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RESUMO 

 

 

A aplicação de métodos probabilísticos em análises geotécnicas tem se tornado 

indispensável quando se deseja otimização, segurança e confiabilidade nos projetos. 

Porém, a definição dos parâmetros geotécnicos (média, desvio padrão e coeficiente de 

variação) e dos modelos estatísticos adequados (funções de distribuições de 

probabilidade) torna-se uma tarefa árdua e desafiadora, visto que na maioria das vezes se 

dispõe de um número limitado de dados. Na busca por contornar tais dificuldades, a 

utilização de softwares estatísticos, como o R, surge como ferramenta indispensável 

quando se deseja obter parâmetros e modelos estatísticos adequados. Como contribuição 

para bibliografia técnica e aplicação de técnicas estatísticas com apoio do pacote 

fitdistrplus acoplado ao software R, o presente estudo realizou o tratamento e modelagem 

estatística de 42 resultados de ensaios triaxiais (peso específico, coesão e ângulo de 

atrito), oriundos de amostras reconstituídas em laboratório de solo residual e coluvionar 

do embasamento granito-gnáissico do Quadrilátero Ferrífero.  Na sistemática proposta, 

primeiramente os dados disponíveis foram analisados de forma descritiva, obtendo-se 

resultados de valores médios, mínimos, máximos e o coeficiente de variação amostrais. 

Em seguida, o efeito de correlação nos dados foi avaliado via modelos de regressão linear, 

sendo que o nível de associação entre as variáveis foi mensurado pelo coeficiente de 

correlação. Posteriormente, o objetivo central foi a tentativa de ajuste de modelos 

probabilísticos específicos para cada variável por meio de métodos gráficos, núcleos 

estimadores, testes de hipóteses e critérios de informação, de forma a se obter o melhor 

ajuste para função de densidade de probabilidade para cada variável de interesse. A 

utilização conjunta das técnicas estatísticas propostas se mostrou fundamental na decisão 

de escolha do melhor modelo representativo para a variável de interesse.  As técnicas 

apresentadas poderão ser amplamente utilizadas em tratamentos de dados amostrais que 

posteriormente subsidiarão análises de confiabilidade aplicadas a projetos geotécnicos. 

 

 

Palavras chave: Análises de confiabilidade, Métodos probabilísticos, Solo residual e 

coluvionar, Modelagem estatística, Ensaio Triaxial. 
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ABSTRACT 
 

 

The application of probabilistic methods in geotechnical analysis has become 

indispensable when optimization, security and reliability on projects is desired. However, 

the definition of parameters of interest (mean, standard deviation, and coefficient of 

variation) and appropriate statistical models (probability distribution functions) becomes 

an arduous and challenging task, since most of the time there is limited amount of data. 

In search of overcoming such difficulties, the use of statistical software, such as R, 

appears as an indispensable tool when it is desired to obtain adequate statistical 

parameters and models. As a contribution to the technical bibliography and application 

of statistical techniques with the support of the fitdistrplus package coupled to the R 

software, the present study carried out the treatment and statistical modeling of 43 results 

of triaxial tests (specific weight, cohesion, and angle of friction), from reconstituted 

samples in a laboratory of residual and colluvial soil from the granite-gneiss basement of 

the Quadrilátero Ferrífero. In the proposed system, first the available data were analyzed 

in a descriptive manner, obtaining results of average, minimum, maximum values, and 

the sample coefficient of variation. Subsequently, the correlation effect on the data was 

evaluated by using linear regression models, and the level of association between the 

variables was measured by the correlation coefficient. Posteriorly, the central objective 

was the attempt to adjust specific probabilistic models for each variable using graphic 

methods, kernel estimators, hypothesis tests and information criterion, in order to obtain 

the best fit for the probability density function for each variable of interest. The joint use 

of the proposed statistical techniques proved to be fundamental in the decision to choose 

the best representative model for the variable of interest. The techniques presented will 

be able to be widely used in sample data treatments that will subsequently subsidize 

reliability analyzes applied to geotechnical projects. 

 

 

 

 

 

Key words: Reliability analysis, Probabilistic analysis, Quadrilátero Ferrífero, Statistical 

modeling, Coefficient of variation, R software, Kernel estimators, Hypothesis tests, 

Information criterion. 
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CAPÍTULO 1 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

 CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

A geotecnia apresenta-se por natureza como um grande desafio a ser enfrentado 

diariamente pelos engenheiros. De fato, os materiais, solos e rochas, bases de estudo desse 

ramo da engenharia, são oriundos de processos naturais e, dessa forma, apresentam suas 

propriedades amplamente variáveis, como por exemplo os parâmetros de resistência do 

respectivo material. A variabilidade inerente das propriedades do solo concebe-se desde 

sua formação, e é continuamente alterada devido a sua exposição a processos naturais, 

físicos, químicos e antrópicos. Por diversos anos, a mecânica dos solos baseou-se em 

tratar as propriedades do solo como grandezas determinísticas, ou seja, os parâmetros de 

resistência são tomados como valores médios, em que se aplica um fator de segurança 

(FS) para exprimir as perturbações aleatórias.  

 

Para realização de projetos de engenharia, tomar como grandezas determinísticas os 

parâmetros de resistência dos solos, por exemplo, pode ocasionar erros significativos, isso 

impossibilita mensurar um nível de confiança e, consequentemente, segurança para o 

projeto. Desta forma, avaliar como variáveis aleatórias os parâmetros de resistência do 

solo e possíveis solicitações aplicadas a porção de solo em estudo, estes assumem funções 

de distribuições de probabilidade (FDP) e torna-se possível mensurar a segurança do 

projeto, por meio do índice de confiabilidade (β) ou probabilidade de ruptura/falha (Pr/Pf). 

 

Atualmente diversos softwares comerciais utilizados em projetos geotécnicos são 

acoplados com métodos que buscam mensurar o nível de confiabilidade de um projeto. 

Dentre eles, o método de Monte Carlo é amplamente utilizado para realização de análises 

probabilísticas. Para aplicação de métodos probabilísticos é necessário o prévio 

conhecimento da variabilidade dos dados amostrais (funções de distribuições de 

probabilidade) e momentos estatísticos (média, desvio padrão), além de possíveis 

correlações entre os parâmetros de interesse que serão utilizados na análise.  
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Wang et al. (2015) destacaram em seus estudos que mesmo conhecida a natureza variável 

de um local, é uma tarefa desafiadora obter adequadas distribuições de probabilidades 

dos parâmetros geotécnicos. Essa é uma das principais críticas aos estudos de 

probabilidade aplicados à geotecnia atualmente. Outra crítica reportada para aplicação 

dos métodos probabilísticos em análises geotécnicas, se deve ao fato de que, na maioria 

das vezes, dispõe-se de um número limitado de ensaios laboratoriais ou de campo, seja 

por tempo ou orçamento, inviabilizando a obtenção de adequados modelos estatísticos.  

 

Ao selecionar funções de probabilidade para os dados em estudo, é preciso entender que 

não existem modelos exatos, existem apenas modelos de abstração da realidade. 

 

Com a implementação de softwares avançados em análises estatísticas, como a linguagem 

R, que pode ser obtida de forma livre e gratuita, busca-se a possibilidade da escolha do 

melhor modelo para representar o os dados sob estudo, mesmo com tamanhos amostrais 

relativamente reduzidos.  

 

 JUSTIFICATIVA 

 

Muito embora na bibliografia existam trabalhos que relatem informações estatísticas, 

como coeficientes de variação, valores médios e funções de densidade de probabilidade 

de parâmetros geotécnicos (coesão, ângulo de atrito e peso específico), são escassos os 

que apresentam estudos estatísticos aplicados a solos de clima tropical, especificamente 

a solos residuais e coluvionares oriundos do embasamento granito-gnáissico do 

Quadrilátero Ferrífero. Na prática o que se tem disponível na literatura técnica são 

informações generalizadas, provenientes de uma grande quantidade de dados e coletados 

de diversos locais e geologias distintas  

 

Outro aspecto se deve a utilização da softwares estatísticos como R, e pacotes pré-

estabelecidos como fitdistrplus apresentado por Muller e Dutang (2015), atualmente 

pouco utilizados no contexto geotécnico e que se mostram de grande valia para obtenção 

de modelos estatísticos para parâmetros geotécnicos, mesmo quando se tem um número 

reduzido de dados amostrais.  
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Do exposto, conclui-se que o estudo se torna relevante tanto no aspecto de implementar 

o banco de dados existente na literatura técnica, bem como apresentar técnicas estatísticas 

atuais (softwares), que poderão ser utilizados na busca por obter modelos confiáveis para 

aplicação em diferentes tipos de solos e análises. 

 

 OBJETIVOS 

 

O objetivo geral do presente trabalho se baseia na realização de tratamento e modelagem 

estatística, utilizando o software R, de resultados de ensaios geotécnicos laboratoriais 

(triaxiais e caracterização), com ênfase nas variáveis (peso especifico, coesão e ângulo de 

atrito), realizados em amostras de solo coluvionar (Col) e solo residual (SR), oriundas do 

embasamento granito-gnáissico localizadas no Quadrilátero Ferrífero, estado de Minas 

Gerais. 

 

Os objetivos específicos são elencados na sequência: 

 

• levantamento e consolidação de trabalhos da bibliografia técnica que eventualmente 

estudaram a variabilidade dos parâmetros dos solos, como: função densidade de 

probabilidade (FDP), Coeficiente de variação (CV), correlação entre parâmetros e 

intervalos de valores; 

 

• realização de tratamentos estatísticos descritivos em parâmetros geotécnicos 

oriundos de ensaios triaxiais e caracterização, além da determinação dos coeficientes 

de variação (CV) das variáveis (peso específico, coesão e ângulo de atrito) para as 

amostras de colúvio e solo residual; 

 

• realização de análises estatísticas inferenciais, com auxílio do software R e do 

pacote fitdistrplus, especificamente para as variáveis (peso específico, coesão e ângulo 

de atrito), por meio de gráficos, testes de hipóteses, critérios de informação, e núcleos 

estimadores; identificar os melhores ajustes e escolhas mais adequadas de 

distribuições de probabilidade para os parâmetros de interesse nas amostras de colúvio 

e solo residual oriundas do Quadrilátero Ferrífero. 
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 ESTRUTURA DA DISSERTAÇÃO 

 

A estrutura desse trabalho foi dividida em seis capítulos. No presente tópico está 

apresentada, de forma contextualizada, a necessidade de abordagens especificas que 

destacam a importância de um bom tratamento dos dados amostrais relativos aos 

parâmetros dos solos. Com interesse na obtenção boas análises estatísticas, bem como 

para garantir análises de confiabilidade adequadas.  

 

No Capítulo 2, são apresentadas as incertezas inerentes aos parâmetros geotécnicos, 

comumente utilizados em projetos de engenharia. No escopo desta abordagem, são 

apresentadas as fontes de incertezas relativas à variabilidade inerente (propriedades dos 

solos), erros sistemático e incertezas do modelo. 

 

O Capítulo 3 contempla os métodos de exploração dos dados bem como a proposição 

apresentada por diversos autores para os níveis de investigação de acordo com a 

confiabilidade associada ao projeto.  

 

No capítulo 4, são apresentadas as metodologias aplicadas a segurança de projetos 

geotécnicos (análises determinísticas e probabilísticas) e abordagem dos conceitos de 

fator de segurança, índice de confiabilidade e probabilidade de ruptura. Também serão 

relatadas ferramentas estatísticas descritivas e inferenciais, apresentadas por diversos 

autores, que podem ser aplicadas ao tratamento estatístico de parâmetros geotécnicos. 

 

O Capítulo 5 aborda os materiais, metodologias e os resultados da modelagem estatística 

aplicadas aos dados amostrais focos do presente trabalho. 

 

Por fim, no Capítulo 6 são apresentadas as principais conclusões do trabalho, além de 

recomendações e proposições de futuros estudos no escopo da pesquisa desenvolvida. 
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CAPÍTULO 2 

 

2 INCERTEZAS  

 

 CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

Solos são materiais geológicos formados por processos advindos do intemperismo físico 

e químico de rochas. Portanto, as características de um solo são naturalmente variáveis 

devido ao seu modo de formação que envolve alterações contínuas no seu ambiente. Após 

sua deposição ou formação inicial, são modificados continuamente por tensões externas, 

intemperismo, reações químicas, introdução de novas substâncias e, em alguns casos, 

intervenção humana (por exemplo, melhoria do solo, escavação, reaterros), (Uzielli et al., 

2006). 

 

Segundo Ang e Tang (1975), na Engenharia Civil e principalmente na geotecnia, há 

bastante tempo tem sido reconhecido que as propriedades dos solos e rochas são 

certamente variáveis. Isso se deve ao fato da estrutura complexa dos materiais geológicos 

e suas descontinuidades, que mapeiam e controlam o comportamento físico de suas 

formações geológicas à medida que a natureza as criou no campo. 

