 2001).
Segundo Melfi et al. (1998) esta bacia apresenta o formato de um “J”, com eixo principal de
direção NE-SW, que está relacionado à reativação de estruturas tectônicas mais antigas do
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embasamento cristalino. Localiza-se na porção centro-continental da América do Sul
abrangendo uma superfície total de 1.600.000 km², dos quais pouco mais de 60% situa-se em
território brasileiro. Ocupa 4000.000 km² do território argentino, 10.000 km² do território
uruguaio e outros tantos do paraguaio. No território brasileiro engloba parte dos estados do
Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Goiás, Minas Gerais, Mato Grosso e
Mato Grosso do Sul.
Segundo Almeida (1991, apud Wldner et al., 2006), a evolução da Bacia do Paraná pode ser
entendida em quatro grandes episódios, cada um sendo característico de um ciclo tectonosedimentar completo. Os dois primeiros ciclos relacionados à sedimentação em uma bacia
sinforme subsidente, e os dois últimos correspondendo a fases de soerguimento e extrusão de
grande quantidade de lavas toleíticas relacionadas ao intumescimento da crosta ocorrido ao
redor de 135 - 120 Ma.
Cerca de 730.000 km² da parcela brasileira da Bacia do Paraná estão recobertos pela
Formação Botucatu e pelos derrames relacionados às lava toleíticas do magmatismo da
Formação Serra Geral, correspondentes às fases finais de preenchimento desta bacia, porção
que atinge cerca de 1.700 metros de espessura junto ao seu depocentro, posicionado no oeste
do Estado do Paraná (Milani et al., 1998) (Figura 3.1).
A Figura 3.2 mostra uma seção geológica esquemática da bacia, no qual é possível verificar a
hierarquia das rochas que a preenchem. No topo da sequência estratigráfica da Bacia do
Paraná, a Formação Serra Geral demarca o término do episódio magmático neocretácico de
preenchimento desta entidade geológica. A Formação Botucatu está na base do Grupo São
Bento, que além dessa formação, também é composto pela Formação Pirambóia (Milani e
Zalán, 1998).
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Figura 3.1: Mapa geológico simplificado da Bacia do Paraná, seus principais elementos tectônicos e acidentes
geográficos (modificado. de Milani, 1997).
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Figura 3.2: Seção geológica esquemática da Bacia do Paraná (Modificado de Milani e Zalán, 1998).

A Formação Serra Geral consiste em uma sequência de rochas vulcânicas extrusivas que
foram formadas durante o Jurocretáceo. Esta sequência cobre quase todo o Norte e o Leste do
Estado do Rio Grande do Sul, sendo a principal formadora do Planalto. Sua espessura varia de
1200m a leste, junto ao Oceano Atlântico, até cerca de 400m a oeste, junto ao rio Uruguai. Os
derrames inferiores desta sequência são básicos, consistindo essencialmente de basalto. Os
derrames superiores são ácidos, predominando o riodacito e o riolito. A Formação Botucatu
encontra-se subjacente à Formação Serra Geral, sendo constituída por arenitos eólicos
depositados em ambiente desértico durante o Jurássico. Em alguns locais, o arenito Botucatu é
também encontrado entre os derrames basálticos, constituindo os arenitos intertrápicos (Pinheiro e Soares, 2003).
Segundo Bressani et al. (2001), a maioria dos problemas de estabilidade de taludes que
ocorrem na Formação Serra Geral são rupturas de maciços rochosos ao longo das juntas
preenchidas por argilas, escorregamentos envolvendo solos residuais e alteração de rocha,
além de escorregamentos rasos ou profundos envolvendo colúvios.
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A Figura 3.3 é um mapa ilustrativo das regiões ou províncias geomorfológicas do Rio Grande
do Sul. A Figura 3.4 apresenta a seção esquemática indicada no mapa das províncias
geomorfológicas deste Estado.

Figura 3.3: Mapa das províncias geomorfológicas do Rio Grande do Sul (Adaptado do Mapa Morfológico do
Estado do Rio Grande do Sul, Secretaria da Agricultura e Abastecimento - RS, 1989).

Figura 3.4: Seção geológica indicativa que corta o estado do noroeste para o sudeste (adaptado de Azambuja,
2008 - notas de aula da disciplina de Geologia Aplicada).
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3.1.1 Formação Serra Geral

Na Formação Serra Geral, vales típicos são separados por morros com aproximadamente
500m de altura. A morfologia de cada morro mostra um número de taludes suaves
(correspondendo ao intervalo de basalto vesicular ou amigdalóide) separados por degraus
verticalizados (consistindo no basalto colunar). Os taludes são frequentemente cobertos por
solo residual ou colúvio. O solo residual usualmente é constituído por partículas do tamanho
de argila a partículas do tamanho de silte (Bressani et al., 1997).
A Formação Serra Geral possui uma sequência basal, constituída por rochas vulcânicas
básicas que se apresenta delimitada a leste e a sul por escarpas íngremes (constituindo a
região geomorfológica denominada Planalto das Araucárias) e a oeste por escarpas mais
amenas (que constituem a região geomorfológica Planalto da Campanha). As rochas da
sequência ácida (sobrejacentes a sequência básica) encontram-se na região que contorna o
planalto das Araucárias, principalmente a nordeste, estendendo-se para oeste até a região de
Santiago no estado do Rio Grande do Sul. Os arenitos intertrapianos ocorrem intercalados na
sequência básica de maneira eventual (Pinheiro, 2000).
Na porção Nordeste, junto aos Aparados da Serra, aos derrames vulcânicos apresentam
limites perfeitamente tabulares e espessura individuais que variam entre 15 e 55 metros. O
limite entre derrames é ressaltado pela presença de horizontes vesiculares junto ao topo e
disjunção tabular centimétrica junto à base de cada derrame, o que possibilita um maior aporte
de água e o desenvolvimento de um perfil de alteração mais acentuado, possibilitando a
instalação de uma vegetação arbustiva mais densa ao longo da linha de contato e o surgimento
de quebras de relevo, especialmente nos horizontes superiores entre derrames (Wildner et al.,
2004) (Figura 3.6).
A Formação Serra Geral usualmente mostra um complexo perfil de alteração. A brecha e o
vidro vulcânico, presentes no topo e na base de cada derrame de basalto, tendem a alterar
mais rápido do que a massa de basalto colunar no centro do derrame. Os resultados, como
mostram muitos cortes rodoviários executados na região, são perfis irregulares,
compreendendo solo orgânico, solo residual, solo saprolítico, rochas em diferentes estágios de
alteração e rochas. Frequentemente colúvios cobrem o perfil de alteração resultante.
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Nestes perfis, os horizontes de solo residual podem apresentar espessura maior que 15m e
ocorrem frequentemente colúvios argilosos com espessura maior que 12m, principalmente nas
bases dos vales próximo aos rios.

Figura 3.5: Perfil Típico da Formação Serra Geral (adaptado de Wildner et al., 2004).

Figura 3.6: Seção geológica esquemática de um derrame da Formação Serra Geral (adaptado de Wildner et al.,
2004).
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3.1.2 Formação Botucatu

O arenito é uma rocha sedimentar que resulta da compactação e litificação de um material
granular da dimensão das areias. O arenito é composto normalmente por quartzo, mas pode
ter quantidades apreciáveis de feldspatos, micas e/ou impurezas, aglutinados por um cimento
natural, que geralmente caracteriza a rocha. Os arenitos são o resultado de deposições
ocorridas em ambientes continentais como rios e lagos, ou em ambientes marinhos, em praias,
deltas ou nas sequências turbidíticas do talude continental.
Segundo Kaul (1990), a Formação Botucatu é constituída principalmente por arenitos
quartzosos de granulação fina a média, de coloração vermelha, rósea ou amarelo-clara, com
grãos bem selecionados e bem arredondados, em geral foscos e de alta esfericidade, apenas
localmente feldspáticos. Estes arenitos de origem eólica normalmente apresentam
estratificação cruzada de grande porte.
Segundo Nummer (2003) representa o maior depósito eólico contínuo do mundo (Idade
Triássica), cobrindo uma área de 1.300.000 km², desde Goiás até o Rio Grande do Sul,
atingindo o Paraguai, Argentina e o Uruguai.
A Formação Botucatu pertence à supersequência estratigráfica de segunda ordem denominada
Supersequência Gondwana III da Bacia do Paraná, tendo sido depositada durante o Jurássico
ao Cretáceo e deve sua denominação à cidade de Botucatu, no estado de São Paulo, Brasil,
onde aflora (Milani, 2000).
O deserto Botucatu é constituído por depósitos de areias eólicas formando sets e cosets de
estratos cruzados. Localmente podem ocorrer, principalmente na porção basal da unidade,
corpos lenticulares de arenitos heterogêneos, de granulação média a grossa, passando a
conglomeráticos, cujos seixos são em maioria de quartzo, relacionados à presença efêmera de
drenagem. Litologicamente, predominam dunas de areias ortoquartzíticas, contendo
estratificações cruzadas de grande porte e zonas de deflação interdunas. A espessura na
porção Sudoeste da bacia varia entre zonas de não deposição a horizontes com 100 metros de
espessura. Após o início do vulcanismo encontram-se finos e descontínuos depósitos
areníticos intercalados com os fluxos de lavas da Formação Serra Geral. Estes depósitos são
denominados de Arenitos Intertrapicos e distribuem-se em regiões inferiores a 1 quilômetro
quadrado e possuem espessuras inferiores a 15 metros (Wildner et al., 2004).
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3.2 Colúvio do km 23+400 da RS 115

3.2.1 Localização

O colúvio estudado nesta dissertação localiza-se entre o km 23+300 e o 23+600 da rodovia
RS-115, no estado do Rio Grande do Sul, servindo de leito para esta. A Figura 3.7 mostra uma
imagem de satélite da área do colúvio e uma aproximação de seus limites.
A massa coluvionar está limitada no quadrante Sudeste por uma escarpa arenítica. Ao Norte
seu limite consiste de um depósito de tálus composto por blocos de rochas basálticas. Nas
demais direções, o colúvio não apresenta confinamento, possibilitando a dispersão de
materiais em forma de leque, tornando as áreas à jusante depósitos de materiais derivados do
rastejo. Este depósito se estende até o arroio Irapuru, que demarca a borda do leque de
dispersão do colúvio.

