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RESUMO 
Muitos dos casos relatados na literatura sobre instabilização de muros de contenção destinados a 
arrimar massas coluvionares podem estar associados ao inadequado dimensionamento do filtro 

integrado ao sistema drenante disposto junto ao tardoz da estrutura. A configuração estrutural dos 
colúvios na maioria das vezes bastante heterogênea  poderia promover, junto com as condições de 

fluxo ao qual está submetido o maciço, situações críticas para o processo de filtração as quais 
poderiam implicar na colmatação destes filtros, como processos de sufusão ou de erosão interna no 

arcabouço do solo ou ainda pela ocorrência de filtração em suspensão.  

ABSTRACT 
Many of the cases discussed on the literature regarding to instabilization of earth retaining 

structures destined to hold coluvion masses could be associated with the inadequate design of the 
filter integrated to the drainage system disposed together with the posterior side of the wall. This soil 

structure most of the times is very heterogeneous what could promote, together with the flow 
conditions which the whole system is subject to, critical situations for the filtration process, what 

could imply on the clogging of these filters as suffusion process or internal erosion on fabric soil or, 
yet, by the occurrence of in-suspension filtration conditions.  

 
 
1 INTRODUÇÃO 
 
O problema da estabilização de taludes coluviais é função de diversos fatores que atuam 
simultaneamente sobre o sistema e da sinergia entre eles. Dentro deste contexto, residem as diversas 
situações em que a percolação da água no terreno interfere de forma deletéria na estabilidade destes 
taludes, reduzindo a resistência do maciço: 
?? pelo desenvolvimento de forças de percolação de determinada magnitude ao longo de superfícies 

potenciais de ruptura, muitas vezes condicionadas por caminhos preferenciais de fluxo, quando o 
sentido destas forças devidas à percolação é desfavorável no que diz respeito à estabilidade geral; 

?? pela redução da coesão aparente (sucção) através do encharcamento dos solos não saturados; 
?? pelo aumento do peso do material (saturação do maciço); 
?? pela ação erosiva interna (ocorrência de “piping” ou voçorocamento). 
Como as características das condições de fluxo e do estado de saturação do terreno dependem do 
desempenho dos sistemas drenantes envolvidos, estes últimos assumem um papel preponderante no 
que concerne à estabilidade do maciço.  
 Reforça a necessidade de um sistema drenante eficaz o fato de as movimentações de massas 
coluvionares estarem associadas aos altos índices pluviométricos que acarretam a perda da resistência 
proporcionada pela sucção, que é, muitas vezes, um dos fatores responsáveis pela estabilidade de 
colúvios acima do lençol freático, possibilitando a sua permanência mesmo em terrenos de inclinação 
acentuada (Lacerda 2002). Como exemplo, pode-se citar a instabilização de um muro em gabiões de 5 
metros de altura construído no pé de um extenso colúvio na margem da rodovia BR-277 entre Curit iba 
e Joinville, relatado por Lacerda em 2000 e ilustrado na Figura 1. Como descrito por este autor, a 
ruptura ocorrida em 1995 ocorreu durante um período de precipitações excepcionais, que também 
ocasionaram o colapso de outras estruturas locais e conseqüentemente a interdição da via por três dias. 
Inspeções realizadas logo após a ruptura constataram uma redução drástica da capacidade drenante do 
sistema filtro/dreno coalescente ao tardoz da estrutura, o que tornou o nível d’água aflorante.  



 

Figura 1 Muro em gabiões rompido na BR-277 (Lacerda 2000). 
 

Para que os sistemas drenantes exerçam adequadamente a sua função de coleta e condução da água 
de percolação, elementos filtrantes devem ser acoplados a eles a fim de que partículas de solo não 
obstruam sua estrutura, permitindo a livre passagem da parte fluida que se dirige ao elemento 
drenante. Um dos elementos de filtro mais utilizados pela facilidade e praticidade de aplicação é o 
geotêxtil, produto geossintético geralmente de alta permeabilidade e boa capacidade de retenção. 