 

As propriedades do solo são altamente heterogêneas, visto que seus depósitos naturais 

são caracterizados por camadas distintas de vários tipos de materiais (argilas, siltes, 

areias, pedregulhos etc.), com faixas de densidades próprias, oriundas de misturas 

diversas que afetam diretamente as propriedades dos solos. (Maia e Assis, 2004). 

 

Além da variabilidade inerente das propriedades dos solos, fatores atrelados à realização 

de ensaios (dispersão de dados e erros de medição) e na transformação do modelo, afetam 

diretamente nas estimativas das propriedades de interesse, conforme esquematizado por 

Phoon e Kulhawy (1999) na Figura 2.1. 
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Figura 2.1 – Fontes de incertezas que contribuem para a incerteza geral dos parâmetros 

do solo – Adaptado de Phoon e Kulhawy (1999).  

 

 FONTES DE INCERTEZAS 

 

As fontes de incertezas presentes na Engenharia Geotécnica, são foco de estudo há quase 

40 anos. Einstein e Baecher (1982) expressaram as seguintes palavras: 

 

“Ao pensar sobre fontes de incerteza na geologia de engenharia, fica-se com o 

fato de que a incerteza é inevitável. Procura-se reduzir tanto quanto for possível, 

mas deve finalmente ser enfrentada... A questão não é se lidar com a incerteza, a 

questão é como?” 

 

Em geral, tais incertezas podem ser divididas nas três principais fontes: variabilidade 

inerente, erros sistemáticos e incertezas do modelo (Einstein e Baecher, 1982). 

 

2.2.1 Variabilidade Inerente 

 

As propriedades do solo em um único local se alteram com o tempo por meio de processos 

geológicos, ambientais e físico-químicos aleatórios. As propriedades apresentam 

variabilidade com a localização espacial devido a esses mesmos processos, ou seja, as 

propriedades do solo variam em tempo e espaço. A subsuperfície geológica é 

espacialmente variável na medida em que é composta de materiais que são estratificados, 

truncados e, de outras formas, separados em zonas mais ou menos discretas. Por meio de 

muitas observações essa variabilidade pode ser caracterizada com menores erros, 
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entretanto o número de observações é geralmente limitado. Assim, a incerteza permanece 

sobre as propriedades do material ou a falta de identificação em pontos não observados.  

 

Esta característica é definida como a variabilidade inerente do solo ou a variabilidade 

natural, e está intimamente relacionada ao local e a uma geologia regional específicas 

(Beacher e Christian, 2003). 

 

Conforme exposto por Hight e Leroueil (2003) na Tabela 2.1, diversos fatores podem 

influenciar nas características e comportamento de um determinado solo. Espera-se, por 

exemplo, que solos oriundos de regiões de climas tropicais apresentem características e 

comportamentos diferentes aos de regiões de climas temperados, tal fato pode ser 

influenciado por fenômenos físicos (temperatura, umidade), químicos (cimentação) e 

dentre outros. 

 

Tabela 2.1 – Fatores determinantes nas características dos materiais (Adaptado de 

Hight e Leroueil, 2003). 
FATORES QUE INFLUENCIAM AS CARACTERÍSTICAS DOS MATERIAIS 

Histórico de formação 

      Sedimentar 

      Ambiente de deposição (Aluvial, Marinho, Lacustre, Glacial) 

      Processos pós-deposicionais (cimentação, lixiviação, litificação, alteração química, intemperismo) 

      Residual 

      Forma e intensidade do intemperismo 

      Rocha mãe 

      Idade 

 Composição 

     Classificação completa 

     Grãos (tamanho, forma, textura) 

    Fração siltosa - forma, plasticidade 

     Fração argilosa – mineralogia (argilos minerais) 

     Estabilidade 

    Água contida no solo (salinidade, sulfatos, pH)  

Microestrutura 

     Cimentação – forma, distribuição, forças de ligação. 

     Efeitos de envelhecimento (fluência) 

Níveis atuais de tensões e Histórico 

     Carregamento/Descarregamento 

     Alteração níveis freáticos 

Estado 

     Umidade, índice de vazios, grau de saturação 

     Densidade 

     Tensões atuais (estado de adensamento) 

     Condições de drenagem (permeabilidade, drenado, não drenado) 

     Perturbação 

     Temperatura 
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Continuação da Tabela 2.1. 
FATORES QUE INFLUENCIAM AS CARACTERÍSTICAS DOS MATERIAIS 

Textura (Fabric) Sedimentologia - Rochas 

     Macrotextura (Macrofabric) 

     Laminações, descontinuidades (falhas, juntas, fissuras) 

     Microtextura (Microfabric) 

     Orientação, variações de densidade, índice de vazios, bioturbação 

 

Na realização de um número maior de ensaios, busca-se aumentar o nível de confiança 

em relação as incertezas, porém, a variabilidade é inerente ao solo. 

 

2.2.2 Erro Sistemático 

 

Os erros de medição são atribuídos a uma variedade de fatores, dentre eles o erro humano, 

o erro associado a precisão do equipamento, as imperfeições do teste e a perturbação do 

solo durante o processo de medição. Em geral, o erro de medição é considerado 

independente de testes individuais realizados em diferentes locais. Alguns autores 

apresentam o termo “ruído” para descrever a variação aleatória no valor do parâmetro 

medido (Guedes,1997).  

 

Estes erros podem ser reduzidos por meio da escolha correta da instrumentação, 

calibração de equipamentos e leituras e a qualificação dos operadores. Ensaios de campo 

realizados com equipamentos de boa qualidade e controle sistemático de procedimentos 

provavelmente terão erros de medição relativamente menores (Kulhawy e Trautmann, 

1996). 

 

2.2.3 Incertezas do Modelo (Conhecimento) 

 

As incertezas dos modelos decorrentes da transformação da realidade em modelos 

simplificados por conveniência de medida ou compreensão ocorrem durante o processo 

de transformação de medidas em campo e laboratoriais em modelos matemáticos. A 

incerteza do modelo também é atribuída à falta de dados/informações sobre eventos e 

processos, ou falta de compreensão das leis físicas que limitam a capacidade de modelar 

o mundo real, dados limitados e conhecimentos incompletos (Baecher e Christian, 2003). 

 

Essas incertezas são apresentadas por diversos autores como incerteza epistêmica, e pode 
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ser reduzida pelo aprimoramento dos métodos de obtenção de dados, métodos de cálculo 

e por modelos mais refinados. Ambas incertezas fazem parte do dia a dia da engenharia 

geotécnica e nas aplicações práticas. 
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CAPÍTULO 3 

 

3 EXPLORAÇÃO DOS DADOS 

 

 CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

Segundo Einstein e Baecher (1982), a exploração dos dados tem por objetivo descrever 

as propriedades, dado um determinado perfil geotécnico geológico comum, de modo que 

possa ser aplicado nas análises posteriores com qualidade e confiabilidade adequada. 

 

Tais análises e descrições comumente empregadas em projetos geotécnicos, a princípio 

baseiam-se em sondagens adequadas, mapeamentos, classificações 

geológicas/geotécnicas, estudos geoestatísticos e dentre outras técnicas, que objetivam a 

obtenção de determinados grupos com características comuns que subsidiarão posteriores 

tratamentos estáticos.  

 

É prudente, por exemplo, em um estudo exploratório, a distinção de materiais 

provenientes de solos residuais, coluvionares, transportados e entres outros, visto que 

cada material apresentará características e propriedades distintas. Após, faz-se necessário 

o conhecimento de propriedades geotécnicas como granulometria, limites de 

consistência, massa específica dos grãos, para utilização em sistemas de classificação 

geotécnica apropriados, para garantir a boa qualidade das informações exploradas.  

 

É apresentado por Einstein e Baecher (1982), denominado como Taxonomia Exploratória 

(Exploratory Taxonomy) quatro tarefas básicas que podem ser aplicadas no processo de 

exploração, são elas: 

 

• reconhecimento (reconnaissance), ato de rever informações qualitativas existentes 

para formular hipóteses iniciais sobre a geologia do local e possíveis heterogeneidades; 

 

• Identificação do modelo padrão e reconstrução (Pattern recognition and 

reconstruction), reconhecimento de formas geológicas e extrapolando para áreas não 
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observadas (mapeamento, geoestatística); 

 

• pesquisa (search), localização de detalhes geológicos, ou redução da probabilidade 

posterior de detalhes adversos a limites aceitáveis e localização de “não-

estacionariedades” em campos estatisticamente homogêneos; 

 

• amostragem de propriedades de materiais homogêneos (sampling homogeneous 

material properties): Utilização ensaios de campo e laboratório para inferir as 

propriedades do material, relacionados com parâmetros de interesse como a 

resistência, deformação, capacidade de carga e entre outra, além da identificação de 

pontos de heterogeneidades.  

 

O trabalho de Lacasse e Nadim (1998) apresenta uma proposta de realização de 

determinados ensaios, de acordo com risco associado ao projeto. Nesse contexto, a Figura 

3.1, ilustra três níveis de investigação geotécnica propostos. 

 

 

Figura 3.1 – Níveis de investigação com base no risco associado ao projeto (adaptado de 

Lacasse e Nadim, 1998). 

 

Verifica-se para a proposta estabelecida por Lacasse e Nadim (1998), o aumento do 

tamanho amostral e ensaios à medida que se eleva o risco do projeto. Outro aspecto 
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reportado se deve a necessidade da execução de ensaios de laboratório, por meio de 

amostras indeformadas à medida que se deseja obter uma análise mais detalhada.  

 

Análises mais simplistas, por exemplo, métodos determinísticos, utilizam valores de 

amostras de dados únicos (médios) para subsidiar as análises, ou seja, apenas um ensaio 

triaxial para estimativa dos parâmetros de resistência de um maciço de solo, por exemplo. 

Análises probabilísticas necessitarão do bom entendimento da variabilidade do material 

e de cada parâmetro de interesse.  O trabalho de Uzielli et al. (2006) propôs um roteiro 

esquemático (Figura 3.2) sobre a realização do tratamento dos dados para posterior 

aplicação em métodos probabilísticos.  

 

 

Figura 3.2 – Tratamento e ajuste estatístico dos dados - (adaptado de Uzielli et al., 

2006). 

 

A partir do fluxograma apresentado, os dados amostrais podem ser analisados em formas 

de gráficos (histogramas) que nos fornecerá de visual o comportamento da variável de 

interesse. Concomitantemente a elaboração dos histogramas, calcula-se os momentos das 

amostras e posteriormente avalia se os dados amostrais aderem bem a alguma possível 

função densidade de probabilidade (FDP).   
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CAPÍTULO 4 

 
4 ASPECTOS METODOLÓGICOS PARA SEGURANÇA DE 

PROJETOS E TRATAMENTOS ESTATÍSTICOS 

 

 FATOR DE SEGURANÇA (FS) 

 

Segundo Meyerhof (1995), o conceito de um fator de segurança empregado em análises 

geotécnicas foi introduzido no século XVIII por Belidor (1729) e Coulomb (1773), 

quando ambos sugeriram a adoção de um valor de 1,25 como fator de segurança contra 

tombamento de uma estrutura de contenção sujeita aos esforços de empuxo do solo. Mais 

tarde, Krey (1926) relacionou o valor de 1,50 para estabilidades de encostas e muros de 

contenção (tombamento) recomendando uma faixa de 2,0 a 3,0 para capacidade de carga 

em fundações; 

 

Uma grande contribuição para implementação de fatores de segurança, se deve ao fato de 

Terzaghi (1973) realizar a distinção entre dois grupos nas análises geotécnicas. O 

primeiro relacionado com problemas de estabilidade/ruptura (estado limite último). O 

segundo, relacionado com problemas de deformações/recalques (estado limite de 

serviço). Tal distinção possibilitou, posteriormente, a Hansen (1956) a adotar fatores de 

segurança parciais para carregamentos e parâmetros de resistência ao cisalhamento dos 

solos (coesão, e ângulo de atrito) relacionados ao estado limite último, e fatores de 

segurança parciais relacionados ao estado limite de serviço.  

 

Meyerhof (1995) realizou um estudo probabilístico para comparação com valores de 

fatores de segurança parciais apresentados em normas vigentes como a Eurocode 7 

(1993). O estudo baseou-se na compilação de faixas de coeficientes de variação dos 

parâmetros de resistência dos materiais e carregamentos de projetos apresentados por 

diversos autores. Posteriormente o referido autor, adotou um intervalo de confiança de 

90% e apresentou faixas de valores para fatores de segurança parciais, conforme retratado 

na Tabela 4.1. 
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Tabela 4.1 - Coeficientes de variação e Fatores de segurança parciais (Meyerhof,1995) 

Parâmetro CV (%) 

Fatores de segurança parciais 

Análise (90% de 

confiança) 
Eurocode 7 (1993) 

Carregamentos 

Peso específico (ɣ) 0,05-0,15 1,05 - 1,20 1,10 

Cargas variáveis 0,2-0,6 1,30 -1,80 1,50 

Cargas naturais 0,3-0,5 1,40 - 1,60 1,50 

Resistência ao cisalhamento 

Ângulo de atrito (’) 0,05 - 0,15 1,10 - 1,25 1,25 

Coesão (c’) 0,20 - 0,50 1,40 - 3,0 1,40 - 1,60 

Deformação 

Módulo de elasticidade (E) 0,20 - 0,50 1,40 - 3,0 1,0 

Módulo de compressibilidade (Ev) 0,20 - 0,40 1,40 - 2,0 1,0 

Compressibilidade (Cc) 0,25 - 0,40 1,50 - 2,0 1,0 

Propriedades In Situ 

Resistência à penetração (Nqc) 0,30 - 0,50 1,40 - 1,60 1,50 

 

Meyerhof (1995) ainda concluiu em seus estudos que os fatores de segurança parciais 

apresentados no Eurocode 7 (1993) seriam suportados pelos intervalos de variações dos 

parâmetros (CV) no qual foram comparados.  

