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RESUMO 

O processo erosivo é responsável por uma extensa gama de impactos no 

ambiente. Por isso, é de extrema importância que este problema seja evitado, 

amenizado e/ou controlado. Duas estruturas utilizadas no controle e na 

estabilidade de erosões são muros de contenção do tipo gabião e de concreto 

ciclópico. Muros de gabião são muros de gravidade compostos por malhas 

hexagonais de dupla torção, preenchidas com pedras de granulometria 

adequada. Muro de concreto ciclópico são estruturas confeccionadas a partir 

de fôrmas, preenchidas de concreto com pedras de granulometria variada. O 

objetivo desse trabalho é analisar e dimensionar uma estrutura de gabião para 

conter uma encosta situada às margens de um córrego em zona rural, que se 

encontra em processo erosivo. Além disso, este estudo propôs uma análise de 

viabilidade técnica, econômica e ambiental comparando os muros acima 

citados (gabião e concreto ciclópico). Para isso, foram feitos ensaios de 

caracterização e de resistência e deformação do solo em estudo, para a 

obtenção de parâmetros. Em seguida, dimensionou-se três estruturas de 

gabião e a mais otimizada foi escolhida para a realização da análise de 

viabilidade. O mesmo foi feito para o muro de concreto ciclópico. Analisou-se, 

então, a viabilidade de execução dos dois tipos de estruturas mais otimizadas. 

Concluiu-se que a mais viável das estruturas para o caso em estudo é o muro 

de gabião. 

 

Palavras-chave: Erosão. Estruturas de Contenção. Muro de Gabião. Muro de 

Concreto Ciclópico. Análise de Viabilidade. 
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1 INTRODUÇÃO 

1.1 RELEVÂNCIA DO TEMA 

A questão ambiental representa na atualidade uma das temáticas 

mais discutidas pela humanidade, e o processo erosivo é responsável por uma 

extensa gama de impactos no ambiente. No contexto atual de nosso país, é 

cada vez mais frequente a busca pelo controle e estabilização de processos 

erosivos, tanto em áreas urbanas quanto em áreas rurais.  

De acordo com Camapum et al. (2006) a erosão é um termo 

associado com o processo de desgaste da superfície terrestre em solo ou 

rocha, pela ação do vento, da água, do gelo, de organismos vivos – plantas e 

animais – e pela ação antrópica. O processo erosivo pode ser classificado 

quanto à sua origem em dois grandes grupos: erosão geológica ou natural e 

erosão acelerada ou antrópica.  

Tratando-se deste fenômeno, é possível enumerar uma série de 

fatores acumulados nos últimos anos que influenciaram substancialmente para 

o aumento da erosão antrópica, tais como: a ocupação inadequada e 

desordenada do ambiente urbano; o alto índice de impermeabilização do solo; 

obras de engenharia como barragem, linhas de transmissão e rodovias; a 

devastação de áreas de vegetação natural para a agricultura e técnicas 

agrícolas inadequadas; e o desmatamento das matas ciliares. 

Outro assunto relevante relacionado ao processo de desmatamento 

e erosão antrópica, que foi intensamente discutido na atualidade, é a questão 

do Novo Código Florestal. O Código regulamenta a forma como a terra pode 

ser explorada, estabelecendo limites para a preservação da vegetação natural 

e produção rural. O Novo Código permite o uso de Áreas de Preservação 

Permanente (APP’s) para alguns tipos de cultivo e também diminui a faixa de 
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preservação de mata ciliar em encostas de cursos d’água estreitos. Esse Novo 

Código trás polêmica, pois enquanto os ambientalistas discutem que este dá 

abertura a desmatamentos desnecessários, os ruralistas apoiam com a 

justificativa de que o código anterior engessava a produção rural.  

Este processo que tanto pode modificar e impactar o ambiente 

acarreta em custos ambientais e econômicos para a sociedade podendo ser 

expressos na escassez dos recursos hídricos, nas enchentes, nos processos 

de assoreamento dos rios e córregos, na exposição de sistemas como dutos e 

na perda da qualidade da água.  

Além do estudo de formas de amenizar as ações antrópicas no meio 

ambiente para evitar estes acontecimentos, existe ainda o estudo de soluções 

técnicas para controlar estes processos. Uma das opções encontradas para o 

controle de erosões é a utilização de estruturas de contenção em gabiões. Esta 

técnica começou a ser utilizada no Brasil no início dos anos 70 e hoje é uma 

das soluções mais comuns em todo o país, justamente por apresentar 

vantagens do ponto de vista técnico, econômico e ambiental.  

A utilização de gabiões em obras de contenção é uma das soluções 

usualmente adotadas para o controle de erosão por serem estruturas 

autodrenantes, flexíveis, de fácil execução, de baixo custo em relação aos 

outros tipos de estruturas de contenções, de baixo impacto ambiental e por se 

interagirem com o meio. 

1.2    OBJETIVOS 

Este trabalho tem por objetivo principal analisar e dimensionar uma 

estrutura de contenção em gabiões para estabilizar o processo erosivo de 

margens de córregos em área rural. Como objetivos específicos têm-se: 

 Determinar os parâmetros de resistência e deformação do solo envolvido 

no estudo, compactado (com energia normal); 

 Dimensionar a estrutura de contenção em gabiões; 
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 Estudar variações no dimensionamento de muros de gravidade do tipo 

gabião e concreto ciclópico, otimizando as estruturas analisadas com 

relação ao tamanho das mesmas;  

 Comparar a viabilidade econômica, técnica e ambiental de estruturas de 

contenção rígidas e flexíveis. 

1.3    ESTRUTURAÇÃO DO TRABALHO 

Este trabalho é composto por cinco capítulos, descritos abaixo de 

forma resumida. 

O Capítulo 1 é composto pela introdução do trabalho, abordando os 

objetivos e a relevância do tema estudado. 

O Capítulo 2 apresenta a revisão bibliográfica. Este contém as 

definições dos assuntos envolvidos como processos erosivos e suas 

manifestações, os diferentes tipos de estruturas de contenções e, 

especificamente, os muros de gabiões e suas características (parâmetros de 

resistência e deformação). Além disso, este capítulo mostra quais são os 

métodos, cálculos e critérios para a verificação de estabilidade de muros em 

gabiões.   

O Capítulo 3 aborda a metodologia do trabalho, apresentando as 

características do local de estudo. É apresentada a forma de realização dos 

ensaios utilizados para a obtenção dos parâmetros de resistência e 

deformação do solo analisado, assim como os métodos utilizados no 

dimensionamento de muro de gabião.  

O Capítulo 4 apresenta os resultados dos ensaios realizados, bem 

como o dimensionamento do muro de gabião para o caso em estudo. São 

apresentados os resultados das análises das variações no dimensionamento 

da estrutura dos muros do tipo gabião e concreto ciclópico, e os resultados do 

estudo de viabilidade para os dois tipos de estrutura analisados. 
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O Capítulo 5 mostra as conclusões do estudo feito neste trabalho, 

analisando a eficácia em relação ao uso do tipo de estrutura de contenção em 

gabiões. 

2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

Neste capítulo são abordadas as definições, conceitos, 

recomendações e teorias de diferentes autores a respeito de processos 

erosivos, muros de gabiões, cálculo da estabilidade de muros de gabiões.  

2.1 PROCESSOS EROSIVOS 

O termo erosão provem do latim erodere, que significa corroer. Este 

fenômeno foi definido por Camapum et al. (2006) como um conjunto de 

processos onde os solos e as rochas da superfície são desgastados, 

desagregados ou dissolvidos e transportados devido a ação de agentes 

erosivos como chuva, vento, ondas, marés, correntezas de rios e gelo. Vários 

fatores podem influenciar o processo erosivo, dentre eles o clima, a geologia, a 

hidrologia, a geomorfologia, o tipo do solo, sua proteção superficial e a própria 

ação humana. 

A erosão pode ser classificada quanto à forma como surgiu, 

podendo ser uma erosão geológica ou natural e erosão acelerada ou antrópica. 

A erosão natural ocorre devido à modelagem do relevo, que atua juntamente 

com o processo de transformação físico, químico e biológico do solo. Assim, há 

um equilíbrio entre o solo erodido e o solo produzido. Quando há uma 

intervenção humana neste processo, há um desequilíbrio do meio, impedindo a 

recuperação do solo e originando a erosão antrópica. 

Outra maneira de se classificar a erosão é em função dos fatores 

ativos, podendo então ser dividida em erosão hídrica, eólica, glacial e 

organogênica. O grupo de erosões hídricas, por sua vez, é dividido de acordo 
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com seu estágio de evolução, sendo qualificado em erosão superficial (ou 

laminar), erosão interna (piping) e erosão linear (sulco, ravinas e voçorocas). 

2.1.1 Erosão Superficial 

O escoamento da água que não se infiltra provoca o surgimento da 

erosão superficial (ver Figura 1), a qual está associada ao transporte de 

partículas ou agregados que são desgarrados do maciço através da chuva. 

Segundo Camapum et al. (2006), a erosão superficial é típica de regiões 

tropicais e ocorrem tanto em áreas rurais quanto em urbanas. Este tipo de 

erosão é mais notável em áreas rurais com cobertura fértil, uma vez que 

desestabiliza este terreno, carreando grande parte dos nutrientes, o que atinge 

as raízes das plantas, podendo causar assoreamento nos cursos d’água à 

jusante das áreas. A erosão superficial é influenciada por fatores internos e 

externos. Pode-se apresentar como fatores internos o tipo do solo, sua 

estrutura e umidade em que se encontra. Como exemplo de fatores externos 

tem-se a cobertura do solo, o clima e a declividade do terreno.  

 

Figura 1: Erosão superficial (MEDEIROS, 2006) 

2.1.2 Erosão Interna 

Segundo Camapum (2006), piping ou erosão interna pode ser 

definida como um fenômeno de erosão subterrânea onde a percolação da água 
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gera a remoção de partículas do interior do solo, gerando cavidades em formas 

de tubo, as quais avançam para o interior do solo. Além de ocorrer nas 

proximidades do talude, como mostram as Figura 2 e 3, a erosão interna ocorre 

também ao longo de centenas de metros das voçorocas. 

A erosão interna ainda se divide em concentrada e difusa. A erosão 

interna do tipo concentrada, ou piping, geralmente resulta do aumento da taxa 

de infiltração ou do gradiente hidráulico e corresponde a formação de canais de 

fluxo no solo. A erosão interna do tipo difusa, ou esqueletização, (Roose,1977) 

também surge em consequência deste processo descrito ou por meio da 

dissolução de componentes minerais, provocando um aumento da porosidade 

do solo.  

 

Figura 2: Erosão interna - piping (MADRUGA, 2002) 
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Figura 3: Erosão interna – detalhe (MADRUGA, 2002) 

A erosão interna é normalmente iniciada em voçorocas que 

interceptam em nível d’água, o que pode propiciar a instabilidade e o 

carreamento do solo. 