Figura 3.7: Localização do colúvio estudado (Google Earth, 2010)
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Figura 3.8: Fotografia da rodovia RS-115 onde se pode visualizar as deformações da pista devidas aos
deslocamentos do colúvio estudado.

Figura 3.9: Fotografia do terreno a jusante da rodovia onde se pode visualizar as trincas das rupturas ocorridas e
a condição de saturação constante da massa coluvionar.
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Figura 3.10: Fotografias das trincas das rupturas verificadas junto à rodovia e das deformações verticais
constatadas pelas diversas camadas de revestimento aplicadas para o renivelamento do pavimento.

3.2.2 Geologia local

O colúvio em estudo consiste de um depósito de encosta, formado por pacotes de materiais
pouco coesos, originários da alteração de dois tipos distintos de litologias; as rochas
vulcânicas da Formação Serra Geral e os arenitos da Formação Botucatu, que também
constituem seu substrato.
O leito da rodovia RS-115 está assentado sobre este colúvio que apresenta materiais com um
elevado grau de alteração, onde estão presentes blocos de rocha basáltica imersos em solos e
pacotes argilosos e arenosos. Estes dois tipos de materiais estão distribuídos no terreno
segundo sua estratigrafia original, uma vez que é clara a transição de pacotes argilosos,
derivados da alteração de basaltos no topo, para níveis basais onde predominam produtos de
alteração de rochas areníticas.
A avaliação de campo, unida aos dados levantados com fotos aéreas e aos resultados da
topografia, mostram que o colúvio possui um eixo de dispersão ortogonal à rodovia, na altura
do quilômetro 23+400. Os limites do colúvio e sua relação com estruturas e cursos d’água,

33

responsáveis pela irrigação superficial e subterrânea, podem ser visualizados na Figura 3.11 e
na Figura 3.12.

Figura 3.11: Geologia e evolução atual da instabilidade na encosta (Azambuja, 1998).
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Caminho de
drenagem

Figura 3.12: Principais contribuintes d’água e sua relação com os limites do colúvio (foto aérea da época da
construção da rodovia, DAER adaptado de Azambuja, 1998).

3.2.3 Histórico

Esta encosta encontra-se há muitos anos em processo de rastejo, provavelmente devido ao
intermitente aporte de água subterrânea, através de juntas e fraturas existentes nas rochas
situadas à montante da encosta e, também, devido à diminuição da resistência ao cisalhamento
do solo no plano de descontinuidade do perfil litológico pela orientação das partículas da
camada argilosa existente na base do colúvio.
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Os movimentos da encosta passaram a ser notados, e talvez acelerados, com a construção do
aterro rodoviário ao qual serve de suporte. A construção do aterro rodoviário pode ter
acelerado os movimentos pois este passou a exercer sobrecarga sobre a massa instável e a
represar o livre escoamento superficial d’água pela encosta, aumentando os volumes de
infiltração superficial.
Em meados do ano de 1998 esta encosta foi alvo de um estudo que consistiu de diagnóstico e
projeto de melhorias e implantação de sistemas de drenagem de superfície da rodovia e
profunda da encosta. Este estudo foi conduzido, por solicitação da empresa concessionária da
rodovia (Brita Rodovias S.A.) pela empresa Azambuja Engenharia e Geotecnia Ltda.
No estudo desenvolvido no ano de 1998, Azambuja (1998) caracterizou a instabilidade
verificada no leito da rodovia como uma encosta em processo de rastejo e concluiu ainda que
o sistema de drenagem superficial existente conduz as águas represadas e coletadas a
montante do aterro para um bueiro junto ao km 23+400, eixo de dispersão do colúvio.
Segundo Azambuja (1998) o sistema de drenagem superficial alimenta o pequeno curso
d’água existente à jusante da rodovia carreando materiais finos que posteriormente formarão
um depósito em patamar com eixo de dispersão de materiais (front convexo).
Este carreamento de material, segundo o eixo de dispersão, faz com que haja um movimento
mais significativo da massa coluvionar na região do aterro rodoviário, devido à perda de peso
estabilizante no pé deste, ocasionando trincas de ruptura e subsidências convergentes para o
eixo de dispersão.
Em termos de investigações geotécnicas, foram realizadas em 1998 sondagens mistas, SPT e
rotativas segundo a norma brasileira ABNT NBR 6484 – Execução de Sondagens de Simples
Reconhecimento do Solo no eixo do colúvio. A posição destas sondagens pode ser vista na
Figura 3.13 e os resultados das mesmas podem ser resumidos da seguinte forma:
S02: mostra a espessura da massa coluvionar;
S03: mostra que o material argiloso tem espessura aproximada de 15 m e o arenito
começa apresentar pedaços coesos a partir dos 20 m de profundidade;
S04: mostra uma espessura da ordem de 16 m para a massa coluvionar.
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Figura 3.13: Perfil geológico do colúvio e localização das sondagens realizadas em 1998 (Azambuja, 1998).

Além das sondagens mistas, foram executadas quatro sondagens elétricas verticais (SEV), que
auxiliaram na determinação da interface onde há predominância de fluxo d’água.
A drenagem profunda é notadamente mais eficiente do que a drenagem superficial para a
retirada da água subterrânea existente no interior da massa coluvionar. Em campo, verifica-se
a existência de drenos sub-horizontais rompidos e/ou obstruídos, que, segundo relatos, foram
executados no ano de 1991. Acredita-se que a simples locação aleatória de novos drenos subhorizontais, poderá ser ineficaz.
Azambuja (1998) em seu estudo conclui que os dados existentes naquele momento eram
insuficientes para identificar a zona de rastejo do colúvio, onde, segundo ele, drenos
profundos teriam maior eficiência na redução dos movimentos da encosta.
A partir da profundidade média obtida pelas sondagens, Azambuja (1998) realizou uma
cubagem para estimar o volume de material instável. Para tal, foi utilizado o Software
SURFER 6.02. O cálculo de volume considerou para o colúvio a cota 82 m como base (front
do colúvio) e a cota 154 m como limite superior (topografia). Os resultados obtidos mostram
valores da ordem de 2.000.000m3.
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Na época, foi considerado que qualquer sistema de contenção para tentar conter esta massa de
solo teria de ser extremamente robusto, o que certamente implicaria em grandes dispêndios
financeiros. Foi então aconselhada a minimização das deformações do colúvio através de
sistemas de drenagem e monitoramento e estudos adicionais para melhor avaliação do caso
posteriormente.
Entretanto, como os estudos realizados na época englobavam toda a extensão da rodovia e sua
faixa de domínio, havia outros pontos críticos aos quais foi dada prioridade. O projeto de
drenagem não foi implantado, porém, o de monitoramento que previa a implantação de
marcos de deslocamento superficial, piezômetros e inclinômetros foi parcialmente
implantado.
Dos dispositivos de monitoramento indicados por Azambuja (1998) foram implantados os
inclinômetros, sendo três no total. Dois inclinômetros foram instalados no ano de 2005 pela
empresa Fugro In Situ Geotecnia Ltda., sendo as leituras iniciais destes inclinômetros
realizadas em 14/06/2005. Em 14/09/2005 foi realizada uma leitura apenas no IN-02. Em
22/08/2009 foram realizadas leituras nos inclinômetros IN-01 e IN-02. Em novembro de 2009
foi instalado o inclinômetro IN-03 e realizada sua leitura inicial.
As representações gráficas das leituras realizadas nos inclinômetros, pela empresa Fugro In
Situ Geotecnia e para esta pesquisa, são apresentadas na sequência de figuras que inicia na
Figura 3.16 e se estende até a Figura 3.21.
3.2.4 Investigações geotécnicas e monitoramento

As investigações geotécnicas realizadas para este estudo consistiram da realização de cinco
sondagens mistas para a instalação de piezômetros (monitoramento dos níveis piezométricos)
que, aliados aos inclinômetros existentes, consistiram dos dispositivos de monitoramento
utilizados.
O levantamento topográfico realizado e a localização dos dispositivos de monitoramento, das
sondagens e dos piezômetros instalados neste estudo, são apresentados na Figura 3.14.
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Figura 3.14: Locação dos dispositivos de monitoramento, das sondagens existentes e dos piezômetros instalados
neste estudo.

a)

Inclinômetros

Para esta dissertação foram realizadas três campanhas de leitura dos inclinômetros existentes,
nos dias 28 de abril, 22 de maio e 23 de outubro de 2010.
As leituras foram realizadas com o equipamento de leitura da marca Slope Indicator da
UFRGS que possui cabo com extensão de 20 metros. Essas leituras foram realizadas em
intervalos de 0,50 metro e os deslocamentos são acumulados a cada ponto de leitura a partir
da base.
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Os deslocamentos são medidos em duas direções perpendiculares entre si: Eixo “A-A” e Eixo
“B-B”. O Eixo “A-A” dos três inclinômetros é praticamente perpendicular ao eixo da rodovia
(no sentido do movimento).
Para a obtenção dos deslocamentos horizontais no período das leituras realizadas foram
comparadas as leituras dos dias 22 de maio e 23 de outubro com a leitura de 28 de abril, sendo
esta tida como a leitura zero. Para a obtenção da velocidade dos deslocamentos no período são
comparadas as últimas duas leituras.
A referência imóvel normalmente é considerada como a base do inclinômetro. No caso do
inclinômetro IN-01 manteve-se este ponto como referência. Para os outros dois inclinômetros
adotou-se, nas duas leituras realizadas, como referência a profundidade de 19,5 metros devido
à impossibilidade da realização de leituras a profundidades maiores com o equipamento
utilizado.