 

Atualmente diversas normas nacionais e internacionais optam pela utilização de fatores 

de segurança globais e não parciais, por exemplo, a NBR 13028 (ABNT, 2017) apresenta 

para estabilidade de taludes de barragem, diferentes fatores de segurança globais de 

acordo com a fase de operação ou solicitação. Para condições normais de operação é 

recomendado que a estrutura se obtenha um fator de segurança mínimo de 1,5 no qual 

englobaria a suposta variação dos parâmetros associados a resistência dos materiais, 

condições e carregamentos.  

 

Já a NBR 11682 (ABNT, 2009) que prescreve os critérios mínimos para segurança a 

estabilidade de encostas, relaciona o fator de segurança global a possíveis danos a vidas 

humanas e ao nível de segurança contra danos ambientais, estabelecendo fatores de 

segurança que variam de 1,2 a 1,5. A norma ainda relata que em caso de grande 

variabilidade dos resultados dos ensaios geotécnicos, os fatores de segurança devem ser 

majorados em 10%. Entretanto, não é estabelecido de forma clara os valores considerados 



15 

 

como de grande variabilidade nos resultados.  

 

Os valores para os fatores de segurança atualmente utilizados, são próximos dos primeiros 

trabalhos desenvolvidos. Porém, em virtude do grau de variabilidade do material ou 

carregamentos, as análises baseadas apenas nos fatores de segurança, podem ser 

insuficientes para a garantia da segurança do projeto.  

 

Portanto, quando os parâmetros de projeto são assumidos como constantes (valores 

médios) tem-se um único resultado para o Fator de segurança (FS), e tal metodologia é 

denominada como análise determinística.  

 

Outra forma de lidar com as incertezas envolvidas em um projeto geotécnico, parte do 

princípio de se realizar uma análise denominada como análise de sensibilidade, na qual 

são tomados diversos valores para cada parâmetro de interesse (parâmetros de resistência 

e carregamento) dentro de um intervalo conhecido e consequentemente determina-se 

diversos fatores de segurança. Tal metodologia nos fornece por exemplo, como será o FS 

caso os parâmetros de resistência do solo, fossem os menores encontrados. A crítica 

reportada para tal metodologia se deve ao fato de não se considerar a frequência de 

ocorrência das variáveis.  

 

Outro método denominado por observacional foi relatado por Peck (1969), cuja proposta 

prevê ajustes no projeto durante sua execução de acordo com mudanças no 

comportamento da estrutura e observações realizadas no decorrer da execução do projeto. 

Tal metodologia, se assemelha ao reportado pela NBR 6122 (ABNT, 2019), que prevê 

ajustes nos projetos de fundação após o acompanhamento de seu desempenho, realizado 

por meio de instrumentação.  

 

Como forma de complementar a análise determinística e considerando as incertezas 

associadas aos parâmetros de resistência dos materiais e variações que possam ocorrer 

nos carregamentos, têm-se a aplicação dos métodos estatísticos e probabilísticos. 
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 ABORDAGEM PROBABILÍSTICA 

 

As abordagens probabilísticas aplicadas a geotecnia, são capazes de quantificar as 

incertezas relacionadas ao fator de segurança, por meio do índice de confiabilidade (β). 

Conforme anteriormente apresentado e ilustrado na Figura 4.1 apresentada por Lacasse e 

Nadim (1998), os dados que alimentam as formulações matemáticas aplicados a geotecnia 

são notoriamente variáveis, com isso a consideração de análises probabilísticas possibilita 

que estas variáveis sejam tomadas como variáveis aleatórias e consequentemente 

permitem então calcular além do fator de segurança médio o índice de confiabilidade (β) 

e a probabilidade de falha (Pf) do sistema. 

 

Em contrapartida os métodos determinísticos, alimentados por grandezas determinísticas, 

nos fornecem apenas valores únicos para o fator de segurança.  

 

 

Figura 4.1 – Comparação entre análises determinísticas e probabilísticas (adaptado de 

Lacasse e Nadim, 1998). 

 

4.2.1 Índice de confiabilidade (β) 

 

O índice de confiabilidade (β) ou Second moment reliability index (RI), segundo Hasofer 

e Lind (1974) trata-se do parâmetro que melhor representa uma abordagem de segurança, 
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quando comparado com o fator de segurança (FS) convencionalmente utilizado nos 

projetos de engenharia.  

 

Segundo USACE (1998) o índice de confiabilidade pode ser definido como a medida da 

confiabilidade de um sistema de engenharia, que reflete tanto a mecânica do problema 

quanto as incertezas nas variáveis associadas. 

 

Lacasse e Nadim (1998), apresentaram um estudo de caso para uma estrutura em 

fundação de estacas Offshore, com aplicação de análises determinísticas e probabilísticas. 

Para o referido estudo foram apresentadas duas análises relativas a uma estaca e em anos 

distintos.  Uma referente ao ano de 1975 e realizada antes da instalação de uma 

plataforma, quando informações e métodos de interpretação dos dados do solo 

disponíveis eram limitados e a outra realizada em 1993, após a reinterpretação dos dados 

disponíveis, aprimoramentos geotécnicos, ensaios de laboratório avançados e reanálise 

das cargas e registros da estrutura.  Por meio dos estudos, o autor relatou os seguintes 

resultados apresentados na Tabela 4.2. 

  

Tabela 4.2 - Fatores de segurança x Índice de confiabilidade para uma estaca (adaptado 

de  Lacasse e Nadim (1998)). 

Ano 
Fator de segurança 

determinístico (FS) 

Índice de 

confiabilidade (β) 
Probabilidade de falha (Pf) 

1975 1,73 2,06 2,0 x 10^-2 

1993 1,39 2,41 0,8 x 10^-2 

 

Os estudos concluíram que a nova análise determinística no ano de 1993 apresentou um 

baixo fator de segurança, o que poderia ser um estado de preocupação haja visto que o 

mínimo estabelecido para o projeto era FS=1,5. No entanto, as informações adicionais e 

os novos ensaios realizados, reduziram as incertezas relacionadas ao subsolo e nos 

parâmetros da carga. Desta forma, a estrutura com um FS=1,39 apresentou-se mais 

confiável do que a estrutura que se acreditava, em 1975, possuir um FS=1,73. As análises 

probabilísticas demonstraram que embora a estrutura com menor FS, depois das 

reanálises, apresentou uma redução na probabilidade de falha da ordem de 2,5 vezes.  

 

Outra comparação apresentada por Phoon (2008), sobre os valores do fator de segurança 

(FS) e índice de confiabilidade (β) correlacionado com a probabilidade de falha (Pf) é 
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apresentado na Figura 4.2. A função desempenho dos fatores de segurança, comprovada 

por testes de aderência, são normalmente distribuídos e a probabilidade de falha se refere 

à área em que a curva de densidade de probabilidade do FS corresponde a valores 

inferiores a 1,0. Observa-se que as duas distribuições apresentam o mesmo Fator de 

Segurança médio (𝜇𝐹𝑆), porém a distribuição (1) apresenta um Índice de Confiabilidade 

(β) maior que a distribuição 2 por apresentar um desvio padrão do fator de segurança 

menor (𝜎𝐹𝑆). Logo, a probabilidade de falha (Pf) é relativamente maior na distribuição 

(2) se comparada a (1), devido a maior incerteza dos parâmetros associados. Da mesma 

forma, que distribuições com 𝜇𝐹𝑆 maiores podem ocasionar em Pf maiores do que 

comparadas a distribuições com 𝜇𝐹𝑆 médios menores e Pf menores. De fato, fatores de 

segurança (FS) comumente utilizados em projetos de engenharia geotécnica podem nos 

gerar uma falsa sensação de segurança não realista. 

 

 

Figura 4.2 - Distribuição de probabilidade do Fator de Segurança para FS iguais 

(adaptado de Phoon, 2008). 

 

 

Diversos métodos como Monte Carlo, FORM (First Order Reliability Method), FOSM 

(First Order Second Moment) são amplamente utilizados para determinação do índice de 

confiabilidade e probabilidade de falha de projetos geotécnicos.  

 

A representação do índice de confiabilidade correlacionada com o FS calculado em uma 

análise e considerando a ocorrência de falha quando FS=1, pode ser definida pela equação 

1, conforme apresentado abaixo. 
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𝛽 =  
1

𝜇𝐹𝑆 x 𝜎𝐹𝑆
                                                         (1) 

 

em que 𝜇𝐹𝑆 representa valor médio dos fatores de segurança e 𝜎𝐹𝑆 o desvio padrão dos 

fatores de segurança. 

 

Considerando por exemplo que as variáveis de resistência e solicitação do sistema sejam 

normalmente distribuídas, a distribuição de probabilidade para o FS também poderá ser 

normalmente distribuída e, então, será possível correlacionar o índice de confiabilidade 

com a probabilidade de ruptura. 

 

Portanto, o conhecimento da distribuição de probabilidades para o fator de segurança será 

de grande importância quando se deseja determinar a probabilidade de falha por meio do 

índice de confiabilidade.  

 

De maneira geral o índice de confiabilidade (β) representará o número de desvios padrões 

(𝜎𝐹𝑆) do FS que separará a média do valor que representará a ruptura (FS=1).  Índice este 

que apresentará uma relação inversa com a probabilidade de ruptura, de maneira que altos 

valores de β indicarão baixa probabilidade de ruptura. 

 
Ainda segundo Phoon e Retief (2016) diversos autores acreditam que é razoável, simples 

e conservador assumir que FS é normalmente distribuído, a menos que estudos 

demonstrem o contrário. 

 

Diversos autores como Whitman (1984) e Sjober (1999), além de órgãos como USACE 

(1998) e Eurocode 0 (1990), apresentam valores recomendados para o índice de 

confiabilidade (β) relacionados com riscos associados. 

 

 ESTATISTICA DESCRITIVA APLICADA À DADOS AMOSTRAIS 

 

Fenton (1997) ilustra a aplicabilidade de mecanismos de estatística descritiva ao avaliar 

um conjunto de ensaios de laboratório para obtenção do ângulo de atrito efetivo (’) para 

amostras de areia de Ottawwa. O autor destaca em seu estudo, que apesar das amostras 

provirem de um material relativamente homogêneo, é constatada a variabilidade atribuída 
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aos processos de aquisição dos dados (ensaios), tais como, a utilização de diferentes 

equipamentos e executados em laboratórios distintos.  

 

A partir dos dados coletados, Fenton (1997) apresenta a variabilidade do ângulo de atrito 

por meio da utilização de um gráfico de frequência (histograma) e demais parâmetros, 

como peso específico do material, através de gráficos de frequência acumulada. 

 

Ao lidar com mais de uma variável, as incertezas em uma podem estar associadas à 

incerteza de alguma outra. As incertezas nas duas variáveis podem não ser independentes. 

Tal lastro de dependência pode ser de difícil identificação e estimação para aplicação em 

projetos geotécnicos. 

 

A medida descritiva mais comum para explicar o efeito de dependência entre variáveis 

pode ser expressa pelo coeficiente de correlação, que mede o grau em que uma quantidade 

incerta varia linearmente com a outra Uzielli et al. (2006). 

 

Na obtenção de parâmetros de resistência (coesão e ângulo de atrito) através do critério 

de ruptura de Mohr-Coulomb, se a inclinação da reta para o ângulo de atrito for 

erroneamente elevada, o intercepto de coesão, para se adequar as envoltórias, deverá ser 

efetivamente baixo. O inverso se torna verdadeiro, caso o intercepto de coesão seja alto, 

a inclinação deverá ser baixa. Sendo esse um exemplo de incerteza do modelo adotado 

como critério de ruptura, conforme estabelecido pelo fluxograma proposto por Phoon e 

Kulhawy (1999). Assim as incertezas sobre a inclinação (’) e o intercepto (c’) estão 

associadas umas às outras e comumente são negligenciadas em análises probabilísticas 

(Beacher e Christian, 2003). 

 

O tipo básico e mais amplamente usado de coeficiente de correlação é o de Pearson, 

também conhecido como correlação linear ou produto-momento. A correlação pode ser 

negativa ou positiva. Quando positiva, a variável dependente tende a aumentar à medida 

que se aumenta o valor da variável independente; quando negativo, a variável dependente 

tende a diminuir à medida que a variável independente aumenta. (Phoon e Retief, 2016).  