2.1.3 Erosão Linear 

A erosão linear diz respeito ao escoamento concentrado da água e o 

deslocamento das partículas do solo ou rocha, originando seções dos tipos 

sulcos, ravinas e voçorocas, como pode ser visto nas Figuras 4, 5 e 6. 

A evolução natural dos processos erosivos se dá na seguinte ordem: 

erosão laminar, sulcos, ravinas e voçorocas. Morfologicamente, sulcos são 

filetes rasos de forma alongada; ravinas são incisões mais profundas de forma 

alongada mais comprida do que larga, raramente ramificadas. Já as voçorocas 

podem ser apresentadas em perfil transversal sob a forma de U ou de V, 

dependendo da geologia estrutural do fundo. As voçorocas são a evolução das 

ravinas, aumentando em profundidade até atingir o nível do lençol freático 

(formato “V” – vide Figura 7) e com aumento do processo procurando o formato 

em “U”.  
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Figura 4: Sulco (FERNANDES, 2011) 

 

 

Figura 5: Ravina (FERNANDES, 2011) 
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Figura 6: Voçoroca (FERNANDES, 2011) 

 

Figura 7: Voçoroca em V (Proin/Capes & Unesp/IGCE, 1999) 

2.2    ESTRUTURAS DE CONTENÇÃO 

Estruturas de contenção - também chamadas de estruturas de 

arrimo - são aquelas que têm por finalidade estabilizar maciços de rocha ou 

terra, dando suporte a estes contra a ruptura e evitando assim seu 
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escorregamento, o qual pode ser causado pelo peso próprio ou por 

carregamentos externos (MACCAFERRI, 2009). 

Estas estruturas são bastante comuns em obras civis, sendo 

constantemente utilizadas em projetos de estabilização de encostas, projetos 

de contenção de subsolos, de construção de túneis, canalizações, etc. 

Serão apresentados a seguir os muros de gravidade que são os 

sistemas de contenção adotados para este estudo. 

2.2.1 Muros de Gravidade 

Estas estruturas recorrem ao seu peso próprio e/ou ao peso de uma 

parte do bloco de solo a ela incorporado para manterem-se estáveis. Tais 

estruturas podem ser formadas por corpos maciços construídos em gabiões, 

concreto ciclópico, concreto, crib-wall, pedras argamassadas, ou até a 

combinação de vários tipos de materiais.  

Estas estruturas podem ser:  

 Estruturas rígidas: constituídas de materiais compósitos idealizando não 

se deformar após acabadas (exemplo: de concreto ciclópico e pedras 

argamassadas). 

 Estruturas flexíveis: constituídas de materiais deformáveis e que podem, 

dentro de limites aceitáveis, adaptarem-se a acomodações e 

movimentos do terreno sem perder sua estabilidade e eficiência 

(exemplo: gabiões e blocos articulados). 

2.2.2 Muro de Gabião 

Muros de gabiões são muros de gravidade constituídos por 

elementos metálicos confeccionados com telas de malha hexagonal de dupla 

torção de arame galvanizado preenchidos por pedras (MACCAFERRI, 2009). 

As pedras devem possuir granulometria adequada, ou seja, diâmetros que 

sejam no mínimo superiores à abertura da malha das gaiolas (ver Figura 9), e 
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os degraus do muro podem ser externos ou internos, como mostra a Figura 8. 

Os gabiões são elementos modulares que podem ser costurados uns aos 

outros, podendo admitir formas prismáticas ou cilíndricas. Esse tipo de muro de 

gravidade é muito utilizado em canais e cursos d’água, atuando na contenção 

das margens, como pode ser visto na Figura 10. 

 

Figura 8: Muro de gabiões com degraus externos e internos (MACCAFERRI, 2009) 

 

 

Figura 9: Muro de gabião em blocos (GERSCOVICH, 2013) 
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Figura 10: Muro de gabião utilizado em canal (MACCAFERRI, 2010) 

 As estruturas de contenção em gabiões possuem características 

técnicas muito importantes que devem ser consideradas. Assim, pode-se 

considerar as contenções em gabião como estruturas: 

1. Monolíticas: Os elementos que formam a estrutura de gabião são unidos 

entre si através de amarrações executadas em todas as arestas de 

contato das unidades. Esta união de todos os blocos forma um único 

bloco homogêneo que tem características de resistência igual em 

qualquer ponto da estrutura. Se caracterizando, portanto, como uma 

estrutura monolítica.  

2. Resistentes: A malha do tipo hexagonal de dupla torção proporciona 

uma distribuição mais uniforme dos esforços, além de impedir o 

desfiamento da tela.  

3. Flexíveis: Os muros de gabião permitem a adaptação e acomodação da 

estrutura de acordo com os movimentos do terreno, sem perder sua 

estabilidade e eficiência. Além do mais, essas deformações permitem a 

visualização antecipada de qualquer problema antes de um colapso, 

permitindo possíveis intervenções para a recuperação, minimizando 
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gastos e evitando acidentes. É possível notar esta grande flexibilidade 

na Figura 11. 

4. Permeáveis: Está é a umas das mais importantes características do 

gabião, pois ele é totalmente permeável, logo, autodrenante, o que 

permite um alívio por completo das pressões hidrostáticas sobre a 

estrutura. Quando se trata de solos finos, deve ser colocada uma 

camada de filtro entre o solo e o gabião para evitar o carreamento de 

finos. 

5. Baixo impacto ambiental: Devido a sua composição, principalmente em 

obras de proteção hidráulica, o gabião não interpõe obstáculo 

impermeável para as água de infiltração e percolação, e interfere o 

mínimo possível na fauna e flora local. Além disso, este tipo de estrutura 

permite a sua integração com o meio ambiente ao permitir o crescimento 

de plantas ou gramíneas na sua superfície. 

6. Práticas e versáteis: Os muros de gabiões podem ser construídos em 

qualquer condição ambiental, com ou sem equipamento mecânico até 

mesmo em locais de difícil acesso. Não é exigido mão de obra 

especializada para a construção deste tipo de contenção. 

7. Econômicas: Muros de gabiões são economicamente mais viáveis, por 

apresentarem custos diretos e indiretos mais baixos, quando 

comparados com outros tipos de soluções com as mesmas resistências 

estruturais.  
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Figura 11: Flexibilidade do Gabião (MACCAFERRI, 2009). 

2.2.3 Muros de Concreto Ciclópico 

Estes muros são recomendáveis para contenção de taludes com 

altura máxima entre 4 e 5 metros. O muro de concreto ciclópico é uma 

estrutura construída com o preenchimento de uma fôrma com concreto e 

blocos de rocha de dimensões variadas (vide Figuras 12 e 13). É essencial a 

execução de um sistema adequado de drenagem neste tipo de contenção, 

devido à baixa permeabilidade do mesmo.  

A drenagem do muro pode ser de dois modos: furos de drenagem – 

como pode ser visto na Figura 12 - ou manta de material geossintético. Os 

furos de drenagem são posicionados na face frontal do muro, o que às vezes 

causa um impacto visual negativo, visto que o fluxo de água provoca manchas 

no muro quando não são feitos os buzinutes (prolongamento do tubo/barbacã 

para servir de pingadeira). Já a manta geotêxtil é colocada na face posterior do 

muro. Neste caso, a água é recolhida através de tubos de drenagem 

adequadamente posicionados.  
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Figura 12: Perfil do muro de concreto ciclópico (GERSCOVICH, 2013) 

 

 

Figura 13: Muro de concreto ciclópico (GERSCOVICH, 2013) 
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2.3    CÁLCULO DA ESTABILIDADE DO MURO DE 

GRAVIDADE 

Na verificação de um muro de arrimo, seja qual for a sua seção, 

devem ser investigadas as seguintes condições de estabilidade: deslizamento 

da base, tombamento, capacidade de carga da fundação, ruptura global e 

ruptura interna, como mostrado na Figura 14 (MACCAFERRI, 2009). 

 

Figura 14: Tipos de ruptura de muros de gabiões (MACCAFERRI, 2009) 

O projeto é conduzido assumindo-se um pré-dimensionamento e, em 

seguida, verificando-se as condições de estabilidade. 

2.3.1 Determinação dos Empuxos 

A determinação dos empuxos atuantes é o passo mais importante 

na análise de muros de arrimo. Normalmente são utilizadas as teorias de 

Rankine e de Coulomb nesta determinação, pois elas fornecem valores 

realistas para estes empuxos. Para tanto é necessário identificar as forças 

presentes no muro que são: empuxo ativo “Ea”, empuxo passivo “Ep” e o peso 

próprio da estrutura “P” (vide Figura 15). 
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Figura 15: Forças que atuam sobre a estrutura de arrimo (MACCAFERRI, 2009) 

Neste estudo, apresenta-se a Teoria de Rankine para determinar os 

empuxos ativo e passivo. 

a) Para solos coesivos: 

I. O empuxo ativo é: 

 

 

Sendo: 

: Empuxo Ativo  

: Peso Específico  

H: Altura total do desnível de solo  

: Coeficiente de empuxo ativo 

c: Coesão 

: Ângulo de atrito interno 

II. O empuxo passivo é: 
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Sendo: 

: Empuxo Passivo  

: Coeficiente de empuxo passivo 

b) Para solos não coesivos: 

I. O empuxo ativo é: 

 

II. O empuxo passivo é: 

 

2.3.2  Verificação da estabilidade contra o deslizamento da base 

Quando o empuxo passivo somado à resistência contra o 

deslizamento ao longo da base do muro de arrimo não é suficiente para se 

contrapor ao empuxo ativo, ocorre o deslizamento da estrutura. 

Pelo equilíbrio de forças horizontais, que podem ser observadas na 

Figura 16, é definido um coeficiente de segurança contra o deslizamento: 
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Figura 16: Verificação quanto ao deslizamento (MACCAFERRI, 2009) 

 

 

Pela Teoria de Terzaghi: 

 

 

Onde: 

: Coeficiente de segurança, sendo  para solos não coesivos e 

 para solos coesivos 

: Resistência disponível ao longo da base da estrutura  

: Empuxo passivo na direção do escorregamento  

: Empuxo ativo na direção do escorregamento  

N: Força Normal  
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: Ângulo de atrito entre o solo da fundação e a base da estrutura (°) 

: Adesão entre o solo e a base  

 : Coesão do solo da fundação 

: Ângulo de atrito do solo da fundação (°) 

B: Largura da base (m) 

2.3.3 Verificação da estabilidade contra o tombamento 

O tombamento de uma estrutura de arrimo pode ocorrer quando o 

momento do empuxo passivo somado ao valor do momento do peso próprio da 

estrutura é superado pelo valor do momento do empuxo ativo em relação a um 

ponto “A” situado no pé do muro (vide Figura 17). 

