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RESUMO 

 

Esta dissertação apresenta o estudo das propriedades geotécnicas de solos de uma 
encosta urbana da cidade de Dois Vizinhos – PR. As propriedades em questão 
subsidiaram análises de estabilidade da encosta citada através do software Slope/W 
da Geostudio Co. Estas propriedades foram obtidas a partir de ensaios de 
laboratório. A área estudada foi definida como uma área de risco e inapta a 
construções do município através de um estudo da Companhia Paranaense de 
Mineração - Mineropar, que identificou áreas suscetíveis a movimentos de massa. 
Os ensaios de laboratório realizados compreenderam aos ensaios de caracterização 
e ensaios de cisalhamento direto. Foram ainda realizadas sondagens em campo 
para a identificação do perfil de solo ocorrente na encosta estudada. No dia 7 de 
abril de 1998 a encosta objeto de estudo desta dissertação apresentou instabilidade, 
conforme demonstra os relatórios da defesa civil do estado do Paraná. No Brasil, os 
estudos geotécnicos, em sua maioria, são realizados visando mitigar problemas 
existentes, quando na realidade, deveriam ser desenvolvidos visando a prevenção 
de acidentes.Com base nos dados coletados em campo e com base nos resultados 
dos ensaios citados, foi possível, o desenvolvimento de analises de estabilidade da 
encosta para algumas condições de contorno. Foram realizadas analises com e sem 
a presença de nível d’água no talude, sendo a situação mais desfavorável a mais 
crítica, ou seja, o nível d’água coincidindo com o nível do terreno. Nestas condições, 
foram realizadas análises para cinco diferentes métodos de cálculo do Fator de 
Segurança da encosta. Para todos os métodos de cálculo na situação com o solo da 
encosta saturado, os Fatores de Segurança foram menores que 1, demonstrando a 
suscetibilidade de movimento da encosta. Havia a intenção de elaborar um 
mapeamento geotécnico das áreas de risco, sendo que o mesmo não foi necessário, 
pois os resultados comprovaram que o estudo da Mineropar foi ratificado pela 
presente dissertação. 
 
 
Palavras-chave: Estabilidade de encostas. Taludes. Ensaios de laboratório. 



 
 

ABSTRACT 

 

This dissertation presents a study of the geotechnical properties of soils of a slope of 
the town of Two Neighbors - PR. The properties in question subsidized slope 
analyzes of stability cited by finite element software Slope / W Geostudio Co. These 
properties have been obtained starting from laboratory tests. The studied area was 
defined as a hazard area and inapt constructions to of the municipality through a 
study of the Mining Company of Paraná - Mineropar, which identified areas 
susceptible to mass movements. The laboratory tests performed to understand 
characterization tests and direct shear tests. Were also held field test boring to 
identify the soil profile occurrent on the slope studied. On 7 April 1998 the subject of 
this dissertation presented slope instability, as demonstrated by reports from civil 
defense state of Paraná. In Brazil, geotechnical studies, mostly are made to mitigate 
existing problems, when in fact should be developed to prevent accidents. Based on 
data collected in the field and based on the results of the tests cited was possible the 
development of slope stability analyzes for some contour conditions. Analyzes were 
performed with and without the presence of water level on the slope, the worst case 
being the most critical, namely the water level coinciding with the level of the ground. 
Accordingly, analyzes were performed for five different methods for calculating the 
safety factor of the slope. For some methods of calculation, the situation with the 
ground saturated slope, Factor Security were less than one, demonstrating the 
susceptibility of the slope movement. There was the intention to prepare a 
geotechnical mapping of risk areas, and it was not necessary, because the results 
have proven that Mineropar study was ratified by this dissertation. 
 

Key-words:  .Slope stability. Slope. Laboratory tests. 
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1 INTRODUÇÃO 

O crescimento populacional e consequentemente o crescimento das cidades, 

fazem com que a população ocupe cada vez mais as periferias e/ou áreas lindeiras 

a obstáculos naturais. Estes obstáculos naturais, como áreas sujeitas a inundações 

e áreas de encostas, originam situações de risco para a população. 

Estudos geológicos e geotécnicos, que tem por finalidade estudar áreas 

potenciais de ocorrência de eventos que envolvam riscos à população, têm crescido 

em vários países, entre eles o Brasil. No Estado do Paraná podemos citar estudos 

de mapeamento geológico desenvolvidos em diversas regiões, inclusive na região 

sudoeste, que engloba a cidade de Dois Vizinhos, onde se encontra a área de 

estudo desta dissertação. 

No tocante às áreas de suscetibilidade a movimentos de massa, os terrenos 

acidentados exigem uma análise detalhada de soluções para que o profissional 

responsável possa efetuar obras relativamente simples como cortes e aterros sem 

que haja riscos para a população e edificações lindeiras. 

Quando não são executadas intervenções corretas para solucionar problemas 

envolvendo encostas, existe o risco de ocorrência de situações catastróficas e por 

vezes, irrecuperáveis. 

Dentre as catástrofes naturais que mais atingem a população brasileira estão 

os movimentos de massa gravitacionais. Apesar de não ocorrerem exclusivamente 

em áreas ocupadas por populações de baixa renda, a ocupação inadequada das 

encostas é um dos principais fatores responsáveis pela sua ocorrência (AHRENDT, 

2005). 

A análise geotécnica, na atualidade, em termos nacionais, tem um caráter 

emergencial ou corretivo, para mitigar problemas existentes (AMARAL JR., 2007). 

Sendo assim, para que os movimentos de massa não gerem situações de risco para 

a população, devem-se tomar medidas preventivas. 

Pela não existência de medidas preventivas em grande escala no Brasil, 

apenas no mês de Janeiro de 2011, somente no estado do Rio de Janeiro, os 
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prejuízos causados por escorregamentos e enchentes, segundo a defesa civil do 

estado, foram estimados em 100 milhões de Reais. 

A partir da década de 50, os estudos geológico-geotécnicos vêm se 

destacando no campo da engenharia geológica, por auxiliar na escolha de medidas 

preventivas (estruturais, planejamento, sociais, educativas e monitoramento) e 

corretivas para a ocupação das áreas suscetíveis a diferentes tipos de instabilidades 

de encostas, sendo elas naturais ou modificadas pelo homem (AHRENDT, 2005). 

Porém, muitas cidades não possuem recursos, sejam eles financeiros ou de 

pessoal, para realizarem estudos geológico-geotécnicos, sendo assim, se esses 

estudos não forem realizados pela iniciativa privada ou por ações governamentais, 

os municípios de pequeno porte como Dois Vizinhos, dificilmente contarão com 

cartas de risco e/ou procedimentos.   

A cidade de Dois Vizinhos possui áreas de risco que foram delimitadas pelo 

plano diretor municipal. O plano diretor da cidade de Dois Vizinhos foi elaborado 

levando em conta os estudos realizados pela Companhia Paranaense de Mineração, 

que identificou áreas inaptas às construções em diversas regiões da cidade. Sendo 

assim, foi selecionada uma dessas áreas inaptas, situada em uma encosta do 

município, para ser estudada na presente dissertação.  

Esta dissertação tem como objetivo geral, analisar com bases geotécnicas 

essas áreas de risco pré-determinadas, e como objetivos específicos, determinar as 

propriedades geotécnicas dos solos ocorrentes na encosta estudada e analisar a 

estabilidade desta encosta com auxilio de programas computacionais (Slope/W). 

A estruturação desta dissertação é apresentada em seis capítulos. No 

capítulo 1 é apresentada a introdução ao tema proposto, situando esta dissertação 

no contexto dos estudos geotécnicos. 

No capítulo 2 é apresentada a revisão bibliográfica, na qual apresenta os 

assuntos de interesse na presente dissertação, exemplificando processos de 

movimentos de massa gravitacional, as classificações, os fatores e os tipos de 

estudos já realizados sobre movimentos de massas. 
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No capítulo 3 é apresentada a área de estudo, sua localização, características 

morfológicas e climáticas. Neste capítulo também é delimitada a área de estudo, 

sendo apresentados os locais de execução dos ensaios de campo e amostragem de 

solos. 

No capitulo 4 é apresentada a metodologia aplicada no presente estudo. São 

descritos os procedimentos adotados para se obter as características dos solos 

(analise granulométrica, limites de plasticidade e liquidez, peso específico do solo), 

os parâmetros de resistência (cisalhamento direto), sendo descrito também os 

equipamentos e os procedimentos e utilizados para o estudo. 

O capítulo 5 refere-se à apresentação e análise dos dados dos ensaios 

realizados que foram descritos no capítulo 4. Após a análise dos dados, no capítulo 

6 são apresentadas as conclusões e as sugestões para trabalhos futuros. 

 Os resultados apresentados na conclusão da presente dissertação 

demonstram que devem ser tomadas medidas preventivas emergenciais para a 

contenção da encosta. Outro resultado alcançado foi a ratificação do estudo 

realizado pela Mineropar que classificou a área estudada como área de risco e 

inapta a construções. 
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

Este capítulo apresenta a pesquisa realizada durante a execução deste 

trabalho de dissertação. A revisão bibliográfica focou os tipos de movimentos de 

massas gravitacionais, os mecanismos que podem conduzir um processo de 

instabilidade de taludes e os conceitos e terminologias da análise de risco de 

escorregamentos. A seguir todos os assuntos citados relacionados aos movimentos 

de massa serão apresentados. 

 

2.1 MOVIMENTOS DE MASSA GRAVITACIONAL 

 

A classificação dos movimentos de massa é um tópico amplamente discutido 

na engenharia civil, ambiental, entre outros, sendo objeto de estudo de vários 

pesquisadores em âmbito mundial. Existe na bibliografia especializada diversos 

trabalhos que propõe inúmeras classificações de movimentos de massa. Entre os 

pesquisadores brasileiros podemos destacar: Vargas e Pichler (1957), Freire (1965), 

e Augusto Filho (1992), e dentre os pesquisadores internacionais destacam-se: 

Terzaghi (1950), Varnes (1958) e Hutchinson (1988). 

Devido à grande diversidade de terminologias e classificações para os tipos 

de movimentos de massa gravitacionais, a Associação Internacional de Geologia de 

Engenharia da UNESCO, iniciou em 1988, no 5° Simpós io Internacional de 

Escorregamento de Solos, sediado na cidade americana de Lausanne, o Inventário 

de Escorregamentos, utilizando a definição de escorregamento de Cruden (1991) 

que define o escorregamento como “um movimento de massa de rocha, solo e 

detritos, talude abaixo”. 

Após o Simpósio Internacional em Lausanne, diversos pesquisadores do 

mundo inteiro, desenvolveram o que é chamado de Glossário Multilingue dos 

deslizamentos de solo (WP/WLI, 1994). 