Figura 3.15: Equipamento utilizado na leitura das deformações dos inclinômetros existentes.

Esta hipótese, de que os deslocamentos são nulos a uma profundidade de 19,5 metros, é
aceitável para os inclinômetros IN-01 e 02 porque nas leituras realizadas anteriormente pela
empresa In Situ Geotecnia Ltda. não foram verificados deslocamentos superiores à precisão
de leitura do equipamento nesta profundidade. Aparentemente esta hipótese também é válida
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para o inclinômetro IN-03, porém, este não possui leituras realizadas pela In Situ além da
leitura zero para comparação.
A profundidade 0,0m apresentada nos gráficos de deslocamento horizontal dos inclinômetros
IN-01 e IN-02 corresponde ao topo da roldana, que está a 30 cm do topo do tubo de
inclinômetro. No inclinômetro IN-03, a profundidade 0,0m corresponde ao topo do tubo de
inclinômetro, por que, devido à proteção existente, não foi possível realizar a instalação da
roldana.
As leituras de inclinometria foram realizadas com a intenção de definir claramente a
profundidade a partir da qual os movimentos da encosta cessam e, também, para determinar
os níveis nos quais são verificados os maiores deslocamentos horizontais nos inclinômetros.
Os resultados destas leituras e das leituras realizadas pela empresa In Situ Geotecnia Ltda. são
apresentados nas figuras 3.16 a 3.21, apresentadas a seguir.
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Figura 3.16: Leituras realizadas pela empresa Fugro In Situ Geotecnia Ltda. (em vermelho) e por este estudo (em
tons de cinza) no IN-01 – “Eixo A-A”. (a) deslocamento acumulado e (b) deslocamento.
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Figura 3.17: Leituras realizadas pela empresa Fugro In Situ Geotecnia Ltda. (em vermelho) e por este estudo (em
tons de cinza) no IN-01 – “Eixo B-B”. (a) deslocamento acumulado e (b) deslocamento.
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Figura 3.18: Leituras realizadas pela empresa Fugro In Situ Geotecnia Ltda. (em vermelho) e por este estudo (em
tons de cinza) no IN-02 – “Eixo A-A”. (a) deslocamento acumulado e (b) deslocamento.
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Figura 3.19: Leituras realizadas pela empresa Fugro In Situ Geotecnia Ltda. (em vermelho) e por este estudo (em
tons de cinza) no IN-02 – “Eixo B-B”. (a) deslocamento acumulado e (b) deslocamento.
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Figura 3.20: Leituras realizadas pela empresa Fugro In Situ Geotecnia Ltda. (em vermelho) e por este estudo (em
tons de cinza) no IN-03 – “Eixo A-A”. (a) deslocamento acumulado e (b) deslocamento.
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Figura 3.21: Leituras realizadas pela empresa Fugro In Situ Geotecnia Ltda. (em vermelho) e por este estudo (em
tons de cinza) no IN-03 – “Eixo B-B”. (a) deslocamento acumulado e (b) deslocamento.

b)

Piezômetros

Os dispositivos de monitoramento previstos para este estudo consistem de três piezômetros do
tipo Casagrande com possibilidade de leitura em dois níveis distintos (PZ 01, 02 e 03),
conforme detalhe apresentado na Figura 3.23. Estes piezômetros foram instalados próximos
aos inclinômetros existentes e outros dois piezômetros simples, também do tipo Casagrande
(PC 01 e 02), foram instalados para a verificação do nível d’água no interior da massa
coluvionar.
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Os piezômetros simples do tipo Casagrande foram instalados próximos à superfície, com
profundidades em torno de 4,0 metros. Para a instalação destes piezômetros foram realizadas
perfurações mistas, utilizando-se um conjunto SPT e uma sonda rotativa. Estas perfurações
foram executadas com diâmetro BX (50 mm). Na confecção dos piezômetros foram utilizados
tubos de PVC de água fria com diâmetro nominal de 20 mm. Um detalhe típico destes
piezômetros é apresentado na Figura 3.22.
Os piezômetros com possibilidade de leitura em dois níveis também foram confeccionados
com tubos de PVC para água fria com diâmetro nominal de 20 mm e um detalhe típico destes
piezômetros é apresentado na Figura 3.23. A instalação destes piezômetros exigiu a execução
de uma perfuração com diâmetro NX (75 mm).
Estes piezômetros foram posicionados de forma a viabilizar a leitura dos níveis piezométricos
existentes nos limites inferior e superior da camada onde, através das leituras realizadas nos
inclinômetros, foram verificados os maiores deslocamentos. Desta forma, os piezômetros
PZ01-2 e PZ02-2 possuem sua ponta porosa instalada na camada de solo residual abaixo da
base do colúvio e os piezômetros PZ01-1 e PZ02-1 possuem sua ponta porosa no interior da
massa coluvionar.

Figura 3.22: Detalhe de instalação dos piezômetros simples.
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Figura 3.23: Detalhe de instalação dos piezômetros com possibilidade de leitura em dois níveis.
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O procedimento para a implantação dos piezômetros consistiu da realização de uma
perfuração rotativa no primeiro metro sendo que a seguir, sempre que possível, cravava-se o
amostrador SPT de forma contínua. Durante esta cravação eram anotados os golpes
necessários para a cravação do amostrador em três trechos consecutivos de 15 cm. Após a
realização de cada avanço de cravação o amostrador era retirado do furo e uma amostra era
coletada.
A coleta das amostras consistiu da abertura e retirada do material coletado do amostrador, da
embalagem em plástico filme e do armazenamento em sacos plásticos com fecho hermético
do tipo Zip-Lock. Depois de embaladas, ensacadas e catalogadas as amostras foram
acondicionadas em uma caixa térmica de isopor para o transporte ao laboratório. Este
procedimento foi realizado com a intenção de manter a amostra em sua umidade de campo.

Figura 3.24: Procedimento de coleta das amostras obtidas com a cravação do amostrador SPT.

Durante a realização das perfurações para a implantação dos piezômetros foram verificadas
algumas dificuldades, principalmente associadas à heterogeneidade dos solos do local.
O perfil típico dos solos locais encontrado nas sondagens consiste de uma camada de
pedregulhos com argila marrom de espessura aproximada de dois a três metros, variando para
argila com pedregulhos de cor marrom a marrom-amarelado, de espessura superior a cinco
metros e, na base do colúvio, sobre uma alteração de rocha cor marrom-amarelada, uma
camada de argila, também, na cor marrom, de elevada umidade e plasticidade. Blocos de
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rocha basáltica foram encontrados em todas as perfurações nas duas camadas superficiais de
pedregulhos com argila e de argila com pedregulhos, perfil característico de corpos
coluvionares.
Nas sondagens mais próximas à rodovia foram verificadas, sobre o pacote de solos
apresentado acima, uma camada de argila orgânica de cor acinzentada e, sobre esta, o material
de aterro rodoviário.
Durante a perfuração para a instalação do piezômetro PZ-03, quando atingida a profundidade
de 9,20 metros, após a passagem com a sonda rotativa por uma camada de pedregulhos que
não pôde ser transposta pela cravação do amostrador SPT, na tentativa de avançar com os
tubos de revestimento do furo, houve a desconexão do primeiro tubo, sendo este e a coroa de
perfuração perdidos ao final do furo.
Foram realizadas algumas tentativas de engate do tubo inicial, porém, este se deslocou em
relação ao eixo do furo, impossibilitando inclusive o avanço com a sondagem à penetração.
Devido à impossibilidade por parte da empresa de sondagem em manter-se em campo para a
realização de nova perfuração optou-se por encerrar a perfuração e instalar, no local, um
único piezômetro aberto do tipo Casagrande.
As figuras 3.25, 3.26, 3.27, 3.28 e 3.29, a seguir, apresentam um perfil simplificado dos
piezômetros executados e os resultados das leituras manuais realizadas.
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Figura 3.25: Piezômetro PC-01.
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Figura 3.26: Piezômetro PC-02.
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Figura 3.27: Piezômetro PZ-01.
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Figura 3.28: Piezômetro PZ-02.
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Figura 3.29: Piezômetro PZ-03.
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c)

Piezômetros elétricos

Após a instalação dos piezômetros de Casagrande verificou-se que os níveis piezométricos no
local não apresentaram variações significativas nas leituras manuais realizadas. Resolveu-se
então automatizar as leituras de poropressão em dois dos piezômetros instalados através do
uso de transdutores de pressão ligados a data loggers da marca novus, onde são realizadas
leituras de maneira automática em intervalos de tempo pré-determinados, sendo que estas
leituras são armazenadas no próprio data logger.
A coleta destes dados em campo é realizada através da transferência dos dados armazenados
via infravermelho dos data loggers para um computador. Foram utilizados dois transdutores
de pressão da marca druck do LAGEOtec da UFRGS que tiveram suas mangueiras externas
de vedação substituídas, sendo em seguida realizada a calibração destes equipamentos. Para a
calibração dos equipamentos foram utilizados uma câmara triaxial e um manômetro de
mercúrio em forma de U conectado a um êmbolo rosqueado. A ponteira de cada piezômetro
era introduzida na câmara triaxial preenchida com água e, através do êmbolo, era aplicada a
pressão desejada. A calibração foi realizada em intervalos de 10 kPa de pressão até uma
pressão máxima de 100 kPa.
Os resultados obtidos foram plotados em gráficos nos quais foram traçadas duas retas de
calibração para cada piezômetro a fim de se verificar a existência ou não de erros de
calibração. A média dos coeficientes das retas obtidas foi usada para definir a equação de
calibração dos equipamentos. As figuras 3.30 e 3.31 apresentam as retas de calibração dos
equipamentos de medição automática de poropressão, do tipo piezômetro, utilizados nesta
dissertação.
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Figura 3.30: Gráfico obtido na calibração do Piezômetro 1, sendo utilizada a equação Pressão = 0,0137*mV +
27,437.
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Figura 3.31: Gráfico obtido na calibração do Piezômetro 2, sendo utilizada a equação Pressão = 0,0145*mV +
30,325.

