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CONTENÇÃO DE TALUDES COM GRAMA 

CONTAINING SLOPES WITH GRASS 

Resumo 

O aumento desordenado da população nas cidades, principalmente em áreas 

urbanas, faz com que se instalem em áreas risco, modificando a geometria do 

terreno, o transformando em fraco, retirando sua proteção de vegetação, facilitando 

um escorregamento. A contenção é uma forma de preservar a integridade do talude, 

o mais natural o talude for, menor chances de ocorrer um deslizamento ou 

escorregamento, e se houver uma proteção vegetal, ela conterá erosão, absorvendo 

a umidade do solo aumentando assim a sua resistência. A estabilização em taludes 

com grama é uma das técnicas mais conhecida e tem suas vantagens contrapostas 

em relação a outros tipos de contenção de taludes no mercado, como por exemplo a 

mão-de-obra que não precisa ser especializada. Essa pesquisa teve como finalidade 

analisar alguns tipos de gramas, suas características e seu desempenho em cada 

caso para solucionar o problema da instabilidade, e impondo as condições de 

drenagem e sua manutenção. 

Palavras-chave: Contenção com grama, Deslizamento, Estabilização. 

1. INTRODUÇÃO 
        Os desastres naturais ganharam destaque nas últimas décadas devido aos 

impactos sociais e econômicos decorrentes de sua ocorrência e da expansão 

urbana sem regulação nas cidades (CASTRO, 1996, p.182). 

As grandes metrópoles convivem com questões de crescimento 

desordenado, ocupação irregular em áreas de risco, retirada de vegetação 

em taludes naturais, cortes e aterros inadequados em encostas (MENEZES, 

2011, p. 1).  

Para Rodrigues (1998 apud TABALIPA; FIORI, 2008) o revestimento vegetal 

é o meio mais simples e eficiente de proteção de taludes contra a erosão provocada 

pelas águas da chuva e do vento. 



2. OBJETIVO 

Temos como objetivo principal analisar a função dos três tipos de gramas na 

contenção do talude, mostrando as suas vantagens e desvantagens e assim 

apresentar a mais apropriada para conter a erosão. 

3. METODOLOGIA 

A pesquisa teve como etapa inicial levantamento de informações e 

bibliografia referente ao tema tratado. A busca das informações está ocorrendo 

através de livros, artigos, e teremos contato com empresas fornecedoras de grama. 

4. DESENVOLVIMENTO 

De acordo com Campos (2011), nas áreas de ocupação desordenada, os 

processos mais frequentes são os escorregamentos, que podem ser potencializados 

por agentes como cortes no terreno, desmatamento, aterros mal executados, entre 

outras causas.  

Com a execução de cortes no solo, há remoção da cobertura 

vegetal, que desempenha uma função primordial na proteção do solo contra 

erosão, reduzindo o impacto das gotas da chuva e oferecendo resistência 

ao escoamento superficial (SANTOS, 2015, p. 9). 

A proteção vegetal ou revestimento vegetal de taludes de aterro tem a função 

de minimizar e estabilizar os processos erosivos garantindo assim a estabilidade das 

estruturas. (CARVALHO et. al. 2012). 

Grama esmeralda possui um crescimento lento, o que dificulta seu 

estabelecimento, podendo isso ser uma vantagem na manutenção por exigir menor 

frequências de cortes em relação a algumas outras gramíneas (CARRIBEIRO,2001). 

Grama Batatais possui um crescimento excessivo no verão, com alta produção de 

sementes, exigindo alta manutenção de poda (LORENZI e SOUZA, 2001; FREITAS 

et. al., 2002). De acordo com Santos (2012), o Capim Vetiver possui rápido 

crescimento fazendo com que esse seja considerado mais apropriado para 

estabilização de encostas em comparação com outras plantas. 

5. RESULTADOS PRELIMINARES 

Analisamos que a contenção do talude com grama é a forma mais barata, 

possuindo pouca manutenção e fácil mão-de-obra. A grama mais apropriada para 



conter a erosão ainda não foi definida, contudo sabemos que para se ter um bom 

resultado na contenção e preciso levar em conta o tipo de solo e o clima do local a 

ser realizado o procedimento. 
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