 

Figura 17: Verificação quanto ao tombamento (MACCAFERRI, 2009) 

O coeficiente de segurança contra o tombamento é: 

 

Onde:  

: Coeficiente de segurança contra o tombamento, sendo   
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: Momento do peso próprio  

: Momento do empuxo passivo  

: Momento da componente vertical do empuxo ativo  

: Momento do empuxo ativo  

2.3.4 Verificação da capacidade de carga da fundação 

As pressões aplicadas na fundação da estrutura de arrimo não 

podem ultrapassar o valor da capacidade do solo da fundação. 

Para isso, precisa-se determinar a capacidade de carga da 

fundação. Utiliza-se, então, o equilíbrio de momentos atuantes na estrutura 

para a determinação do ponto de aplicação da força normal (Vide Figura 18). 

 

Figura 18: Verificação quanto à capacidade de carga da fundação (MACCAFERRI, 2009) 

 

A força normal é resultante das pressões normais que agem na base 

da estrutura de arrimo. Normalmente se admite uma tensão distribuída 
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linearmente para estas pressões, e os valores mínimo e máximo serão 

encontrados nas bordas da base da estrutura. Esta análise é feita através das 

formulações a seguir. 

 

 

 

Onde: 

P: Peso do muro de gabião (kN) 

B: Largura da base (m) 

e:  Excentricidade com relação ao eixo central (m) 

d: Distância do ponto de aplicação da força normal (N) até o ponto analisado 

(m) 

A tensão admissível ( ) é dada pela seguinte fórmula: 

 

Sendo: 

: Tensão admissível (kPa) 

 : Número de golpes aplicados para a cravação dos 30 cm finais de solo no 

ensaio de SPT. 

n: Coeficiente em função do tipo de solo analisado, podendo variar entre 3, 4 e 

5. 

Para as verificações, quanto à capacidade de carga da fundação, 

serão analisados os seguintes critérios: 



33 

Estruturas de Contenção em Gabiões para Estabilidade de Encostas em Processos Erosivos 

 

______________________________________________________________________ 
G. FINOTTI; M. RIBEIRO; R.TAVARES 

 

 

 

 

 

É importante ressaltar que a equação 18, é utilizada apenas quando 

a tensão máxima é gerada por cargas temporárias. 

2.3.5 Verificação da estabilidade contra a ruptura global 

Além das verificações feitas anteriormente, deve se ainda verificar a 

possível ruptura global do maciço. Este tipo de ruptura ocorre normalmente 

quando existem camadas ou zoneamentos de solos menos resistentes abaixo 

da fundação ou do muro de arrimo. 

A forma deste deslizamento é bem similar à forma de ruptura que 

ocorre em taludes, logo são utilizados os métodos de análise de estabilidade 

de taludes para verificar-se a ruptura global de um muro de arrimo. Os métodos 

mais empregados são: o método das cunhas (mostrado na Figura 19) e o 

método de Fellenius e Bishop. O método das cunhas utiliza superfícies de 

ruptura planas enquanto que o método de Fellenius e Bishop utiliza superfícies 

de ruptura cilíndrica.  

O método das cunhas considera que a superfície de ruptura é 

delimitada por uma série de planos que delimitam cunhas rígidas. O coeficiente 

de segurança contra a ruptura global do maciço é definida pela relação entre a 

resistência disponível ao longo da superfície de ruptura e a resistência 

mobilizada. Assim, através de inúmeras tentativas é determinada a superfície 

mais crítica que é aquela que possui o menor valor de coeficiente de 

segurança. 
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Figura 19: Ruptura global do maciço (Método das Cunhas - superfícies planas) (MACCAFERRI, 2009) 

Os métodos de Fellenius e Bishop determinam o coeficiente de 

segurança da mesma forma que o método das cunhas. Entretanto, a grande 

vantagem destes métodos é poder considerar diferentes tipos de situações 

para o mesmo solo, como: camadas de solos diferentes, pressões neutras, 

sobrecargas, lençol freático entre outros. Além do mais, a superfície cilíndrica 

considerada para cálculo aproxima-se mais das rupturas observadas em 

campo.  

O método mais utilizado para a verificação da estabilidade contra a 

ruptura global é o método de Bishop simplificado, o qual pode ser visto na 

Figura 20 e é descrito a seguir. 

 

Figura 20: Método de Bishop (superfície de ruptura cilíndrica) (MACCAFERRI, 2008) 
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O coeficiente de segurança é dado por: 

 

Onde:  

s: Resistência ao cisalhamento na lamela (kPa) 

b: Largura da base da lamela  

P: Peso próprio da lamela  

 : Ângulo entre a tangente da base de cada lamela com a horizontal 

Nota-se que o coeficiente de segurança “F” aparece nos dois lados 

da equação, logo sua determinação é iterativa. Portanto, é necessário 

pesquisar várias superfícies de rupturas até se encontrar a superfície mais 

critica que é aquela que possui o menor valor de coeficiente de segurança. 

Além desta formulação apresentada, a verificação quanto à ruptura 

global também pode ser feita através de softwares, como o GeoStudio 2007, da 

GeoSlope. O resultado do fator de segurança obtido a partir desse software 

deverá ser maior que 1,5. 

2.3.6 Verificação da estabilidade contra a ruptura interna 

A verificação da estabilidade contra a ruptura interna se faz 

necessária apenas em estruturas do tipo gabião, pois a estrutura pode sofrer 

esforços internos excessivos provocados por algum carregamento externo do 

empuxo e até possíveis sobrecargas.  

Em muros de gabião é verificada a segurança contra o deslizamento 

dos blocos de gabiões superiores sobre os inferiores. É necessário que, para 

cada nível de bloco de gabiões, seja feita a análise de deslizamento, 

considerando para o cálculo do empuxo a altura total da estrutura a partir do 
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topo até aquele nível. Deve ser considerado também o atrito entre os blocos 

como a resistência ao longo da base. 

2.4 ENSAIOS 

2.4.1 Compactação Normal 

A compactação do solo é o processo manual ou mecânico que reduz 

o volume de vazios do solo, com o objetivo de melhorar suas características de 

resistência, deformabilidade e permeabilidade. Quando o solo é compactado, 

procura-se: aumentar o contato entre os grãos; reduzir o volume de vazios; 

aumentar a resistência; gerar um material mais homogêneo; reduzir a 

permeabilidade e a compressibilidade. Os solos compactados são utilizados 

em estabilização de maciços terrosos, pavimentação, barragens de terra e 

aterros. Os fatores relevantes, no processo de compactação, são o teor de 

umidade do solo e a energia aplicada. 

Em laboratório, deve ser realizado o ensaio de compactação para a 

obtenção da curva de compactação e parâmetros como a umidade ótima (wot) 

e o peso específico aparente seco máximo (ɣdmáx). Para executar a 

compactação no campo, podem ser utilizados vários tipos de equipamentos em 

função do material que será compactado, com base nos parâmetros 

determinados em laboratório. Este ensaio é realizado conforme a norma NBR 

7182 (ABNT, 1986). 

2.4.2 Compressão Simples 

O ensaio de compressão simples (ou não confinada) consiste na 

moldagem de um corpo de prova cilíndrico e no seu carregamento pela ação 

de uma carga axial. A carga é aplicada em uma única direção, permitindo que o 

corpo de prova se deforme nas outras direções sem qualquer restrição (ver 

Figura 21). 
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Figura 21: Deformações no corpo de prova - Compressão simples (PINTO, 2006) 

Registram-se as tensões no plano horizontal - a carga dividida pela 

área da seção transversal – e as deformações axiais - que é o encurtamento do 

corpo de prova dividido pela sua altura inicial – obtendo-se então a curva 

tensão x deformação. 

 

 

Depois de atingido certo nível de tensão, se for feito um 

descarregamento, as deformações sofridas não se recuperarão, como 

acontece em outros materiais. No entanto, o solo não é um material elástico, e 

observa-se que a relação entre tensão e deformação não é constante, assim 

como pode ser visto na Figura 22. Mesmo assim, admite-se frequentemente 

um comportamento elástico-linear para o solo, definindo-se um módulo de 

elasticidade, E, para um certo valor de tensão (que geralmente é a metade da 

tensão que provoca a ruptura) e um coeficiente de Poisson, . 
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Figura 22: Gráfico Tensão x Deformação (PINTO, 2006) 

O corpo de prova, para o ensaio de compressão, pode também ser 

previamente submetido a um confinamento, sendo então chamado de ensaio 

de compressão triaxial. Sabe-se que o módulo de elasticidade do solo depende 

da pressão a que um solo está confinado. No entanto, estabelecer o módulo de 

elasticidade se torna algo muito difícil, uma vez que ele se encontra na 

natureza submetido a confinamentos que variam de acordo com a 

profundidade. Para problemas especiais, então, pode-se expressar o módulo 

de elasticidade em função do nível de tensão axial e de confinamento, e para 

casos mais rotineiros, admite-se um módulo constante como representativo de 

um comportamento do solo para a faixa de tensões ocorrentes no caso em 

estudo. 

2.4.3 Cisalhamento Direto 

O ensaio de cisalhamento direto é um procedimento para a 

determinação da resistência ao cisalhamento e se baseia diretamente no 

critério de Mohr-Coulomb. Este ensaio consiste na aplicação de uma tensão 

normal num plano e verificação da tensão cisalhante que provoca a ruptura. 

Para o ensaio, um corpo de prova do solo é colocado parcialmente 

numa caixa de cisalhamento, ficando com sua metade superior dentro de um 

anel, como se mostra esquematicamente na Figura 23 , publicada por PINTO 

(2006). 
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Figura 23: Desenho esquemático da caixa de cisalhamento (PINTO, 2006) 

Neste ensaio é aplicada uma força vertical N. Uma força tangencial 

T é aplicada ao anel, incidente na parte superior do corpo de prova, o que 

provoca um deslocamento, medindo-se a força suportada pelo solo. Através 

das forças T e N, divididas pela área da seção transversal do corpo de prova, 

obtêm-se as tensões σ e  que estão ocorrendo nele. A tensão  pode ser 

representada em função do deslocamento no sentido horizontal (do 

cisalhamento). Através dessa relação, pode-se identificar a tensão de ruptura e 

max. Durante o ensaio, o deslocamento vertical também é registrado, indicando 

se houve diminuição ou aumento de volume durante o cisalhamento.  

O ensaio de cisalhamento direto relaciona diretamente as tensões 

normal e cisalhante, através da aplicação destas em um corpo de prova 

confinado em uma caixa bipartida. Este corpo de prova é levado à ruptura, 

obtendo-se assim um par de valores de tensão de cisalhamento e tensão 

normal (no plano de ruptura). Este par de valores define um ponto sobre a 

envoltória de tensões do solo. Para se definir a envoltória de resistência de um 

solo, basta aplicar diferentes valores de tensão normal a várias amostras do 

solo, medindo-se sua resistência e fazer um gráfico de σ x  com os pares de 

valores determinados. 