 

O coeficiente de correlação 𝜌, para duas variáveis distintas X e Y pode ser calculado 
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conforme a equação (2): 

 

𝜌 =
𝐶𝑜𝑣(𝑋,𝑌)

√𝑣𝑎𝑟(𝑋) ×√𝑣𝑎𝑟(𝑌) 
     (2) 

 

em que 𝐶𝑜𝑣(𝑋, 𝑌) representa a covariância de X e Y e 𝑣𝑎𝑟(𝑋), 𝑣𝑎𝑟(𝑌)  são, 

respectivamente, a variância de X e Y. 

 

O valor numérico de 𝜌 situa-se entre os limites −1 e +1, sendo −1 uma forte relação linear 

de inclinação negativa e +1 uma forte relação linear positiva. 

 

Diversos estudos abordam o efeito de correlação de parâmetros geotécnicos. Al Dianty et 

al. (2014) apresentaram em seu estudo (Tabela 4.3) diversos coeficientes de correlações 

entre diferentes parâmetros utilizados na caracterização de solos, relativos a amostras de 

solos residuais para diferentes locais para construção de torres de telecomunicação. 

Foram analisados 73 locais da província de Java Oriental na Indonésia.  

 

Tabela 4.3 - Coeficiente de correlação entre parâmetros estudados para solos residuais 

em Java Oriental na Indonésia – adaptado de Al Dianty et al. (2014). 
 LL LP IP e Gs ɣ ɣd ’ c’ 

LL 1 0,461 0,822 0 0,091 0,235 0,055 -0,091 -0,140 

LP  1 0,208 -0,1 -0,033 0,186 0,201 0,213 0,086 

IP   1 -0,1 0,146 0,211 0,156 0,046 -0,055 

e    1 0,489 -0,507 -0,834 -0,662 -0,346 

Gs     1 -0,264 -0,185 -0,529 -0,128 

ɣ      1 0,606 0,366 0,212 

ɣd       1 0,535 0,395 

’        1 - 0,557 

 c’         1 

 

Holtz e Krizek (1971), apud Uzielli et al. (2006) apresentaram a correlação dos 

parâmetros relativos ao material de empréstimo para a construção da barragem de 

Oroville na Califórnia nos Estados Unidos. Dados numéricos desse estudo são 

apresentados na Tabela 4.4. 
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Tabela 4.4 – Coeficiente de correlação entre parâmetros de solo em uma área de 

empréstimo para construção da barragem de Oroville – adaptado de Holtz e Krizek 

(1971). 
 LL LP IP Gs ɣd c’ ’ 

LL 1       

LP 0,570 1      

IP 0,680 -0,190 1     

Gs -0,150 -0,850 0,560 1    

ɣd -0,610 -0,930 0,080 0,82 1   

c' -0,130 -0,220 0,040 0,070 0,140 1  

’ -0,470 -0,410 -0,190 0,390 0,630 -0,490 1 

 

Nos estudos apresentados por Al Dianty et al. (2014) e Holtz e Krizek (1971), é relatado 

uma média relação linear negativa entre os parâmetros ' e c' (-0,49 e -0,55) e uma média 

relação linear positiva entre os parâmetros ' e ɣd (0,53 e 0,63), atestando semelhança da 

relação entre os parâmetros para ambos estudos. As demais correlações apresentadas 

foram características de cada tipo de solo e não apresentaram similaridades quando 

comparadas. 

 

A correlação entre coesão e ângulo de atrito é talvez a mais apresentada em aplicações da 

literatura, pois é de grande importância em análises como capacidade de carga em 

fundações, estabilidade de taludes e demais análises. Uzielli et al. (2006) em uma revisão 

bibliográfica apresentaram os seguintes intervalos de valores para tal coeficiente de 

correlação: ρ = − 0,47 (Wolff 1985); −0,49 ≤ ρ ≤ 0,24 (Yucemen et al.1973); −0,70 ≤ ρ ≤ 

0,37 (Lumb 1970); ρ = − 0,61 (Cherubini 1997). Na ausência de dados especificamente 

calculados o autor ainda propôs que em uma abordagem paramétrica usando −0,75 ≤ ρ ≤ 

0,25 pode ser usada para aplicações práticas em diferentes tipos de solos. 

 

Jiang et. al (2011) concluíram após uma análise de estabilidade de uma encosta natural, 

que a probabilidade de falha do talude aumenta enquanto o coeficiente de correlação entre 

c' e ϕ' diminui. 

 

 ESTATISTICA INFERENCIAL APLICADA À DADOS AMOSTRAIS 

 

Em diversos problemas aplicados à Engenharia, as variáveis de interesse possuem um 

caráter de aleatoriedade inerente à natureza dessa investigação, ou seja, do ponto de vista 

de probabilidade são variáveis aleatórias. 
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Na procura por obter afirmações sobre um determinado dado da população, mais 

especificamente sobre algum parâmetro dessa população, torna-se necessário o 

conhecimento de resultados experimentais provenientes de estudos amostrais. Por 

exemplo, em estudos geotécnicos, por meio da realização de ensaios (amostras) busca-se 

a identificação de propriedades que melhor representem a população de interesse. 

 

Em muitas investigações estatísticas, a amostragem não é suficiente para se determinar 

as distribuições de probabilidade das variáveis de interesse prático na população alvo de 

uma maneira precisa. Por outro lado, um bom procedimento de amostragem pode ser 

eficaz para estimar distribuições das variáveis aleatórias da população. 

 

No intuito de mapear as distribuições de probabilidades que melhor se ajustam às 

variáveis aleatórias inerentes ao estudo em curso. As medidas de tendência central e 

medidas de variabilidade ou dispersão tem papel de destaque nesse intuito, mas de uma 

forma geral, a definição de momentos de variáveis aleatórias é de suma importância na 

identificação dos modelos de probabilidade mais adequados. O momento estatístico de 

primeira ordem é caracterizado pela média, seguido pela variância, achatamento e 

curtose.  

 

Em paralelo à análise baseada nos momentos para identificação de modelos 

probabilísticos, no âmbito geotécnico, a caracterização do efeito de dispersão dos dados 

é mensurada por meio do coeficiente de variação (𝐶𝑉). O coeficiente de variação mede a 

dispersão dos dados em relação à média. Este pode ser expresso como uma percentagem 

em vez de utilizar termos de unidades dos dados específicos, conforme equação (3): 

 

𝐶𝑉(𝑋) =


𝜇
     (3) 

 

em que 𝐶𝑉 é o coeficiente de variação da variável 𝑋,   é desvio padrão de 𝑋 e 𝜇 é a 

média de 𝑋. O coeficiente de variação fornece um valor adimensional com intuito de 

mensurar um caráter de incerteza inerente à variável aleatória sob estudo. 

 

Estudos geotécnicos, por conveniência, assumem a possibilidade de estimar os momentos 
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para os parâmetros em situações de pouca disponibilidade de dados. Isso ocorre por meio 

de coeficientes de variação semelhantes a valores previamente medidos de outros dados 

definidos para o mesmo parâmetro de interesse. Esse procedimento deve ser avaliado 

criteriosamente, de acordo com as incertezas e variabilidades associadas, e os valores 

encontrados em um determinado local podem ser relativamente diferentes de outros e 

consequentemente gerar resultados poucos confiáveis. 

 

Os valores para o coeficiente de variação apresentados na literatura variam em função 

dos condicionantes como o tipo de amostragem realizado, ensaios, classificações 

geotécnicas, número de ensaios entre outras considerações possíveis. A Tabela 4.5 

apresenta a compilação de diferentes valores e intervalos para o coeficiente de variação 

relatado por diversos autores na literatura. 

 

Tabela 4.5 – Coeficientes de variação reportados na literatura. 

Parâmetro do Solo [x] 𝐶𝑉(%) Referência 

Peso específico ɣ 
2 a 8 Assis et al. (2011) 

<10 Phoon and Kulhawy (1999) 

3 Uzielli et.al (2006) 

Peso específico natural argila amarela compactada 

ɣ 

5 

Campello et.al (2019) Peso específico natural argila amarela lançada 4 

Peso específico natural argila variegada 3 

Peso específico de solos residuais e argilas 

sedimentares 
ɣ 1 a 7 Guedes (1997) 

Índice de vazios e 7 a 30 Lacasse e Nadim (1996). 

Ângulo de atrito efetivo ' 

4 a 20 Assis et al. (2011) 

5 a 15 Phoon and Kulhawy (1999) 

2 a 13 Harr (1984), Kulhawy (1992). 

Ângulo de atrito efetivo argila amarela compactada 

' 

8 

Campello et.al. (2019) Ângulo de atrito efetivo argila amarela lançada 16 

Ângulo de atrito efetivo argila variegada 16 

Ângulo de atrito efetivo areia ' 5 a11 Phoon and Kulhawy (1999) 

Ângulo de atrito efetivo de solos residuais 
' 

4 a 20 
Guedes (1997) 

Ângulo de atrito efetivo. de argilas sedimentares 3 a 6 

Resistência não drenada de argilas Su 7.5 - 10 Wolff (1985). 

Coesão efetiva argila amarela compactada 

c' 

35 

Campello et.al. (2019) Coesão efetiva argila amarela lançada 64 

Coesão efetiva argila variegada 66 

Coesão efetiva c' 
20 a 80 Assis et al. (2011) 

40 Fredlund and Dahlman (1972) 

Coesão efetiva de solo residual  
c' 

10 a 60 
Guedes (1997) Coesão efetiva de argilas sedimentares 8 a 14 

 

Os intervalos entre os valores do CV reportados para o mesmo tipo de material são 

influenciados diretamente em função da natureza do solo.  
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Nos estudos abordados, nota-se maiores valores de CV para o parâmetro de coesão (c'), e 

menores valores para o peso específico(ɣ). Tal constatação para o parâmetro coesivo dos 

solos, está diretamente relacionada com efeito de agentes cimentantes, como teor de 

óxidos e de argilas silicatadas, atração entre partículas próximas por forças eletrostáticas 

e demais fatores físico-químicos (Mullins et al., 1990). 

 

Conhecida a dispersão amostral e após a realização do tratamento descritivo dos dados, 

existem ferramentas estatísticas capazes de fornecer indicações sobre a escolha mais 

adequada função distribuição de probabilidade (FDP) da variável aleatória. Histogramas 

e gráficos de frequência acumulada fornecem explicações visuais acerca das variáveis. 

Testes de hipóteses e critérios de informação, nos fornecem valores numéricos que podem 

ser analisados e consequentemente servir de baliza para a definição da melhor FDP. 

 

A escolha de uma distribuição de probabilidades para modelar alguma variável de 

interesse deve ser realizada com base em quão bem ela representará um conjunto de dados 

da amostra da população (Frey e Rhodes, 1996). A adoção de distribuição de 

probabilidades não representativas, tamanho amostral insuficiente, modelos baseados em 

referências bibliográficas não representativos às amostras e população estudada, levarão 

a resultados inadequados que podem colocar em risco a confiabilidade de projetos. 

 

Diversos autores realizaram estudos anteriores para melhorar a definição de distribuições 

de probabilidades que podem ser utilizadas em problemas de engenharia, principalmente 

aplicadas em análise geotécnica. Dentre eles, Lumb (1966) estudou várias propriedades 

de quatro tipos de solos em Hong Kong (argila marinha, argila arenosa aluvial, solo 

residual arenoso e solo sedimentar arenoso) em que as propriedades estudadas incluíam 

limites de plasticidade, índice de compressão, índice de vazios, ângulo de atrito e dentre 

outras. O estudo conclui que as propriedades do solo poderiam ser bem modeladas por 

meio de distribuições normal ou lognormal. 

 

Al Dianty et al. (2014), em um estudo de caso em Penang na Malásia, investigaram a 

distribuição de probabilidades para a variação do índice de penetração de ensaios de 

sondagem de simples reconhecimento, N-SPT, em solos residuais, e concluíram que as 
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distribuições estatísticas adequadas foram normal, lognormal, weibull, rayleigh e gamma. 

  

Corotis et al. (1975) realizaram uma investigação sobre as propriedades de três grupos de 

solos que poderiam ser descritos por uma distribuição normal ou lognormal. Segundo 

Assis (2011), as distribuições normal, lognormal, exponencial, beta e triangular, são 

amplamente utilizadas em análises de confiabilidade aplicadas a projetos geotécnicos. 

Wang et al. (2015) relatam que a agregação de diferentes fontes de dados (locais e 

geologias diferentes), tendem a resultar em uma distribuição normal e lognormal, sendo 

resultado de uma decorrência imediata do Teorema Central do Limite. 