Tendo em vista a estrutura peculiar dos solos em questão, alguns dos problemas ocorrentes 
poderiam estar associados à inadequada concepção e dimensionamento dos filtros de geossintéticos 
empregados no sistema drenante junto ao tardoz do muro de contenção ou contíguo a um outro sistema 
drenante adotado, e não à incompatibilidade destes filtros com o problema. A heterogeneidade 
estrutural específica de certos tipos de colúvio, como será abordado adiante, propicia o 
desencadeamento de certos fenômenos no arcabouço do solo que influenciam diretamente o 
mecanismo da filtração, e que quando não corretamente previstos e considerados podem conduzir ao 
colapso da estrutura. 

O presente trabalho tem como proposta discutir como a estrutura composicional dos colúvios 
associado às características de fluxo ocorrentes ou determinadas por ela, influenciam os processos de 
filtração e drenagem de sistemas adotados para tal fim, promovendo situações críticas no 
desenvolvimento de suas funções. Pretende-se ainda discutir a concepção dos sistemas drenantes e o 
dimensionamento de filtros de geotêxteis para esta aplicação, destacando-se a importância de que este 
dimensionamento seja efetuado em função da estrutura do solo a filtrar.  

2 ORIGEM DOS COLÚVIOS 
 
Colúvios são deposições terrosas ou de detritos rochosos que se acumulam em vertentes ou sopés de 
encostas mais ou menos acentuadas, transportados principalmente pela ação da gravidade. Também 
denominados depósitos de encostas, são oriundos sobretudo da mobilização do regolito (materiais 
inconsolidados que recobrem o relevo) formados pela alteração in situ  do substrato rochoso (elúvio) 
pelos denominados processos de encosta, que seriam os agentes que promovem o seu transporte. 

Apesar de normalmente associados a episódios de desequilíbrios de encostas rochosas alteradas por 
processos de intemperização, como colocado pela definição anterior e o que os associa a uma origem 
residual, os colúvios podem ser gerados pela desestabilização de solos sedimentares, sendo muitas 
vezes estes próprios solos originários de processos de coluvionamentos pretéritos que dão seqüência a 
eventos deposicionais subseqüentes. A formação dos colúvios e as diversas modalidades em que estes 
podem se apresentar, bem como a influência dos processos que os geraram em sua estrutura e 
composição serão discutidas no item que se segue com uma abordagem mais detalhada. 

Dada a gama de fenômenos distintos envolvidos em sua formação e a escassez de trabalhos com a 
apreensão de identificar e classificar as diversas possibilidades de ocorrências coluvionares ou que 
definam o termo com a possível precisão que este permita, são constatadas diversas divergências na 
consideração das unidades morfológicas englobadas no conceito de colúvio, sendo também raras as 
discussões que tratem de sua composição estrutural e como esta é alterada pelos processos de encosta 



envolvidos. O termo genérico colúvio agrega em sua definição solos com características estruturais 
bastante diversas que tem em comum apenas o fato de serem originários da instabilização de regiões 
de escarpas abruptas ou de terrenos com uma conformação relativamente íngreme. Um dos focos deste 
trabalho é distinguir as características inerentes a cada um dos tipos de colúvio, associando-os às 
características do terreno de origem e aos episódios de desestabilização que o formaram e atribuir um 
tratamento especializado aos solos coluvionares que possam desencadear situações críticas para o 
problema que se deseja tratar. 