A instalação dos equipamentos de aquisição automática de leitura de poropressão somente
pôde ser realizada ao final do mês de outubro de 2010. A instalação foi realizada no
piezômetro PZ-01-1, com ponta porosa localizada na massa coluvionar a uma profundidade
entre 7,60 e 8,50 metros e no piezômetro PZ-02-2, com ponta porosa localizada no solo
residual da base do colúvio a uma profundidade entre 9,50 e 10,50 metros.
Ambos os transdutores de pressão foram posicionados a uma profundidade de 6,0 metros do
topo do furo e o equipamento de aquisição de dados mantido ao lado do piezômetro protegido
por uma caixa plástica vedada envolta por um saco plástico, como pode ser visualizado na
Figura 3.32.
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Figura 3.32: Sistema automático de aquisição de dados de poropressão instalado no piezômetro PZ-02-2.

O período de aquisição de dados teve início no dia 23 de outubro de 2010 e se estendeu até 10
de março de 2011. Durante este período foram realizadas três coletas dos dados obtidos nos
dias 19 de novembro de 2010, 18 de janeiro e 10 de março de 2011, sendo os resultados
apresentados nos gráficos das Figuras 3.34 e 3.35.
Durante o período em que foi realizado o monitoramento piezométrico também foram
monitoradas as precipitações ocorridas na região através dos dados disponibilizados pela
Defesa Civil do Estado do Rio Grande do Sul em seu site www.defesacivil.rs.gov.br para o
município de Três Coroas a uma distância de 4,4 km da encosta em estudo. Os índices
pluviométricos divulgados pela defesa Civil são coletados através do pluviômetro tipo cunha
com capacidade de 130 mm, área de captação de 15 cm², divisão de 2,5 mm e material de
Poliestireno Cristal. Este equipamento pode apresentar erros de até 10% em comparação aos
pluviômetros mais precisos.
Porém, como a intenção nessa pesquisa é verificar a resposta dos níveis piezométricos da
massa coluvionar às precipitações locais para que se possa determinar se os níveis verificados
estão relacionados às precipitações locais e/ou a contribuições de descarga regional de
aquíferos da Serra Geral, a utilização destes dados disponíveis de pluviometria é válida. A
Figura 3.33 apresenta a pluviosidade verificada no período monitorado.
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Figura 3.33: Dados de pluviosidade acumulada em 24 horas (Defesa Civil do rio Grande do Sul).

Figura 3.34: Dados obtidos nas leituras realizadas pelo sistema automático de aquisição de dados de poropressão
instalado no piezômetro PZ-01-1.
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Figura 3.35: Dados obtidos nas leituras realizadas pelo sistema automático de aquisição de dados de poropressão
instalado no piezômetro PZ-02-2.

Ao analisar os resultados, mesmo sendo estes deficientes, por não representarem a
amostragem de um período chuvoso anual completo, pode-se concluir que os níveis freáticos
verificados na massa coluvionar são regidos prioritariamente por descargas de aquíferos
regionais que afloram junto ao pé dos derrames basálticos situados a montante da encosta,
tendo as precipitações locais apenas um papel coadjuvante na definição desses níveis.
O mês de fevereiro de 2011 apresentou-se como o mais chuvoso do período monitorado,
quando, em 28 dias, precipitaram 333 mm de chuva com uma concentração maior entre os
dias 5 e 7 do mês, tendo neste período as precipitações totalizado 130 mm, próximo da média
histórica mensal de precipitação que é de 165 mm.
Esta precipitação significativa concentrada em três dias representou uma elevação no nível
piezométrico no interior da massa coluvionar de aproximadamente 40 centímetros verificada
através dos dados obtidos no piezômetro elétrico PZ01-1.
O piezômetro elétrico PZ02-2, instalado com sua ponta porosa na camada de solo residual
abaixo do colúvio, acusou as precipitações do mês de fevereiro através da reversão da
tendência de redução dos níveis freáticos anteriormente apresentada. No dia 4 do mês de
fevereiro o piezômetro apresentou o menor nível piezométrico verificado no período de
aquisição de dados, com uma profundidade de 4,75 metros, sendo que ao final de fevereiro,
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no dia 28, já foram obtidos viveis próximos a uma profundidade de 4,30 metros com leituras
estabilizadas durante as duas última semanas em níveis semelhantes a este.
3.2.5 Levantamento Topográfico

A encosta em estudo foi objeto de um levantamento topográfico e cadastral para os estudos
realizados por Azambuja em 1998. Para este estudo foi realizada uma atualização do
levantamento existente, com o cadastramento das novas sondagens realizadas e das alterações
ocorridas no terreno pela construção de novas edificações à montante da rodovia.
3.2.6 Perfil geológico

Através da análise das informações existentes e do resultado das novas sondagens e
campanhas de monitoramento foi elaborado o perfil geológico característico do eixo da
encosta em estudo de acordo com o levantamento topográfico atualizado. Este perfil é
apresentado na Figura 3.36.

Figura 3.36: Perfil geológico do eixo da costa em estudo.
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CAPÍTULO 4

4. Ensaios de laboratório

Este capítulo apresenta os procedimentos e equipamentos utilizados para os ensaios de
laboratório que foram realizados nas amostras coletadas durante a campanha de investigação
geotécnica complementar, onde também foram instalados os piezômetros de Casagrande.
4.1 Amostra utilizada na realização de ensaios de laboratório

Com a análise dos dados obtidos de inclinometria, pôde-se definir claramente que a camada
onde são verificados os maiores deslocamentos relativos da massa coluvionar corresponde à
base do colúvio que está assente sobre um perfil de alteração de rocha. A campanha de
investigação geotécnica complementar teve por objetivo a instalação de piezômetros e a
obtenção de amostras dessa camada de base para a determinação de seus parâmetros de
resistência ao cisalhamento residual e de sua caracterização. A escolha dessa metodologia de
amostragem deveu-se à dificuldade de obtenção de amostras indeformadas a uma
profundidade aproximada de 10,5 metros em meio a um colúvio com nível d’água
praticamente aflorante na superfície do terreno.
A amostra de maior representatividade da camada de base do colúvio, extraída pelo
amostrador da sondagem à penetração, foi obtida da perfuração para instalação do piezômetro
PZ-02, a uma profundidade de 10,0 metros. A Figura 4.1 apresenta o material obtido onde se
pode constatar a elevada plasticidade e a consistência característica de estado de resistência ao
cisalhamento residual.
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Figura 4.1: Amostra obtida da base do colúvio na qual foram realizados os ensaios de resistência ao
cisalhamento e caracterização.

4.2 Ensaio de Resistência ao Cisalhamento Residual - ring shear

A amostra obtida permitiu a realização de um ensaio de resistência ao cisalhamento residual
do tipo ring shear no Laboratório de Geotecnologia (LAGEOtec) da UFRGS.
O procedimento de ensaio utilizado consistiu da moldagem de um corpo de prova no teor de
umidade de campo, após a abertura da amostra obtida, com a colocação de pequenas
quantidades de solo na cavidade da célula de cisalhamento onde o solo era, então, levemente
pressionado com uma espátula. O material excedente era removido com o uso de espátula
com movimentos radiais a partir do centro da célula de cisalhamento. O corpo de prova
utilizado possuía altura inicial de 5 mm e diâmetros interno de 70 mm e externo de 100 mm.
A técnica utilizada no ensaio ring shear foi a de estágio único, onde é necessário um único
corpo de prova para diferentes tensões normais ensaiadas. O ensaio foi conduzido aplicandose tensões normais de 50, 100 e 150 kPa e com velocidade de 0,12 º/min, ou 0,089 mm/min.
Os critérios adotados para finalização do ensaio foram: (a) um deslocamento mínimo de 250
mm ao longo da superfície de cisalhamento e (b) a definição de um trecho horizontal na curva
tensão cisalhante versus logaritmo do deslocamento horizontal.
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Os resultados do ensaio ring shear realizado na amostra obtida da camada de base do colúvio
são apresentados na Figura 4.2, tendo a envoltória de resistência ao cisalhamento residual
apresentado um ângulo de atrito interno residual de 10,5º.
Envoltória de Resistência ao Cisalhamento Residual
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Figura 4.2: Envoltória de resistência ao cisalhamento residual do ensaio ring shear realizado.

4.3 Ensaios de caracterização

Devido a pouca disponibilidade de material coletado da camada de base do colúvio, não foi
possível a realização dos ensaios normais padronizados de caracterização de solos
(granulometria, limites de Atterberg e massa específica real dos grãos). Somente foram
realizados ensaios de caracterização microscópica e mineralógica dos solos para determinação
dos argilominerais existentes.
4.3.1 Difratometria de raios-X