 

As duas seções anteriores desse texto serviram para delimitar o ferramental estatístico 

necessário para que as seções seguintes apresentem com maior profundidade uma análise 

de resultados inerentes ao estudo foco dessa dissertação.  
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CAPÍTULO 5 

 

5 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

 APRESENTAÇÃO DO CONJUNTO DE DADOS  

 

Os dados amostrais utilizados no presente estudo foram extraídos de uma campanha de 

investigação geológica/geotécnica já realizada. Trata-se de um estudo relativo a áreas de 

empréstimo que subsidiarão a construção de uma obra de terra de grande porte, localizada 

na região do quadrilátero ferrífero em Minas Gerais. Do banco de dados disponível, foram 

utilizados 42 resultados de ensaios triaxiais oriundos de amostras reconstituídas em 

laboratório, oriundos de duas unidades geológicas-geotécnicas distintas, sendo elas 

caracterizadas como solo residual de gnaisse e colúvio (solo coluvionar).  

 

Apesar de bem definidas as unidades geológicas geotécnicas nas áreas de estudo, a 

variabilidade dos parâmetros, conforme previamente apresentado, são inerentes. Como 

forma de conhecer a variabilidade dos materiais e estabelecer faixas de variação que 

proporcionem comportamentos geotécnicos semelhantes, complementarmente aos 42 

ensaios triaxiais, foi realizada uma campanha investigativa de caracterização geotécnica 

composta por 29 ensaios. 

 

Os ensaios realizados proporcionaram a aplicação de sistemas de classificação com 

intuito de se estabelecer grupos distintos. Para o presente estudo, optou-se pela utilização 

do sistema de classificação SUCS (Unified Soil Classification System) por ser 

amplamente utilizado e consolidado no meio geotécnico (Das e Khaled,2018). 

 

5.1.1 Abordagem Geológica 

 

O Quadrilátero Ferrífero em Minas Gerais está localizado na porção centro-sudeste do 

Estado. É internacionalmente reconhecido como um importante terreno pré-cambriano 

com significativos recursos minerais, em especial ouro e ferro (Roeser e Roeser, 2010). 

O quadrilátero apresenta uma estrutura geológica cuja forma se assemelha a um quadrado, 
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perfaz uma área de aproximadamente 7000 km² e estende-se entre Ouro Preto a sudeste 

e Belo Horizonte a noroeste (Figura 5.1). 

 

 

Figura 5.1 – Mapa da localização da área de estudo no Quadrilátero Ferrífero – 

Adaptado de Alkmin e Marshak (1998). 

 

Seis unidades litoestratigráficas são apresentadas no quadrilátero ferrífero: o 

Embasamento Cristalino formado pelos terrenos graníticos-gnáissicos (área de coleta dos 

dados amostrais); o Supergrupo Rio das Velhas; o Supergrupo Minas; o Grupo Itacolomi 

e a Suíte Intrusiva. Mais restritamente ocorrem as Coberturas sedimentares fanerozóicas. 

Os terrenos granitícos-gnáissicos do embasamento atendem por várias denominações, 

entretanto na área de estudo, estas rochas são representadas pelo Complexo Belo 

Horizonte (Codemig, 2005). 

 

Este conjunto rochoso é constituído por tonalitos migmatizados a gnaisses 

granodioríticos, com características geoquímicas das suítes tonalíticas-trondjemíticas-

granodioríticas arqueanas. As coberturas sedimentares fanerozóicas são representadas 

pelos depósitos terciários e quaternários, cangas, colúvios-elúvios e terraços fluviais. 

(Noce, 1995). 

 

Na exploração taxonômica, por meio do de mapeamento geológico-geotécnico de 
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superfície e descrições dos testemunhos de sondagens elaborados pela empresa de 

investigação geológica, definiram-se duas unidades geológicas-geotécnicas locais 

distintas, caracterizadas com solo residual de gnaisse e colúvio (solo coluvionar).  

 

Inicialmente por meio de classificação tátil visual, o solo residual, apresentou-se com 

coloração rosada a bege. A textura varia de silto-arenosa a areno-siltosa, com estruturação 

reliquiar da rocha original advindas de gnaisse. 

 

O solo coluvionar, sobreposto aos solos residuais de gnaisse, apresentou em suas 

características tácteis visuais como um material com textura que varia de argilo-silto 

arenoso a silto-argilo-arenoso, de cor marrom avermelhado a marrom alaranjado. 

 

A aplicação da classificação tátil visual se estabelece como critério preliminar de 

investigação em que sua metodologia de execução dependerá exclusivamente da 

experiencia do operador 

 

De forma geral, conforme ilustrado na Figura 5.2, o solo coluvionar apresenta-se em 

superfície e se estende pelas encostas da região com espessura variando entre 0,30 a 3,00 

metros. Já o solo residual de gnaisse, tem incidência restrita em superfície, incidindo 

sobreposto a solos saprolíticos e sotoposto ao solo coluvionar com espessura variando em 

torno de 4,00m. 

 

 
Figura 5.2 – Contato do Solo Residual de coloração bege sotoposto a camada de 

colúvio. 
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5.1.2 Abordagem Geotécnica 

 

Após a distinção das unidades geológicas-geotécnicas (solo residual e colúvio), foram 

coletadas amostras com a finalidade de caracterizar geotecnicamente o comportamento 

dos materiais. 

 

Como foco interesse do presente trabalho, as variáveis peso específico do solo (ɣ), coesão 

(c') e ângulo de atrito ('), que serão objetos de modelagem estatística do presente 

trabalho, foram determinadas a partir de ensaios de cisalhamento triaxial do tipo CIUsat  

e realizados conforme os procedimentos estabelecidos nas normativas ASTM 

D4767:2002 (ASTM, 2002) e AASHTO T297:2016 (AASHTO, 2016).  

 

Para realização dos ensaios triaxiais foram extraídas 19 observações amostrais 

deformadas das áreas que contemplavam o Solo residual e 23 observações amostrais para 

o colúvio. A fim de minimizar possíveis ruídos e erros associados, os procedimentos dos 

ensaios foram realizados em um mesmo laboratório por meio da utilização de um único 

equipamento.  

 

Inicialmente as amostras deformadas foram preparadas conforme critérios estabelecidos 

na NBR 6457 (ABNT, 2016). Como premissa adotada os corpos de provas foram 

reconstituídos utilizando processo manual de compactação, com energia normal, grau de 

compactação de 98% e desvio de umidade máximo de 0,5% em relação ao teor de 

umidade ótimo. Posteriormente para realização de cada ensaio, foram moldados 04 

corpos de prova com dimensões entre 3,53 cm de diâmetro e 8,02 cm de altura. As tensões 

confinantes utilizadas variaram para cada conjunto de ensaio, entretanto foram utilizadas 

as tensões de 50 kPa, 100 kPa, 200 kPa, 400 kPa e 600 kPa. 

 

Os valores de c' e  foram interpretados através do conceito da máxima obliquidade dos 

resultados das trajetórias de tensões efetivas e o peso específico do material foi 

determinado diretamente através do volume e peso de cada corpo de prova. 

 

Complementarmente a realização dos ensaios de resistência, foram realizados ensaios de 

caracterização geotécnica com objetivo de se estabelecer faixas de valores para cada 
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parâmetro de interesse e aferir similaridade entre as propriedades das amostras dentro da 

mesma unidade geológica/geotécnica. 

 

Por mais que as áreas de empréstimo estejam bem delimitadas geologicamente, a 

caracterização e dos materiais atestará que os solos empregados durante a construção, 

estarão dentro das faixas pré-estabelecidas na fase de projeto e consequentemente 

atreladas as faixas de variação já esperadas. A partir dos resultados de caracterização 

também foi possível inferir a correlação entre as variáveis geotécnicas estudadas e, dessa 

forma, contribuir para o banco de dados da literatura técnica.  

 

Os ensaios de caracterização geotécnica, contemplaram a coleta de 16 observações 

amostrais deformadas para o colúvio e 17 para o solo residual. A partir dos ensaios de 

granulometria por peneiramento e sedimentação, se obteve informações sobre a 

distribuição granulométrica do solo. Foi determinado a percentagem em peso que cada 

faixa específica de tamanho de grãos representa do total da massa seca do solo. A NBR 

6502 (ABNT, 2016) estabelece a classificação dos solos (pedregulho, areia, silte e argila) 

de acordo com as dimensões das partículas do material determinadas no ensaio de 

granulometria.  

 

Amostras dentro de um mesmo contexto geológico-geotécnico tendem a se estabelecerem 

dentro de uma determinada faixa de valores. A composição granulométrica dos solos 

influencia diretamente nas características de permeabilidade, plasticidade, resistência, 

deformabilidade dentre outras. 

 

Os ensaios fornecidos para o presente trabalho foram realizados conforme estabelecido 

na NBR 7181 (ABNT, 2016) e os resultados foram abordados em formas de gráficos 

(curvas granulométricas). A seguir, na Figura 5.3, são apresentadas as curvas 

granulométricas para o solo residual e na Figura 5.4 para o colúvio. 
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Figura 5.3 – Curva Granulométrica para as amostras de solo residual. 

 

 

Figura 5.4 - Curva Granulométrica para as amostras de colúvio. 

 

A partir da compilação das curvas granulométricas, foi possível observar a faixa de 

variação das amostras. Em análise percebe-se que todas as observações de colúvio 

ensaiadas apresentaram a parcela fina (0,075 mm) superior a 50%, e de 28% a 65% de 

fração argilosa. Já o solo residual, algumas observações apresentaram apenas 40% de 
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parcela fina contida na amostra e fração argilosa variando de 3% a 45%. Os intervalos de 

variação para a parcela fina (0,075 mm) presentes nos materiais foram de 55% a 80% 

para o coluvio e de 40 a 68% para o solo residual. 

 

A caracterização quanto aos limites de consistência das amostras fornecerá características 

importantes em relação ao comportamento do material de acordo a variação do teor de 

umidade, atividade dos argilos-minerais e dentre outras características. Foram fornecidos 

resultados de ensaios de Limite de Liquidez (LL), Limite de Plasticidade (LP) e 

Densidade dos Sólidos (Gs) dos respectivos materiais. O Índice de Plasticidade (IP) é 

determinado pela diferença entre o LL e o LP. As faixas de valores encontrados para cada 

parâmetro de interesse estão apresentadas na  Tabela 5.1. 

 

Tabela 5.1 – Faixa de valores dos ensaios de caracterização geotécnica. 

Material 
Faixa de valores 

Gs LL (%) LP (%) IP (%) 

Solo Residual 2,49 a 2,88 28 a 63 13 a 35 10 a 25 

Colúvio 2,53 a 2,86 45 a 65 19 a 30 19 a 30 

GS (Densidade dos Sólidos) – Estabelecido conforme NBR 6458:2016 e ASTMD5550:2014. 

LL e LP – Estabelecidos conforme NBR 6459:2016 e NBR 7180:2016. 

 

Em relação à Gs (Densidade dos sólidos), o parâmetro está diretamente relacionado com 

a composição mineralógica dos materiais. Portanto, os valores encontrados estão 

condizentes com valores esperados. Isto porque os solos oriundos de rochas gnáissicas 

apresentam em sua composição típica a presença de minerais de feldspato, plagioclásio, 

quartzo e biotita e estes apresentam faixa de valores médios de Gs entre 2,57 e 3,20 (Das 

e Khaled,2018). 

 

De posse dos valores encontrados para os limites de consistência, é possível classificar, 

conforme apresentado por Burmister (1949), o solo residual com comportamento de 

média plasticidade e o colúvio entre média e alta plasticidade.  

 

Para classificação da fração fina dos materiais por meio do sistema SUCS, utiliza-se a 

carta de plasticidade proposta por Casagrande em 1932. Na referida carta, os materiais 

são classificados de acordo com o comportamento, sendo C (argilosos) e M (siltosos) e 
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O (orgânicos) e sua plasticidade H (alta) e L (baixa). A Figura 5.5 apresenta os resultados 

dos ensaios das observações amostrais de solo residual e colúvio. 

 

 

Figura 5.5 - Carta de plasticidade para as amostras de SR e Col. 

 

Dado que a parcela de silte tende a ser dominante no solo residual é previsível que o 

material apresente menor plasticidade quando comparado ao colúvio, que apresenta maior 

parcela de materiais finos. Tal fato se comprova, visto que a maioria das observações 

amostrais de solo residual (SR) se posicionaram na classificação de (L) baixa plasticidade 

e o colúvio na faixa de alta plasticidade (H). Também é possível notar que o solo residual 

apresenta uma maior variabilidade.  

 

Por mais que as observações amostrais estudadas façam parte de duas unidades 

geológicas-geotécnicas distintas, e possivelmente homogêneas, observou-se que os 

diferentes materiais em alguns pontos apresentem classificações semelhantes. Fato este 

que pode estar associado a difícil separação e distinção dos materiais no contato geológico 

e a sua variabilidade inerente.  

 

Em análise aos dados apresentados fica evidente que os solos devem ser analisados e 

tratados considerando faixas de variação. A partir dos intervalos de variações 

estabelecidos nos ensaios de caracterização e métodos de classificações, estes servirão 

como premissas para realização do controle tecnológico durante a fase de implantação da 
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estrutura.  