Dentro desta discussão, cabe ressaltar que muitos autores tratam pelo termo aluvião os solos 
coluvionares formados pela lixiviação das encostas promovida sobretudo pelo fluxo laminar de origem 
pluvial. Em concordância com a definição geológica de aluvião, para o qual a extensão da significação 
compreende apenas os depósitos fluviais detríticos de origem recente (Suguio 1998), as deposições 
promovidas pelo desgaste das encostas pelas águas precipitadas constituem uma modalidade de 
colúvio, sendo que a única possibilidade de associação destas formações totalmente distintas seria na 
ocorrência de deslizamentos em deposições aluvionares, que iriam constituir um colúvio em cotas 
inferiores ou nas porções basais das encostas. Deixado de lado as interferências conceituais dos 
termos, a coesistência de deposições aluviais e coluviais já foi observada em diversas regiões, onde 
perfis de uma e outra formação se interdigitam. Os solos aluviais são normalmente identificados pela 
ordenação granulométrica de sua sedimentação, onde diversas camadas são formadas na ordem 
decrescente dos diâmetros das partículas.  

Outra situação inserida dentro da classificação atribuída aos solos coluvionares é o da corrida rápida 
de detritos. Estas avalanches envolvem geralmente massas constituídas por mistura de solo e rocha 
provenientes da acumulação de corpos de talus em condições de estabilidade precária ou então da 
mobilização das camadas superficiais de um típico perfil de alteração de manto. São escorregamentos 
bruscos que se iniciam na forma de escorregamento normal, mas que se tornam acelerados devido à 
elevada inclinação e extensão da encosta na qual ocorrem, agravados pelo estado de saturação e 
fluidez da massa (Guidicini e Nieble 1983).  

Ainda, outro termo recorrente em textos de geomorfologia que exprime a diversidade e a 
complexidade, bem como a conformação geométrica que estas deposições normalmente assumem é o 
de rampas de colúvio, complexos originados por sucessivos episódios de coluviação, por segmentos 
erosivos e deposicionais, convergentes em direção ao eixo das depressões do relevo, envolvendo 
retrabalhamentos parciais dos colúvios mais antigos e o reafeiçoamento da topografia (Cunha e Guerra 
1998). As feições em rampa ganham importância no modelado das encosta dos trópicos úmidos, 
especialmente porque configuram em superfície e subsuperfície relações intrínsecas à dinâmica das 
cabeceiras de drenagem em anfiteatros, que são feições características do relevo no Sudeste brasileiro 
(Cunha e Guerra 1998). As características geométricas das cabeceiras de drenagem em anfiteatro 
condicionam fortemente os processos de escoamento de água e o transporte de sedimentos. As áreas 
côncavas das cabeceiras de drenagem em anfiteatros concentram fluxos de água subsuperficiais, 
favorecendo o aumento da poropressão e a geração de fluxos superficiais saturados na sua porção 
inferior que, quando intensificados durante períodos de elevada pluviosidade, podem produzir rupturas 
nestas áreas. Atuam, do mesmo modo, na convergência do material intemperizado e pedogeneizado 
nas encostas, removido para jusante por diferentes processos como rastejamento (creep), erosão 
superficial hídrica e em lençol, tendendo a desenvolver um espesso pacote deposicional. Por esta 
terminologia (rampas de colúvio), fica explicitado a íntima relação entre o fluxo de água no maciço e 
os processo de alteração da conformação topográfica e de instabilizações. 
 
3 ESTRUTURA DO SOLO 

 
As propriedades físicas, mecânicas e a granulometria dos colúvios estão intrinsecamente ligadas ao 
tipo de instabilização que os gerou e às características do terreno do qual este é oriundo.Quando 
proveniente da instabilização de encostas naturais intactas, três situações podem ser contempladas. Em 
uma delas, o colúvio se desprende do maciço se desloca como um corpo rígido, acomodando-se 
praticamente íntegro no sopé ou em patamares da encosta e mantendo a sua estrutura original. Daí 
muitas vezes a dificuldade em diferenciar colúvios do material do qual é proveniente. Entretanto, é 
comum observar-se entre o coluvião superior e o solo residual inferior um complexo de linha de seixos 



que delimita o seu contato, comumente denominado de “stone lines”, permitindo a identificação da 
interface entre as unidades. Em outra situação, os colúvios seriam formados pela lixiviação das 
encostas promovida sobretudo pelo fluxo laminar de origem pluvial, compondo situações de deposição 
gradual, que acrescentam delgadas lamelas de solo predominantemente fino a cada evento. 