A análise de difração de raios-X da amostra obtida da camada argilosa da base do colúvio foi
realizada com o objetivo de identificar a mineralogia da fração fina – silte e argila – dos solos
estudados. Segundo Mitchell e Soga (2005), a difração de raios-X é o método mais
amplamente utilizado para o estudo da estrutura cristalina e para a identificação de minerais
da fração fina dos solos. O método baseia-se na Lei de Bragg (n.λ = 2.d.sin θ), que relaciona
um número inteiro (n) de comprimento de onda (λ) do raio incidente sobre a superfície do
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mineral com o seu ângulo de difração (θ) e com a distância entre os planos atômicos ou
planos basais (d).
Uma vez que não existem dois minerais com o mesmo espaçamento basal no espaço
tridimensional, os ângulos, nos quais ocorre a difração de raios-X, e os espaçamentos basais,
calculados a partir desses ângulos, podem ser utilizados para a identificação de
argilominerais, pois cada grupo desses minerais possui um espaçamento característico dos
planos basais. Minerais não-argilosos, comumente presentes na fração fina dos solos, também
podem ser detectados através desta técnica (Mitchell e Soga, 2005).
A identificação dos minerais presentes em uma amostra analisada é feita pela comparação do
padrão de reflexões obtido na análise dessa amostra com padrões existentes para amostras
conhecidas. Esses padrões são compilados por instituições que mantém registros de amostras
padrão para um grande número de minerais, como é o caso do Joint Committee on Powder
Diffraction Standards – JCPDS. Estes padrões são apresentados em forma de tabelas em
Rezende et al. (2005).
O ensaio de difração de raios-X apresentado nesta dissertação foi realizado pelo Laboratório
de Difratometria de Raios-X (LDRX) da UFRGS, utilizando-se amostras em suspensão para a
obtenção da fração argila (<0,002 mm), tendo sido realizadas análises de amostras naturais,
glicoladas e calcinadas a 550º.
Para a preparação da amostra, a mesma é inicialmente seca em temperatura inferior a 60ºC
para que os argilominerais não percam água de sua estrutura. Depois de seca, a amostra é
desagregada e cerca de 5 g são separadas e colocadas em um copo com 250 ml de água
destilada. Com um bastão de vidro com ponta de borracha, a solução é homogeneizada e
deixada para sedimentar. Depois, a amostra é agitada e colocada em uma cuba de ultrassom
por 5 minutos. Quando retirada, a solução é novamente agitada com o bastão de vidro e
deixada em repouso por 230min.
Passado este tempo, utilizando-se um sifão com ponta virada em forma de anzol, são
coletados os 3 cm superiores em suspensão; desta forma, tem-se a fração < 2 μm. Esta fração
é então centrifugada a 5000 rpm durante 30 minutos e a pasta resultante é diluída em 10 ml de
água destilada, sendo posteriormente pipetada e depositada em uma lâmina de vidro onde
permanece secando por 48 horas. Esta amostra é a amostra orientada natural.
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A amostra glicolada é obtida com a saturação com etilenoglicol de uma amostra orientada
natural e desta forma é verificada a existência ou não de argilominerais expansivos. Outra
amostra orientada natural é aquecida a 550ºC durante duas horas para a obtenção da amostra
calcinada. Essa amostra é utilizada para identificar os argilominerais que colapsam a sua
estrutura nestas condições permitindo sua identificação mais precisa.
Os resultados obtidos no ensaio de difração de raios-X realizado são apresentados na Figura
4.3 e na Figura 4.4. A partir dos resultados obtidos foram realizadas a identificação e uma
estimativa semiquantitativa da quantidade dos minerais presentes na amostra. Esta estimativa
semiquantitativa foi realizada baseando-se na integral (área) de cada um dos picos principais
correspondente à fase cristalina. A identificação dos minerais e a estimativa semiquantitativa
são realizadas pelo próprio software de interpretação do ensaio que realiza os cálculos e
fornece os resultados.
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Figura 4.3: Difratometria de raios-X para a amostra total.

MINERAL

COMPOSIÇÃO QUÍMICA

%

Quartzo

SiO2

12 %

Caolinita – 1A

Al2Si2O5(OH)4

11 %

Plagioclásio

NaAlSi3O8

48 %

Esmectitas

Ca O2(Al, Mg)2 Si4 O10 (OH)2 4H2O

19 %

Piroxênio (Augita)

(Ca0.774, Na0.226) (Mg0.901, Fe0.099) Fe0.011(Si2) O6

10 %

Quadro 4.1: Quantidades estimadas dos minerais verificados na amostra total através de análise
semiquantitativa dos resultados obtidos da amostra total analisada.

64

1700

1600

1500

1400

Calcinada

Esmectita Colapsada

1300

d=9,996
1200

Lin (Counts)

1100

Glicolada

1000

Esmectita Expandida
d=16,425

900

800

700

600

500

Esmectita
Caolinita

Caolinita

200

d=3,572

d=7,271

Natural

300

d=3,343

d=14,303

400

100

0
2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

2-Theta - Scale

Figura 4.4: Difratometria de raios-X para as amostras natural, glicolada e calcinada da fração argila (< 2 μm).

ARGILOMINERAL

COMPOSIÇÃO QUÍMICA

%

Caolinita

Al2Si2O5(OH)4

25 %

Esmectita

Ca O2(Al, Mg)2 Si4 O10 (OH)2 4H2O

75 %

Quadro 4.2: Quantidades estimadas dos argilominerais verificados na fração argila (< 2 μm) da amostra
através de análise semiquantitativa dos resultados obtidos das amostras colapsada, expandida e natural.

4.3.2 Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV)

Segundo Mitchell e Soga (2005), o microscópio eletrônico de varredura é uma valiosa
ferramenta para o estudo de aspectos relacionados à microestrutura dos solos. A resolução dos
microscópios eletrônicos de varredura atuais é da ordem de 100Â que é suficiente para
fornecer detalhes de partículas de argilominerais. As imagens fornecidas permitem a
visualização de vários aspectos relacionados à microestrutura dos solos e à morfologia dos
minerais.
Resumidamente o Microscópio Eletrônico de Varredura consiste em uma coluna ótica
eletrônica, uma câmara de amostra, um sistema de vácuo, um controle eletrônico e um sistema
de imagem. A coluna ótica contém a fonte de elétrons, geralmente um filamento de
tungstênio, e as lentes eletromagnéticas, sendo duas lentes condensadoras e uma objetiva. Na

2
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lente objetiva existem dois pares de bobinas varredoras com sistema de deflexão duplo do
feixe de elétrons, cuja função é varrer o feixe sobre uma área na superfície da amostra. Para
permitir a passagem de elétrons livremente pela coluna ótica do MEV, é necessário um bom
sistema de vácuo que impeça o choque dos elétrons com as moléculas de gás (Mitchell e Soga
2005).
Ao focalizar o feixe de elétrons de alta energia em um ponto da amostra esse provoca a
emissão de elétrons com grande espalhamento de energia. Os elétrons emitidos são coletados
por um detector e amplificados para fornecer um sinal elétrico a partir do qual é obtida uma
imagem. São utilizados dois tipos de detectores, os de elétrons secundários e os de elétrons
retroespalhados, que são superiores aos elétrons secundários para exibir contrastes, além de
serem menos sensíveis a efeitos de carga. A imagem de elétrons retroespalhados contém
informações sobre a composição e a topografia da amostra (Mitchell e Soga 2005).
As análises foram realizadas no Centro de Microscopia Eletrônica (CME) da UFRGS e a
preparação das amostras consistiu da secagem em estufa a 60ºC de temperatura por três dias
no LAGEOtec. Depois, já no CME, as amostras foram coladas a um suporte para amostras
(stub) com uma cola condutora de prata em pasta. Devido à grande quantidade de elétrons que
permanece nas amostras é necessário que estas, ao serem analisadas, sejam condutoras. Como
o solo estudado não é bom condutor foi necessário revestir as amostras com um filme
condutor para evitar efeitos de carregamento. Este filme pode ser de paladium, carbono ou
ouro, material este que foi utilizado. Para isso, a superfície da amostra foi metalizada através
da técnica de deposição de íons (sputtering) sendo que este processo consiste na utilização de
uma atmosfera de argônio que acelera os íons contra um alvo de ouro arrancando átomos que
serão acelerados na direção da amostra a ser revestida (Mitchell e Soga 2005).
As três amostras utilizadas para realização da microscopia eletrônica foram extraídas da
amostra maior, obtida da camada argilosa de base do colúvio, através da quebra cuidadosa de
pedaços menores. A amostra nº1 foi preparada de forma que o plano de análise fosse
perpendicular aos planos de cisalhamento verificados no material coletado. A amostra nº2 foi
preparada para que o plano de análise fosse paralelo à orientação dos planos de cisalhamento
verificados. A Figura 4.5 apresenta o stub com as amostras metalizadas elaboradas para as
análises de MEV.
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nº3

nº1
IMG4

nº2
Figura 4.5: Amostras preparadas para as análises de MEV.

A seguir são apresentadas as microfotografias obtidas seguidas das espectroscopias por
dispersão de energia (EDS) realizadas.

IMG 03

IMG 02

Figura 4.6: Vista geral do plano analisado na amostra nº1.
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Figura 4.7: Microfotografia 02 - onde se visualiza as camadas de diversos planos de cisalhamento da amostra
nº1.

Figura 4.8: Microfotografia 03 - vista de um plano de cisalhamento da amostra nº1.
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IMG 05

IMG 06

Figura 4.9: Microfotografia 04 - plano polido verificado na amostra. Vale observar o grau de polimento que pode
ser atingido nas superfícies de cisalhamento deste material.

Figura 4.10: Microfotografia 05 - vista mais aproximada do plano polido verificado na amostra onde se pode
visualizar o elevado grau de orientação encontrado.
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IMG 07

Figura 4.11: Microfotografia 06 - aproximação da microfotografia 04 focalizando diferentes planos de
cisalhamento provavelmente alterados pela preparação da amostra.

IMG 08

Figura 4.12: Microfotografia 07 - localização da Microfotografia 08 de maior aproximação onde são visualizadas
caolinitas ressecadas pela perda d’água na preparação da amostra.
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Figura 4.13: Microfotografia 08 - caolinitas ressecadas pela perda d’água na preparação da amostra.

Figura 4.14: Microfotografia 09 - esmectitas orientadas segundo os planos de cisalhamento e ou estratificação.
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Figura 4.15: Microfotografia 10 - vista geral do plano analisado na amostra nº2 onde se podem visualizar
algumas superfícies “polidas” nos círculos vermelhos. Nesta imagem são identificáveis algumas
descontinuidades “degraus”, indicados pelas setas amarelas, geradas na preparação da amostra ao se tentar abrila para expor os planos de cisalhamento internos.

Figura 4.16: Microfotografia 11 - aproximação de um “degrau” existente no plano mostrado na microfotografia
10 onde são visíveis partículas de esmectita.
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Figura 4.17: Microfotografia 12 - aproximação de um “degrau” existente no plano mostrado na microfotografia
10 onde são visíveis algumas esmectitas.