É importante lembrar que não há norma brasileira para a execução 

do ensaio de cisalhamento direto inundado. A partir disso, o ensaio é realizado 

conforme a norma americana D3082 (ASTM, 2009). 
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3 METODOLOGIA 

Inicialmente, para o desenvolvimento do presente trabalho, foi 

realizada uma revisão bibliográfica sobre o tema analisado e assuntos 

relevantes ao mesmo. Tal revisão se estendeu até o término deste trabalho 

para a sua complementação. O referencial teórico englobou assuntos como 

erosões e suas diversas manifestações; estruturas de contenção, focados em 

muros de gravidade, especialmente muros de gabiões; dimensionamento e 

análise das estruturas em muros de gabiões; e ensaios como compactação, 

compressão simples e cisalhamento direto. 

O estudo dos parâmetros do solo da encosta a ser analisada foi feito 

em conjunto com uma pesquisa de mestrado do Programa de Pós-Graduação 

em Geotecnia, Estruturas e Construção Civil, da Universidade Federal de 

Goiás, realizado pela aluna Francielle Diemer, cujo tema é “Caracterização da 

resistência de um solo tropical a partir do ensaio de penetração dinâmica”. 

3.1    ÁREA DE ESTUDO 

O local de estudo deste trabalho encontra-se na área rural do 

município de Alexânia – GO, na Bacia do Ribeirão Barreiro. A área estudada 

localiza-se nas coordenadas E 776497 e N 8221080. As Figuras 24 e 25 

representam o mapa de localização da área de estudo e a imagem do talude 

estudado, respectivamente. 
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Figura 24: Mapa de localização da área de estudo (DIEMER, 2013) 

 

Figura 25: Imagem do talude (DIEMER, 2013) 

3.2  CASO DE ESTUDO 

Após a definição da encosta a ser estudada, foram retiradas 

amostras deformadas do local estudado para a determinação de parâmetros, 

que foi feito em conjunto com a pesquisa de mestrado já citada. 
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3.3 ENSAIOS DE LABORATÓRIO 

Posteriormente à obtenção das amostras do local estudado, foram 

realizados ensaios no laboratório de Geotecnia da Universidade Federal de 

Goiás. 

Determinaram-se os parâmetros de resistência e deformação do 

solo na condição natural e compactada para o solo do reaterro - (c, Ф, E, v, ), 

através dos ensaios a seguir. 

3.3.1 Compactação Normal 

O ensaio consistiu em compactar uma porção de solo em um cilindro 

padrão, com um soquete, caindo em queda livre de uma altura de 30 cm. As 

energias especificadas na norma são: normal, intermediária e modificada, 

variando dimensões do molde e do soquete, número de camadas e golpes, 

conforme pode ser observado na própria norma. 

Foram moldados 5 corpos de prova, variando a quantidade de água 

incorporada no solo. É importante lembrar que o ensaio foi feito sem reuso de 

solo. Os corpos de prova foram preparados com amostras de solo misturado as 

seguintes quantidades de água: 435g, 500g, 550g, 600g e 650g. As amostras 

de solo foram preparadas 24 horas antes do ensaio de compactação e 

mantidas em saco plástico vedado, para garantir que todos os grãos tivessem a 

mesma umidade/homogeneização da amostra.  

Para a obtenção da umidade do material, foram retiradas amostras 

do solo úmido e colocadas em cápsulas, durante a execução do ensaio de 

compactação, sendo que essas amostras foram levadas à estufa e pesadas 

depois de secas. 

Foi necessário ainda se ter conhecimento do volume e peso do 

molde cilíndrico utilizado. Para a realização do ensaio de compactação 

precisou-se de um molde cilíndrico, sua base e complemento do molde 
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cilíndrico (colarinho). Foi preciso ainda dispor-se de um soquete metálico, que 

possui regulador de altura de queda. O molde cilíndrico foi afixado a sua base, 

com o colarinho acoplado. Na preparação da compactação é preciso colocar o 

papel filtro dentro do cilindro, para evitar a aderência do solo com a base do 

mesmo. Após isso foi feita uma homogeneização do material que estava 

mantido em saco plástico vedado e lançou-se a quantidade de solo em 

determinadas camadas. 

O processo de compactação para este trabalho procedeu-se com a 

utilização de cilindro pequeno e energia normal, com soquete pequeno, 3 

camadas de compactação e 26 golpes por camada. Entre uma camada e outra 

se tomou o devido cuidado de escarificar a face superior da camada 

compactada para promover a aderência entre esta e a próxima camada a ser 

feita. Após a compactação, o colarinho foi removido e retirou-se o excesso de 

material que permaneceu na parte superior do cilindro, sendo rasada com 

auxílio de régua biselada. A outra face do molde também foi rasada. Então, o 

cilindro com o solo foi pesado e o corpo de prova extraído do molde, com 

auxilio do extrator. 

Após a moldagem dos cilindros, estes foram pesados, com o solo 

úmido e seco (após a secagem na estufa) e determinou-se, então, o teor de 

umidade de cada um deles. Com estes dados calculou-se: 

 

 

 

Onde: 

ɣ = peso específico do solo (kN/m³) 

P = peso do molde (kN) 

V = volume de molde (m³) 
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 = peso específico do solo seco (kN/m³) 

w = teor de umidade (%) 

Foram colocados os 5 pontos no gráfico ɣ x w e traçou-se a curva de 

compactação unindo-se as retas do ramo seco e do ramo úmido com uma 

parábola. Com esses dados foram determinados  (umidade ótima) e  

(peso específico seco máximo). Este ensaio foi feito conforme NBR 7182 

(ABNT, 1988). 

Com a execução desse ensaio, determinou-se a curva de saturação, 

que corresponde ao lugar geométrico dos valores de w e  onde o solo está 

saturado. As curvas de saturação podem ser representadas com diversos 

graus de saturação, sendo importante lembrar que a curva de compactação se 

localiza abaixo da curva de saturação para saturação de 100%. 

Para a determinação dos pontos da curva de saturação utilizou-se: 

 

Onde: 

: peso específico aparente seco (kN/m³) 

S: grau de saturação (%) 

: peso específico da água (aproximadamente 10 kN/m³) 

: peso específico real dos grãos (kN/m³) 

w: umidade (%). 

Para um valor fixo de S, foram determinados pares de valores de w 

e  e obtiveram-se as curvas. A curva de saturação 100% é, geralmente, 

traçada junto com a curva de compactação. 
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3.3.2 Ensaio de compressão simples 

O ensaio de compressão simples visa à determinação da resistência 

à compressão não confinada (ou simples) de corpos de prova constituídos por 

solos coesivos, através da aplicação de carga axial com controle de 

deformação, de acordo com a norma NBR 12770/92. Tais corpos de prova 

podem ser indeformados ou obtidos por compactação, como é o caso do 

ensaio realizado neste trabalho. 

Inicialmente foi feita a compactação e moldagem de um corpo de 

prova pequeno (10 cm de diâmetro e 12 cm de altura) na umidade ótima e 

energia proctor normal. Posteriormente, através deste corpo de prova, outro de 

menor dimensão foi moldado com aproximadamente 5 cm de diâmetro e 10cm 

de altura (a NBR 12770 estipula o valor mínimo de 35mm para o diâmetro do 

CP e a relação altura-diâmetro, que deve ser estar compreendida entre 2 e 2,5. 

As dimensões foram verificadas através de um paquímetro, e devidamente 

anotadas.  Verificou-se também a umidade nas etapas das duas moldagens.  

O CP, em seguida, foi colocado na prensa hidráulica (de 

engrenagem) de compressão e ficou centrado sobre o prato inferior (ou 

pedestal). Deixou-se o deflectômetro zerado e o prato superior apenas 

encostado no CP, para que nenhuma carga fosse transferida para ele antes de 

se iniciar o ensaio. O carregamento foi aplicado de maneira a se obter uma 

velocidade de deformação axial específica constante, compreendida entre 0,5 

mm / min e 2 mm / min para o CP com 5 cm de diâmetro e 10 cm de altura, de 

tal maneira que o tempo para a ruptura do corpo de corpo não ultrapassou 15 

min (limite da norma). Ao iniciar o ensaio, os valores de carga, deslocamento e 

tempo foram registrados com intervalos adequados, para a definição da curva 

tensão-deformação. O carregamento prosseguiu até que os valores de carga 

aplicada diminuíssem com a evolução dos deslocamentos ou então até que se 

obtivesse 15 % de deformação axial específica. 
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Ao final do ensaio, fotografou-se o corpo-de-prova rompido, 

assinalando o ângulo de ruptura. Em seguida pesou-se a amostra e esta foi 

levada à estufa para a determinação de sua umidade.  

3.3.3 Cisalhamento Direto 

O ensaio de cisalhamento direto pode ser caracterizado pela 

imposição de um plano de cisalhamento ao corpo de prova (caixa bipartida). O 

princípio deste ensaio consiste em mover uma porção de solo sobre a outra, 

aumentando a força horizontal e mantendo constante a carga aplicada 

normalmente ao plano de movimento (ver Figura 26). 

 

Figura 26: Ensaio de cisalhamento direto (PINTO, 2006) 

Primeiramente foi realizada a preparação da amostra para o ensaio 

de cisalhamento. Foram moldados 4 corpos de prova compactados na energia 

normal e umidade próximo da ótima. Depois de obter cilindros compactados, 

amostras foram moldadas em anéis prismáticos de aproximadamente 10x10x6 

cm. Calculou-se o valor da umidade dessas amostras no processo de 

moldagem e pesou-se a amostra confinada no anel prismático para a 

determinação de sua umidade. 

Após esse processo, a amostra ensaiada foi transferida para a caixa 

de cisalhamento. A caixa de cisalhamento, que é bipartida, foi montada fixando 

a parte superior da caixa de cisalhamento à parte inferior através de dois 

parafusos. A amostra de solo foi transferida através de uma leve compressão 

manual, sendo retirada do anel prismático e, ao mesmo tempo, colocada na 

caixa até se apoiar na peça dentada no fundo desta. Na preparação da 
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composição da caixa de cisalhamento colocou-se pedras porosas no topo e na 

base da amostra, de forma a facilitar a drenagem do corpo de prova. 

Para iniciar o processo de consolidação da amostra, o carrinho do 

aparelho do ensaio foi completamente preenchido de água. Colocou-se, ainda, 

o peso necessário correspondente a cada tensão normal para os 4 ensaios 

realizados. As tensões normais foram de 50 kPa, 75 kPa, 100 kPa e 125 kPa. 

Após isso, a caixa de cisalhamento montada com a amostra foi colocada no 

aparelho e as leituras de deformação vertical foram feitas de acordo com o 

tempo, até serem feitas 3 leituras seguidas idênticas. A consolidação durou 24 

horas. 