As encostas intactas podem colapsar na forma desagregada, o que provoca uma alteração estrutural 
devido ao empolamento imposto pelo próprio movimento de instabilização, o que seria uma das 
explicações dadas ao fato de os colúvios apresentarem um índice de vazios nitidamente superior ao do 
solo originário (Lacerda 2002). A esta forma de ocorrência coluvionar é que se destina o enfoque deste 
trabalho por caracterizar um solo potencialmente problemático no que concerne à filtração. Sua 
composição heterogênea constituída por grãos avulsos, grumos, pequenos blocos de solo intactos e até 
mesmo por matacões de rocha, formam um arcabouço composto por grandes vazios que permitiria o 
desencadeamento de um processo sufusivo ou um fluxo de partículas em suspensão através de canais 
preferenciais de percolação constituídos por estes mesmos vazios, em função das condições 
hidráulicas que está submetido o maciço.  

Ressalta-se ainda que uma massa coluvionar não é formada apenas por um processo estanque, 
podendo ser fruto de diversos processos de instabilização desencadeados por mais de um dos 
fenômenos distintos relatados anteriormente. É comum a observação da alternância de camadas de 
deposição por erosão laminar com camadas de deposição de outra natureza (p. e., escorregamentos) e, 
no caso dos colúvios altamente porosos descritos anteriormente, pode haver intrusões na matriz pré-
existente por partículas transportadas pela ação erosiva das águas pluviais, corroborando ainda mais 
para uma composição estrutural totalmente aleatória destes solos e indo acarretar nos problemas 
supracitados e que, como já dito, serão posteriormente explorados. 

Outra possível forma de instabilização a ser considerada são os escorregamentos das próprias 
deposições coluvionares. Os colúvios estão sujeitos a escoamentos intermitentes cuja velocidade é 
função das condições naturais e das intervenções a que estão sujeitos os taludes por eles compostos, 
sendo estes escoamentos deflagrados sobretudo pela ação da gravidade, intervindo porém as oscilações 
térmicas e de umidade (Guidicini e Nieble 1983). Sendo sujeitos à movimentação e considerando que 
um perfil de solo coluvionar pode ser composto por deposições originarias de períodos distintos, o 
extrato mais superficial não é necessariamente mais recente que a camada subjacente, pois muitas 
vezes ocorre alteração da ordem de deposição por escorregamentos posteriores (Fonseca 2002). 

  
 

4 MECANISMOS DE FILTRAÇÃO 
 
Fatores tais como a estrutura do elemento de filtro (geotêxtil), a natureza do meio a filtrar e as 
condições de solicitação impostas ao sistema, influenciam o comportamento em filtração (Vidal e 
Urashima 1999).  

As propriedades da estrutura do geotêxtil que exercem influência sobre os mecanismos de filtração 
são a espessura e as suas características porométricas, determinadas pela porosidade, dimensão e 
forma dos poros e a sua distribuição ao longo da manta. 

Nos geotêxteis tecidos, a retenção ou passagem de uma partícula já é definida em um primeiro e 
único confronto, dada a sua estrutura bidimensional. A partícula retida na superfície pode bloquear um 
vazio, dependendo de sua dimensão, ou ainda compor um arranjo com outras partículas que cheguem 
simultaneamente ou que venham a se aglutinar posteriormente a ela. A conformidade estrutural desta 
modalidade de geotêxtil confere uma regularidade de tamanho e forma aos seus poros. 

Já nos geotêxteis não-tecidos agulhados, além do confronto de superfície, a partícula que se dirige 
ao filtro poderá enfrentar outros confrontos durante a passagem através da espessura do geotêxtil, caso 
não seja retida no primeiro contato. Nesses materiais, os poros apresentam tamanhos e formas 
variadas, compondo uma manta através de um arranjo aleatório onde os elementos de composição 
(filamentos) apresentam poucos pontos de contato, a menos da aplicação de um nível de tensões de 
compressão significativo. Assim, devido a esta conformação estrutural bastante vazada e devido à 
variação da forma e dimensão dos vazios em todas as direções, a probabilidade de uma partícula que 
atravesse a superfície do filtro defrontar novas barreiras que impeçam a sua migração aumenta 
consideravelmente. 