Figura 4.18: Microfotografia 13 - aproximação em maior detalhe de um “degrau” existente no plano mostrado na
microfotografia 10 onde também são visíveis partículas de esmectita.
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Elemento

O-K

Al-K

Si-K

Ti-K

Fe-K

Contagem

401

5563

12517

280

1989

Massa %

47.99S

12.53

27.68

1.03

10.77

Átomo %

64.32

9.96

21.13

0.46

4.13

Al2O3

SiO2

TiO2

Fe2O3

23.67

9.21

1.72

15.39

Fórmula
Compostos %

0.00

Figura 4.19: Espectro do EDS01 - realizado na microfotografia 08 com tensão de aceleração = 20.0 kV e
ampliação = 4000, onde fica confirmada a classificação do argilomineral como caolinita pela inexistência de
picos de cálcio.

Elemento

O-K

Al-K

Si-K

Ca-K

Ti-K

Contagem

0

4388

8537

161

236

Massa %

42.21S

11.90

22.11

0.55

1.02

Átomo %

63.12

10.55

18.84

0.33

0.51

Al2O3

SiO2

CaO

TiO2

22.48

47.31

0.76

1.71

Fórmula
Compostos %

0.00

Figura 4.20: EDS02 - realizado na microfotografia 09 com Tensão de aceleração = 20.0 kV e Ampliação =
10000, que apresenta resultados típicos de esmectita (montmorilonita) com picos característicos de sílica,
alumínio e cálcio.
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Elemento

O-K

Al-K

Si-K

Ca-K

Au-L

Contagem

473

7800

17674

355

433

Massa %

45.84S

12.94

29.83

0.86

10.53

Átomo %

63.93

10.70

23.70

0.48

1.19

Al2O3

SiO2

CaO

Au

63.82

1.21

10.53

24.44

Fórmula
Compostos %

24.44

Figura 4.21: Espectro do EDS03 - com tensão de aceleração = 20.0 kV e Ampliação = 10000, que também
apresenta resultados típicos de esmectita.

Elemento

O-K

Al-K

Si-K

Ca-K

Fe-K

Contagem

781

5524

13690

472

2061

Massa %

47.88S

11.75

28.36

1.28

10.73

Átomo %

64.19

9.34

21.66

0.69

4.12

Al2O3

SiO2

CaO

Fe2O3

22.20

60.66

1.79

15.34

Fórmula
Compostos %

0.00

Figura 4.22: EDS04 - realizado na microfotografia 12 com Tensão de aceleração = 20.0 kV e Ampliação = 5500,
que também apresenta resultados típicos de esmectita.
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Elemento

O-K

Al-K

Si-K

Ca-K

Fe-K

Contagem

0

1978

6843

767

2768

Massa %

26.83S

4.76

13.97

2.34

13.36

Átomo %

58.94

6.20

17.49

2.05

8.41

Al2O3

SiO2

CaO

Fe2O3

9.00

29.89

3.27

19.10

Fórmula
Compostos %

0.00

Figura 4.23: EDS05 - com tensão de aceleração = 20.0 kV e Ampliação = 2700, que também apresenta
resultados típicos de esmectita.
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CAPÍTULO 5

5. Análise da ruptura e concepção da solução

Neste capítulo é apresentada (i) a análise da ruptura do talude, utilizando métodos de
equilíbrio limite e considerando algumas variáveis determinadas experimentalmente e outras
variáveis com valores estimados realizada para a ruptura do talude investigado nesta
dissertação; (ii) uma análise dos resultados obtidos no diagnóstico geotécnico complementar,
no monitoramento realizado e nos ensaios de laboratório; e (iii) uma concepção de solução
para a estabilização dos movimentos do colúvio.
5.1 Análise da ruptura

A análise da ruptura do talude, utilizando métodos de equilíbrio limite e considerando
algumas variáveis determinadas experimentalmente e outras variáveis com valores estimados
foi realizada com a utilização do software “Slope/W” versão 5.12 da empresa GeoSlope Inc.
Esse software utiliza a teoria do equilíbrio limite para o cálculo do fator de segurança quanto
à estabilidade. Nas análises realizadas foi utilizado o método apresentado por Spencer (1967).
Este método foi utilizado por satisfazer, para superfícies de ruptura circulares e de geometria
qualquer, as condições de equilíbrio estático de forças e momentos.
A seção analisada corresponde ao perfil geológico apresentado no Capítulo 3. Para a camada
de base do colúvio foi utilizado o ângulo de atrito interno residual verificado no ensaio ring
shear. Foram utilizados ainda os níveis de piezometria verificados no monitoramento
realizado. Os parâmetros de resistência ao cisalhamento das demais camadas de solo foram
obtidos pelo processo de retroanálise tendo como balizadores os valores obtidos para
parâmetros de resistência de pico apresentados pelos estudos anteriores pertinentes
reproduzidos no item 2.2 desta dissertação.
Segundo Guidicini e Nieble (1984), o método da retroanálise é apropriado, de baixo custo e
consiste da observação e análise de casos de rupturas já ocorridas. Quando um talude ou
encosta sofre um colapso, admite-se que o fator de segurança no momento da ruptura tenha
caído para a unidade. A retroanálise consiste em reconstituir as condições pré-ruptura, seja na
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geometria, seja nas forças atuantes ou nas poropressões e, a partir destes dados, avaliam-se as
características de resistência ao cisalhamento dos solos
Na retroanálise realizada nesta dissertação foram estudadas superfícies circulares e não
circulares, sendo que as superfícies não circulares, definidas no software, através da opção de
análise de ruptura por blocos, foram as que apresentaram menores parâmetros de resistência
ao cisalhamento. Nas análises por blocos, um grande número de possíveis superfícies de
ruptura pode ser definido por duas grades de pontos em forma de bloco, sendo uma de entrada
e outra de saída, pontos a partir dos quais a superfície é projetada para a superfície do terreno
em um intervalo de ângulos definido pelo usuário.
Os parâmetros de resistência ao cisalhamento obtidos pela retroanálise são apresentados no
Quadro 5.1.
PARÂMETROS
MATERIAL
c’ (kPa)

φ’ (°)

γ (kN/m³)

Aterro rodoviário

5

30

18

Argila orgânica cinza

4

22

16

Pedregulhos com argila variando para
argila com pedregulhos

12

29

17

Tálus de basalto

3

35

18

Alteração de basalto/arenito

10

28

17

Camada argilosa da base do colúvio cor
marrom (Parâmetros residuais)

0

10,5

16

Quadro 5.1: Parâmetros estimados dos solos locais a partir de retroanálise parametrizada pelo uso dos
parâmetros de resistência ao cisalhamento residual obtidos no ensaio ring shear para a camada argilosa da
base do colúvio.
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4
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Solo: 1
ATERRO
γ: 18 kN/m³
c’: 5 kPa
φ’: 30º

Solo: 4
TÁLUS DE BASALTO
γ: 18 kN/m³
c’: 3 kPa
φ’: 35º

Solo: 2
ARGILA ORGÂNICA
γ: 16 kN/m³
c’: 4 kPa
φ’: 22º

Solo: 5
ARGILA MARROM
γ: 16 kN/m³
c’: 0 kPa
φ’: 10,4º

Solo: 3
ARGILA C/PEDREGULHOS
γ: 17 kN/m³
c’: 12 kPa
φ’: 29º

Solo: 6
ALTERAÇÃO DE ARENITO
γ: 17 kN/m³
c’: 10 kPa
φ’: 28º

Solo: 7
ARENITO

3
2

40

1

30
20

7

10

6

0

Figura 5.1: Resultado gráfico da análise de estabilidade realizada.

5.2 Análise e discussão dos resultados

A geometria e o comportamento do colúvio investigado nesta dissertação, apresentando,
mesmo com baixa declividade superficial, elevados deslocamentos horizontais, são explicados
pela presença de uma camada argilosa no contato entre o substrato residual e a massa
coluvionar. A hipótese de que esta camada argilosa encontra-se em seu estado residual de
resistência ao cisalhamento é aplicável pelos elevados deslocamentos verificados nas leituras
de inclinometria.
O resultado do ensaio ring shear realizado nesta dissertação apresentou uma envoltória de
resistência ao cisalhamento com ângulo de atrito interno residual de φ’r =10,5º. Esse valor é
coerente com os resultados apresentados por pesquisas anteriores que estudaram solos
coluvionares e de alteração de rochas basálticas com características semelhantes ao material
estudado, como os apresentados por Pinheiro et al. (1997), Pinheiro (2000), Rigo (2000),
Bressani et al. (2001) e Perazzolo (2003).
Este baixo ângulo de atrito interno residual é explicado pela presença do argilomineral
esmectita na forma de montmorilonita no solo estudado, conforme verificado nos ensaios de
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MEV e difração de raios-X, que proporciona ao material seu aspecto e comportamento de alta
plasticidade e baixa resistência ao cisalhamento residual.
As esmectitas, como a caolinita também encontrada na análise de difração de raios-X, são
argilominerais aluminos-silicatos hidratados.
O grupo das esmectitas consiste de minerais de estrutura 2:1, ou seja, minerais com o
ordenamento de uma camada de octaedros central geralmente de alumínio entre duas camadas
de tetraedros de silício unidas por oxigênios comuns às folhas, tendo como o seu membro
mais reconhecido a montmorilonita, contando ainda com beidelita, nontronita, volconscoíta,
saponita, sauconita e hectorita. Na montmorilonita, o magnésio substitui o alumínio na
camada octaedral (Sgarbi, 2007).
As forças que ligam duas camadas tetraédricas são do tipo Van der Waal’s, são bastante
fracas. Existe uma deficiência de carga negativa na camada octaédrica que possibilita a
entrada de água e de íons trocáveis, geralmente sódio e cálcio na forma de hidróxidos,
podendo separar as camadas 2:1 (Rezende, 2005). Nesse tipo de ligação, há a possibilidade da
entrada de grandes quantidades de água entre os sanduíches, sendo maior quando o cátion é o
sódio e menor quando é o cálcio. Quanto maior a entrada de água, maior a plasticidade, maior
a expansão, menor a permeabilidade e menor a resistência ao cisalhamento.
A caolinita é um alumino-silicato de estrutura 1:1 que possui como estrutura geral uma
camada simples de tetraedros de sílica e uma camada simples de octaedro de alumina,
combinadas de tal modo que as extremidades dos tetraedros de sílica e uma das camadas
octaédricas de alumina formam uma camada comum. Sua estrutura possui grande vantagem
em muitos processos devido a sua alta estabilidade química com baixa capacidade de troca
catiônica e baixo coeficiente de expansão, apresentando a menor plasticidade entre as argilas
devido à forte ligação entre as camadas no plano de clivagem. A caolinita geralmente é
formada pelo intemperismo gerado pela hidrólise parcial, em condições de drenagem menos
eficientes, onde todo o potássio é totalmente eliminado pela quebra pela água, e
aproximadamente 60% da sílica permanece no mineral (Sgarbi, 2007).
Na difração por raios-X foi verificada ainda a existência de plagioclásio (albita) e piroxênio
(augita). Estes minerais primários são característicos de rochas ígneas. A albita ocorre em
granitos, sienitos, riolitos, traquitos e também em pegmatitos (Sgarbi, 2007). A existência
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destes minerais primários na camada argilosa da base do colúvio provavelmente está
associada a uma condição de drenagem precária que favorece um intemperismo lento.
5.3 Concepção de medidas de estabilização