Nessa classificação internacional ficou estabelecido que são considerados 

movimentos de massa gravitacional: Quedas (falls), escorregamentos (slides), 

tombamento (topple), espalhamentos laterais (spread), e escorregamentos ou fluxos 

(flows). A seguir os movimentos citados são abordados. 
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2.1.1 Quedas ( falls ) 

Geralmente ocorre em taludes íngremes e inicia-se com o desprendimento do 

solo ou rocha, sem a ocorrência de cisalhamento. As quedas são processo de alta 

velocidade, podendo ser constituídos de blocos rochosos (rock fall), detritos ou solos 

grosseiros (debris fall) ou até mesmo de solos finos (earth fall) (AMARAL JR., 2007). 

2.1.2 Escorregamentos ( slides ) 

É um movimento encosta abaixo de solo ou massa de rocha que ocorre 

predominantemente em superfícies facilmente observáveis, e é uma consequência 

da deformação cisalhante que pode ocorrer ao longo de uma ou mais superfícies de 

ruptura. O escorregamento é usualmente subdividido quanto ao seu plano de 

ruptura, sendo classificados em rotacionais, translacionais e planares ou cunha 

(SILVA, 2009). 

Classicamente existe a divisão dos escorregamentos apenas em rotacionais e 

translacionais, sendo que estes são escorregamentos de materiais inconsolidados, 

diferentemente do que ocorrem com o escorregamento do tipo planar, comum em 

materiais rochosos, rochas alteradas e saprolitos (SILVA, 2009). 

2.1.2.1 Rotacionais 

Os escorregamentos rotacionais ocorrem em perfis mais homogêneos de 

solos, sendo que o material movimentado não possui grande deformação. A 

superfície de ruptura é circular, com a concavidade voltada para cima, conforme 

apresentado na Figura 2.1. Os movimentos de massa rotacional usualmente são 

pequenos deslizamentos ao longo da superfície de ruptura (SILVA, 2009). 
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Figura 2.1 – Exemplo de Escorregamento Rotacional. 

Fonte: LANDSLIDES TYPES AND PROCESSES. (USGS, 2004) 

2.1.2.2 Translacionais 

Geralmente escorregamentos translacionais estão associados com algum tipo 

de fragilidade originada por uma descontinuidade no contato entre o substrato e o 

material subjacente. São caracterizados por apresentarem uma superfície de ruptura 

com uma forma planar, e o material movimentado é muito deformado, sendo 

composto de materiais heterogêneos (USGS, 2004). 

A massa deslizante tende a movimentar-se sobre as superfícies mais planas, 

sendo que a paralisação do movimento tende a ocorrer no pé do talude, no qual há 

um equilíbrio da massa instável como exemplificado na Figura 2.2 (AMARAL JR, 

2007). 
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Figura 2.2 - Exemplo de escorregamento Translacional. 

Fonte: LANDSLIDES TYPES AND PROCESSES. (USGS, 2004) 

2.1.2.3 Escorregamento planar ou cunha 

Os escorregamentos do tipo planar ou cunha são típicos de maciços 

rochosos, no qual as intersecções de fraturas geram um plano de ruptura, que 

ocorre usualmente em formato bem definido, seguindo um formato planar ou em 

forma de cunha (SILVA, 2009). As Figuras 2.3 e 2.4 apresentadas a seguir 

exemplificam os escorregamentos planares e cunha, respectivamente. 

 
Figura 2.3 – Exemplo de Escorregamento Planar. 

Fonte: LANDSLIDES TYPES AND PROCESSES. (USGS, 2004) 
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Figura 2.4 – Exemplo de escorregamento em Cunha. 

Fonte: SILVA (2009). 

2.1.3 Tombamento 

O tombamento é uma rotação de um bloco rochoso (Figura 2.5), podendo ser 

para dentro ou para fora da encosta, e pode envolver uma ou mais unidades de 

blocos rochosos. A rotação pode ser causada pode meio da ação da gravidade, por 

forças adjacentes ou até mesmo por fluidos presentes nas descontinuidades do 

maciço, sendo que ela ocorre em um ponto situado abaixo do centro de gravidade 

do bloco (AHRENDT, 2005). 

O processo de tombamento pode ser um processo lento ou apresentar uma 

velocidade extremamente rápida, sendo que está condicionado a existência de 

planos de fraqueza subverticais dos maciços rochosos. O tombamento pode 

envolver milhares de metros cúbicos de material rochoso (AMARAL JR., 2007). 
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Figura 2.5 – Exemplo de Tombamento. 

Fonte: LANDSLIDES TYPES AND PROCESSES. (USGS, 2004) 

2.1.4 Espalhamento Lateral 

É caracterizado pela ruptura e espalhamento lateral de solos e rochas que se 

encontram sobrejacente a materiais que sofreram perda de resistência, resultando 

em uma baixa resistência da superfície de contato dos materiais. Sendo assim o 

espalhamento lateral é resultante das fraturas de cisalhamento ou tração dos solos e 

rochas subjacentes, e podem causar ao material sobrejacente movimentos de 

rotação, translação, escoamento, desintegração e subsidência (AMARAL JR., 2007).  

A liquefação de camadas arenosas, ou areias e siltes submetidos a vibrações, 

como por exemplo, terremotos, podem provocar o espalhamento do material 

sobrejacente. A Figura 2.6 exemplifica um solo de baixa resistência confinado entre 

uma camada de rocha e outra de argila rija que sofreu espalhamento lateral (USGS, 

2004). 
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Figura 2.6 – Exemplo de Espalhamento Lateral. 

Fonte: LANDSLIDES TYPES AND PROCESSES. (USGS, 2004) 

2.1.5 Escoamentos ou fluxos 

Os escoamentos podem apresentar diversos níveis de velocidade, podendo 

ser extremamente lentos e chegar a ser muito rápidos. Além dos diversos níveis de 

velocidade existem também grandes variações em relação ao teor de umidade 

apresentado nos diferentes tipos de escoamentos. Esse tipo de movimento de 

massa ocorre geralmente em materiais inconsolidados, sendo que na definição de 

escoamento ou fluxos se encaixam o rastejo (creep), as corridas, os fluxos e as 

avalanches (SILVA, 2009). 

Varnes (1978), dividiu os escoamentos em dois grandes grupos: 

Escoamentos em substratos rochosos e escoamento em materiais inconsolidados. 

Deste modo o autor diferenciou os movimentos principalmente pela velocidade do 

fluxo e a quantidade de finos presentes no evento. 

 

 

a) Escoamentos em substrato rochoso: assemelha-se, pela velocidade do 

escoamento, com o movimento de rastejo. É um movimento extremamente 

lento. 

b) Escoamento em materiais inconsolidados: é um movimento rápido, 

sempre na presença de água. A superfície de deslizamento do solo é 

dificilmente visível, pois o material inconsolidado desliza sobre a camada 

de material local, dificultando a visualização da superfície de ruptura. 
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O rastejo pode ser definido como movimento lento, quase imperceptível, 

podendo ser exemplificado como a deformação de um material por uma tensão 

constante durante um grande período de tempo. Pode ser distinguível a olho nu por 

elementos lineares inclinados, como cercas, postes, e árvores curvadas (AHRENDT, 

2005).  

Os movimentos de massa do tipo rastejo, de acordo com a bibliografia, 

podem ser divididos em três categorias: superficiais, pré-ruptura e pós-ruptura. 

 

a) Superficiais: o rastejo superficial é mais visível em profundidades de até 

um metro, e sua velocidade diminui com a profundidade. São movimentos 

predominantemente temporários, que são iniciados por alterações na 

umidade e temperatura, causando modificações no volume nas camadas 

superficiais do terreno. 

b) Pré-ruptura: antecede a ocorrência de rupturas cisalhantes. É uma forma 

acelerada de rastejo e sua observação é de extrema importância para a 

prevenção de rupturas maiores. 

c) Pós-ruptura: a pós-ruptura é o estágio de recorrência do rastejo sobre a 

superfície da ruptura. Os trabalhos de retro-análise de movimento de 

rastejo ocorrem nesta etapa. 

 

A Figura 2.7 exemplifica o rastejo que pode ser observado a olho nu, no qual 

podemos perceber os elementos lineares visivelmente inclinados. 

 
Figura 2.7 – Exemplo de rastejo 

Fonte: LANDSLIDES TYPES AND PROCESSES. (USGS, 2004) 
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Por outro lado, Hutchinson (1988) distinguiu os fluxos por sua morfologia e 

pelo mecanismo atuante. Deste modo, pode-se destacar: mudslides (corridas de 

lama), flowslides (corridas de fluxo) e debris flow (corrida de detritos). 

 

a) Mudslides: são movimentos característicos de solos argilosos, sendo uma 

ocorrência lenta e sazonal. 

b) Flow slides: ocorre em solos compostos por materiais arenosos como 

siltes e areia. A ruptura ocorre pelo aumento da pressão neutra no solo 

não coesivo, ocasionando a perda da resistência culminando com a 

ruptura e escoamento do material. 

c) Debris flow: é um movimento rápido, constituído de sólidos e fluídos, com 

alto poder de destruição. A corrida de detritos geralmente ocorre em 

regiões montanhosas e está associada com o comportamento mecânico 

dos solos e ao fluxo de água superficial do mesmo. 

 

As Figuras 2.8 e 2.9 representam, respectivamente, exemplos de flow slide e 

debris flow. 

 
Figura 2.8 – Exemplo de flow slide. 

Fonte: LANDSLIDES TYPES AND PROCESSES. (USGS, 2004) 
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Figura 2.9 – Exemplo de debris flow. 

Fonte: LANDSLIDES TYPES AND PROCESSES. (USGS, 2004) 

2.1.6 Movimentos Complexos 

 São movimentos que envolvem mais de um tipo de movimento de massa 

gravitacional descritos nos itens anteriores. Os movimentos complexos são mais 

comuns que os movimentos de massa individuais, sendo que as combinações mais 

encontradas são as quedas de blocos com fluxos de detritos (WP/WLI, 1994). A 

Figura 2.10 representa os movimentos complexos. 

Figura 2.10 – Exemplo de movimentos de massa complexos. 
Fonte: LANDSLIDES TYPES AND PROCESSES. (USGS, 2004) 
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2.1.7 Classificações nacionais de movimentos de mas sa 

A bibliografia nacional apresenta várias classificações que com o passar dos 

anos foram sendo aprimoradas, tornando-se cada vez mais completas, sendo que 

hoje há um conjunto mais generalizado de classes de fenômenos de movimentações 

de massas, especialmente para regiões sul e sudeste do Brasil (SILVEIRA, 2008). 

Pode-se dizer que o principal trabalho da esfera nacional é de Freire (1965), 

que baseado em classificações de movimentos de massa de autores estrangeiros, 

considerou os dados físicos locais, os materiais envolvidos (tipos de solo) e 

superfície de escorregamento, dados mecânicos associados ao desenvolvimento 

dos movimentos e o tempo de duração e as causas dos escorregamentos. 