Após o processo de consolidação da amostra, iniciou-se o 

cisalhamento em si, soltando os parafusos de levantamento, fixando a parte 

inferior e deixando livre para movimentar apenas a parte superior no sentido de 

se fazer o corte da amostra, medindo o esforço necessário para isso. A tampa 

da parte superior da caixa de cisalhamento é uma placa rígida e móvel, isto é, 

sobre ela é aplicada a carga vertical, constante, distribuída em sua área de 

cisalhamento. Aplicou-se ainda, progressivamente, uma carga tangencial 

horizontal, que provocou um deslocamento horizontal da parte superior da 

caixa, até a ruptura.  

Para a realização ensaio foi aplicada uma velocidade constante de 

deslocamento de 0,042 mm/min para permitir a drenagem e analisar em 

tensões efetivas. A resistência ao cisalhamento é medida pela célula de carga, 

resultante do deslocamento aplicado. Extensômetros foram utilizados para 

medir os deslocamentos horizontais e verticais das amostras durante os 

ensaios. 

O cisalhamento se iniciou com o acionamento do equipamento que 

aplicou na amostra a velocidade de deslocamento já citada. As leituras foram 

feitas a partir da variação do deflectômetro de deslocamento horizontal, 

variando de 0,05 mm até a deformação de 1,00 mm, variando de 0,20 mm até 

a deformação de 2,00 mm, variando de 0,50 mm até a deformação de 10,00 
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mm. Através dessas deformações horizontais, foram anotadas as leituras 

apontadas no deflectômetro vertical (deslocamento vertical) e na célula de 

carga (força de cisalhamento). 

Após o ensaio, a amostra foi retirada da caixa de cisalhamento e 

pesada, obtendo-se a umidade da mesma. 

Como já foi dito, foram feitos 4 ensaios, com 4 tensões normais 

diferentes. Foram obtidos ainda os gráficos de   x ɛh (tensão de cisalhamento x 

deformação horizontal), ɛv x ɛh (deformação vertical x deformação horizontal), 

além da coesão e do ângulo de atrito do solo no gráfico σ x  (tensão normal x 

tensão de cisalhamento). 

Para a simplificação da metodologia de realização dos ensaios de 

laboratório que foram feitos durante o trabalho, segue o Quadro 1. 

 
Ensaio Quantidade Dados Obtidos Norma 

Parâmetros 
de resistência 
e deformação 
referentes ao 

solo 
compactado  

Compactação 
Normal 

20 Kg 
Umidade Ótima (wot) 

Peso Específico Aparente 
Seco Máximo (ρd) 

NBR 7182 
(ABNT, 1988) 

Cisalhamento 
Direto 

15 Kg 
Ângulo de Atrito  (ø) 

Coesão (c) 
D3082 (ASTM, 

2009) 

Compressão 
Simples 

10 Kg 
Módulo de Elasticidade 

(E) 
NBR 12770 

(ABNT, 1992) 

Parâmetros 
de 

caracterização 
referentes ao 
solo natural 
deformado 

Granulometria 2 Kg Curva Granulométrica 
NBR 7181 

(ABNT, 1988) 

Limite de 
Liquidez 

1 Kg Limite de Liquidez (LL) 
NBR 6459 

(ABNT, 1984)  

Limite de 
Plasticidade 

1 Kg 
Limite de Plasticidade 

(LP) 
NBR 7180 

(ABNT, 1988) 

Massa Específica 
dos Grãos 

1 Kg 
Massa Específica dos 

Grãos 
NBR 6508 

(ABNT, 1984) 

Quadro 1: Metodologia para realização de ensaios 

Com relação aos parâmetros de resistência e deformação referentes 

ao solo natural indeformado, não foram realizados estes ensaios devido à 

indisponibilidade do laboratório. Tais ensaios estão programados para serem 

realizados pela aluna de mestrado Francielle Diemer. Para a determinação de 

coeficientes como o ângulo de atrito (ø), coesão (c) e peso específico ( do 
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solo sob esta condição, foram utilizados valores típicos de bibliografias 

relevantes, como PINTO (2006) e TAKEDA (2006). Adotou-se como 

parâmetros para o solo da fundação, o ângulo de atrito com o valor de 30° (por 

se tratar de um solo granular, poderia ser maior), a coesão igual a zero e peso 

específico igual a 17 kN/m3. O valor da coesão adotado (c = 0) foi definido por 

ser uma situação a favor da segurança. 

3.4 ANÁLISE DA ESTABILIDADE 

Para analisar a estabilidade do muro em questão, foi realizado, 

primeiramente, um pré-dimensionamento, avaliando os aspectos do talude e os 

valores usuais de dimensões de muros de gabião, através do Manual da 

Maccaferri (MACCAFERRI, 2009). Para o dimensionamento do muro de gabião 

foram adotadas três situações com diferentes disposições e tamanhos, a fim de 

otimizar e permitir uma maior viabilidade construtiva, econômica, técnica e 

ambiental do mesmo. Posteriormente fizeram-se verificações para cada um 

desses casos, a partir dos parâmetros obtidos no laboratório e das 

características da encosta. Calcularam-se os valores dos empuxos ativo e 

passivo da estrutura, através da Teoria de Rankine, equação (1) e (3). Em 

seguida, analisou-se a estabilidade ao deslizamento da base, tombamento, 

capacidade de carga da fundação e estabilidade global da estrutura de 

contenção em gabião. Estas análises foram feitas através de métodos 

apresentados na revisão bibliográfica, que inclui os de Coulomb e Rankine, 

além da utilização do software GeoStudio 2007, da GEO-SLOPE. Para a 

utilização desse software, foi necessário utilizar alguns parâmetros 

relacionados ao muro de gabião, tais como:  

: Ângulo de atrito entre os gabiões - Valor Típico: 32° (Maccaferri) 

: Peso específico dos gabiões ( ) - Valores Típicos entre 16,8 kN/m³ 

e 18 kN/m³ (Maccaferri) 
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: Coesão entre os gabiões (kPa) - Aproximadamente 0,208 kPa 

(Maccaferri) 

Quanto à verificação da estabilidade contra a ruptura interna em 

gabiões, existem vários softwares e formulações que realizam estas análises. 

Porém esta verificação não foi feita neste trabalho devido às dificuldades 

encontradas para a obtenção e utilização de tais softwares. 

Através dos dimensionamentos e análises feitas, foi adotada a 

estrutura mais otimizada para o estudo de viabilidade. 

3.5 ESTUDO DE VIABILIDADE 

Na última etapa do trabalho fez-se um estudo para três situações 

diferentes de tamanhos do muro de concreto ciclópico. Através desse estudo, 

adotou-se a opção também mais otimizada e assim fez-se o comparativo de 

viabilidade dos custos de execução, além da viabilidade técnica e ambiental, 

desses dois tipos de muros de gravidade – gabião e concreto ciclópico – para a 

estabilização de encostas em processos erosivos. 

4 RESULTADOS 

Neste capítulo são apresentados os resultados e análises dos 

ensaios realizados, da análise de estabilidade e otimização do muro de gabião 

e por fim o comparativo de viabilidade econômica entre este e o muro de 

concreto ciclópico.  

4.1 ENSAIOS DE LABORATÓRIO 

Abordar-se-á, neste item, os resultados dos ensaios referentes às 

amostras de solo deformado (caracterização) e do solo compactado na energia 

Normal (reaterro). 
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4.1.1 Granulometria 

Foram feitos ensaios de granulometria sem defloculante e com 

defloculante de acordo com a NBR 7181 – Solo – Análise Granulométrica – 

método de ensaio. As planilhas referentes aos ensaios encontram-se nos 

Apêndices A.1 e A.2, respectivamente. A Figura 27 demonstra as peneiras 

utilizadas para a realização do ensaio, a Figura 28 mostra os ensaios e as 

Figuras 29 e 30 apresentam as quantidades que passaram em cada peneira 

sem e com defloculante.  

 

Figura 27: Peneiras utilizadas no ensaio 
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Figura 28: Ensaio com e sem defloculante 

 

Figura 29: Quantidade que passou em cada peneira no ensaio sem defloculante 



53 

Estruturas de Contenção em Gabiões para Estabilidade de Encostas em Processos Erosivos 

 

______________________________________________________________________ 
G. FINOTTI; M. RIBEIRO; R.TAVARES 

 

 

Figura 30: Quantidade que passou em cada peneira no ensaio com defloculante 

As curvas granulométricas obtidas no ensaio estão apresentadas na 

Figura 31. 

 

Figura 31: Curva granulométrica sem defloculante e com defloculante 
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A Tabela 1 apresenta as faixas granulométricas do solo natural com 

e sem defloculante e a Tabela 2 apresenta a quantidade passante na peneira 

200. 

Tabela 1: Frações granulométricas 

FRAÇÃO FAIXA (mm) PORCENTAGEM SEM 

DEFLOCULANTE (%) 

PORCENTAGEM COM 

DEFLOCULANTE (%) 

ARGILA < 0,002  14,79 33,10 

SILTE 0,002 - 0,06 30,36 18,64 

AREIA FINA 0,06 - 0,20 49,38 42,66 

AREIA MEDIA 0,20 - 0,60 5,21 5,18 

AREIA GROSSA 0,60 - 2,0 0,26 0,42 

PEDREGULHO 2,0 - 60 0,00 0,00 

 TOTAL   100,00 100,00 

 

Tabela 2: Quantidade que passa na peneira 200 

PARÂMETRO UNIDADE 
VALOR SEM 

DEFLOCULANTE 

VALOR COM 

DEFLOCULANTE  

% Passa # 200 % 71,7 71,55 

D10 mm --- --- 

D30 mm 0,01 0,00 

D60 mm 0,07 0,07 

CNU   --- --- 

CC   --- --- 

É possível observar através da curva granulométrica sem 

defloculante (Figura 31) que aproximadamente 50% do material é composto 

por areia fina, sendo o restante composto predominantemente por silte. A 

condição sem defloculante pode ser considerada a situação mais real, pois em 

estado natural o solo encontra-se livre de agentes químicos dispersantes. 

Já na situação ensaiada com defloculante é possível identificar que 

a quantidade de areia e silte diminuíram aproximadamente 7% e 12% 

respectivamente, enquanto que a de argila aumentou mais de 100%. Isto pode 

ser explicado pelo fato do solo em análise ser constituído por uma grande 



55 

Estruturas de Contenção em Gabiões para Estabilidade de Encostas em Processos Erosivos 

 

______________________________________________________________________ 
G. FINOTTI; M. RIBEIRO; R.TAVARES 

 

parcela de partículas de argila agregadas ao silte e à areia fina, as quais em 

contato com o defloculante se dispersam de tal forma que a granulometria do 

solo seja alterada.  

Portanto pode se concluir que o solo ensaiado deve se comportar 

com uma areia fina siltosa (em seu estado natural e sem defloculante), assim 

como foi pressuposto anteriormente através de analise tátil visual.  

