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Estabilidade: Talude e Aterro 

Introdução 

Definições gerais 

- Talude: É o plano inclinado (declive, rampa) que delimita uma superfície terrosa ou rochosa. 

- Aterro: Preparação do terreno a fim de obter uma configuração / forma desejada através da 

deposição de terra. Quando necessário, deve ser acompanhado de serviços de compactação. 
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TALUDE 

1- Composição 

 Podemos dividir o talude em 5 partes: crista ou topo, talude, superfície de ruptura, massa 

escorregada e pé. 

 

 2- Tipos de Escorregamentos (principais) 

 2.1 Quedas ou desprendimentos (falls): Ocorre quando acontece uma ruptura do solo ou da 

rocha em um talude bem inclinado. 

 2.2 Escorregamento (slides): Movimento de descida do solo e/ou rocha com uma superfície 

de ruptura bem definida. Quando ocorre lenta e progressivamente pode ser denominado de rastejo 

(ou creep). 

 2.3 Corridas de Lama (wood flow): Esse processo ocorre quando há movimentos muito 

rápidos de um solo argiloso e mole. 

 2.4 Espalhamento (spread):  Acontece quando há movimentos rápidos de massas de argila. 

Estes podem ter ficado muito tempo estáveis, porém quando esse tipo de escorregamento ocorre a 

massa se desloca por uma distância considerável. 
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3. Análise da estabilidade 

 A execução de projetos econômicos e seguros exige uma análise da estabilidade de taludes 

existentes no local. Nesta avaliação devemos levar em conta alguns quesitos, como: a probabilidade 

de escorregamento; a ocorrência de deslizamentos anteriormente; executar obras de estabilização 

em taludes já rompidos entre outros. 

 Todo esse estudo é de extrema importância para evitar problemas tanto no andamento da 

obra quanto no futuro, pois qualquer mudança que seja feita na geometria do terreno, por mais que 

seja mínima, pode torná-lo estável ou instável, mas também pode ser necessária a execução de 

algumas obras mais complexas para a estabilização. 

 3.1 Técnicas: As técnicas de análise da estabilidade podem ser divididas em dois grupos: 

  3.2 Análise Probabilística: Requer conhecimento das distribuições de probabilidade 

ou das funções de densidade de probabilidade das variáveis aleatórias associadas a um determinado 

problema. 

  3.3 Análise Determinística: É realizada em função de um coeficiente de segurança e 

este pode ter diversas definições. 

4. Identificação de áreas vulneráveis 

 Há uma grande importância na verificação dessas áreas de risco. Essa identificação pode ser 

feita através de mapas geológicos; mapas topográficos; fotografias aéreas e de satélites e evidências 

no terreno. 

 Existe também a possibilidade de realizar investigações de campo, na qual o trabalho é 

minucioso e exige um planejamento prévio. No campo, se realizam trabalhos de levantamento 

topográfico; estudo de estruturas geológicas; exploração do subsolo (sondagens e ensaios); fatores 

ambientais. 
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5- Métodos para contenção e redução de risco do escorregamento 

 5.1 Tratamento Superficial: É uma medida apenas preventiva com a finalidade de evitar a 

perda do material do talude através de erosões ou da excessiva infiltração de água no solo. Para 

evitar que isso ocorra, pode ser feito o recobrimento do talude com vegetação rasteira, com telas ou 

até mesmo com argamassa ou concreto jateado. 

 5.2 Solo Reforçado: Consiste na introdução de elementos resistentes no solo do talude a fim 

de aumentar a resistência do mesmo. Diversos materiais podem ser utilizados nesse reforço, como: 

terra armada, geossintéticos ou materiais alternativos. 

  5.2.1 Terra Armada: Nesse tipo de reforço é utilizado tiras metálicas com tratamento 

especial anti-corrosão. As tiras são presas em blocos de concreto que protegem a sua face para evitar 

um deslocamento excessivo do solo. 