A estabilização dos movimentos do colúvio em estudo com a utilização de sistemas de
contenção, como cortinas atirantadas, muros de arrimo, reticulados de estacas e trincheiras
drenantes e estabilizantes, tem, necessariamente, que reter a massa de solo existente acima do
substrato residual. Estes dispositivos de estabilização teriam ainda que, obrigatoriamente,
serem implantados a jusante da rodovia, portanto, atingindo profundidades médias de 10 m o
que os obrigaria a serem extremamente robustos, inevitavelmente implicando em grandes
dispêndios financeiros.
Como estimativa geral para o caso da utilização de uma cortina atirantada a jusante da rodovia
pode-se estimar que, caso a mesma viesse a ser executada, deveria possuir altura média de 10
m e se estender por 280 m, totalizando uma área de face de 2.800 m². Esta cortina apresenta
ainda o inconveniente de necessitar tirantes longos para sua implantação. Como estimativa de
investimento necessário, considerando valores atuais médios de cortinas atirantadas de grande
envergadura podemos estimar o montante de R$ 9.000.000,00.
A execução de um muro de arrimo só seria viável durante a implantação da rodovia, ou com a
interdição total da mesma, algo inviável na condição atual.
Trincheiras drenantes consistem da abertura de uma escavação transversal à encosta a ser
estabilizada que, depois de receber um filtro, sendo este usualmente um geotêxtil, é
preenchida por material drenante, geralmente blocos pétreos ou rachão. A esta trincheira
transversal é ligado um sangradouro, tornando-a um imenso dreno transversal à encosta. As
trincheiras contribuem para a estabilização de colúvios de duas formas, com a redução das
poropressões e com a inserção de um material de maior resistência ao cisalhamento que, para
poder contribuir na resistência ao cisalhamento geral da encosta, deverá necessariamente
interceptar a superfície crítica de ruptura e ter sua base assente em um substrato competente.
Uma trincheira drenante profunda é uma opção de estabilização válida para diversas
situações, porém, para o colúvio em questão esbarra-se na espessura da massa coluvionar.
Como estimativa preliminar, um pré-dimensionamento desta solução foi realizado. Este pré-
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dimensionamento consistiu da realização de uma análise de estabilidade, considerando-se o
modelo geomecânico utilizado e os parâmetros obtidos na retroanálise apresentada no
Capítulo 5, apenas inserindo-se a trincheira drenante junto ao pé do aterro rodoviário a jusante
da pista de rolamento. Como critério de dimensionamento definiu-se a obtenção de um fator
mínimo de segurança aceitável de 1,3, de acordo com o disposto na NBR 11682 - Estabilidade
de encostas, considerando-se que a rodovia é de tráfego moderado, portanto, de médio risco
quanto à perda de vidas humanas e de baixo risco ambiental. O resultado obtido na análise
realizada é apresentado na Figura 5.2.
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Figura 5.2: Resultado gráfico da análise realizada para o dimensionamento da trincheira drenante.

Como resultado tem-se a necessidade da execução de uma trincheira com profundidade média
de 10 m, largura de base de 4 m e extensão de 280 m. A necessidade da execução de uma
trincheira com esta profundidade na presença de água é muito complicada, praticamente
inviável, exigindo o rebaixamento temporário dos níveis freáticos e a execução da escavação
com equipamentos especiais e com o uso de escoramento da escavação.
Considerando a complexidade executiva advinda da profundidade necessária à trincheira
drenante, o que retira dessa solução a sua principal vantagem, a estimativa de investimento
necessário para a execução desta solução aproxima-se muito do investimento necessário à
execução de uma cortina atirantada.
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Uma solução alternativa à contenção, bastante utilizada, é a estabilização, ou redução drástica
das velocidades de escoamento, através do rebaixamento dos níveis freáticos no colúvio. Para
determinar a redução necessária aos níveis freáticos verificados foi realizada uma análise de
estabilidade considerando-se o modelo geomecânico apresentado no item 3.2.6 e utilizando-se
os parâmetros obtidos na retroanálise apresentada no item 5.1. Os níveis freáticos foram
reduzidos até a obtenção do fator de segurança mínimo aceitável que é de 1,3. O resultado
gráfico da análise realizada é apresentado na Figura 5.3.
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Figura 5.3: Resultado gráfico da análise realizada para a determinação da redução necessária nos níveis freáticos
do colúvio.

Através da análise realizada pôde-se determinar que um rebaixamento nos níveis
piezométricos da ordem de 9 m ao longo de uma faixa de aproximadamente 65 m no sentido
longitudinal do colúvio, englobando a rodovia, é necessário para que se atinja o fator de
segurança estabelecido. Este rebaixamento somente é viável com a implantação de um
sistema robusto de drenagem sub-horizontal profunda (DSH’s).
Devido à geometria da encosta, apresentando uma baixa declividade média (7,8º), e a
profundidade necessária para implantação dos drenos, adotando-se como cota de saída da
linha inferior de drenos sub-horizontais profundos a cota 85 m, um deságue direto em um
sistema coletor destes drenos não é viável, pois os mesmos teriam que ser executados a partir
do front de dispersão do colúvio com extensões de até 200m.
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Para viabilizar a implantação desse sistema de drenagem sub-horizontal profunda propõe-se
aqui a utilização de um sistema de deságue indireto, através da execução de poços verticais de
grande dimensão que permitam a execução, a partir de seu interior, das perfurações
necessárias à implantação dos DSH’s.
A execução destes poços é viabilizada pela utilização de um sistema de escavação semelhante
ao dos túneis e bueiros não destrutivos horizontais, comercialmente conhecidos como “Tunnel
Liner” bastante utilizados na transposição não destrutiva de trechos rodoviários. Esse sistema
consiste da escavação do solo através de equipamentos mecânicos ou manuais, seguida da
remoção do material escavado do interior da escavação, do revestimento das paredes através
da montagem de chapas metálicas de revestimento aparafusadas e do eventual preenchimento
com uma mistura de solo-cimento de vazios existentes entre a parede resultante da escavação
e a chapa metálica de revestimento.
Para a implantação do poço de acesso vertical, a técnica a ser utilizada é a mesma, apenas
fazendo-se necessário o uso de um guincho do tipo coluna para o transporte vertical do
material escavado e das chapas metálicas de revestimento.
O poço deverá possuir diâmetro suficiente para que seja possível a operação de uma sonda de
perfuração em seu interior. Comercialmente existem conjuntos de chapas de revestimento
com até 5,0 m de diâmetro, sendo este indicado para o caso em questão. A Figura 5.4
apresenta um detalhe de execução do poço de acesso vertical.
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Figura 5.4: Detalhe de execução do poço de acesso vertical (fotografia obtida do site
www.linerengenharia.com.br).

Do interior deste poço de acesso vertical deverão ser executados os drenos sub-horizontais.
Estes drenos são executados segundo especificações técnicas de execução elaboradas pelos
órgãos rodoviários nacionais, no caso das rodovias estaduais do Rio Grande do Sul este
serviço é regido pela especificação DAER-ES-D 10/91 (DAER, 1998).
Esta especificação indica que os drenos sub-horizontais devem ser constituídos por tubos
ranhurados ou com orifícios na sua parte superior, introduzidos em perfurações executadas na
parede do talude, ou neste caso, do poço de acesso vertical, com inclinação próxima à
horizontal. Os tubos utilizados podem ser metálicos ou plásticos, como os de PVC ou PEAD
rígido com comprimentos da ordem de até 40 m com diâmetro interno mínimo de 5 cm.
Acima deste comprimento pode ser necessário o emprego de material mais resistente, do tipo
ferro galvanizado ou aço inoxidável. A Figura 5.5 foi extraída do Álbum de Projetos Tipo de
Dispositivos de Drenagem do DAER (DAER, 1991) e apresenta um detalhe da tubulação
indicada para a execução dos drenos sub-horizontais.
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Figura 5.5: Detalhe da tubulação indicada para a execução dos drenos sub-horizontais (DAER, 1991).

O deságue das águas coletadas pelos drenos sub-horizontais a partir do poço de acesso
vertical pode ser realizado de duas formas, por bombeamento ou através da execução de uma
tubulação extravasora. Esta tubulação pode ser instalada com a perfuração e posicionamento
de uma tubulação lisa da cota de base do poço, com inclinação para jusante, até o encontro
com a superfície do terreno. A Figura 5.6 apresenta uma seção do poço de acesso vertical e
seus sistemas de coleta e deságue.