 

 ASPECTOS METODOLÓGICOS DESSA ABORDAGEM ESTATÍSTICA 

 

Preliminarmente, na realização do tratamento dos dados, executou-se uma análise 

descritiva. O intuito baseou-se em avaliar as medidas resumo, principalmente medidas de 

tendência central e variabilidade.  

 

Na busca por obter modelos estatísticos adequados, utilizou-se o software estatístico R 

versão 3.5.2 para realização das análises. O objetivo principal era identificar a 

possibilidade de os dados amostrais aderirem bem a algumas distribuições de 

probabilidade teóricas. Além das técnicas gráficas disponíveis, histogramas, CDFs, 

núcleo estimador e dentre outras, optou-se pela seleção de modelos baseados em 

princípios científicos como testes de hipóteses e critérios de informação. 

 

Inicialmente foram realizadas avaliações das estimativas dos parâmetros referentes às 

distribuições teóricas em análise com base nos dados amostrais disponíveis. Nesse tipo 

de abordagem, os estimadores usuais são os estimadores de máxima verossimilhança. 

Não é propósito desse estudo se aprofundar no arcabouço de informações teóricas 

estatísticas e produzir analiticamente formas fechadas para tais estimadores, softwares 

estatísticos bem estabelecidos como o R possuem ferramentas eficientes para tal tarefa. 

Em particular, o pacote fitdistrplus do software R (Muller e Dutang, 2015) é capaz de 

fornecer via mecanismos de otimização, como por exemplo, método de Newton-Raphson, 

os valores que maximizam a função de verossimilhança, ou seja, o valor numérico das 

estimativas de máxima verossimilhança em casos que a obtenção de forma analítica para 

os estimadores é intratável. 

 

Após as análises iniciais utilizou-se de modelos baseados em critérios científicos e que 

fornecem informações sobre a qualidade dos ajustes. Uma breve análise acerca de 

critérios decisórios é apresentada na  Tabela 5.2. 
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Tabela 5.2– Quadro de critérios para verificação de aderência de distribuições de 

probabilidade. 

Estatística Definição 
Critério de 

interpretação 

Shapiro Wilk (SW) 

Teste de hipótese que avalia a normalidade da 

distribuição: 

H0: Os dados seguem a distribuição normal 

H1: Os dados não seguem a distribuição 

normal 

Valor p ≥ 0,05 indica não 

haver indícios para 

rejeição da hipótese nula. 

Valor p ≤ 0,05 indica 

indícios para rejeição da 

hipótese nula. 
Kolmogorov Smirnov (KS) 

Anderson Darling (AD) 

Cramer Von Mises (CVM) 

Teste de hipótese que avalia se a distribuição 

empírica segue uma determinada distribuição 

teórica: 

H0: Os dados seguem a distribuição teórica 

H1: Os dados não seguem a distribuição teórica 

Critério de Informação 

Akaike (AIC)  

Criado por Akaike (1974) é definido por: 

AIC = −2. log L(θ̂) + 2p 

em que log L(θ̂) é o valor máximo da função de 

verossimilhança e p é o número de parâmetros 

Menor valor de AIC 

indica melhor ajuste. 

Critério de Informação 

Bayesiano (BIC) 

Definido por:  

BIC = −2 log L(θ̂) + p log n 

em que L(θ̂) é modelo de verossimilhança 

escolhido, p é o número de parâmetros 

estimados e n, o número de observações da 

amostra 

Menor valor de BIC 

indica melhor ajuste. 

Erro padrão (EP) 

Refere-se ao desvio padrão da distribuição 

amostral do estimador (GUJARATI; PORTER, 

2011). O erro padrão da média é dado por: EP 

(�̂�) = 
�̂� 

√𝑛
 

Quanto menor, mais 

precisa é a estimação. 

Gráfico de densidade 

empírica e teórica 

Compara o histograma da distribuição empírica 

com a função de densidade teórica 

Quanto mais próximo o 

histograma se alinhar a 

função de densidade, 

melhor é o ajuste. 

Gráfico Q-Q plot Compara os quantis teóricos e empíricos 

Quanto mais próximos os 

pontos estiverem da reta, 

melhor é o ajuste 

Gráfico Função Distribuição 

Acumulada Empírica e 

Teórica (CDF) 

Compara as funções de distribuição acumulada 

teórica e empírica 

Quanto mais próximos os 

pontos estiverem da 

curva, melhor é o ajuste 

Gráfico P-P plot Compara as probabilidades teórica e empírica 

Quanto mais próximos os 

pontos estiverem da reta, 

melhor é o ajuste. 

 

Para os testes de hipóteses apresentados (KS, AD, CVM e SW) foi utilizada a Hipótese 

nula (H0) quando não se rejeita uma determinada afirmação (ajuste a distribuição 

estabelecida) e a (H1) quando se rejeita uma afirmação (os dados não se ajustam a 

distribuição estabelecida). A confirmação se estabelece através da comparação do p 

(valor p) com o nível significância estabelecido. Para o presente estudo, utilizou-se o 
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nível de significância de 5%. 

 

Os critérios de informação AIC (Akaike information criterion) criado por Akaike (1974) 

e BIC (Bayesian information criterion) criado por Schwarz (1978), são critérios baseados 

na função de verossimilhança e propõem que quanto menor os valores de AIC e BIC, 

melhor o ajuste a distribuição proposta. 

 

Em relação as análises gráficas, optou-se pela utilização de uma ferramenta gráfica 

proposta por Cullen e Frey (1999) e presente no pacote fitdistrplus, sendo bastante 

eficiente para as análises propostas. Essa análise gráfica considera o efeito de assimetria 

e curtose dos dados amostrais e, em geral, é um auxílio eficaz para escolhas de propostas 

de ajuste de modelos teóricos de distribuição de probabilidade. Por meio do gráfico 

verifica-se áreas limitantes para as medidas de assimetria e curtose para diversos modelos 

teóricos de distribuição de probabilidade. Além disso posiciona no mesmo gráfico as 

medidas de assimetria e curtose do conjunto de dados para o qual se busca o ajuste 

adequado. Com isso, se torna possível descartar modelos de probabilidade completamente 

inadequados para os dados, reduzindo o campo de investigação de possíveis modelos 

mais adaptáveis aos dados amostrais. 

 

Para as distribuições Normal, Uniforme, Logística, Exponencial, os valores de assimetria 

e curtose são únicos e representados pontualmente no gráfico. Já algumas outras 

distribuições, áreas limitantes para possíveis valores de assimetria e curtose são 

ilustradas. 

 

 RESULTADOS DA MODELAGEM ESTATISTICA APLICADAS AOS 

DADOS DE INTERESSE 

 

Para realização das análises estatísticas, o procedimento inicial baseou-se na realização 

de processo de avaliação descritiva das variáveis. Avaliou-se medidas de tendência 

central (média) e de variabilidade (desvio padrão, valor mínimo e valor máximo) que são 

apresentados na Tabela 5.3. 
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Tabela 5.3- Análise descritiva das variáveis de estudo por tipo de solo – Medidas de 

tendência central e de variabilidade. 

Tipo de Solo 
Tamanho 

amostral 
Variável Média 

Desvio 

padrão 
Mínimo Máximo 

Solo coluvionar 

(COL) 
23 

ɣ 1,787 0,047 1,703 1,896 

c' 13,913 5,575 4,000 23,000 

' 28,652 2,622 24,000 35,000 

Solo Residual 

(SR) 
19 

ɣ 1,847 0,065 1,706 1,948 

c' 10,000 5,142 2,000 22,000 

' 29,789 2,371 25,000 35,000 

  Unidades: ɣ (g/cm³), c’ (kPa) e  ' (graus). 

 

Os dados da Tabela 5.3 indicam maior média dos valores de peso específico (ɣ) e ângulo 

de atrito (') para as amostras de solo residual (SR). Já para a coesão (c') foi verificada 

maior média para o solo coluvionar (Col). Essas constatações são previsíveis e podem ser 

justificadas tanto pelas análises iniciais mencionadas anteriormente no item 5.4, em que, 

por meio da análise granulométrica do material, observou-se para o solo coluvionar uma 

maior quantidade de fração fina (superior a 50%) e plasticidade variando entre média a 

alta. Estas constatações levam a esperar maiores valores para o parâmetro de coesão. Em 

contrapartida, para o solo residual, menores quantidades de fração fina e características 

de média a baixa plasticidade levam a esperar maiores valores para o parâmetro ('). 

 

Outro parâmetro de interesse analisado, o coeficiente de variação (CV), foi mensurado a 

partir de uma proposição de análise gráfica. Verificou-se a relação entre o coeficiente de 

variação (CV) e a variação do coeficiente de variação (∆CV) de acordo com o número de 

ensaios realizados. Inicialmente utilizou 2 observações amostrais para o parâmetro 

estudado, calculou-se o CV e posteriormente com o acréscimo de mais 1 observação 

amostral calculou-se novamente o CV. A ∆CV se deu pela diferença entre o CV 

anteriormente calculado e o novo CV. Tal processo foi realizado sucessivamente para 

todas as observações amostrais. 

 

Este procedimento gráfico foi realizado para as duas classificações de tipo de solo em 

estudo. Para o solo coluvionar (Col) é apresentado o gráfico de CV (%) × número de 

ensaios (Figura 5.6-a), ∆CV % (ɣ) × número de ensaios (Figura 5.6-b), ∆CV % (c') × 

número de ensaios (Figura 5.6-c) e CV % (') × número de ensaios (Figura 5.6-d). 
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Figura 5.6 - Análise gráfica do CV para amostras de solo coluvionar. 
 

O mesmo procedimento foi realizado para o solo residual, em que é apresentado o gráfico 

de CV(%) × número de ensaios (Figura 5.7-a), ΔCV% (ɣ) × número de ensaios (Figura 

5.7-b), ΔCV% (c') × número de ensaios (Figura 5.7 -c) e CV% (') × número de ensaios 

(Figura 5.7 -d). 
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Figura 5.7 - Análise gráfica do CV para amostras de solo residual. 

 

A partir da análise dos gráficos da Figura 5.6 (a) e Figura 5.7 (a), em ambos gráficos, é 

possível identificar que os valores do CV para o parâmetro de coesão (c') foram superiores 

em comparação aos demais parâmetros. Os gráficos (b, c e d) da Figura 5.6 e da Figura 

5.7 apresentam informações importantes acerca da ΔCV% a partir do número de ensaios 

realizados. Para ambos solos e parâmetros verifica-se a tendência de convergência para 

os valores de coeficiente de variação a partir de uma dezena de ensaios. Os valores 

verificados para os coeficientes de variação são confrontados com os valores máximos e 

mínimos encontrados na literatura e conforme pode ser visto na Tabela 5.4. 

 

Tabela 5.4– Resultado dos valores de CV × CV reportados na literatura (Tabela 4.5). 
Tipo de Solo Variável CV (%) CV (%) (literatura) Valores entre 

Col 

ɣ 2,6 02 e 10 

c' 40,1 20 e 80 

' 9,2 04 e 20 

SR 

ɣ 3,5 02 e 10 

c' 51,4 20 e 80 

' 8,0 04 e 20 

 

Em comparação com os dados apresentados por Guedes (1997) para solos residuais, os 

valores do coeficiente de variação encontrados se estabeleceram dentro dos intervalos 

reportados.  
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Na busca por constatações por meio de requisitos de análise descritiva, foram avaliados 

possíveis lastros de dependência entre as medidas de ângulo de atrito efetivo ('), coesão 

efetiva (c'), peso específico do solo (ɣ) e outros parâmetros de interesse geotécnico. 

 

Dessa forma, realizou-se uma verificação para as medidas de correlação entre peso 

específico (ɣ), ângulo de atrito (’) e coesão (c'). O conjunto de dados permitiu produzir 

a estimativa para a matriz de correlação entre os parâmetros para cada tipo de solo como 

pode ser observado na Tabela 5.5 para solo coluvionar (Col) residual (SR). 

 

 Tabela 5.5- Matriz de correlação para o colúvio. 

 Gs LL LP IP ɣ e c' ’ 

Gs 1        

LL 0.410 1       

LP 0.530 0.922 1      
IP 0.070 0.785 0.483 1     
ɣ -0.241 -0.804 -0.797 -0.542 1    
e 0.717 0.856 0.945 0.422 -0.791 1   
c' 0.055 0.248 0.260 0.144 -0.407 0.278 1  

’ 0.020 0.117 0.276 -0.177 -0.164 0.220 -0.231 1 

 

Dado que a investigação central está delimitada pelos parâmetros ɣ, c' e ', para o colúvio, 

as medidas verificadas são notoriamente baixas e relatam sinais de independência a 

menos da relação entre c' e ɣ. Entretanto, os valores encontrados para a correlação de c' e 

ɣ estão divergentes dos valores relatados no Capítulo 4, principalmente no fato de 

apresentar uma correlação negativa, o que não se espera na mecânica dos solos para os 

parâmetros analisados. 