4.1.2 Massa específica dos grãos 

A massa específica dos grãos foi determinada de acordo com a 

norma NBR 6508 – “Grãos de solo que passam na peneira 4,8 mm – 

Determinação da Massa Específica”. A planilha de cálculo referente a este 

ensaio está apresentada no Apêndice A.3. As Figuras 32 e 33 mostram o 

ensaio de massa específica dos grãos. 

 

Figura 32: Ensaio de determinação de massa específica 
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Figura 33: Ensaio de determinação de massa específica 

O resultado obtido para massa específica dos grãos foi:  

 

A densidade dos grãos depende principalmente dos seus 

constituintes mineralógicos. Para os solos mais comuns, a densidade dos 

grãos varia de 2,65 a 2,90 (LAMBE; WHITMAN, 1969). Em solos com elevados 

teores de matéria orgânica a densidade dos grãos é menor já em solos com 

presença de óxidos de ferro o valor esperado é maior. Sendo assim este valor 

está dentro do esperado para este solo.  

4.1.3 Limites de Consistência 

Para caracterizar os solos quanto aos limites de consistência foram 

realizados ensaios segundo as normas NBR 6459 – “Solo – Determinação do 

limite de liquidez” e NBR 7180 – “Solo – Determinação do limite de 

plasticidade”. As planilhas referentes a estes ensaios encontram-se no 

Apêndice A.4. A Figura 34 apresenta os equipamentos utilizados para a 

realização dos ensaios de Limite de Plasticidade e Limite de Liquidez.  
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Figura 34: Ensaio de LP e LL 

Os resultados desses ensaios estão apresentados na Tabela 3. 

Tabela 3: Limites de consistência 

LIMITE DE LIQUIDEZ (%) 37 

LIMITE DE PLASTICIDADE (%) 22 

ÍNDICE DE PLASTICIDADE (%) 15 

Através dos dados mostrados na Tabela 4 é possível notar que 

apesar do solo ser mais arenoso, este apresenta um IP=15% o que infere uma 

plasticidade relativamente alta para areias, provavelmente decorrente da 

presença de argilo-minerais da família das montmorilonitas. 

Fazendo uma análise de toda caracterização, é possível notar na 

Tabela 3 que a quantidade passante na peneira 200 é maior que 50%, 

tratando-se, portanto de um solo fino. Feita a classificação através do Sistema 

Unificado (SUCS) e analisando a Carta de Plasticidade de Casagrande, 

classifica-se o solo como CL (argila inorgânica de baixa compressibilidade), já 

que sua representação na carta encontra-se acima da linha A e à esquerda da 

linha B, como demonstrado na Figura 35. 
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Figura 35: Classificação Carta de Plasticidade de Casagrande do solo em análise 

No entanto, a classificação do solo ensaiado como CL não 

corresponde com o comportamento de resistência ao cisalhamento de um 

material granular fino, como a identificação tátil visual apresenta. Pode-se 

observar que os limites do solo ficaram muito próximos da linha A, sendo que 

abaixo dela a classificação é para siltes, o que seria mais adequado para o solo 

em análise.  O SUCS foi feito com base em solos de países de clima 

temperado e não em solos de clima tropical como o caso em estudo. Sendo 

assim, o resultado dessa classificação não representa o solo em questão. É 

importante então que tal classificação seja usada com mais cautela, atentando-

se sempre às porcentagens das frações granulométricas, aos Limites de 

Consistência e posteriormente aos resultados de resistência e deformação do 

solo. 

4.1.4 Compactação Normal 

Além dos ensaios de caracterização foram realizados ensaios de 

compactação para a determinação do par ordenado umidade ótima e massa 

específica seca máxima (  x ) na energia Normal do Ensaio de Proctor. 
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Esses ensaios foram realizados de acordo com a norma NBR 7182 – Ensaio de 

Compactação. A planilha referente ao ensaio encontra-se no Apêndice A.5. As 

Figuras 36, 37 e 38 demonstram a realização do ensaio de compactação. 

 

Figura 36: Ensaio de compactação 

 

 

Figura 37: Extração do corpo de prova 
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Figura 38: Corpo de prova moldado 

A Figura 39 apresenta a Curva de Compactação do solo ensaiado.  

 

Figura 39: Curva de Compactação 
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A Tabela 4 indica os resultados finais do ensaio de compactação.  

Tabela 4: Ensaio de Compactação 

UMIDADE ÓTIMA (%) 24 

DENSIDADE SECA MÁXIMA (g/cm³) 1,53 

PESO ESPECÍFICO SECO MÁXIMO (kN/m3) 15,30 

GRAU DE SATURAÇÃO (%) 84,21 

 

Através do ensaio de compactação, determina-se a curva de 

compactação, que é a relação entre o peso especifico seco e o teor de 

umidade. No ponto de inflexão da curva é obtido o teor de umidade ótima (wot) 

– Figura 39.   

De acordo com TAKEDA (2006), os valores de umidade ótima para 

solos finos ou siltosos são superiores a 19,5%. Esta afirmação confirma o 

resultado encontrado através da realização desse ensaio, já que, para o solo 

fino analisado a umidade ótima encontrada foi de 24%. 

PINTO (2006) faz uma comparação de curvas de compactação de 

diferentes solos brasileiros, como pode ser observado na Figura 40. 

 

Figura 40: Curvas de compactação de diversos solos brasileiros (PINTO, 2006) 
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De acordo com a Figura 40, a curva de compactação do solo em 

estudo encaixa-se dentro da curva (e) – silte pouco argiloso – o que reforça a 

tese de que ele tem comportamento de um solo fino. 

4.1.5 Moldagem dos Corpos de Prova 

Foram feitos seis corpos de prova para os ensaios de Compressão 

Simples e Cisalhamento Direto, sendo dois para o ensaio de Compressão 

Simples e quatro para Cisalhamento Direto. Entretanto, dos dois corpos de 

prova moldados para a Compressão Simples somente um foi aproveitado, 

enquanto que dos quatro corpos de prova do Cisalhamento Direto um não 

precisou ser utilizado. As planilhas referentes às moldagens encontram-se nos 

apêndices A.6.1 ao A.6.4. A Figura 41 mostra um dos corpos de prova 

moldados e os resultados de umidade, grau de compactação e densidade seca 

estão apresentados na Tabela 5.  

 

Figura 41: Corpo de prova moldado 
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Tabela 5: Resultados da moldagem 

 

CP 

 

UMIDADE 

(%) 

GRAU DE 

COMPACTAÇÃO 

(%) 

DENSIDADE 

SECA 

(G/CM³) 

 

ENSAIO 

1 23,43 98,34 1,50 CISALHAMENTO 

DIRETO 

2 22,71 96,69 1,48 CISALHAMENTO 

DIRETO 

3 23,20 97,46 1,49 CISALHAMENTO 

DIRETO 

6 23,44 96,82 1,48 COMPRESSÃO 

SIMPLES 

4.1.6 Compressão Simples 

Para o solo em estudo foi realizado o ensaio de compressão simples 

(NBR 12770 - Determinação da resistência à compressão não confinada). A 

planilha referente ao ensaio encontra-se no Apêndice A.7. As Figuras 42, 43, 

44 e 45 mostram fases do processo de execução do ensaio.  

 

Figura 42: Moldagem do corpo de prova 
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Figura 43: Corpo de prova moldado 

 

 

Figura 44: Ensaio de Compressão Simples 
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Figura 45: Corpo de prova rompido 

A Figura 46 apresenta o gráfico Tensão x Deformação do ensaio. 

 

Figura 46: Gráfico Tensão x Deformação 
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Os parâmetros obtidos com o ensaio de Compressão Simples estão 

apresentados na Tabela 6. 

Tabela 6: Parâmetros obtidos do Ensaio Compressão Simples 

PRESSÃO AXIAL MÁXIMA (kPa) 218,40 

TENSÃO CISALHANTE MÁXIMA (kPa) 109,20 

MÓDULO DE ELASTICIDADE MÉDIO (MPa) 7,71 

Outros parâmetros ainda podem ser estimados com este ensaio 

como os que estão apresentados na Tabela 7. 

Tabela 7: Parâmetros estimados do ensaio de Compressão Simples 

ÂNGULO DE RUPTURA (°) 64,36 

ÂNGULO DE ATRITO (°) 38,72 

COESÃO (kPa) 52,42 

 

Analisando o ensaio, observa-se que a amostra está na umidade de 

compactação, ou seja, não está saturada e, por conseguinte sofrem o efeito da 

sucção. Por tal motivo os parâmetros de resistência e deformação apresentam 

valores mais elevados, principalmente a coesão, quando comparados com o 

ensaio na condição saturada.  

4.1.7 Cisalhamento Direto 

Foram realizados ainda os ensaios de Cisalhamento Direto Inundado 

(ASTM D3082 – Standard Test Method for Boron in Water) para diferentes 

tensões, conforme apresentado anteriormente no item 3.3.2. As planilhas 

referentes aos ensaios estão apresentadas nos Apêndices A.8.1 a A.8.4.  As 

Figuras 47 a 52 mostram fases do processo executivo do ensaio. 
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Figura 47: Moldagem do corpo de prova 

 

Figura 48: Corpo de prova moldado 
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Figura 49: Transferência do corpo de prova para a caixa de cisalhamento 

 

Figura 50: Ensaio de Cisalhamento Direto 
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Figura 51: Detalhe do Ensaio de Cisalhamento Direto 

 

 

Figura 52: Detalhe da superfície cisalhada 
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Os gráficos Tensão Cisalhante x Deslocamento Horizontal, 

Deslocamento Vertical x Deslocamento Horizontal e Tensão Cisalhante x 

Tensão Normal estão apresentados nas Figuras 53, 54 e 55, respectivamente.  

 

Figura 53: Tensão Cisalhante X Deslocamento Horizontal 

 

 

Figura 54: Deslocamento Vertical X Deslocamento Horizontal 



71 

Estruturas de Contenção em Gabiões para Estabilidade de Encostas em Processos Erosivos 

 

______________________________________________________________________ 
G. FINOTTI; M. RIBEIRO; R.TAVARES 

 

 

Figura 55: Tensão Cisalhante X Tensão Normal 

A Tabela 8 indica os parâmetros efetivos obtidos no ensaio de 

Cisalhamento Direto. 

Tabela 8: Parâmetros efetivos – Ensaio Cisalhamento Direto 

PARÂMETROS DE RESISTÊNCIA 

ÂNGULO DE ATRITO (°) 39,17 

COESÃO (kPA) 3,83 

DESLOCAMENTO (mm) 10,00 

 

O ensaio foi realizado na condição inundada próximo da saturação, 

portanto os resultados são em termos de tensão efetiva. Através da análise da 

Figura 53 percebe-se o aumento da resistência com o aumento da deformação, 

até estabilizar.  