 

  5.2.2 Geossintéticos: Atualmente a presença desses materiais está cada vez maior e 

novos tipos vêm sendo desenvolvidos. Eles podem ser utilizados para separação de materiais, para 

reforçar aterros, filtração, drenagem e para fazer barreiras impermeáveis. 

 

  5.2.3 Materiais alternativos: A utilização de materiais alternativos é realizada desde 

que o material possua uma resistência maior que a do solo. Esses materiais são importantes, pois 

vários possuem baixo custo e são ecologicamente viáveis, entre eles estão os pneus e bambus. 
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 5.3 Solo Grampeado: Esse método consiste na inserção de barras metálicas no talude, 

podendo estas serem revestidas ou não. Para sua execução, primeiramente deve ser feita a 

perfuração do maciço, seguida da introdução da barra metálica e o seu preenchimento com nata de 

cimento. A face do talude pode ser preenchida com argamassa ou cimento jateado.  

 

 5.4 Muros de Arrimo: São nada mais do que paredes construídas para conter grandes massas 

de terra. Podem ser de diversos tipos e possuir diferentes formas de funcionar. 

 

 

 5.5 Cortina Atirantada: É composta por uma parede de concreto armado na qual o talude é 

perfurado e nesses furos são inseridas barras metálicas - tirantes. Dentro dessas barras é introduzida 
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a nata de cimento a alta pressão. Após a cura da nata de cimento os tirantes são protendidos 

aumentando a sua resistência. 

 

5.6 Drenagem: A água é um elemento que pode ocasionar diversos efeitos sobre um solo ou 

rocha. Portanto, a sua drenagem é de extrema importância.  

No talude devem ser instaladas canaletas para que possam recolher a água superficial. A 

água em seu interior deve ser recolhida através de drenos, os quais podem ser de subsuperfície e 

profundos. 

 

6. Importância dos estudos da estabilidade de taludes 

 Cada vez mais, os estudos da estabilização de taludes juntamente com suas formas de 

contenção se tornam necessários devido aos grandes desastres acarretados pelos deslizamentos de 

terras. A tendência é que esses escorregamentos não parem, pois a urbanização, o desmatamento, 

chuvas não param de aumentar. Portanto a prevenção se torna cada vez mais necessária, 

principalmente em áreas de maior risco. 

 

 



7 
 

ATERRO 

1- Movimento de Terra 

 O movimento de terras ou a terraplenagem é entendida como um conjunto de operações 

essenciais para remover a terra dos locais a qual se encontra em excesso para aqueles em que há 

falta. 

 Todas as obras de Engenharia Civil, seja ela de pequeno ou grande porte, demandam a 

execução da terraplenagem a fim de adequar o terreno ao projeto que será implantado. 

2- Tipos de Movimentação de Terra 

 2.1 Corte: Esse método é utilizado quando há a necessidade de escavar o terreno. As 

operações do corte compreendem a escavação, a carga do material removido, o transporte, descarga 

e o espalhamento no local destinado (aterro ou depósito).  

 

2.2 Aterro ou Reaterro: Consiste na colocação ou recolocação de solo em uma área 

específica a fim de nivelar ou elevar determinadas áreas baseando-se no projeto que será 

implantado no local. Os aterros e reaterros devem ser acompanhados da compactação do solo com 

equipamentos manuais ou mecanizados. 
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 2.3 Misto: É um tipo de movimentação que envolve o corte e o aterro. Na parte do aterro 

também é necessário à compactação do material (manual ou mecânica). 

 

 2.4 Outros: Além dos outros tipos, existem outros métodos de modificação mais específicos 

que dependem de alguns fatores como a característica do terreno, a necessidade do processo 

construtivo ou até mesmo do tipo de fundação que será utilizado. Essas operações podem ser: a 

troca de solo, forração ou realização de valas e/ou trincheiras. 

 

3- Máquinas e tipos de lanças 

 3.1 Máquinas 

  3.1.1 Pá-carregadora: É uma máquina na qual a sua lança não possui giro nem 

movimento vertical a não ser em torno do seu eixo transversal. As pás-carregadoras podem ser de 

roda ou esteira. 