No que concerne à influência do meio a filtrar no comportamento em filtração, os meios porosos 
podem ser divididos em três grupos que determinam as condições em que este processo vai ocorrer: 
material a reter bem graduado,  material uniforme e material mal graduado mas não uniforme. 

A situação mais crítica ocorre para os materiais mal graduados e não uniformes, que é o caso de 
alguns colúvios como foi colocado na seção anterior. Nestes solos, pode ocorrer o fenômeno da 
sufusão, que seria a perda do particulado fino pelos canalículos constituídos pelas partículas de 
dimensões maiores em função das condições de fluxo, conforme ilustra a Figura 2a. Na possibilidade 
de ocorrência de sufusão é necessária a realização de uma avaliação criteriosa entre reter ou permitir a 
passagem destas partículas, decisão esta tomada em concordância com condições que definem o 
problema. 

 

        (a)               (b)
Figura 2 Esquema dos processos de sufusão e erosão interna no solo (John 1987). 

 
Caso a perda do particulado fino implique em um processo que possa acarretar na desestabilização 

do solo à montante do filtro, deve ser avaliado o interesse do elemento de filtro ser dimensionado 
visando à retenção desta parcela granulométrica com tendência à migração, aliado a medidas de 
redução da força de percolação. Vale ainda destacar que os processos de desestabilização de maciços 
promovidos por processos de instabilização interna do solo normalmente estão associados a sua 
susceptibilidade a erosão interna, (freqüente nos solos colapsíveis) e não a processos de sufusão 
(Figura 2b). 

Assim, a opção pela retenção ou não das partículas em um processo de sufusão está mais atrelada 
aos benefícios ou prejuízos que uma redução da condutividade hidráulica promovida pela sua 
deposição na superfície do filtro pode propiciar. Sua retenção poderá tanto beneficiar as condições de 
filtração através da redução da permeabilidade na interface com o filtro que pode ser salutar, caso 
implique em uma redução de velocidade do fluxo aceitável (e logo das forças de percolação), ou impor 
um aumento excessivo das poropressões na massa de solo pela obstrução dos canais que permitem o 
escoamento, sendo esta última a possibilidade mais provável. Os geotêxteis com uma estrutura 
relativamente aberta são os mais indicados para um solo potencialmente sufusivo, porém deve ser 
estimada na ocasião do dimensionamento a redução da condutividade hidráulica que o filtro irá 
inevitavelmente sofrer com o tempo, mesmo quando a abertura de filtração é muito maior que a faixa 
granulométrica que será permitida a passagem. A interação elétrica entre os filamentos do 
geossintéticos e as partículas argilosas pode induzir a um processo de retenção pelo filtro mesmo de 
partículas bem menores que seus poros. Por outro lado, a retenção das partículas induz a formação de 
um pré-filtro, geralmente mais permeável que o solo a montante. Como já dito, sendo este processo 
inevitável, deve-se avaliar então, qual o nível de redução da permeabilidade aceitável que não 
implique no comprometimento das funções do filtro. 