Outro importante trabalho nacional foi o de Augusto Filho (1992), que 

identificou os principais tipos e características dos processos de escorregamentos, 

levando em conta à dinâmica, a geometria e o material presente em cada 

escorregamento. A Tabela 2.1 apresenta os tipos e características dos processos de 

escorregamentos no Brasil. 

Tabela 2.1 – Tipos e características dos processos de escorregamentos no Brasil 
(modificado de Augusto Filho, 1992) 

PROCESSOS DINÂMICA/GEOMETRIAL/MATERIAL 

Rastejo 
(creep) 

- Vários planos de deslocamento (interno); 
- Velocidades muito baixas (cm/ano) a baixas e decrescentes com a 

profundidade; 
- Movimentos constantes, sazonais ou intermitentes; 

- Solo, depósitos, rocha alterada /fraturada; 
- geometria indefinida; 

Escorregamentos 
(slides) 

- Poucos planos de deslocamento (externo); 
- Velocidades médias (m/h) a altas (m/s); 

- Pequenos a grandes volumes de material; 
- Geometria e materiais variáveis: 

 Planares – solos pouco espessos, solos e rochas com 1 plano de fraqueza 
 Circulares – solos espessos homogêneos e rochas muito fraturadas 

 Em cunha – solos e rochas com dois planos de fraqueza. 

Quedas 
(falls) 

- Sem planos de deslocamento; 
- Movimentos tipo queda livre ou em plano inclinado; 

- Velocidades muito altas (vários m/s); 
- Material rochoso; 

- Pequenos a médios volumes; 
- Geometria variável: lascas, placas, blocos, etc. 

Corridas 
(flows) 

- Muitas superfícies de deslocamento; 
- Movimento semelhante ao de um líquido viscoso; 

- Desenvolvimento ao longo das drenagens; 
- Velocidades médias a altas; 

- Mobilização de solo, rocha, detritos e água; 
- Grandes volumes de material; 

- Extenso raio de alcance, mesmo em áreas planas. 
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O IPT (1991) apresentou uma proposta de classificação semelhante, porém 

mais sucinta, do que os demais autores nacionais, por exemplo, engloba os 

escorregamentos sem fazer a divisão entre rotacionais e translacionais. 

As classificações internacionais e nacionais servem de parâmetro para que 

cada profissional encontre a melhor forma de classificar o movimento de massa 

previsto ou ocorrido. Sendo assim, os profissionais adotam as classificações que 

melhor se encaixam com os movimentos identificados no seu objeto de estudo. 

Apesar de haver diversas classificações para os movimentos de massa, 

muitas vezes os movimentos não são classificados, pois em muitos locais não há 

recursos técnicos para tal avaliação. Pode-se citar o deslizamento ocorrido em Dois 

Vizinhos, em Abril de 1998, no qual não foi classificado tecnicamente, porém pelos 

relatos de testemunhas pode-se afirmar que o mesmo foi um escorregamento 

rotacional. 

2.2 FATORES QUE INFLUENCIAM OS MOVIMENTOS DE MASSA 

GRAVITACIONAIS 

As causas da instabilização de encosta são geralmente conhecidas a partir de 

um estudo especifico do local. Algumas causas são inerentes a solos ou rochas, por 

sua composição ou estrutura. Outras causas são variáveis como os índices 

pluviométricos e a água subterrânea. Por fim, e não menos importante, a inclinação 

dos taludes, que apresentam níveis de declividade extremamente variáveis. 

As causas dos movimentos podem ser reconhecidas e seus efeitos 

ranqueados ou elencados, e algumas delas podem ser mapeadas e correlacionadas 

com as outras causas e com rupturas já ocorridas (AHRENDT, 2005). 

De acordo com Terzaghi (1950), em seu trabalho sobre mecanismos de 

escorregamentos de solos, no qual apresentou vários fenômenos que podem vir a 

causar um processo de instabilidade, as causas dos escorregamentos podem ser 

divididas em: causas externas, causas internas e causas intermediárias. 

 

a) Causas externas: provocam o aumento das tensões de cisalhamento sem 

que haja, ao mesmo tempo, aumento da resistência ao cisalhamento do 
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material adjacente ao talude. Pode-se citar como exemplo o aumento da 

declividade dos taludes, provocados por erosão fluvial ou escavações 

feitas pelo homem. São incluídos também neste item o acréscimo de 

tensões provocada pela deposição de carga ao longo do bordo superior do 

talude e os efeitos de vibrações, terremotos, tráfego de veículos pesados, 

cravação de estacas, explosões, etc. 

b) Causas internas: provocam um escorregamento sem que haja qualquer 

mudança nas condições geométricas do talude e que resultam em uma 

diminuição da resistência interna do material. Podem-se categorizar como 

causas internas o aumento da pressão hidrostática, um decréscimo no 

valor da coesão aparente e redução do ângulo de atrito interno do 

material. 

c) Causas intermediárias: escorregamentos provocados devidos a 

rebaixamentos rápidos do lençol freático, erosão superficial e liquefação 

espontânea. 

Terzaghi (1950) demonstra a importância da água nos mecanismos de 

escorregamento de solos, seja no incremento dos esforços solicitantes ou por sua 

redução nos parâmetros de resistência dos solos. No que tange ao incremento dos 

esforços, podemos citar o aumento do peso específico aparente do solo, o 

desenvolvimento de pressões hidrostáticas em fraturas de rochas e aumento das 

pressões neutras devido a percolação. Por outro lado, a redução da resistência do 

solo se deve a redução da coesão do solo, podendo ser parcial ou total. 

Deste modo, as precipitações e índices pluviométricos tem papel fundamental 

na probabilidade de ocorrência de instabilidade de taludes. Bonuccelli (1999) 

elencou as características do meio físico afetadas pelas precipitações. 

A precipitação altera os parâmetros da resistência mecânica dos materiais, 

diminuindo a coesão, eliminando as tensões capilares e dissolvendo a cimentação. 

Como causa externa a precipitação aumenta o peso específico dos materiais 

constituintes da encosta. Com a continuidade da precipitação, a frente de saturação 

do solo avança, causando o desenvolvimento de poro-pressões positivas, sub-

pressões nas descontinuidades rochosas e forças de percolação (SILVA,2009). 

Além da precipitação, existem vários outros fatores que influenciam os 

processos de movimentos de massa. Podemos citar a vegetação, a ação antrópica, 
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a declividade dos taludes, dentre outras características que exercem influencia sobre 

os movimentos de massa (AMARAL JR., 2007). 

É de extrema importância conhecer a geologia do local a ser estudado, 

avaliar o grau de alteração do maciço, a resistência mecânica e o tipo litológico. 

Quanto maior o grau de alteração, maiores são as possibilidades de ocorrência de 

movimentos de massa gravitacionais (AHRENDT, 2005). 

Os estudos acerca da geologia local exibe características, que após serem 

estudados, podem demonstrar a potencialidade e os tipos de movimentos de massa 

suscetíveis, como por exemplo a presença de rocha aflorante, pode explicar a 

origem de um escorregamento, e pode gerar quedas, tombamento, deslizamentos 

em forma de cunha ou planares.  

Ainda no contexto geológico, a presença de fraturas no maciço é um 

facilitador para a entrada de água, ocorrendo assim um aumento da pressão neutra, 

que diminui a resistência da rocha, fazendo com que a rocha fique suscetível aos 

movimentos de massa. 

Outro fator influente nos movimentos de massa gravitacionais é a presença 

de material inconsolidado em uma encosta. Uma encosta constituída de material 

inconsolidado influencia na resistência ao cisalhamento, assim sendo, quanto menor 

a resistência ao cisalhamento, maior é a probabilidade da ocorrência de processos 

de instabilidade da encosta (AHRENDT, 2005). 

A vegetação tem um papel importante na proteção dos taludes e encostas, 

mas por outro lado, podem prejudicar a resistência, como no caso de vegetações de 

raízes curtas (AMARAL JR., 2007). 

A vegetação atua sobre fatores hidrológicos e climáticos nos maciços 

naturais, além de interceptar e reter parcelas da água precipitada, isso ocorre nas 

partes aéreas da vegetação, como caule, flores, folhas e galhos, fazendo com que 

ocorra uma diminuição do escoamento superficial. Além da interceptação, pode-se 

citar a eliminação da água retida no solo, através da absorção da água pelas raízes, 

evitando que haja um encharcamento do solo, ou seja, a absorção da água do solo 

pelas raízes faz com que ocorra uma diminuição do teor de umidade dos solos, 

podendo assim haver uma diminuição da poro-pressão (SILVA, 2009). 

 A vegetação também atua sobre a mecânica dos movimentos de massa e 

erosões, sendo que as raízes e troncos fazem com que, através do aumento da 
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rugosidade do terreno, diminua a velocidade de escoamento do talude (AMARAL 

JR., 2007). 

 As raízes atuam como reforço dos solos aumentando sua resistência ao 

cisalhamento, diminuindo a suscetibilidade à erosão, e em raízes profundas, ocorre 

o efeito de ancoragem das camadas superficiais do solo (AMARAL JR.,2007).  

 Entretanto, a camada de vegetação sobre o solo pode ter efeitos negativos, 

que desfavorecem a estabilidade de encostas. Entre os efeitos negativos que podem 

ocorrer, podemos citar: efeito alavanca, efeito cunha, sobrecarga vertical, entre 

outros. 

 - Efeito alavanca: como os taludes geralmente se encontram em áreas altas, 

o vento tem efeitos mais significativos, sendo assim, as árvores quando atingidas 

pelo vento, transmitem ao solo uma força cisalhante. 

 - Efeito cunha: ocorre geralmente na presença de rochas, no qual as raízes 

das plantas causam pressão de aberturas nas fissuras das rochas. 

 - Sobrecarga vertical: é o peso da vegetação sobre o solo, que pode não ser 

benéfico para a estabilidade do talude, e depende da inclinação e das características 

do material do terreno. 

 Além disso, a retirada excessiva e prolongada da água do solo pelas raízes 

das plantas pode provocar um ressecamento do talude, causando fendas e fissuras 

de tração, ocasionando uma maior capacidade de infiltração da água no solo. 

Muitas vezes os efeitos positivos não são suficientes para a eliminação dos 

efeitos negativos, sendo que se as demais características como, litologia, 

declividade, tipo de solo, entre outros, devem ser observadas (AMARAL JR., 2007). 

 Portanto, para que uma cobertura vegetal tenha efeitos positivos na 

estabilidade de taludes, devemos levar em conta algumas características como o 

tipo de vegetação e sua distribuição espacial, o tipo e profundidade das raízes, sua 

resistência a tração e a capacidade de reter e interceptar a água. 