 

O fato pode estar associado as características próprias do material analisado, ruídos 

ocorridos durante os procedimentos dos ensaios ou mesmo devido a variabilidade 

inerente dos materiais. Analogamente, foi realizada a verificação das medidas de 

correlação para o solo residual, como pode ser observado na Tabela 5.6. 
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Tabela 5.6- Matriz de correlação para solo residual. 
 Gs LL LP IP ɣ e c' ' 

Gs 1        

LL 0.531 1      
 

LP 0.599 0.951 1     
 

IP 0.280 0.839 0.623 1    
 

ɣ -0.402 -0.860 -0.916 -0.548 1   
 

e 0.767 0.881 0.931 0.576 -0.874 1  
 

c' 0.091 -0.052 -0.060 -0.010 0.130 -0.012 1 
 

' -0.215 0.001 0.011 0.000 -0.018 -0.113 -0.451 1 

 

Para o solo residual, as medidas verificadas são ainda menores relatando sinais ainda mais 

claros de independência a menos da relação entre c' e '. No caso do solo residual, os 

valores encontrados para a correlação de c' e ', também estão em uma faixa de valores 

concordante com o que é reportado pela literatura mencionada no capítulo 4. 

 

Essa análise de independência ou possível lastro de dependência pode ser ilustrada através 

de gráficos de dispersão, que pontuam os dados em um eixo vertical e horizontal com a 

intenção de exibir quanto uma variável é afetada por outra. Se os valores estão próximos 

a formar uma reta no gráfico de dispersão, as duas variáveis possuem uma alta correlação, 

caso contrário, possuem baixa ou nula correlação. As análises de correlação apresentadas 

anteriormente são claramente ilustradas através de gráficos de dispersão como pode ser 

visto através das Figuras 5.8, 5.9 e 5.10 e 5.11. 

 

 
Figura 5.8 - Gráficos de dispersão entre as variáveis para amostras de solo coluvionar, 

(a) - Correlação entre c’ e ’ (b) – Correlação entre c’ e ɣ. 
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Figura 5.9 - Gráficos de dispersão entre as variáveis para amostras de solo coluvionar, 

(c)- Correlação entre ɣ e ’. 

 

 
Figura 5.10 - Gráfico de dispersão entre as variáveis para amostras de solo residual, 

(a) - Correlação entre c’ e ’ (b) – Correlação entre c’ e ɣ. 

 

 
Figura 5.11 - Gráfico de dispersão entre as variáveis para amostras de solo residual, (c) - 

Correlação entre ’e ɣ. 

 

As constatações descritivas anteriores podem ser resumidas através de visualizações 
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gráficas por histogramas e gráficos box-plot. Por outro lado, na busca na direção clara de 

analisar as medidas de interesse como variáveis aleatórias, a tentativa de ajustes de 

distribuições utilizando núcleo estimadores se torna de grande valia. 

 

A metodologia de núcleo estimador é utilizada quando se deseja estimar graficamente a 

função de distribuição ou densidade de probabilidade de uma variável aleatória de 

interesse. Por suas propriedades assintóticas, esse estimador vem ganhado cada vez mais 

espaço em artigos nas mais diversas áreas (Gloria, 2006). 

 

Por meio da utilização do software R, possibilitou-se a aplicação das referidas 

ferramentas gráficas. Para o solo coluvionar (Col) é apresentado o resultado das análises 

nas Figuras 5.12 a 5.17.  

 

 
Figura 5.12 - Análise gráfica das distribuições da variável (ɣ) do solo coluvionar - 

Histograma e função de densidade estimada, função distribuição acumulada. 
 

 
Figura 5.13 - Análise gráfica das distribuições da variável (ɣ) do solo coluvionar. - Box 

plot. 
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Figura 5.14 – Análise gráfica das distribuições da variável (c’) do solo coluvionar -

Histograma e função de densidade estimada, função distribuição acumulada. 

 

 

Figura 5.15 – Análise gráfica das distribuições da variável (c’) do solo coluvionar. - Box 

plot. 

 

 
Figura 5.16 – Análise gráfica das distribuições da variável (’) do solo coluvionar - 

Histograma e função de densidade estimada, função distribuição acumulada. 
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Figura 5.17 – Análise gráfica das distribuições da variável (’) do solo coluvionar. - Box 

plot. 

 

Analogamente para o solo residual (SR) é apresentada as figuras 5.18 a 5.23. 

 

 
Figura 5.18 – Análise gráfica das distribuições da variável (ɣ) do solo residual - 

Histograma e função de densidade estimada, função distribuição acumulada. 
 

 
Figura 5.19 – Análise gráfica das distribuições da variável (ɣ) do solo residual - Box 

plot. 
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Figura 5.20 - Análise gráfica das distribuições da variável (c’) do solo residual - 

Histograma e função de densidade estimada, função distribuição acumulada. 

 

 

Figura 5.21 - Análise gráfica das distribuições da variável (c’) do solo residual – Box 

Plot. 

 

 
Figura 5.22 - Análise gráfica das distribuições da variável (’) do solo residual - 

Histograma e função de densidade estimada, função distribuição acumulada. 
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Figura 5.23 - Análise gráfica das distribuições da variável (’) do solo residual - Box 

plot. 

 

Em análise as Figuras 5.12 a 5.17 é possível verificar visualmente para o colúvio que 

todas as variáveis possuem distribuições que se aproximaram relativamente bem da 

normal, apesar das assimetrias verificadas nas extremidades à direita ou à esquerda para 

c' e '. Já para o solo residual, os gráficos das Figuras 5.18 a 5.23 apresentam efeitos de 

assimetria mais marcantes, portanto, a priori, talvez não seja apropriado admitir 

normalidade. 

 

Os gráficos box plot ilustram a presença de alguns valores extremos (outliers). No colúvio 

a variável ' possui um valor extremo e no solo residual, as variáveis c' e ' também 

apresentaram valores extremos. De uma forma geral, os outliers se apresentam como 

valores discrepantes em relação a maioria dos dados. Em todas essas situações analisadas, 

os valores foram mantidos na análise uma vez que se tratava de valores corretamente 

mensurados e dentro da ordem de grandeza admissível do ponto de vista estatístico. 

 

Essas considerações descritivas dão subsídio para buscar propostas de ajustes de possíveis 

modelos teóricos de distribuições de probabilidade para as variáveis ângulo de atrito 

efetivo ('), coesão efetiva (c') e peso específico do solo (ɣ). 

 

 AJUSTES PARA MODELOS TEÓRICOS DE DISTRIBUIÇÕES DE 

PROBABILIDADE 

 

De acordo com as informações apresentadas anteriormente, diversos estudos buscam 

tentativas mais simplistas de ajustes, pela proposição de normalidade como propostas 
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eficientes para modelos de probabilidade para as variáveis sob investigação nesse estudo. 

Uma avaliação inicial razoável seria a tentativa de propor algum teste de aderência para 

normalidade nesse cenário. Em particular, o teste de Shapiro-Wilk é apropriado quando 

se deseja inferir a aderência a normalidade de dados amostrais. A Tabela 5.7 apresenta os 

valores p de testes realizados para cada uma das variáveis em estudo e considerando 

separadamente os dois tipos de solo. Os valores p que indicam ou rejeitam a possibilidade 

dos dados se aderirem a uma distribuição normal.   

 

Tabela 5.7 – Teste de normalidade Shapiro-Wilk para as variáveis 
Teste de normalidade – Shapiro-Wilk 

 Colúvio (Col) 

Valor - p 

ɣ c' ' 

0,931 0,082 0,486 

Solo Residual (SR) 

ɣ c' ' 

0,127 0,349 0,193 

 

 

Em todos os cenários investigados, para um nível de significância de 5% o teste não 

rejeita a validade da hipótese nula, ou seja, o teste não rejeita a validade da suposição de 

normalidade dos dados. 

 

Novamente em análise gráfica das Figuras 5.12 a 5.17 é possível verificar para as 

variáveis do colúvio confirma as indicações do teste de Shapiro-Wilk, que apontam não 

haver indícios para rejeição da hipótese nula (que versa sobre normalidade das 

distribuições). Já para o solo residual, efeitos de assimetria mais marcantes, ilustrados nas 

Figuras 5.18 a 5.23, colocam em questionamento as indicações verificadas através do 

teste Shapiro-Wilk.  

 

Verifica-se para o cenário apresentado na Tabela 5.7, uma análise mais superficial 

consideraria admitir normalidade e daria por encerrada a avaliação de ajuste de modelo 

teórico de probabilidade. Por outro lado, este estudo deve deixar claro que a não rejeição 

da suposição de normalidade não garante que outros possíveis modelos possam se ajustar 

bem aos dados. Além disso, não se pode garantir até mesmo, que não existe algum outro 

modelo que apresente uma alternativa superior ao gaussiano quanto a qualidade de ajuste. 

Essa abordagem, em outras palavras, garante que a suposição de um ajuste de modelo 
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probabilístico A ser aceito, em hipótese alguma, veta a possibilidade de encontrar algum 

outro modelo probabilístico B com ajuste ainda mais adequado aos dados sob 

investigação. 

 

A escolha de um modelo não completamente representativo dos dados de interesse, pode 

ocasionar em erros significativos nas análises de confiabilidade. Conforme relatado por 

Jiang et al. (2011), a escolha de diferentes funções de distribuição de probabilidades em 

análises probabilísticas para estabilidade de taludes, podem influenciar na ordem de dez 

vezes os resultados das probabilidades de falha. 

 

De fato, essa busca deve ser por modelos que tenha o melhor controle probabilístico sobre 

os parâmetros de interesse. Consequentemente, quanto mais acurado, melhor serão as 

informações acerca da confiabilidade e segurança do projeto. Em complemento para as 

análises, com o uso do pacote fitdistrplus, em um primeiro momento foi realizado, para 

as variáveis aleatórias ɣ, c' e ' das amostras de solo coluvionar (Col) e solo residual (SR), 

a apresentação do gráfico proposto por Cullen e Frey (1999) (Figura 5.16 a 5.21). Essa 

abordagem fornece a representação gráfica dos momentos das diversas distribuições de 

probabilidade e a localização dos dados amostrais após um processo de reamostragem, e 

orienta possíveis escolhas do modelo probabilístico. Informações sobre o gráfico de 

Cullen and Frey (1999) podem ser revistas na seção 4.2. 

 

Por meio dos gráficos, notou-se a viabilidade das amostras de colúvio e solo residual para 

Normal, Beta, Lognormal, Weibull, Gamma, entretanto as restrições de espaço amostral 

(contidas fora do intervalo [0,1]) sugerem abandonar a Beta. Desta forma, prosseguiu-se 

com as análises na busca para as melhores aderências das variáveis aleatórias para os dois 

tipos de solo. 

 

Com a utilização do pacote fitdistrplus, realizou-se o ajuste pela função das variáveis 

aleatórias em análise através de histogramas, CDFs, Q-Q plot, P-P plot. Nos histogramas 

é possível visualizar a forma em que os dados se apresentam e, consequentemente, 

permite a comparação com as curvas ajustadas. O gráfico Q-Q plot permite comparar a 

adequação dos quantis de distribuição de frequência de dados aos quantis de determinada 

distribuição de probabilidade. Quanto mais próximos os dados se encontram, melhor será 
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o ajuste à distribuição. Similarmente o P-P compara os percentis. 

 

Foi elaborado também um gráfico com a função CDF em escala logarítmica (logscale), o 

qual possibilita identificação de possíveis discrepâncias na cauda de interesse. Nos 

gráficos de histograma e densidades teóricas (Figuras 5.24 a 5.29), a curva denominada 

como densidade, foi elaborada via estratégia de núcleo estimador, conforme já 

apresentada no item 5.3 e plotada juntamente com os demais ajustes a fim de comparar e 

auxiliar nas melhores decisões. Através das ferramentas mencionadas, foi possível 

identificar as melhores aderências as distribuições analisadas, conforme apresentado nas 

Figuras 5.24 a 5.29. 
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Figura 5.24 - Análise gráfica do ajustamento da variável ɣ para o Col – Histograma e 

densidade empírica, CDFs, CDFs logscale, Q-Q plot, P-P plot. 

 

A partir do gráfico de Cullen and Frey nota-se uma assimetria dos dados que são 

confirmados visualizando o histograma bem como as curvas ajustadas (Figura 5.24).Tal 

fato poderia indicar uma tendência de ajuste para a função Weibull e Lognormal.  
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Figura 5.25 - Análise gráfica do ajustamento da variável c' para o Col – Histograma e 

densidade empírica, CDFs, CDFs logscale, Q-Q plot, P-P plot. 

 

Para o parâmetro coesão verifica-se na Figura 5.25 uma tendência de uniformidade entre 

os dados. Na análise gráfica, é possível notar similaridade entre os ajustes, com destaque 

as funções Weibull e Gamma.  
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Figura 5.26 - Análise gráfica do ajustamento da variável ’ para o Col – Histograma 

densidade empírica, CDFs, CDFs logscale, Q-Q plot, P-P plot. 

 

 

Para o ângulo de atrito, a partir do histograma e das curvas ajustadas (Figura 5.26), é 

possível verificar uma proximidade entre os ajustes propostos e uma assimetria dos dados. 