Analisando a Figura 54 nota-se que à medida que se aumenta a 

tensão cisalhante o corpo de prova sob tensão de 50 kPa aumenta de volume 

(efeito de dilatação do solo), enquanto que os demais sofrem redução de 

volume. Ao observar a Figura 55 percebe-se que o valor do coeficiente de 

determinação R² está muito próximo de 1 (R²= 0,9754). Sabe-se que o 
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coeficiente R² varia entre 0 e 1, e quanto mais próximo de 1 mais 

representativo e coerente é o ensaio. 

O valor da coesão encontrado no ensaio de Compressão Simples 

(52,42 kPa) quando comparado com o valor obtido no ensaio de Cisalhamento 

Direto (3,83 kPa) é bem maior devido à influência da sucção na amostra que 

estava na umidade ótima não saturada. 

Observa-se também uma coerência entre o valor estimado para o 

ângulo de atrito pelo ensaio de Compressão Simples (38,72°) e o resultado 

obtido neste ensaio (39,17°). Isto reforça a teoria da Mecânica dos Solos não 

Saturados que afirma que o ângulo de atrito não sofre muita influência da 

sucção. 

Portanto, os resultados obtidos são coerentes com o solo fino 

granular que apresentam ângulo de atrito alto (maior que 30°) e coesão 

pequena.  

4.2 ANÁLISE DE ESTABILIDADE 

Neste item são apresentados os resultados das análises de 

estabilidade quanto ao deslizamento da base, tombamento, capacidade de 

carga da fundação e ruptura global, para três diferentes disposições e 

tamanhos de muros de gabião (caso 1, caso 2 e caso 3). As verificações foram 

feitas utilizando-se as teorias apresentadas nos itens 2.3.1 a 2.3.6, e as 

planilhas de cálculo de cada caso estão apresentadas nos Apêndices B.1 a 

B.3. Devido às condições da encosta, todos os muros possuem 5 metros de 

altura. As estruturas analisadas foram dimensionadas com blocos de seção 1m 

x 1m.  

4.2.1 Caso 1 – Muro de Gabião 

O primeiro caso estudado possui 5 metros de base conforme vê-se na 

Figura 56.  
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Figura 56: Seção transversal do muro de gabião - Caso 1 

A Tabela 9 contém os resultados das análises feitas para esta 

situação. 

Tabela 9: Verificações de estabilidade - Caso 1 

CASO 1 

VERIFICAÇÕES FS 

Deslizamento da base  4,2 

Tombamento  17,1 

Capacidade de Carga da Fundação OK 

Ruptura Global  2,19 

 

Observa-se que os valores dos fatores de segurança para as 

análises de deslizamento da base, tombamento e ruptura global atenderam aos 

fatores mínimos. Quanto à análise de capacidade da fundação, todas as 

condições apresentadas no item 2.3.4 foram atendidas. A Figura 57 mostra a 

superfície de ruptura e seu respectivo fator de segurança, obtidos na análise de 

ruptura global.  



74 

Estruturas de Contenção em Gabiões para Estabilidade de Encostas em Processos Erosivos 

 

______________________________________________________________________ 
G. FINOTTI; M. RIBEIRO; R.TAVARES 

 

 

Figura 57: Análise de ruptura global - Caso 1 

4.2.2 Caso 2 – Muro de Gabião 

A Figura 58 mostra o segundo caso em estudo, que possui 4 metros 

de base.  

 

Figura 58: Seção tranversal do muro de gabião - Caso 2 

Os resultados das análises do caso 2 estão indicados na Tabela 10.  
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Tabela 10: Verificações de estabilidade - Caso 2 

CASO 2 

VERIFICAÇÕES FS  

Deslizamento da base  3,5 

Tombamento  10,5 

Capacidade de Carga da Fundação OK  

Ruptura Global  2,03 

 

Neste caso os fatores de segurança mínimos foram atendidos, assim 

como as condições para capacidade de carga da fundação. A superfície de 

ruptura global e seu respectivo fator de segurança do caso 2 podem ser 

observados na Figura 59. 

 

Figura 59: Análise de ruptura global - Caso 2 
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4.2.3 Caso 3 – Muro de Gabião 

O terceiro caso analisado, como mostrado na Figura 60 possui 5 

metros de base. Os resultados de suas análises podem ser vistos na Tabela 

11.  

 

Figura 60: Seção transversal do muro de gabião - Caso 3 

 

Tabela 11: Verificações de estabilidade - Caso 3 

CASO 3 

VERIFICAÇÕES FS 

Deslizamento da base  3,9 

Tombamento  15,4 

Capacidade de Carga da Fundação OK 

Ruptura Global  2,1 

 

Todas as verificações também foram atendidas para este caso. A 

Figura 61 apresenta o fator de segurança e a superfície de ruptura global. 
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Figura 61: Análise de ruptura global - Caso 3 

 

Ao analisar todas as situações expostas acima, observa-se que o 

caso 2 é aquele em que os fatores de segurança, para os critérios verificados, 

são os mais próximos do limite. Sendo assim, esta é a condição estudada mais 

eficaz e mais otimizada. Observa-se também que a quantidade de gabiões por 

estrutura é a menor, o que reflete em um menor custo de construção. 

É válido ressaltar que neste estudo foram analisadas apenas três 

situações pré-determinadas, podendo ser este gabião ainda mais otimizado 

através de novas disposições e dimensões.  
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4.3 ANÁLISE DE VIABILIDADE 

Este item irá abordar um comparativo entre a construção de um 

muro de contenção do tipo gabião e um muro de gravidade de concreto 

ciclópico (estruturas flexíveis e rígidas, respectivamente). 

Serão comparados o dimensionamento otimizado do muro de gabião 

abordado no item 4.2 deste trabalho com a estrutura também otimizada de um 

muro de concreto ciclópico, a qual será tratada neste item. 

Inicialmente, serão apresentados três casos de muro de concreto 

ciclópico, definindo a mais otimizada dentre elas, e posteriormente, será feita a 

análise de viabilidade técnica e econômica do muro de gabião e de concreto. 

As verificações quanto à estabilidade do muro foram feitas utilizando-se as 

teorias apresentadas nos itens 2.3.1 a 2.3.6, e as planilhas de cálculo de cada 

caso estão apresentadas nos Apêndices C.1 a C.3. 

Para um comparativo condizente, os muros de concreto ciclópico 

estudados apresentarão altura de 5 metros, a mesma altura adotada para os 

muros de gabião, peso especifico de 25 kN/m3, coesão de 100 kPa e ângulo de 

atrito de 45°.  

4.3.1 Caso 1 – Muro de Concreto Ciclópico 

O primeiro caso estudado para o muro de concreto ciclópico 

apresenta uma base com 5 metros, como pode ser visto na Figura 62. Os 

valores obtidos na análise desse muro se encontram na Tabela 12. 
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Figura 62: Seção transversal do muro de concreto ciclópico - Caso 1 

 

Tabela 12: Verificações de estabilidade muro de concreto - Caso 1 

CASO 1 

VERIFICAÇÕES FS  

Deslizamento da base  5 

Tombamento  19,2 

Capacidade de Carga da Fundação OK  

Ruptura Global  2,28 

 

As verificações quanto ao deslizamento da base, tombamento e 

capacidade de carga da fundação foram todas atendidas para este caso. A 

análise de ruptura global também foi feita para este caso, sendo que o fator de 

segurança e a superfície de ruptura global são mostrados na Figura 63. 
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Figura 63: Análise de ruptura global do muro de concreto ciclópico - Caso 1 

4.3.2 Caso 2 – Muro de Concreto Ciclópico 

O segundo caso analisado para o muro de concreto ciclópico possui 

uma base de 3 metros de comprimento, mostrado na Figura 64. A tabela 13 

apresenta os resultados das verificações feitas para essa condição do muro de 

concreto. 
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Figura 64: Seção transversal do muro de concreto ciclópico - Caso 2 

 

Tabela 13: Verificações de estabilidade muro de concreto - Caso 2 

CASO 2 

VERIFICAÇÕES FS  

Deslizamento da base  3,8 

Tombamento  8 

Capacidade de Carga da Fundação  OK 

Ruptura Global  2,1 

 

Como pode ser visto na Tabela 13, todas as verificações feitas para 

este caso de muro de concreto foram atendidas. A Figura 65 mostra tanto o 

fator de segurança quando a superfície de ruptura global obtidas da análise de 

ruptura global para esta situação do muro. 
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Figura 65: Análise de ruptura global do muro de concreto ciclópico - Caso 2 

4.3.3 Caso 3 – Muro de Concreto Ciclópico 

A Figura 66 apresenta o terceiro, e último, caso de muro de concreto 

ciclópico estudado, que possui base de 2,5 metros de comprimento. Os valores 

que representam os resultados das análises feitas estão indicados na tabela 

14. 

 

Figura 66: Seção transversal do muro de concreto ciclópico - Caso 3 
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Tabela 14: Verificações de estabilidade muro de concreto - Caso 3 

CASO 3 

VERIFICAÇÕES FS  

Deslizamento da base  
3,5 

Tombamento  
6 

Capacidade de Carga da Fundação OK  

Ruptura Global  
2,1 

 

Esta situação estudada também apresentou resultados que 

atenderam à todas as verificações realizadas. O fator de segurança e a 

superfície de ruptura global desta análise podem ver vistos na Figura 67. 

 

Figura 67: Análise de ruptura global do muro de concreto ciclópico - Caso 3 

Observando as Tabelas 12, 13 e 14, percebe-se que o caso 3 é o 

que apresenta fatores de segurança mais próximos do limite. Observa-se 
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também que os fatores de segurança dos casos 2 e 3 muito se aproximam, o 

que indica que caso a situação 3 (com 2,5 metros de base) seja ainda mais 

otimizada, os valores de FS pouco mudarão, ou até mesmo passarão a não 

atender aos critérios de verificação. Outro fator que impede a maior otimização 

do caso 3 é o fato de que a inclinação do muro estudado se tornará 

construtivamente inviável, uma vez que a estabilidade do muro pode ser 

afetada por sua acentuada inclinação. Além disso, mesmo que a diferença 

entre os casos 2 e 3 não seja grande com relação aos fatores de segurança 

obtidos, a quantidade de concreto economizada com 0,5 metro a menos na 

seção acarretará em menores custos construtivos para a estrutura. 

Comparando os valores encontrados dos fatores de segurança para 

situações otimizadas dos dois tipos de muro de contenção (Tabela 15), nota-se 

que esses resultados estão bem próximos, com exceção do FS quanto ao 

Tombamento, em que este critério encontra-se mais otimizado para o muro de 

concreto.  