 A evolução natural das encostas ocorre em função de fatores naturais como a 

geologia, precipitações, clima, entre outros. Qualquer ação do homem interfere 

nesse processo, sendo assim, a ação antrópica pode acelerar ou diminuir o 

processo natural das encostas. 

Bonuccelli (1999), elencou as características do local, que devem ser 

observadas para a avaliação da influência da ação antrópica na ocorrência dos 
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movimentos de massa gravitacional. Estas características estão apresentadas na 

Tabela 2.2. 

Tabela 2.2: Tipo x Características da ação antrópica em taludes 
(BONUCCELLI, 1999) 

TIPOS CARACTERÍSTICAS 

Presença de escavações 
Verificar as dimensões e quantidade, posição em 

relação a encosta (localização) e relação com 
anomalias geológicas 

Presença de locais de disposição de resíduos e 
rejeitos 

Verificar as dimensões, tipo (lixão, cemitério, 
bota-fora, resíduos de mineração e rejeitos), 

localização e umidade associada. 

Ocupações que promovem alterações no 
sistema hidrogeológico da encosta 

Verificar as alterações nos canais de drenagem; 
acúmulos artificiais de água superficial; 

alterações que afetem fluxo de água 
subterrânea; utilização de fossas. 

Ocupação urbana 

Verificar o tipo (residencial, comercial, industrial), 
padrão construtivo (alto, médio, baixo), 

densidade de ocupação (alta, média, baixa), 
peculiaridades do sistema construtivo; presença 
de contenções; cortes e aterros; ocupação sobre 

pilotis. 

Presença de áreas de mineração 

Verificar o tipo de mineração (a cada tipo de 
mineral extraído, está associada uma forma 

diferente de intervenção no meio físico, 
apresentando características bem peculiares que 
podem influenciar na ocorrência de movimentos 
de massa gravitacionais) grau de atividade, que 

pode ser ativo ou inativo; estado de entropia, que 
pode ser degradada, recuperada, recuperada, 
em recuperação, uso regular de detonações; 

localização das áreas de exploração; número e 
dimensões das áreas de mineração. 

 

A declividade é outro fator que influencia os movimentos das encostas. Slide 

(1985) apud Amaral Jr. et al.,(2007), relaciona a declividade com alguns tipos de 

movimentos de massa gravitacionais. A Tabela 2.3 relaciona as classes de 

declividade com os movimentos de massa gravitacional. 

Tabela 2.3: Relação entre classes de declividade e tipos de movimento de massa gravitacional 
(Slide et al.,1985 – modificado por Bonuccelli 1999) 

TIPOS DE MOVIMENTOS DE MASSA GRAVITACIONAL Classes de declividade 

Rastejo em solo 1,3 a 25 graus 2,8 a 55,5% 

Escoamento rápido em solos 4 a 20 graus 8,8 a 44,4% 

Escorregamento rotacional 7 a 18 graus 15,5 a 40% 

Escoamentos rápidos em solos e detritos sobrejacentes a 
rocha >25 graus >55,5% 
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2.3 TIPOS DE ESTUDOS SOBRE MOVIMENTOS DE MASSA GRAVITACIONAIS 

Os estudos sobre movimentos de massa gravitacionais podem ser elencados 

conforme a hierarquização proposta por Amaral Jr. (2007). 

2.3.1 Carta de Inventário 

A confecção da carta de inventário tem como objetivo, levantar, identificar e 

classificar cada característica importante em campo. Este tipo de mapa, apresenta 

os locais, o tipo de escorregamento ocorridos, bem como o estado atual da atividade 

de movimento de massa. 

O inventário é um banco de dados, que pode ser de um evento único, bem 

como, eventos regionais ou múltiplos eventos. 

2.3.2 Estudos de Zoneamento 

A carta de zoneamento é um estudo voltado para a identificação dos atributos 

geológicos e geotécnicos que tenham influência na predisposição a movimentos de 

massas gravitacionais e a identificação e individualização de áreas com o mesmo 

nível de predisposição a ocorrência de fenômenos de massa. 

Este tipo de estudo apresenta características das áreas do talude onde o 

movimento está mais suscetível a ocorrer, classificando a estabilidade desta área do 

talude em categorias que vão desde instável até estável.  

2.3.3 Carta de Hazard  

A carta de Hazard (Perigo) tem por finalidade a previsão de evento, espacial e 

temporalmente. Ela indica a possibilidade de um determinado evento ocorrer em 

uma determinada área.  
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Segundo Zuquette (1993), a carta de Hazard deve apresentar informações 

quanto a intensidade, probabilidade temporal, probabilidade espacial e os materiais 

geológicos envolvidos no evento. 

2.3.4 Carta de Risco 

A carta de risco é uma carta com um grau de complexidade mais elevado, 

pois além de apresentar as informações de previsão de evento da carta de Hazard 

também relaciona as possíveis consequências como dano a propriedades, pessoas 

feridas, interrupção de serviços básicos, etc, expressando em unidade monetária por 

ano. 

2.3.5 Carta de Procedimentos 

É um instrumento fundamental no gerenciamento de risco. É uma carta 

voltada à orientação, para que sejam evitados danos ainda maiores do que os já 

previstos pelos movimentos de massa nas cartas anteriores. 

2.4 DINÂMICA DA ÁGUA NOS SOLOS 

O fator água, seja por meio de precipitações pluviométricas ou surgências, 

desempenha um papel fundamental na instabilidade de encostas e deflagração de 

movimentos de massa gravitacionais. Segundo Ahrendt (2005) a quantificação dos 

parâmetros que controlam o processo de infiltração de água nas encostas, ou seja, 

identificar e quantificar os fatores que determinam o avanço da água e sua real 

influência na estabilidade das encostas, tornou-se um item extremamente importante 

e indispensável na análise das condições dos taludes. 

Durante uma precipitação, uma parcela desta água infiltra no solo, outra 

parcela escoa pela superfície do terreno (pressupondo a existência de uma 

declividade mínima), outra parcela é absorvida pela vegetação (caso exista). 



35 
 

Quando o objeto de estudo é estabilidade de movimentos de massa, leva-se em 

conta a parcela de água que infiltra no solo. 

A presença de água no interior do maciço ocasiona a elevação da pressão 

neutra, reduzindo a resistência ao cisalhamento do solo, podendo ocasionar a 

ruptura. Outro fator importante a ser frisado, é que a água aumenta o peso do 

maciço acima da superfície de ruptura, aumentando a instabilidade do talude 

(AHRENDT, 2005). 

2.4.1 Infiltração 

A infiltração é a entrada de água no solo através de sua superfície (GREEN e 

AMPT, 1911, apud SILVA 2009). A infiltração pode ocorrer através de duas 

maneiras: gravidade ou capilaridade. A água parte de uma superfície na qual existe 

suprimento de água, para o interior do maciço, avançando como uma frente de 

saturação com o decorrer do tempo. 

O parâmetro utilizado para quantificar a infiltração da água no solo é a 

velocidade ou taxa de infiltração, sendo que sua definição é: a quantidade de água 

que atravessa uma unidade de área da superfície do solo por unidade de tempo. 

A taxa de infiltração depende de inúmeros fatores, como a ocorrência, 

intensidade e duração da precipitação, temperatura, umidade, velocidade do vento, 

características do solo, topografia, vegetação e uso do solo. 

O umedecimento do solo através da infiltração ocorre de cima para baixo, ou 

seja, da superfície em contato com a atmosfera em direção as camadas mais 

profundas do solo. Entretanto, a infiltração de precipitações naturais raramente é 

capaz de saturar todo o solo, tendo capacidade apenas de saturar os níveis mais 

superficiais do solo, sendo assim, o teor de umidade decresce com a profundidade 

do solo. 

A curva de infiltração tem por característica uma alta taxa de infiltração inicial, 

que é atribuída a existência de um gradiente entre as zonas úmidas e secas, o qual 

diminui à medida que ocorre a transferência de água para o interior do solo.  

Quando o solo atinge o regime estacionário, a velocidade da infiltração torna-

se constante, sendo assim, a curva de saturação pode ser comparada a 

condutividade hidráulica saturada. Para precipitações com intensidades menores ou 
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iguais a condutividade hidráulica saturada, toda a água infiltrará no solo. Por outro 

lado, nos casos no qual as precipitações excedam a condutividade hidráulica 

saturada, ocorrerá infiltração total apenas nos instantes inicias da precipitação, até 

que a superfície atinja a saturação. Após a saturação da superfície, inicia-se o fluxo 

superficial ou runoff, ou seja, o excedente de água irá percolar sobre a superfície do 

terreno. 

Segundo EPA (1998), a distribuição de água através do solo durante a 

infiltração pode ser representado por cinco diferentes zonas: 

 

a) Zona Saturada: os poros são preenchidos por água; 

b) Zona de Transição: tem como característica um acentuado decréscimo da 

umidade em razão da profundidade, podendo estender-se por poucos 

milímetros; 

c) Zona de Transmissão: é caracterizada por uma mudança mínima da 

umidade em razão da profundidade; 

d) Zona de Umedecimento: tem como característica um grande decréscimo 

da umidade em razão da profundidade, e aproxima-se da umidade inicial 

do solo; 

e) Frente de molhamento: é caracterizada por um intenso gradiente 

hidráulico e forma um limite abrupto entre a zona úmida e seca. 
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3 APRESENTAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO 

Este capítulo apresenta a área de estudo desta dissertação, abordando a 

localização, as características morfológicas, o clima e a determinação da área de 

estudo.  

3.1 LOCALIZAÇÃO 

A cidade de Dois Vizinhos (PR) localiza-se no terceiro planalto paranaense, 

na Mesorregião Sudoeste Paranaense (Figura 3.1), Microrregião de Francisco 

Beltrão. Situa-se a 25° 44’ de latitude sul, distan do 530 km de Curitiba. 

A Mesorregião Sudoeste é formada por 37 municípios agrupados em três 

microrregiões. A microrregião de Francisco Beltrão, a qual pertence Dois Vizinhos, é 

composta por dezenove cidades, com população estimada pelo último censo do 

Instituto Brasileiro de Geografia Estatística, IBGE, em 223.883 habitantes. Dois 

Vizinhos tem sua população estimada em 36.198 habitantes, sendo a segunda maior 

cidade da microrregião na qual se encontra. 

 

 
Figura 3.1 – Mesorregiões do Paraná. 

Fonte: www.ipardes.gov.br 



3.1.1 Características morfológicas

O terceiro planalto paranaense, também conhecido como planalto de 

Guarapuava ou planalto basáltico é a mais extens

constituído por rochas ígneas eruptivas, principalmente basaltos.

chegar a até 1.200 metros 

A unidade morfo-

sub-unidades morfo-escu

município de Dois Vizinhos pertence é o Planalto de Francisco Beltrão 

(MINEROPAR, 2006). 