Por meio dos gráficos CDFs nota-se que o ajuste Weibull se mostra mais dispersivo para 

os valores mínimos. 

Quadrado da assimetria 

C
u

rt
o

se
 

Cullen and Frey gráfico Histograma e densidades teóricas 

’ 

D
en

si
d

ad
e 

núcleo estimador 

Empírica e teórica CDFs 

C
D

F
 

’ 

 
’ (escala log.) 

Empírica e teórica CDFs 

Quantis teóricos Probabilidades teóricas 

Q
u

an
ti

s 
em

p
ír

ic
o

s 

P
ro

b
ab

il
id

ad
es

 e
m

p
ír

ic
as

 

Q-Q plot P-P plot 

C
D

F
 



55 

 

 

 

 
Figura 5.27 - Análise gráfica do ajustamento da variável ɣ para o SR – Histograma e 

densidade empírica, CDFs, CDFs logscale, Q-Q plot, P-P plot. 
 

Nos ajustes para o peso específico (Figura 5.27) verifica-se uma marcante assimetria 

negativa dos dados, que atesta possíveis ajustes a Lognormal e Weibull. Em análise aos 

valores mínimos, através do gráfico CDFs, nota-se destaque para função Weibull  
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Figura 5.28 - Análise gráfica do ajustamento da variável c' para o SR – Histograma e 

densidade empírica, CDFs, CDFs logscale, Q-Q plot, P-P plot. 

 

Para os ajustes propostos no parâmetro coesão do solo residual (Figura 5.28), em análise 

aos gráficos, especificamente no histograma e CDFs, nota-se um bom ajuste a para a 

função Gamma. 
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Figura 5.29 - Análise gráfica do ajustamento da variável ’ para o SR – Histograma e 

densidade empírica, CDFs, CDFs logscale, Q-Q plot, P-P plot. 

 

Similarmente ao apresentado para ao parâmetro coesão do solo residual, foi observado 

via histograma e funções propostas (Figura 5.29), uma baixa assimetria entre os dados. 

Tal fato relata um bom ajuste a normalidade dos dados ao parâmetro de ângulo de atrito. 
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Complementarmente a elaboração dos gráficos e ajustes, foram estimados os valores 

correspondentes ao ajuste de cada função, bem como as estatísticas de comparação de 

modelos e os testes de hipóteses, conforme apresentado na Tabela 5.8, Tabela 5.9 e Tabela 

5.10. 

 

Tabela 5.8 - Ajustes das distribuições, testes de comparação e testes de hipótese para 

variável (ɣ) para os amostras de solos Col e SR.  

Solo Distribuição 

avaliada 

Estimativas 
Comparação de 

modelos 
Valor-p 

Média DP Alfa Beta AIC BIC KS CVM AD 

Col 

Normal 
1,787 

(0,010) 

0,046 

(0,007) 
-- -- -72,804 -70,533 0,081 0,023 0,170 

Lognormal 
0,580 

(0,005) 

0,025 

(0,004) 
-- -- -73,041 -70,770 0,076 0,020 0,151 

Gamma -- -- 
1.548,052 

(456,999) 

866,373 

(255,802) 
-72,966 -70,695 0,077 0,021 0.157 

Weibull   
37,504 

(5,551) 

1,810 

(0,011) 
-67.395 -65,124 0.132 0.097 0.642 

SR 

Normal 
1,847 

(0,015) 

0,063 

(0,010) 
-- -- -46,938 -45,050 0,180 0,130 0,722 

Lognormal 
0,613 

(0,008) 

0,035 

(0,006) 
-- -- -46,493 -44,604 0,183 0,138 0,763 

Gamma -- -- 
837,057 

(271,489) 

453,213 

(147,038) 
-46,646 -44,758 0,182 0,135 0,750 

Weibull   
37.196 

(6.836) 

1.876 

(0.122) 
-49.554 -47.664 0.140 0.066 0.417 

Notas:  Em parênteses apresentam-se os erros padrão das estimativas; Média e DP parâmetros das distribuições 

Normal e Lognormal; Alfa e Beta parâmetros da distribuição Gamma e Weibull. 

 

 

Tabela 5.9- Ajustes das distribuições, testes de comparação e testes de hipótese para 

variável (c') para os amostras de solos Col e SR. 

Solo Distribuição 

avaliada 

Estimativas 
Comparação de 

modelos 
Valor-p 

Média DP Alfa Beta AIC BIC KS CVM AD 

Col 

Normal 
13,913 

(1,137) 

5,452 

(0,804) 
  147,292 149,563 0,175 0,124 0,743 

Lognormal 
2,549 

(0,089) 

0,426 

(0,063) 
  147,237 149,508 0,107 0,049 0,402 

Gamma   
6,131 

(1,761) 

0,441 

(0,132) 
146,070 148,341 0,121 0,061 0,429 

Weibull   
2,771 

(0,450) 

15,668 

(1,246) 
146,186 148,457 0,160 0,099 0,598 

SR 

Normal 
10,000 

(1,148) 

5,005 

(0,812) 
  119,118 121,007 0,134 0,064 0,416 

Lognormal 
2,164 

(0,128) 

0,557 

(0,090) 
  117,938 119,827 0,136 0,039 0,301 

Gamma   
3,761 

(1,170) 

0,376 

(0,125) 
116,655 118,544 0,114 0,033 0,228 

Weibull   
2,123 

(0,375) 

11,321 

(1,292) 
116,819 118,707 0,112 0,039 0,252 

Notas:  Em parênteses apresentam-se os erros padrão das estimativas; Média e DP parâmetros das distribuições 

Normal e Lognormal; Alfa e Beta parâmetros da distribuição Gamma e Weibull. 
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Tabela 5.10- A justes das distribuições, testes de comparação e testes de hipótese para 

variável (’) para as amostras de solos Col e SR.  

Solo Distribuiçã

o avaliada 

Estimativas 
Comparação de 

modelos 
Valor-p 

Média DP Alfa Beta AIC BIC KS CVM AD 

Col 

Normal 
28,652 

(0,535) 

2,564 

(0,378) 
  112,585 114,856 0,126 0,056 0,383 

Lognormal 
3,351 

(0,018) 

0,089 

(0,013) 
  112,242 114,513 0,114 0,061 0,398 

Gamma   
125,756 

(37,034) 

4,389 

(1,295) 
112,298 114,569 0,118 0,058 0,388 

Weibull   
11,197 

(1,664) 

29,846 

(0,589) 
116,102 118,372 0,173 0,092 0,625 

SR 

Normal 
29,789 

(0529) 

2,301 

(0,374) 
  89,692 91,581 0,168 0,108 0,634 

Lognormal 
3,391 

(0,018) 

0,079 

(0,013) 
  90,191 92,080 0,183 0,119 0,713 

Gamma   
163,488 

(52,988) 

5,488 

(1,781) 
89,980 91,869 0,178 0,115 0,682 

Weibull   
13,583 

(2,238) 

30,844 

(0,552) 
91,261 93,150 0,188 0,134 0,729 

Nota:  Em parênteses apresentam-se os erros padrão das estimativas; 

 Média e DP parâmetros das distribuições Normal e Lognormal; 

Alfa e Beta parâmetros da distribuição Gamma e Weibull. 

 

 

De posse das análises efetuadas, algumas informações são apresentadas. Em relação ao 

peso específico (ɣ) do solo coluvionar (Col) observou-se que as distribuições Weibull e 

Lognormal se ajustam melhor segundo os escores de AIC e de BIC e os valores p 

observados para os testes de hipóteses. A análise da Figura 5.24 leva a escolha do modelo 

Lognormal. Similarmente em relação ao peso específico (ɣ) do solo residual (SR) 

observou-se que as distribuições Weibull e Lognormal se ajustam melhor segundo os 

escores de AIC e de BIC e os valores valores-p observados para os testes de hipóteses. A 

análise gráfica da Figura 5.27 leva a escolha do modelo Weibull.  

 

Quanto à coesão (c') do solo coluvionar (Col) e do solo residual (SR) observou-se que as 

distribuições Normal e Gamma se ajustam melhor segundo os escores de AIC e de BIC e 

os valores-p observados para os testes de hipóteses. As análises das Figuras 5.25 e 5.28 

levam a escolha do modelo Gamma para ambos os casos. 

 

Para o ângulo de atrito (') do solo coluvionar (Col) verifica-se que as distribuições 

Lognormal e Weibull se ajustam melhor de acordo com os escores de AIC e de BIC e os 

valores-p verificados nos testes de hipóteses. O efeito de assimetria nos dados verificado 

na Figura 5.26 sugere a escolha do modelo Weibull. Em relação ao ângulo de atrito (') 

do solo residual (SR) as constatações de critério de testes de hipóteses induzem a escolha 
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entre os modelos Normal e Weibull, a análise da Figura 5.29 leva a escolha do modelo 

Normal. 

 

Vale ressaltar que ao avaliar as Figuras 5.24 a 5.29 fica claro o caráter promissor das 

curvas de probabilidade obtidas através de núcleos estimadores. Para situações em que o 

alvo central é obter o melhor modelo probabilístico para esses parâmetros em estudo essas 

curvas são realmente uma proposta de ajuste bastante refinadas. 

 

De posse dos estudos apresentados e das análises efetuadas, a Tabela 5.11 consolida as 

informações de interesse estatístico exclusivamente para as observações amostrais 

analisadas. 

 

Tabela 5.11- Resultados da avaliação e tratamento estatístico. 
Solo Parâmetro Média CV (%) Melhor ajuste 

Col. 

ɣ 1,79 2,6 Lognormal 

c’ 13,91 40,1 Gamma 

' 28,65 9,2 Weibull 

SR 

ɣ 1,85 3,5 Weibull 

c’ 10,0 51,4 Gamma 

' 29,79 8,0 Normal 

              Unidades: ɣ (g/cm³), c’ (kPa) e  ' (graus). 
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CAPÍTULO 6 

 

6 CONCLUSÕES E SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 

 

O presente estudo abordou uma revisão bibliográfica acerca da diversos estudos que 

apresentaram técnicas estatísticas que podem facilmente ser empregadas no tratamento 

de dados geotécnicos.  

 

Os valores encontrados para o coeficiente de variação dos materiais se apresentaram 

dentro dos intervalos reportados em estudos anteriores com materiais semelhantes. 

Similarmente com a bibliografia técnica, foi encontrado maior variabilidade para o 

parâmetro de coesão, seguido pelo ângulo de atrito e peso específico. Por se tratar de 

amostras reconstituídas (deformadas), espera-se que a variabilidade dos parâmetros seja 

maior, quando comparada a amostras indeformadas. Tal fato está diretamente associado 

aos erros inerentes recorrentes nas etapas de realização dos ensaios. 

 

Na busca por estabelecer modelos estatísticos adequados, mesmo com um número 

reduzido de observações amostrais, os métodos propostos realizados com utilização da 

ferramenta fitdistrplus acoplada ao software R se mostraram de grande valia. A utilização 

conjunta das ferramentas facilita e permite realizar a escolha do ajuste mais adequado 

para as variáveis de interesse. Se as ferramentas são utilizadas de forma isolada, poderão 

negligenciar informações importantes na escolha do modelo adequado. 

 

Na obtenção das funções de distribuições de probabilidades verifica-se que a função 

Gamma melhor se aderiu parâmetro de coesão de ambos os solos. Para os demais 

parâmetros, não foi possível estabelecer ajustes comuns. Nota-se que os modelos 

estatísticos são exclusivos para cada parâmetro e cada tipo de solo, não sendo possível 

estabelecer modelos comuns para variáveis de diferentes tipos de solos. As verificações 

estatísticas devem ser feitas com base nas observações amostrais disponíveis, 

consequentemente quanto maior for o número de observações amostrais e melhor a 

qualidade dos dados, mais confiável será o modelo.  
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Além das técnicas estatísticas apresentadas o presente estudo contribui no aspecto de 

implementar o banco de dados da literatura técnica, cujos dados amostrais disponíveis 

são raros. 

 

Como sugestão para trabalhos futuros, recomenda-se as seguintes aplicações: 

  

- utilizar as ferramentas propostas em outras campanhas amostrais e diferentes 

tipos de solo, buscando promover a implementação do banco de dados técnico e 

possível identificação de semelhanças entre o comportamento das variáveis 

aleatórias de acordo com a característica do solo; 

 

- avaliar como a escolha de função de distribuição de probabilidades e o 

coeficiente de variação influenciam nos fatores de segurança e níveis de 

confiabilidade do sistema. 

 

A última proposição para continuação do estudo, diz respeito a possibilidade de mensurar 

em termos probabilísticos a chance que o fator de segurança ultrapasse limiares 

aceitáveis, mesmo em um cenário cujas estimativas pontuais apontam para um fator de 

segurança em níveis aceitáveis. Essa talvez seja uma enorme contribuição não somente 

desse estudo, mas de qualquer abordagem probabilística acerca de parâmetros 

geotécnicos. 
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