Figura 5.6: Seção do poço de acesso vertical e seus sistemas de coleta e deságue.

Na Figura 5.7 é apresentada a locação do poço de acesso vertical e dos drenos subsuperficiais
junto do levantamento topográfico realizado para este estudo.
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Figura 5.7: Locação do poço de acesso vertical e dos drenos subsuperficiais junto do levantamento topográfico.

Uma expectativa de investimento para a implantação do sistema de rebaixamento proposto é
apresentada no Quadro 5.2.
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Item

Descrição

Unid.

Quant..

Preço Unit.

Preço Total

1.0

INSTALAÇÃO E MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS

1.1

Mobilização e Desmobilização de Equipamentos

und

1,00

6.000,00

6.000,00

1.2

Instalação e Manutenção do Canteiro de Obras

und

1,00

20.000,00

20.000,00

Subtotal instalação e mobilização e desmobilização do canteiro de obras

26.000,00

2.0

SERVIÇOS PRELIMINARES

2.1

Placa padrão de obra

m²

12,00

100,00

1.200,00

2.2

Desm. dest. e limp. áreas c/ arv. diam. até 0,15m

m²

200,00

0,35

70,00

2.3

Destocamento de árvores D=0,15 a 0,30m

und

30,00

35,00

1.050,00

Custo total de Serviços Preliminares
3.0

REGULARIZAÇÃO

3.1

Escavação mecânica de vala em mat. 1ª categoria

2.320,00

m³

100,00

7,00

700,00

Custo total de regularização

700,00

4.0

DRENAGEM

4.1

Poço de acesso (TUNNEL LINER, circular, galvanizado
por imersão a quente, espessura de chapa (aço +
revestimento) 6,50mm, diâmetro 5,00 m)

m

10,12

10.000,00

101.200,00

4.2

Escavação manual material 2a categoria

m³

220,00

40,00

8.800,00

4.3

Dreno Sub-horizontal

m

1.620,00

60,00

97.200,00

4.4

Dreno Sub-horizontal Liso (Drenos de descarte)

m

400,00

60,00

24.000,00

4.5

Perfuração para dreno sub-horizontal mat 2a cat.

m

2.020,00

275,00

555.500,00

4.6

Boca saída p/dreno sub-horizontal - BSD 04

und

1,00

200,00

200,00

Custo total de drenagem pluvial

786.900,00

5.0

OBRAS COMPLEMENTARES

5.1

Sinalização provisória de obra

und

1.000,00

5.2

Laje de concreto armado de cobertura do poço de acesso

m³

14,20

130,00

130.000,00

2.000,00

28.400,00

Custo total de obras complementares

158.400,00

VALOR GLOBAL DA OBRA (VGO)

974.320,00

Quadro 5.2: Expectativa de investimento para a implantação do sistema de rebaixamento proposto nesta
dissertação.
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A implantação deste sistema de drenagem profunda deverá, necessariamente, ser
acompanhada de monitoramento geotécnico. Este monitoramento deverá consistir da
verificação e acompanhamento das pressões hidrostáticas nos piezômetros existentes com a
utilização de leitores automatizados e do acompanhamento dos deslocamentos do colúvio
através da realização de leituras nos inclinômetros existentes.
Esta alternativa de estabilização dos deslocamentos horizontais do colúvio apresenta-se muito
atraente por demandar investimentos muito inferiores aos necessários à implantação de uma
obra de contenção, porém, exige uma manutenção mais criteriosa e de maior frequência,
aliada a um monitoramento geotécnico continuado.
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CAPÍTULO 6

6. Conclusões e sugestões para trabalhos futuros

Os estudos realizados com vistas ao diagnóstico e monitoramento dos movimentos verificados
no colúvio do km 23+400 da rodovia RS/115 permitem as seguintes conclusões:
•

O colúvio estudado encontra-se depositado sobre solo residual e é um depósito de
encosta, constituído por pacotes de materiais pouco coesos, originários da
alteração de dois tipos distintos de litologias: rochas vulcânicas da Formação
Serra Geral e os arenitos da Formação Botucatu. Esse colúvio apresenta
movimentos lentos que provocaram repercussões nas condições da rodovia já
constatados no ano de 1998. Inicialmente Azambuja (1998) estimou, baseado nas
investigações existentes, que a espessura da massa coluvionar fosse de
aproximadamente 15 m. Porém, leituras realizadas nos inclinômetros instalados
indicam que os movimentos ocorrem na encosta a uma profundidade média de 10
m.

•

A utilização de inclinômetros e piezômetros, dispostos em linha, segundo a seção
crítica para a estabilidade de encostas e colúvios, aliados aos dados topográficos
da superfície do terreno e do posicionamento de trincas existentes, forneceu
informações de grande valia que permitiram a realização de retroanálises bastante
realistas.

•

O monitoramento contínuo das poropressões através da utilização de leitores
automatizados de poropressão constitui uma importante ferramenta para o
diagnóstico da estabilidade de encostas, pois, através dos dados obtidos, aliados
aos dados de pluviometria, é possível avaliar a influência da poropressão em
processos de instabilização de massas.

•

A implantação de piezômetros com leituras em niveis distintos em uma mesma
perfuração mostrou-se viável, segundo o esquema proposto.

•

Os níveis freáticos verificados na massa coluvionar estudada são regidos por
descargas de aquíferos regionais que afloram junto ao pé dos derrames basálticos

90

situados a montante da encosta, tendo as precipitações locais apenas um papel
coadjuvante na definição desses níveis.
•

A coleta de amostras de solo para ensaios de laboratório durante a realização de
sondagens mistas de reconhecimento revelou-se uma ferramenta útil para a
obtenção de amostras amolgadas, principalmente nas situações em que o acesso
direto à camada de interesse apresenta complicações e/ou quando a capacidade de
investimento em investigação geotécnica é reduzida. O sucesso dessa técnica está
diretamente relacionado à capacidade e à dedicação da equipe de sondagem que,
necessariamente, precisa realizar o máximo possível de avanços a seco e, após
cada avanço com lavagem, realizar uma criteriosa limpeza do fundo da
perfuração.

•

A amostra de solo estudada apresentou como parâmetros para a envoltória de
resistência ao cisalhamento residual, no ensaio ring shear, coesão zero e ângulo
de atrito interno residual de φ’ = 10,5º. Esse valor é coerente com resultados
apresentados por pesquisas anteriores que estudaram solos coluvionares e de
alteração de rochas basálticas com características semelhantes ao material
estudado.

•

O baixo ângulo de atrito interno residual é explicado pela presença do
argilomineral esmectita na forma de montmorilonita no solo estudado, conforme
verificado nos ensaios de MEV e difração de raios-X. A presença deste
argilomineral explica também o aspecto de elevada plasticidade verificado na
amostra estudada.

•

A retroanálise bidimensional, realizada na seção crítica do colúvio, empregandose o modelo geomecânico, definido através da elaboração de seu perfil geológico,
que combina a série de sondagens de reconhecimento executadas, os dados de
piezometria e inclinometria obtidos e os resultados do ensaio ring shear realizado
na amostra da camada argilosa da base do colúvio, apresentou como parâmetros
médios de resistência ao cisalhamento para a massa de colúvio situada acima da
camada argilosa os valores de c’=12 kPa e φ’=29º.

•

A alternativa de estabilização dos deslocamentos horizontais do colúvio proposta,
com a implantação de um sistema de drenagem profunda com DSH’s e deságue
indireto através da execução de poços verticais de grande dimensão, apresenta-se
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muito atraente por demandar investimentos muito inferiores aos necessários à
implantação de uma obra de contenção. Porém, a implantação deste sistema de
drenagem exige uma manutenção mais criteriosa e de menor frequência, aliada a
um monitoramento geotécnico continuado.
Como sugestão para trabalhos futuros nessa mesma linha pesquisa indica-se:
•

Manter as leituras dos sistemas automáticos de aquisição de dados de poropressão
instalados nos piezômetros durante um período maior de tempo para a obtenção
de um perfil anual do comportamento dos níveis piezométricos do colúvio.

•

Realizar ensaios de cisalhamento direto em amostras indeformadas da camada de
argila com pedregulhos para verificar o grau de exatidão da retroanálise realizada.

•

Realizar estudos para obter parâmetros de condutividade hidráulica para os solos
do colúvio e realizar simulações numéricas para avaliar a efetividade do sistema
de drenagem profunda proposto nesta dissertação.

•

O estudo de outros taludes coluvionares com determinação das propriedades de
resistência ao cisalhamento de seus solos, principalmente naqueles assentes sobre
solos residuais que apresentam condições de formação de uma camada argilosa de
transição entre estes e seus substratos.

Como sugestão para trabalhos futuros a serem realizados caso venha a ser implantado o
sistema de drenagem profunda proposto nesta dissertação indica-se:
•

O monitoramento do comportamento das pressões hidrostáticas nos piezômetros
existentes através de leitores automatizados, antes, durante e após a execução do
sistema de drenagem proposto para verificação de sua efetividade.

•

A realização de leituras frequentes dos inclinômetros existentes para verificação
da efetividade das medidas estabilizadoras indicadas.

•

A coleta de blocos de amostras indeformadas do interior das escavações para
instalação do poço de acesso verticais nas camadas de solo existentes.

•

A realização de conjuntos de ensaios de laboratório para determinação dos
parâmetros de resistência ao cisalhamento e de caracterização dos solos coletados
durante as escavações para instalação dos poços de acesso verticais.
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•

A realização de simulações numéricas com os dados de rebaixamento obtidos do
monitoramento das pressões hidrostáticas nos piezômetros existentes através dos
leitores automatizados, antes, durante e após a execução do sistema de drenagem
proposto para determinação dos parâmetros de condutividade hidráulica média
dos solos do colúvio.
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ANEXO A
BOLETINS DOS ENSAIOS GEOTÉCNICOS