No ano de 2006, o departamento de Geografia da Universidade Federal do 

Paraná, juntamente com a 

mapeamento geomorfológico do Paraná. O estudo dividiu o estado em vinte e uma 

cartas (Figura 3.2), sendo que o Planalto de Francisco Beltrão, onde está 

cidade de Dois Vizinhos, está na folha Guaraniaçu (Figura

compreendida entre as coordenadas geográficas 25° 0 0’ e 26° 00’ de latitudes sul e 

52° 30’ e 54° 00’ de longitude oeste.

Figura 3.2 – Divisão do estado paranaense em cartas geomorfológicas

 

Características morfológicas  

O terceiro planalto paranaense, também conhecido como planalto de 

Guarapuava ou planalto basáltico é a mais extensa unidade de relevo do Paraná, 

constituído por rochas ígneas eruptivas, principalmente basaltos.

1.200 metros do nível do mar. 

-escultural do terceiro planalto paranaense possui dezoito 

esculturais, sendo que a sub-unidade morfo-

município de Dois Vizinhos pertence é o Planalto de Francisco Beltrão 

No ano de 2006, o departamento de Geografia da Universidade Federal do 

Paraná, juntamente com a Companhia de Mineração Paranaense, produziram o 

mapeamento geomorfológico do Paraná. O estudo dividiu o estado em vinte e uma 

cartas (Figura 3.2), sendo que o Planalto de Francisco Beltrão, onde está 

cidade de Dois Vizinhos, está na folha Guaraniaçu (Figura

compreendida entre as coordenadas geográficas 25° 0 0’ e 26° 00’ de latitudes sul e 

52° 30’ e 54° 00’ de longitude oeste.  

Divisão do estado paranaense em cartas geomorfológicas
Fonte: Mineropar (2006). 
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O terceiro planalto paranaense, também conhecido como planalto de 

a unidade de relevo do Paraná, 

constituído por rochas ígneas eruptivas, principalmente basaltos. As altitudes podem 

escultural do terceiro planalto paranaense possui dezoito 

-escultural na qual o 

município de Dois Vizinhos pertence é o Planalto de Francisco Beltrão 

No ano de 2006, o departamento de Geografia da Universidade Federal do 

e Mineração Paranaense, produziram o 

mapeamento geomorfológico do Paraná. O estudo dividiu o estado em vinte e uma 

cartas (Figura 3.2), sendo que o Planalto de Francisco Beltrão, onde está situada a 

cidade de Dois Vizinhos, está na folha Guaraniaçu (Figura 3.3), que está 

compreendida entre as coordenadas geográficas 25° 0 0’ e 26° 00’ de latitudes sul e 

 
Divisão do estado paranaense em cartas geomorfológicas. 
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Figura 3.3 – Folha Guaraniaçu. 
Fonte: Mineropar (2006). 
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A sub-unidade morfo-escultural denominada planalto de Francisco Beltrão, 

apresenta dissecação média e ocupa uma área de 2.240,16 Km². O relevo 

apresenta um gradiente de 520 metros, com altitudes variando entre 340 (mínimas) 

e 800 metros (máximas). As formas predominantes são topos alongados, vertentes 

convexas e vales em “V”, modelados em rochas da formação serra geral.  

As classes de declividade predominantes são menores que 6% em uma área 

de 909,07 km² e classe entre 12 e 30% em uma área de 737,56 km². As alterações 

das rochas basálticas, associadas ao clima da região, deram origem aos solos do 

tipo terra roxa, nos quais os solos mais profundos ocupam áreas aplainadas e mais 

suavemente onduladas, enquanto as superfícies de maiores declividades são 

ocupadas por solos rasos, dentre os quais se destacam três tipos: latossolo roxo, 

muito ácido e com baixa fertilidade, terra roxa estruturada, com solos profundos, 

argilosos e com elevada fertilidade natural, e solos litológicos, solos pouco profundos 

e suscetíveis a erosão (SAFFNAUER, 2004). 

3.2 CLIMA 

De acordo com a classificação de Köppen, ocorre no município o tipo 

climático Cfa. A letra “C” significa clima pluvial temperado (mesotérmico), com a 

temperatura do mês mais frio entre 18º e -3ºC, sendo frequente a ocorrência de 

geadas. A letra “f” representa que o clima é sempre úmido, sem estação seca, com 

chuvas distribuídas em todos os meses do ano. A letra “a” indica que a temperatura 

do mês mais quente fica acima de 23ºC. 

No ano de 1969 o Instituto Agronômico do Paraná (IAPAR) juntamente em 

parceria com os governos do estado do Paraná e São Paulo, projetou uma rede de 

meteorologia para utilização dos dados climáticos na agronomia. Sendo assim, a 

região de Francisco Beltrão foi contemplada com uma estação meteorológica, e a 

partir de 1974 começou a coleta de dados climáticos.  

Na Tabela 3.1, temos as médias históricas das temperaturas para a 

microrregião de Francisco Beltrão, ratificando a classificação de Köppen para a 

microrregião, sendo que as médias das temperaturas nos meses mais frios entre 

18,5 e -5,0ºC, e a temperatura média dos meses mais quentes é superior a 23ºC. 



41 
 

 
Tabela 3.1 – Médias históricas de temperaturas 1974-2011 

Estação Meteorológica de Francisco Beltrão. (adaptado IAPAR, 2012) 
 

TEMPERATURA DO AR (°C) 

Mês Média 
 

Média 
máxima  

Média 
mínima  

Máxima 
absoluta  Ano Mínima 

absoluta  ano 

Janeiro  23,6 30,2 18,5 36,4 1991 8,0 1974 

Fevereiro  23,2 29,9 18,3 36,2 2005 8,7 1991 

Março  22,3 29,4 17,1 37,4 2005 3,4 1976 

Abril  19,3 26,2 14,1 33,8 2007 1,0 1999 

Maio 15,5 22,4 10,6 31,9 1981 -0,2 2007 

Junho  14,1 20,8 9,2 31,0 1974 -4,2 1978 

Julho  14,2 21,2 9,0 30,0 1994 -5,0 1975 

Agosto  16,0 23,4 10,2 34,0 1999 -2,4 1984 

Setembro  17,4 24,3 11,8 35,7 1988 -0,4 2002 

Outubro  20,0 26,7 14,5 35,4 1985/2006 3,3 1982 

Novembro  21,6 28,4 15,8 38,3 1985 4,8 1995 

Dezembro  23,1 29,7 17,6 38,2 1985 8,6 2010 

Média Ano  19,2 26 13,9 

 

 

Um dos dados mais importantes para o estudo de deslizamento de solos são 

os dados relacionados às precipitações. Como o município não possui estação 

meteorológica, foram coletados os dados da estação meteorológica de Francisco 

Beltrão, município distante 45 km do local do estudo. Os meses historicamente com 

maior precipitação acumulada foram os meses de Outubro e Janeiro, entretanto o 

mês que concentrou a maior precipitação acumulada em 24 horas foi o mês de 

Junho de 1991. A Tabela 3.2 mostra as médias históricas para as precipitações 

acumuladas mensais e a precipitação máxima em 24 horas. 
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Tabela 3.2 – Médias históricas de precipitação 1974-2011 
Estação Meteorológica de Francisco Beltrão. (adaptado de IAPAR, 2012) 

 
PRECIPITAÇÃO (mm) 

Mês Total Máxima 24 h Ano Dias de Chuva 

Janeiro 188,2 146,8 80 14 

Fevereiro 168,4 131,0 83 13 

Março 130,2 98,4 83 11 

Abril 169,4 178,0 2010 10 

Maio 185,9 163,8 98 9 

Junho 158,7 183,6 91 10 

Julho 136,1 137,8 83 9 

Agosto 114,0 152,0 2011 8 

Setembro 164,3 106,0 89 10 

Outubro 257,4 113,2 75 12 

Novembro 178,2 137,0 82 11 

Dezembro 164,0 117,0 94 12 

Total Ano 2014,8  Total 129 

3.3 DETERMINAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO 

No ano de 1996, a Mineropar desenvolveu estudos geológicos e geotécnicos 

para fins de planejamento do uso e ocupação do solo, preservação ambiental e 

controle de risco geológico no município de Dois Vizinhos.  

Os estudos visavam o conhecimento do meio físico e suas características 

geológicas e geomorfológicas, transformando os dados em documentos 

cartográficos, possibilitando assim um maior planejamento urbano quanto à 

utilização do solo. O estudo separou a área urbanizada do município em três 

classes: aptas, apta com restrições e inaptas a construção.  

A classe inapta a construções está dividia entre duas áreas: solos de baixo, 

que são planícies aluvionares em zonas de baixas e fundos de vales, e áreas de 

encostas, que possuem declividade superior a 30% e suscetíveis a movimentos de 

massa. Para esta dissertação foi selecionada as áreas de encostas inaptas a 

construção, para a análise geotécnica visando identificar a suscetibilidade de 

ocorrência de escorregamento. A Figura 3.4 apresenta a vista parcial da encosta 

selecionada para as análises. 
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Figura 3.4 – Vista parcial do centro norte de Dois Vizinhos. 

Fonte: Arquivo do autor 

 

Os critérios para a seleção da área foram os apresentados a seguir: 

- Possuir declividade superior a 30 %; 

- Estar em uma região central do município; 

- Estar em áreas de risco; 

 

A Figura 3.5 apresenta o mapa com as curvas de nível e o local selecionado 

para os estudos desta dissertação. A Figura 3.6 apresenta o perfil topográfico do 

local, com indicação do local no qual foi retirado o corpo de prova indeformado para 

os ensaios em laboratório. 
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*Mapa modificado em A3 

Figura 3.5 – Áreas Inaptas e localização da área estudada 
Fonte: Plano Diretor (2006) 

 

 

 



 

 

A encosta estudada possui 

comprimento da área caracterizada como inapta, em planta, é de aproximadamente 

82 metros. 

Na encosta encontram

de vegetação rasteira. Nas Figuras 3.

além de estruturas de arrimo

possível ver afloramento de 

É perceptível também nas Figuras 3.

sendo que muitas dessa

realizados pela Mineropar

ocupados, foram feitas recomendações para a construção de estruturas de arrimo e 

obras de contenção emergenciais.
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Figura 3.6 – Perfil da encosta estudada. 

A encosta estudada possui inclinação média de 32%, sendo que o 

comprimento da área caracterizada como inapta, em planta, é de aproximadamente 

encontram-se algumas árvores de pequeno e médio porte, além 

de vegetação rasteira. Nas Figuras 3.7 e 3.8 pode-se ver a vegetação encontrada, 

estruturas de arrimo utilizadas como contenção da encosta. Na Figura 3.

afloramento de rochas e matacões.  