  3.1.2 Bobby-cat: É uma pá-carregadora de menor porte e capacidade, porém possui 

grande versatilidade. É muito utilizada em obras para retirada de subsolos após a execução de lajes, 

pois o seu tamanho proporciona o fácil acesso em qualquer lugar. 
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  3.1.3 Escavadeira: É um equipamento que trabalha estacionado, apenas a sua lança – 

que carrega o material – se move. A sua utilização em escavações é bem diversa, só depende do tipo 

de lança que está sendo utilizado. 

 

 3.2 Tipos de lanças 

  3.2.1 Escavocarregadeira: Tipo de lança colocada em uma escavadeira convencional 

com a finalidade de escavar taludes acima do nível do terreno, ou seja, o local onde a máquina se 

encontra. 

  3.2.2 Clamshell: É uma lança composta de duas partes, que são comandadas através 

de cabos. A clamshell pode se abrir ou fechar e possui dentes ou superfície de corte para pegar e 

carregar o material. 

  3.2.3 Retroescavadeira: É semelhante a escavocarregadeira, porém a sua caçamba é 

voltada para baixo. Conforme vai ocorrendo a escavação, a máquina se movimenta em marcha à ré. 

  3.2.4 Unidades de Transporte: A principal unidade de transporte de terra é o 

caminhão basculante com descarga traseira através de braços (pistões) de levantamento hidráulico. 

Esses caminhões possuem uma capacidade que depende do tamanho de sua caçamba.  
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4. Cálculo de volume em escavações e/ou aterros 

 O cálculo de volume é feito através do método de Malhas Cotadas. Para calcular, 

primeiramente precisamos dividir o terreno em cotas e definir o nível que o terreno deverá ficar. 

Depois precisamos verificar em cara malha se será necessário realizar corte ou aterro de acordo com 

o nível desejado. 

 As imagens abaixo relacionam algumas das etapas básicas para realização do cálculo. 
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5- Precauções em aterros e reaterros 

 5.1 Providências iniciais: Independente do tipo do terreno, a movimentação de terra deve 

ser sempre precedida por uma fase de preparação do terreno. Esta fase é constituída de algumas 

etapas: 

  5.1.1 Desmatamento: Consiste na retirada da vegetação de grande porte. Pode ser 

realizada com moto-serra ou por processos mecânicos. 

  5.1.2 Destocamento: Retirada de troncos de árvores que foram anteriormente 

cortadas. Pode ser feita manualmente, com fogo ou com máquinas. 

  5.1.3 Limpeza: Remoção de materiais que podem interferir de alguma maneira na 

instabilidade futura do aterro. 

  5.1.4 Remoção da camada vegetal: A terra não deverá ser depositada sobre 

vegetação, pois pode se tornar um material de separação entre o terreno e o aterro o que não é 

recomendado. É necessário remover essa vegetação ou realizar algumas escavações para evitar 

algum problema futuro. 

 5.2 Tipos de terra: A terra que será utilizada deverá ter a mesma origem ou ser de outro tipo 

desde que possua boa qualidade. A preferência deve ser sempre por argila-arenosa, pois possui 

maior compressibilidade e quando fica seco se torna muito rígido. 

 5.3 Compactação: Os aterros e/ou reaterros devem ser sempre executados em camadas de 

20cm e depois deve ser comprimido independente da área do local. Juntamente com a compactação 

deverá ser realizado o umedecimento total da terra sem provocar lama ou encharcamento. 
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 A compactação em locais próximos ou encostados em prédios ou casas vizinhas deve ser 

mais cautelosa, pois não poderá ser realizada com soquetes, pois estes provocam fortes vibrações 

que acarretarão em abalos nas estruturas ou solapamentos. 
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CONCLUSÃO 

 

 

  

QUESTÃO 

Discorra sobre alguns fatores socioeconômicos que contribuem para o aumento dos 

escorregamentos no Brasil. 
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