Tabela 15: Comparativo muro de gabião e muro de concreto ciclópico 

VERIFICAÇÕES 
FS 

CASO 2 - GABIÃO CASO 3 - CONCRETO 

Deslizamento da base  3,5 3,5 

Tombamento  10,5 6 

Capacidade de Carga da Fundação  OK OK  

Ruptura Global  2,03 2,1 

 

Fazendo uma comparação da viabilidade econômica, são 

apresentados nos Quadros 2 e 3 as composições de custo unitário do muro de 

gabião e do muro de concreto ciclópico, respectivamente. Os valores utilizados 

na composição foram retirados do TCPO 13 (2010) e os valores de materiais e 

mão de obra foram retirados da Edição 104 da Revista Construção e Mercado 

(PINI, 2010). 
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COMPOSIÇÃO DO MURO DE GABIÃO 

DESCRIÇÃO UNIDADE CONSUMO 
CUSTO UNITÁRIO 

CUSTO TOTAL 
MATERIAL 

MÃO DE 
OBRA 

Gabião (altura: 1m / 
comprimento: 2m / 

diâmetro do fio: 2,70 
mm / dimensões da 

trama: 8mm x 100 mm  
/ largura: 1m / 

revestimento: galfan / 
tipo: caixa / tipo da 
malha: hexagonal) 

m3 8,125 
R$      

100,00 
R$          

105,00 
R$     1.665,63 

Pedra de mão (Rachão) m3 9,75 
 R$         

92,58  
 R$                    

-    
 R$         902,66  

Retroescavadeira sobre 
pneus, potência 

nominal no volante do 
motor: 76 HP, diesel, 
fator de carga médio, 

com caçamba dianteira 
de inclinação simples e 

aplicação geral, com 
capacidade nominal de 
0,96m³, braço padrão, 

profundidade de 
escavação de 4362mm, 

alcance de 
carregamento de 

1732mm 

h prod. 1,6125 
R$  

3.200,00 
 R$          

800,00  
 R$     6.450,00  

Servente h 21,75 
 R$                

-    
 R$               

3,15  
 R$           68,51  

CUSTO/M³ R$     9.086,79 

 Quadro 2: Composição de custo unitário - muro de gabião 
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COMPOSIÇÃO DO MURO DE CONCRETO CICLÓPICO 

DESCRIÇÃO UNIDADE CONSUMO 
CUSTO UNITÁRIO 

CUSTO 
TOTAL 

MATERIAL 
MÃO DE 

OBRA 

Servente h 10 
 R$                

-    
 R$               

3,15  
 R$           

31,50  
Concreto dosado em central 

convencional brita 1 de 25 MPa 
e abatimento de 9+-1 

m3 1 
 R$      

261,29  
 R$             

51,66  
 R$         

312,95  

Fôrma (confecção, montagem e 
desmontagem) de madeira em 
chapa compensada plastificada 

espessura: 10 mm 

m² 3 
 R$         

45,97  
 R$             

23,30  
 R$         

207,81  

Execução de estaca tipo Strauss 
(diâmetro da seção 320 mm / 

carga admissível: 30 t) 
m 3,5 

 R$         
38,02  

 R$             
25,90  

 R$         
223,72  

Mobilização de equipamento 
para execução de estaca 

Strauss 
vb 1 

 R$   
1.200,00  

 R$                    
-    

 R$     
1.200,00  

Retroescavadeira sobre pneus, 
potência nominal no volante do 

motor: 76 HP, diesel, fator de 
carga médio, com caçamba 

dianteira de inclinação simples 
e aplicação geral, com 

capacidade nominal de 0,96m³, 
braço padrão, profundidade de 

escavação de 4362 mm, 
alcance de carregamento de 

1732 mm 

h prod. 1,6125 
 R$   

3.200,00  
 R$          

800,00  
 R$     

6.450,00  

CUSTO/M³ 
R$     

8.425,98 

Quadro 3: Composição de custo unitário - muro de concreto ciclópico 

Levando-se em conta que as seções dos muros de gabião e 

concreto ciclópico escolhidos tem 11 m² e 9 m², seus custos por metro linear 

são R$ 99.954,72 e R$ 75.833,82, respectivamente. No entanto, é importante 

que outros critérios sejam analisados para a determinação da melhor estrutura 

a ser adotada na encosta em questão. Além da viabilidade econômica, devem 

ser considerados ainda fatores técnicos e ambientais como: rapidez e 

facilidade de execução, disponibilidade de mão de obra especializada, 
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flexibilidade e acomodação da estrutura, capacidade drenante e 

sustentabilidade.  

O sistema de execução do muro de gabião, quando comparado com 

o muro de concreto ciclópico, requer menos etapas; basta montar as telas 

metálicas e preenche-las com as pedras. O muro de concreto ciclópico precisa 

de fôrma, concretagem e colocação das pedras de mão, tendo ainda que se 

esperar a cura do concreto. O gabião depois de montado já está pronto para o 

serviço de aterro. Todavia, o muro de gabião exige uma fundação em colchão 

Reno (gabião de base), feito em camadas menores, pois as pedras se 

acomodam aos poucos às pressões do talude. Já o muro de concreto, depois 

de curado e tendo atingido a resistência necessária, permite um aterramento 

mais rápido e intensivo. Ainda assim, o tempo de execução do muro de 

concreto ciclópico é bem maior do que o tempo para a execução do muro de 

gabião.  

Como citado no item 2.2.2 deste trabalho, o muro de gabião é uma 

estrutura prática que pode ser construída com ou sem equipamento mecânico, 

não exigindo mão de obra especializada para sua construção. Entretanto, o 

muro de concreto ciclópico requer maiores cuidados no que diz respeito à sua 

execução, como na confecção de fôrmas, execução do cimbramento e 

concretagem, exigindo ainda que se tenha uma central de concreto próxima à 

obra, o que neste caso é praticamente inviável já que a localização da encosta 

é em zona rural e o volume demandado de concreto é baixo para que se tenha 

uma infraestrutura deste porte.  Portanto, dentro desta análise, o valor do frente 

do concreto usinado de Goiânia ao local em questão (aproximadamente 100 

km) deve ser considerado, o que elevaria substancialmente o valor da estrutura 

de concreto ciclópico.    

No que diz respeito à permeabilidade das estruturas analisadas, o 

muro de concreto ciclópico é impermeável, sendo, portanto imprescindível à 

execução de um sistema adequado de drenagem como o sistema com 

barbacãs e dreno do muro ligado a uma camada de areia drenante. Já a alta 

permeabilidade dos gabiões alivia as pressões hidrostáticas do talude, e sua 
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flexibilidade absorve eventuais acomodações e deformações do terreno sem 

ocasionar danos à estrutura do muro.  O muro de concreto ciclópico é uma 

estrutura rígida e não permite acomodações do terreno, podendo entrar em 

colapso caso estas ocorram. Vale ressaltar ainda, que a encosta está 

localizada na margem de um córrego, sujeita às variações do nível d’água, 

exigindo, portanto uma maior capacidade drenante da estrutura.  

A estrutura do muro de gabião permite uma grande interação com o 

meio ambiente, permitindo o crescimento de plantas e gramíneas em sua 

superfície. Este fato pode contribuir para a amenização do processo erosivo em 

que se encontra a encosta em questão.  

5 CONCLUSÃO 

Pode se concluir então que a partir da análise de viabilidade 

econômica, o muro de concreto ciclópico foi mais viável para as situações 

abordadas. Não obstante, quando é analisada a viabilidade técnica e 

ambiental, o muro de gabião se mostra mais adequado. Portanto, é válido 

ressaltar que embora os custos relativos a alguns tipos de obra sejam 

determinantes para a escolha da contenção a utilizar, outros critérios técnicos 

também são relevantes, e podem inviabilizar alguns desses tipos. Fatores 

como: rapidez e facilidade de execução, disponibilidade de recursos e mão de 

obra, flexibilidade e acomodação da estrutura, permeabilidade e 

sustentabilidade são de suma importância para a determinação do melhor tipo 

de estrutura a ser adotado para uma obra de recuperação ambiental.  

Durante a análise dos resultados obtidos através dos ensaios de 

granulometria e limites de consciência, encontrou-se uma dificuldade para a 

classificação do solo estudado. O sistema de classificação usado, o SUCS 

(Sistema Unificado de Classificação dos Solos), baseia-se em solos típicos de 

clima temperado. Tal fato pode ter influenciado na divergência entre a 

classificação obtida pela análise tátil visual e pelos parâmetros mecânicos 

obtidos pelos ensaios de compressão simples e cisalhamento direto, em 
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relação à classificação obtida pelo SUCS. Sugere-se a criação de novos 

sistemas que melhor se adequem a solos de clima tropical. 

Em suma, nota-se a grande importância da correta realização dos 

ensaios de caracterização e obtenção de parâmetros de resistência e 

deformação para o dimensionamento de estruturas de contenção. Pois, uma 

vez definidos erroneamente tais parâmetros, a estrutura dimensionada não 

representará a real situação analisada, podendo colocar em risco a própria 

estrutura e o que estiver ao seu redor. A correta escolha do tipo de contenção 

também é de relevante importância. Assim, antes de qualquer projeto de 

contenção de taludes, devem ser elaborados estudos de viabilidade 

econômica, técnica e ambiental, a fim de se desenvolver critérios para a 

escolha mais adequada à situação. 

A seguir são apresentadas algumas sugestões para futuros 

trabalhos. 

Note-se que o muro de gabião não se mostrou mais econômico para 

as três situações analisadas neste trabalho, mas tal estrutura poderia ser ainda 

mais otimizada. Sendo assim, talvez, com novas disposições e dimensões, os 

custos do muro de gabião poderiam ser reduzidos e a estrutura seria mais 

viável também economicamente.  

Conforme visto no item 2.3.6, para o dimensionamento de estruturas 

de gabião é necessário que seja feita a análise quanto à ruptura interna. Tal 

análise não foi feita neste trabalho, mas sugere-se que para futuros estudos ela 

seja levada em consideração para que se obtenha um dimensionamento mais 

eficaz e seguro.  

Após a realização deste trabalho, percebe-se ainda a necessidade 

de maiores estudos quanto à análise paramétrica com a influência da variação 

do nível d’água em estruturas de contenção às margens de cursos d’água. É 

sugerido que esta análise seja feita. 
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A.2) Ensaio de granulometria com defloculante 
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A.3) Ensaio de massa específica 
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A.4) Limites de consistência 
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A.5) Compactação Normal 

 

 

 

 

 

 

 

 



103 

Estruturas de Contenção em Gabiões para Estabilidade de Encostas em Processos Erosivos 

 

______________________________________________________________________ 
G. FINOTTI; M. RIBEIRO; R.TAVARES 

 

A.6) Moldagem  

A.6.1) Moldagem 1 
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A.6.2) Moldagem 2 
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A.6.3) Moldagem 3 
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A.6.4) Moldagem 6 
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A.8.2) Consolidação 2 
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A.8.3) Consolidação 3 
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A.8.4) Consolidação 4 
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APÊNDICE B – Dimensionamento Muro de Gabião  

B.1) Caso 1 
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B.2) Caso 2 
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B.3) Caso 3 
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APÊNDICE C – Dimensionamento Muro de Concreto Ciclópico  

C.1) Caso 1 
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C.2) Caso 2 
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C.3) Caso 3 
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