É perceptível também nas Figuras 3.7 e 3.8 a ocupação antrópica do local, 

sendo que muitas dessas construções foram edificadas antes dos estudos 

Mineropar no ano de 1996. Para os locais no qual já estavam 

ocupados, foram feitas recomendações para a construção de estruturas de arrimo e 

obras de contenção emergenciais. 

10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42

Distância (m)

Perfil da Encosta

Local da retirada do bloco 

indeformado

Cota - 515,7 m
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inclinação média de 32%, sendo que o 

comprimento da área caracterizada como inapta, em planta, é de aproximadamente 

rvores de pequeno e médio porte, além 

ver a vegetação encontrada, 

utilizadas como contenção da encosta. Na Figura 3.9 é 

a ocupação antrópica do local, 

s construções foram edificadas antes dos estudos 

no ano de 1996. Para os locais no qual já estavam 

ocupados, foram feitas recomendações para a construção de estruturas de arrimo e 
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Figura 3.7 – Vegetação e estruturas de arrimo na encosta. 

 

 
Figura 3.8 – Detalhe do afloramento de rochas na encosta. 
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O solo encontrado na encosta, a partir da identificação tátil visual, é um solo 

silto argiloso, de cor marrom avermelhada, moldável a mão. No capítulo 4 serão 

apresentados os ensaios realizados a partir da retirada de amostras deste solo. 

Devido à encosta ser totalmente subdividida em lotes urbanos, o acesso a 

alguns locais foi restrito, sendo assim, não foi possível fazer a verificação de indícios 

de fendas no talude. 

Segundo relatório da defesa civil do estado do Paraná, a encosta estudada 

sofreu ruptura no dia 07 de Abril de 1998, porem pelo acesso restrito não foi possível 

identificar cicatrizes da ruptura ocorrida. 
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4 METODOLOGIAS EXPERIMENTAIS 

Este capítulo descreve a metodologia aplicada para a execução dos ensaios 

geotécnicos de campo e de laboratório. Foram realizados ensaios laboratoriais de 

massa específica real dos grãos, ensaio de granulometria, limite de liquidez, limite 

de plasticidade, e ensaios de cisalhamento direto para a determinação das 

propriedades físicas do solo da amostra. Em campo foram realizadas sondagens a 

trado e a caracterização táctil visual do solo estudado. 

Os ensaios foram realizados a partir de amostras deformadas e indeformadas 

coletadas na cidade de Dois Vizinhos – PR. Todos os ensaios foram realizados no 

Laboratório de Materiais e Estruturas (LAME) do LACTEC. Através dos dados 

obtidos nos ensaios laboratoriais, procedeu-se com uma análise da estabilidade da 

encosta utilizando o software Slope/W. Os resultados dos ensaios e da análise de 

estabilidade realizada serão apresentados no capítulo 5. 

4.1 AMOSTRAGEM 

A coleta de solo para os ensaios em laboratório foi executada através da 

amostragem de um bloco indeformado de solo argiloso com as dimensões 

aproximadas de 25x25x25 cm, conforme a ABNT NBR 9604 – Abertura de Poços e 

Trincheira de Inspeção em Solo com Retirada de Amostras Deformadas e 

Indeformadas.  

O bloco foi extraído a partir da escavação de uma trincheira, realizada com 

equipamentos manuais de corte (pá e picareta). Após a execução da bancada foi 

moldado um bloco com as dimensões mencionadas acima. O material orgânico 

presente no nível do terreno foi removido, deixando o bloco apenas com o solo 

argiloso a ser ensaiado.  

O solo amostrado possuía características de um solo coluvionar, que é um 

solo composto por grãos de solo e fragmentos de rocha depositados na encosta pela 

ação da gravidade, apresentando também raízes, insetos e em alguns locais foi 

verificada a presença de afloramento de rochas. 
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No mesmo local também foram coletadas amostras de solos deformadas para 

os ensaios de caracterização do solo.Logo após a remoção da amostra de solo 

indeformado, o mesmo foi imediatamente parafinado e armazenado em uma caixa 

de madeira para o transporte. As amostras deformadas foram colocadas em um 

saco plástico hermeticamente fechado para manutenção do teor de umidade de 

campo 

Após o transporte até o LAME, as amostras foram armazenadas na câmara 

úmida do laboratório de solos do LACTEC. 

As Figuras 4.1 e 4.2 ilustram, respectivamente, a trincheira aberta com o 

bloco indeformado moldado em campo e o bloco moldado já parafinado, pronto para 

ser armazenado na caixa de transporte. As figuras apresentam solos com 

colorações diferentes, porém o efeito foi gerado pela utilização do flash da câmera 

fotográfica, sendo que as figuras retratam o mesmo solo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.1 – Moldagem do bloco indeformado. 
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Figura 4.2 – Bloco indeformado parafinado. 

 

Foram realizadas sondagens com trado manual e também sondagens com 

trado helicoidal mecanizado, realizadas com um trator equipado com uma broca de 

20 centímetros de diâmetro. Os furos de sondagens manuais foram realizados na 

mesma cota na qual foi retirada a amostra indeformada, sendo, que em alguns furos 

de sondagem, foi encontrada a presença de matacões. Os matacões foram 

encontrados em uma profundidade média de 80 centímetros do terreno. 

As sondagens com trado helicoidal foram realizadas em cota inferior (cota 

512,5m) ao local da amostragem do bloco, pois não havia condições de acesso ao 

local com o equipamento. Nas sondagens helicoidais realizadas não foram 

encontradas a presença de rochas ou matacões. 

Nos furos de sondagem helicoidal foi encontrada uma espessa camada de 

solo, com 11,20 metros de espessura, sendo essa a máxima profundidade atingida 

pela sondagem com trado helicoidal. A Figura 4.3 ilustra a cota final da sondagem 

com trado helicoidal, sendo que o nível d’água foi atingido com 11,00 metros de 

profundidade. Em todos os furos de sondagem helicoidal foram encontrados a 

presença de água na profundidade citada. 
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Figura 4.3 – Solo da profundidade final da sondagem com trado helicoidal (11,20m). 

4.2 ENSAIOS DE CARACTERIZAÇÃO 

Os ensaios de caracterização dos solos foram realizados a partir de amostras 

deformadas recolhidas em campo, na mesma cota na qual foi retirado o bloco 

indeformado. Esses ensaios foram realizados para a caracterização do solo 

estudado, e consistiram nos ensaios de massa específica dos grãos (γs), ensaios de 

limite de liquidez (LL) e limite de plasticidade (LP) e granulometria por sedimentação. 

Para a realização dos ensaios foram seguidas as recomendações de preparação 

das amostras constantes na NBR 6457 – “Amostras de solo – Preparação para 

ensaios de compactação e ensaios de caracterização”. 
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Além da Norma Brasileira ABNT NBR 6457 (1986), foram utilizadas nos 

ensaios a NBR 6459 (2004) – “Limite de Liquidez”, NBR 7180 (1982) – “Limite de 

Plasticidade”, NBR 6508 (1984) – “Massa específica real dos grãos”, NBR 7181 

(1982) – “Análise granulométrica”. 

4.2.1 Índices físicos 

Os índices físicos do solo são relações entre peso e volume, e foram 

calculados com base nas amostras utilizadas nos ensaios de cisalhamento direto. 

A determinação do teor de umidade natural do solo foi realizada através da 

secagem do material em estufa, conforme estabelecido na Norma ABNT NBR 6567 

(1986). 

O ensaio para a determinação do peso específico dos grãos (γs) foi realizado 

com amostras previamente secas do material. Em seguida foi executado o 

destorroamento com o auxílio de almofariz e mão de gral e passagem na peneira de 

malha 4,8mm. 

4.2.2 Analise granulométrica 

O conhecimento da composição granulométrica do solo permite uma série de 

observações sobre o comportamento do solo, sendo assim, estas informações são 

fundamentais para o estudo geotécnico dos solos. 

Para os ensaios de granulometria por sedimentação realizados foi utilizado 

defloculante (hexametafosfato de sódio). O material coletado foi previamente seco, 

destorroado e peneirado na peneira de abertura 4 (4,8mm), sendo que a amostra 

utilizada para o ensaio passava quase que completamente pela peneira citada. A 

lavagem do material em suspensão proveniente do ensaio de sedimentação na 

peneira de 0,075mm foi realizada com água potável a baixa pressão, com 

movimentos circulares e sem auxilio da mão do operador. 

Conforme a recomendação da norma ABNT NBR 7181, o material ficou 

imerso em uma solução de agente defloculante por 24 horas. Após o período, a 

suspensão foi colocada num dispersor durante 15 minutos. Após o ensaio de 
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sedimentação, o material foi lavado na peneira de 0,075 mm e secado em estufa 

com temperatura aproximada de 100 °C. 

4.2.3 Limites de Atterberg 

O estudo do comportamento de solos finos, como siltes e argilas, torna 

necessária a determinação de seus limites de consistência. Um solo pode existir em 

quatro estados físicos: sólido, semi-solido, plástico e líquido, dependendo do seu 

teor de umidade. 

Com o aumento da quantidade de água no solo, há uma diminuição da 

interação entre as partículas, fazendo com que o solo aproxime-se do estado líquido. 

Os limites de consistência são definidos como o teor de umidade no qual há 

mudança de estado físico do solo. Os limites de liquidez (LL) e plasticidade (LP) são 

conhecidos como limites de Atterberg, sendo que o índice de plasticidade de um 

solo é definido pela diferença entre o limite de liquidez e o limite de plasticidade. 

Os ensaios dos limites de Atterberg foram realizados com amostras 

destorroadas e peneiradas na peneira 0,42 mm, de maneira a obter uma quantidade 

de solo necessária para o ensaio. As amostras peneiradas foram misturadas com 

água destilada, formando-se uma pasta. Para os ensaios foram utilizadas as Normas 

ABNT NBR 6459 (2004) e ABNT NBR 7180 (1982). 

A partir dos resultados dos ensaios de limites de Atterberg foi realizada a 

classificação do solo utilizando o Sistema Unificado de Classificação de Solos 

(SUCS), normatizado pela norma americana ASTM D 2487 (Standard Practice for 

Classification of Soils for Engineering Purposes – Unified Soil Classification System). 

4.3 ENSAIO DE CISALHAMENTO DIRETO 

Atualmente a tecnologia permite que vários ensaios de laboratório sejam 

instrumentados. Os ensaios de cisalhamento direto realizados para este trabalho 

foram todos instrumentados eletronicamente, assim como a aquisição automática 

dos dados por meio de um micro computador.  
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O ensaio de cisalhamento direto consiste em: transferir um corpo de prova 

previamente moldado para uma caixa bipartida de cisalhamento, e então submeter 

esta caixa bipartida a uma tensão normal pré-determinada. 