Em canais de estrutura mais aberta a filtração em suspensão constitui outra situação crítica sendo 
associada tanto à estrutura do solo a filtrar quanto às condições hidráulicas definidas pelo meio. Este 
fenômeno consiste na deposição, na superfície do filtro, de partículas transportadas por um meio fluido 
onde se encontram em baixa concentração relativa. Esta deposição é promovida pela perda de carga 
que ocorre quando estas partículas se deparam com um meio de menor condutividade hidráulica, 
representado neste caso pelo próprio corpo do filtro (Vidal e Urashima 1999). A redução da 
condutividade hidráulica que o filtro irá sofrer com o tempo pela obstrução de sua estrutura, mesmo 



quando a abertura de filtração é muito maior que a faixa granulométrica a reter, também é devida a 
interação elétrica entre os filamentos do geossintéticos e as partículas finas (argilosas) que induz a um 
processo de deposição junto à superfície interna do filtro, como já foi comentado anteriormente. 
Normalmente, os casos de colmatação física observados estão associados a processos desta natureza. 
Em especial em estruturas de contenção em muros de gabiões, uma situação de filtração em suspensão 
pode ser deflagrada por falhas na concepção e execução da obra, principalmente pelo preenchimento 
inadequado da região imediatamente posterior ao tardoz, transformando o que seria um problema de 
filtração em meio poroso num problema de filtração em suspensão. 
 
5 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 
Quando o solo a ser contido é de natureza coluvionar, uma atenção especial deve ser dirigida à 
estrutura do solo, tendo em vista os diversos problemas no processo de filtração que podem ser 
decorrentes da heterogeneidade de sua composição. Como discutido, a estrutura do material pode ser 
responsável por insucessos relacionados a falhas no sistema drenante, mesmo em casos de filtros 
dimensionados seguindo os critérios pragmáticos destinados para tal fim (métodos convencionais 
baseados no critério da retenção) e executados corretamente.  

Uma estrutura instável internamente, com risco de sufusão ou erosão interna ou uma estrutura que 
apresenta canais de fluxo preferenciais que permita o desenvolvimento de um processo de filtração em 
suspensão, poderia interferir na estabilidade da estrutura de contenção destinada a arrimá-lo através do 
comprometimento do sistema drenante que lhe é associado, que na maioria das vezes é idealizado sem 
nenhum compromisso com a conformação estrutural do solo e os problemas que podem advir desta 
configuração, mesmo porque a maioria dos métodos disponíveis não contemplam estas possibilidades. 

O bom desempenho dos filtros em sistemas drenantes em estruturas de contenção depende de um 
conjunto de medidas que vão desde a análise da estrutura do solo a filtrar e a concepção de projeto 
mais conveniente, até a qualidade do dimensionamento e da execução em campo. 

Vale ressaltar ainda que a capacidade de retenção de filtros de geotêxteis está intimamente ligada ao 
gradiente hidráulico e as tensões verticais efetivas, sendo que este primeiro determina as forças de 
percolação atuantes. Cazzuffi (2002)  mostra que uma interface estável pode tornar-se instável em 
função do acréscimo do gradiente hidráulico, o que reforça a necessidade da diminuição das forças de 
percolação.  
 
AGRADECIMENTO 
   A CAPES pelo suporte financeiro. 
 
REFERÊNCIAS  
Cazzuffi, D.A., Mazzucato, A., Moraci, N. The use of geotextiles as filters in unstedy flow conditions. 

7th I.C.Geosynthetics. Nice, França,.2002, pp. 
Cunha, S. B., Guerra, A.J.T.  Geomorfologia do Brasil. BCD União de Editoras S.A. . Rio de Janeiro, 

1998, 392p. 
Fonseca, A P. Resistência ao cisalhamento de solos coluvionares de diferentes idades. XII 

COBRAMSEG. São Paulo, Brasil, 2002, pp. 
Guidicini, G., Nieble, C. Estabilidade de Taludes Naturais e de Escavação. Editora Edgard Blücher 

LTDA. São Paulo, 1983, 194pg. 
John, N. W. M. Geotextiles Black and Son Ltd. Glasgow and London, Inglaterra, 1987, 347 pg. 
Lacerda, W. Previsão e Desempenho x Comportamento Real de Talude, Previsão de Desempenho x 

Comportamento Real.,ABMS/NRSP, São Paulo, 2000, pp.45-52.  
Lacerda, W. Comportamento Geotécnico de Massas Coluviais, Geossuĺ 2002. Joinville, Brasil, 2002, 
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