Antes de o corpo de prova ser cisalhado, o mesmo é adensado na célula de 

cisalhamento. Durante o cisalhamento da amostra são medidas as forças 

cisalhantes no plano definido pelo contato entre as duas metades da célula, o 

deslocamento relativo entre as duas partes e o deslocamento vertical da amostra. 

A partir de três ensaios de cisalhamento com diferentes tensões verticais, 

pode-se traçar a envoltória de cisalhamento Mohr-Coulomb. Com a envoltória 

traçada podemos determinar os parâmetros de resistência ao cisalhamento do solo, 

o ângulo de atrito interno (Φ’) e o intercepto coesivo (c’).  

A partir do bloco indeformado amostrado na encosta estudada foram 

moldados cinco corpos de prova para a realização de ensaios de cisalhamento 

direto. Estes ensaios foram realizados nas tensões normais de 30 kPa, 50 kPa, 

100 kPa, 150 kPa e 200 kPa. 

Os corpos de provas foram moldados em anéis quadrados biselados com 

dimensões de 10 centímetros de lado e altura de 2,5 centímetros. Os ensaios de 

cisalhamento direto realizados seguiram as recomendações da norma britânica BS 

1377-7 (1990) – “British Standad Methods of test for soils for civil engineering 

purposes – Part 7: Shear strength tests (total stress)”. 

4.3.1 Moldagem dos corpos de prova 

As amostras indeformadas para os ensaios de cisalhamento foram moldadas 

a partir do bloco indeformado extraído da encosta estudada. O procedimento para a 

moldagem do corpo de prova é descrito a seguir. O primeiro passo foi a remoção da 

camada de parafina que revestia o bloco, e foi desbastado, com auxilio de 

equipamentos de corte, um quadrado de solo com dimensões ligeiramente maiores 

que o anel biselado (Figura 4.4). O anel foi então cuidadosamente cravado no bloco, 

e então foi feita a remoção do excesso de solo lateral. O corpo de prova então foi 

retirado do bloco indeformado. Já com o solo confinado no anel foi feito o a 

regularização do solo, retirando o excesso de solo do anel para ajustar a altura dos 
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corpos de prova (Figura 4.5). Após a extração dos corpos de prova, o bloco foi 

reparafinado e armazenado na câmara úmida do laboratório. 

 

 
Figura 4.4 – Moldagem do corpo de prova indeformado. 

 

 
Figura 4.5 – Solo moldado confinado no anel metálico. 

 

Após a moldagem do corpo dos corpos de prova, os mesmos foram 

transferidos para a célula de cisalhamento do equipamento com o auxilio de um 
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soquete de plástico. A Figura 4.6 ilustra as peças que compõe a caixa bipartida, e na 

Figura 4.7 pode-se analisar o solo já transferido para a caixa bipartida. 

 

 
Figura 4.6 – Peças da caixa bi-partida. 

 

 

 
Figura 4.7 – Solo transferido para a caixa bipartida. 
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4.3.2 Equipamento 

Os ensaios foram realizados em um equipamento de cisalhamento direto da 

marca Geocomp, modelo Shear Trac II (Figura 4.8). A tensão vertical foi aplicada 

automaticamente através de software conectado a prensa automatizada. Neste 

ensaio, a caixa bipartida na qual o solo está confinado, recebe uma carga vertical 

pré-determinada em sua face superior. As forças de cisalhamento são medidas 

através do deslocamento horizontal da caixa bipartida, na qual uma das partes é 

fixa, sendo que a outra se desloca com velocidade constante. Através deste ensaio 

podemos medir a força de cisalhamento no plano de ruptura imposto aos corpos de 

prova, o seu deslocamento horizontal entre as partes cisalhadas e o deslocamento 

vertical (adensamento) do solo. 

 
Figura 4.8 – Prensa automatizada Shear Trac II da Geocomp - LAME. 

 

Para a aquisição automática dos dados, a medição da força de cisalhamento 

aplicada no corpo de prova foi realizada por uma célula de carga devidamente 

calibrada. A obtenção de dados referente ao deslocamento vertical bem como ao 

deslocamento horizontal ocorreu através de um transdutor de deslocamentos 

também devidamente calibrado.  

A célula de carga e o transdutor de deslocamentos foram conectados a um 

equipamento de aquisição automática de dados, controlado por microcomputador. O 
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processo de gerenciamento de dados foi executado por meio de softwares 

específicos. 

4.3.3 Procedimento dos ensaios 

Após moldado, o corpo de prova foi transferido para a célula de cisalhamento 

do equipamento (Figura 4.9). A tensão vertical do ensaio foi aplicada através da 

introdução dos valores no software computacional, iniciando-se assim a fase de 

adensamento da amostra. Na fase de adensamento, após 30 minutos, a caixa de 

cisalhamento foi inundada com água destilada. A fase de adensamento durou cerca 

de 12 horas, período no qual as deformações dos corpos de prova normalmente 

encontravam-se estabilizadas. 

A velocidade utilizada no cisalhamento foi calculada conforme a norma 

britânica BS 1377-7 (1990), sendo que o valor da velocidade foi de 0,077 mm/min. 

Cada corpo de prova foi cisalhado até um deslocamento horizontal de 12mm, 

totalizando cerca de duas horas e quarenta minutos de duração para cada ensaio de 

cisalhamento direto realizado. 

 
Figura 4.9 – Caixa bi-partida dentro da célula de cisalhamento. 
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4.4 SLOPE/W 

O software Slope/W foi inicialmente desenvolvido em 1977 por D. G. 

Freduland na Universidade de Saskatchewan, Canadá. O software consiste em um 

programa que utiliza a teoria do equilíbrio limite para o cálculo do fator de segurança 

de taludes de solo e rocha, utilizando vários métodos de cálculo, como por exemplo: 

Bishop, Janbu, Fellenius (Ordinary), Spencer, dentre outros. 

Para que fossem possíveis as análises e o cálculo do FS, foi necessária a 

alimentação do software com os dados que compõe o talude estudado, bem como 

as condições de contorno.  

Os dados para a alimentação do software foram obtidos nos ensaios de 

caracterização (peso específico natural) e de cisalhamento direto (ângulo de atrito 

interno e intercepto coesivo), sendo que as condições de contorno aplicadas serão 

apresentadas no capítulo 5. 

Além dos parâmetros obtidos nos ensaios, outro importante dado é a seção 

transversal do talude, bem como os diversos tipos de solos ocorrentes e sua 

espessura. O perfil da encosta foi traçado respeitando a topografia do local, sendo 

que a espessura de solo, 11,20 metros, determinada pelas sondagens em campo 

também foi respeitada. O perfil topográfico da encosta foi obtido através de um corte 

na encosta, em planta, e os dados de cotas versus distância em planta, foram 

combinados em planilhas. A espessura do solo foi mantida constante, em todo o 

perfil da encosta. Esses pontos de coordenadas obtidos foram inseridos no software, 

caracterizando assim o perfil topográfico da encosta e a espessura de solo para as 

análises.  

De posse dos dados de caracterização, cisalhamento direto, geometria do 

talude e espessura das camadas de solo, os mesmos foram colocados em campos 

específicos do software. Após a inserção dos dados foi escolhido qual o método de 

cálculo utilizado para a análise de estabilidade. Foram feitas análises com cinco 

métodos, sendo eles: Bishop, Janbu, Fellenius, Spencer e Morgenstern-Price.Os 

resultados obtidos na análise de estabilidade são apresentados, analisados e 

discutidos no capítulo a seguir. 
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5 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS DOS ENSAIOS  

Este capítulo apresenta os resultados obtidos através dos ensaios, discutindo 

e analisando-os na medida em que forem apresentados. Os ensaios realizados 

foram os ensaios de granulometria por sedimentação, massa específica dos grãos, 

limites de Atterberg, ensaios de cisalhamento direto e análise de estabilidade a partir 

do software Slope/W. 

5.1 RESULTADOS DOS ENSAIOS DE CARACTERIZAÇÃO DO SOLO 

As metodologias de realização dos ensaios de caracterização foram descritas 

no capítulo 4. Conforme descrito anteriormente, esses ensaios foram realizados com 

amostras deformadas recolhidas do mesmo local do qual se encontrava o bloco 

amostrado. 

A caracterização tátil visual do solo amostrado, feita após furos de sondagem 

a trado, foi um solo silto-argiloso, com coloração marrom avermelhada que vai 

escurecendo conforme a profundidade, sendo facilmente moldável à mão. 

O peso específico real dos grãos foi calculado conforme a norma NBR 6508 

(1984), sendo que o valor foi de 3,10 g/cm³. 

Os índices físicos dos solos que compõe o talude, apresentados na Tabela 

5.2 foram obtidos a partir da moldagem dos corpos de prova de amostras naturais 

utilizadas para o ensaio de cisalhamento direto. 

5.1.1 Limites de Atterberg 

Os resultados obtidos para os índices de Atterberg (limite de liquidez e limite 

de plasticidade), para os solos presentes no talude, são apresentados na Tabela 5.1.  

 
Tabela 5.1 – Cálculo do índice de plasticidade 

CÁLCULO DO ÍNDICE DE PLASTICIDADE - IP 

LIMITE DE LIQUIDEZ (%) LIMITE DE PLASTICIDADE (%) ÍNDICE DE PLASTICIDADE (%) 

57 35 22 
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Os valores de índice de plasticidade do solo estudado, o caracterizam como 

um solo altamente plástico (IP>15). A Figura 5.1 apresenta a carta de plasticidade 

para o solo estudado, a qual é utilizada para a classificação de solos pelo Sistema 

Unificado. O solo estudado é classificado como silte de alta compressibilidade (MH) 

de acordo com a USCS (ASTM 2487-00). 

 
Figura 5.1 – Classificação do sistema unificado de solos (C=argila; M=silte; O=solo orgânico; L=baixa 

compressibilidade; H=alta compressibilidade. O ponto vermelho indica a classificação do solo 
estudado. 

 

5.1.2 Análise granulométrica 

A Figura 5.2 mostra a curva de distribuição granulométrica do solo estudado 

com o uso de defloculante (hexametafosfato de sódio). O resultado do ensaio 

demonstra que 88,4% do solo ensaiado passa pela peneira número 200. A 

porcentagem argila do solo corresponde a 42,6%, e a porcentagem silte é de 45,8%. 

A porção de areia foi de 10,2%, divida entre 5,1% de areia fina, 3,7% de areia média 

e 1,4% de areia grossa.De acordo com a ABNT NBR 7181, o solo foi classificado 

como silte argilo arenoso. 

A Tabela 5.2 apresenta um resumo dos resultados dos ensaios de 

caracterização do solo estudado. 
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Figura 5.2 – Distribuição granulométrica do solo amostrado. 

5.2 ENSAIOS DE CISALHAMENTO DIRETO 

Os ensaios de cisalhamento direto foram realizados para avaliar os 

parâmetros de resistência ao cisalhamento do solo. Os ensaios seguiram os 

procedimentos descritos no capítulo anterior. 

Foram executados ensaios com as tensões normais de: 30, 50, 100, 150 e 

200 kPa. Todos os seis corpos de prova necessários para o ensaios foram retirados 

da amostra indeformada retirada do campo. 

5.2.1 Resultados dos ensaios de cisalhamento direto  

Os índices físicos dos ensaios de cisalhamento direto estão apresentados na 

Tabela 5.2. Nesta tabela estão representados as tensões verticais utilizadas, índices 

de vazios, o teor de umidade inicial, o grau de saturação e a tensão de cisalhamento 

de pico. 
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Tabela 5.2 – Índices físicos dos ensaios de cisalhamento direto 

Tensão 
Normal (kPa) 

Índice de 
Vazios 
(adm) 

Teor de 
umidade 
inicial (%) 

Grau de 
Saturação inicial 

(%) 

Tensão de 
Cisalhamento de 

Pico (kPa) 

30 1,91 29,1 47,0 50,92 

50 1,62 29,1 56,0 68,07 

100 1,72 28,6 52,0 96,64 

150 1,78 28,6 50,0 119,57 

200 1,62 28,6 55,0 158,27 

 

Nas Figuras 5.3 e 5.4, respectivamente, estão representadas as curvas de 

tensão cisalhante versus deslocamento e as curvas de deslocamento vertical versus 

o deslocamento horizontal. Na figura 5.5 estão apresentadas as envoltórias de 

ruptura obtidas no ensaio de cisalhamento direto, sendo que a equação da reta de 

envoltória de ruptura, o intercepto coesivo (c’) e ângulo de atrito interno (Φ’), estão 

resumidos na Tabela 5.3. 

 

 
Figura 5.3 – Curvas tensão cisalhante versus deslocamento horizontal obtida nos ensaios de 

cisalhamento direto com corpos de prova indeformados. 
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Figura 5.4 – Curvas deslocamento vertical versus deslocamento horizontal obtidas no ensaio de 

cisalhamento direto com corpos de prova indeformados. 
 

 
Figura 5.5 – Envoltória de ruptura no gráfico de tensão cisalhante versus tensão normal obtidas no 

ensaio de cisalhamento direto com corpos de prova indeformados. 
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Tabela 5.3 – Parâmetros de resistência ao cisalhamento obtidos no ensaio de cisalhamento direto 

Parâmetros de resistência ao cisalhamento 

Equação da reta Ângulo de atrito interno (Φ’) Intercepto coesivo (c’) 

t = 0,6022σ'n + 34,861 
 

32 ° 34,86 kPa 

 

Analisando as curvas de tensão cisalhante versus deslocamento horizontal, 

pode-se observar que para a tensão de 150 kPa ocorreu um pico de resistência para 

o deslocamento em torno de 1mm, e uma queda de resistência em torno de 2 mm 

de deslocamento horizontal. Para as outras tensões não se observou picos 

significativos de resistência ao cisalhamento. 

Analisando as curvas de deslocamento vertical versus deslocamento 

horizontal, observa-se que para a tensão de 150 kPa houve uma estagnação no 

deslocamento horizontal quando o corpo de prova atingiu o deslocamento horizontal 

de 2 mm. Também se observou que os menores deslocamentos verticais 

encontrados foram para a tensão de 150 kPa. Os deslocamentos verticais para as 

tensões de 30 e 50 kPa foram quase os mesmos. Os maiores deslocamentos foram 

observados para as tensões de 100 e 200 kPa. 

Nas curvas de tensão cisalhante versus deslocamento horizontal pode-se 

verificar que mesmo para as maiores tensões, não há uma nítida estabilização da 

resistência ao cisalhamento do solo estudado. 

5.3 ANÁLISES DA ESTABILIDADE DO TALUDE 

Neste item encontram-se apresentadas as análises de estabilidade do talude 

em duas dimensões, que foi executada com o software de análise bi-dimensional 

Slope/W. Foram utilizados diferentes métodos para o cálculo do fator de segurança 

do talude. Os métodos utilizados foram: 

- Bishop; 

- Janbu; 

- Morgenstern-Price; 

- Ordinary (Fellenius). 

- Spencer 
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A envoltória de resistência adotada para a análise do talude foi a definida na 

Figura 5.5, na qual temos c’= 34,8 kPa e Φ’= 32° e o peso específico natural do solo 

adotado foi obtido da média do pesos específicos calculados para cada corpo prova 

cisalhado no ensaio de cisalhamento direto, sendo o valor de 14,32 kN/m³. 

Os ensaios de sondagem do terreno identificaram que a espessura da 

camada de solo é em média de 11,20 metros, sendo que foi encontrada a presença 

de água na profundidade de 11,00 metros. Para as análises realizadas no Slope/W 

foi desconsiderada a presença de água na sondagem, por ser muito próxima da 

rocha, e foram consideradas duas condições de nível da água (NA): a) inexistente e 

b) NA coincidente com o nível do terreno, para verificar as condições de estabilidade 

do talude saturado. 

Para o modelo computacional, as inclinações da encosta foram mantidas 

conforme a topografia do local, representando as reais condições topográficas 

locais, bem como a espessura de solo encontrada nas sondagens. 

Os resultados obtidos para o Fator de Segurança (FS) nas análises de 

estabilidade com o programa Slope/W com os diversos métodos e condições 

estabelecidas anteriormente, estão resumidos na Tabela 5.4 a seguir. 

 

Tabela 5.4 – Fatores de Segurança obtidos nas análises realizadas com o programa Slope/W 

Método de Análise 
Fatores de Segurança 

Solo não saturado Solo Saturado 

Ordinary 1,64 1,18 

Bishop 1,69 0,91 

Janbu 1,65 0,80 

Spencer 1,67 0,93 

Morgenstern-Price 1,67 0,85 

 

Os resultados da análise de solo mostram que com o solo saturado há um 

declínio do Fator de Segurança em todos os métodos analisados. Em média houve 

uma redução de 43,97 % do Fator de Segurança para as análises com o solo 

saturado. Para o método Janbu essa redução chegou a 51,51% do valor do Fator de 

Segurança para a análise sem a presença de água. 

A Figura 5.6 apresenta as condições de contorno, utilizadas nas análises de 

estabilidade do talude, sendo que cada ponto da malha acima, de 20x20, representa 
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os possíveis centros de ruptura. As linhas paralelas inseridas entre o solo e a rocha 

representam a direção do escorregamento, no qual presumiu-se que ocorreria entre 

o solo e a rocha.  

 
Figura 5.6 - Condições de contorno utilizadas para analises de estabilidade do talude. 

 

As Figuras 5.7 e 5.8 apresentam as superfícies mais críticas para o método 

Janbu, que foi o qual apresentou o menor Fator de Segurança para o solo saturado. 

A Figura 5.7 apresenta a superfície de ruptura para o solo saturado, ou seja, o nível 

d’água coincidindo com o nível do terreno.  

Na Figura 5.8, o nível d’água encontra-se junto à rocha, ou seja, sem a 

presença de água no solo. Essa condição foi verificada em campo, através das 

sondagens a trado helicoidal. 
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Figura 5.7 – Superfície de ruptura para a análise realizada com a presença de água para o método 

Janbu. 
 

 
Figura 5.8 – Superfície de ruptura para a análise realizada sem a presença de água para o método 

Janbu. 
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6 CONCLUSÕES E SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 

6.1 CONCLUSÕES 

A presente dissertação apresentou os estudos realizados em uma encosta na 

cidade de Dois Vizinhos – PR, que visava, entre outros aspectos, a análise 

geotécnica desta encosta, a qual é uma área de risco estabelecida pelo plano diretor 

do município. Os ensaios de campo e laboratório, bem como as análises de 

estabilidade possibilitaram as seguintes conclusões: 

Os ensaios em campo, através de furos de sondagem apresentaram uma 

espessa camada de solo, cerca de 11,20 metros de profundidade, na qual foi 

encontrada a presença de água nos 20 centímetros finais da sondagem.   

Nos ensaios de caracterização realizados no laboratório, o solo demonstrou 

um alto índice de vazios, característica dos solos coluvionares, e também um alto 

índice de plasticidade. De acordo com o ensaio de granulometria, o solo foi 

classificado, segundo a classificação unificada, como silte de alta compressibilidade 

(MH). 

Para os ensaios de cisalhamento direto, o comportamento do solo não teve 

variações expressivas para os diferentes níveis de tensões. As tensões cisalhantes 

aumentaram conforme o acréscimo do deslocamento horizontal, sendo assim, a 

envoltória de ruptura, obtida através do ensaio de cisalhamento direto, apresentou 

os seguintes parâmetros para o intercepto coesivo c’=34,86 kPa e ângulo de atrito 

interno Φ’= 32°. 

As análises de estabilidade do talude indicaram uma situação bastante crítica 

para o solo saturado. O fator de segurança diminui em média 43,97% quando o nível 

d’água atinge a superfície. Porém, a espessa camada de solo, faz com que seja 

muito improvável que a condição de saturação completa do solo, na qual foi a 

condição mais desfavorável para as análises, seja atingida. Entretanto, para as 

análises sem a presença do nível d’água, não se identificam situações 

extremamente críticas, sendo que o fator de segurança médio para este caso é de 

FS=1,66; 
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Os resultados demonstram que devem ser tomadas medidas preventivas 

emergenciais na encosta estudada, como a construção de estruturas de contenção, 

e a proibição efetiva de construções, cortes e aterros na encosta. 

Esta dissertação demonstrou a importância dos estudos geotécnicos para a 

elaboração de planos diretores municipais, no qual devem ser planejados para que 

não sejam edificadas construções em áreas de risco. 

Preliminarmente havia a intenção de realizar o mapeamento geotécnico do 

local caso os resultados apresentados não fossem coerentes com o mapeamento 

realizado pela Mineropar, porém, pode-se afirmar que esta dissertação ratificou os 

estudos realizados pela Mineropar, sendo que a encosta estudada é suscetível a 

movimentos de massa. 

 

6.2 SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 

Para os trabalhos futuros sugere-se que outras encostas do município de Dois 

Vizinhos também sejam estudadas, e comparadas com os estudos realizados pela 

Mineropar, dando subsídios para a elaboração de um novo plano diretor, com dados 

atualizados e mapeamento geotécnico das áreas de risco.  

A instrumentação da encosta estudada com inclinômetros e piezômetros 

também é sugerida, para que ocorra um monitoramento do local, auxiliando na 

prevenção de escorregamentos. 

É sugerido também a realização de uma carta de risco para o município de 

Dois Vizinhos, relatando as informações de previsão de eventos de movimentos de 

massa e suas possíveis consequências.  
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