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“You cannot do much about the length of your life, but you can do 

a lot about its depth and width.” 

H. L. Mencken (1880-1956). 
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RESUMO 

 

Este trabalho apresenta as retroanálises probabilísticas de duas rupturas que ocorreram no 

mesmo talude, situado em Belo Horizonte/MG, realizadas por meio do método de equilíbrio-

limite em três dimensões. A encosta em questão, com aproximadamente 60 m de altura total, é 

composta por camada superficial de canga de minério que recobre saprolito de itabirito com 

intercalações de filito. A primeira ruptura estudada, ocorrida no ano de 2010, possui cerca de 

35 m de altura e geometria côncava típica de escorregamento rotacional, ideal para aplicação 

da análise de estabilidade em 3D. A segunda ruptura avaliada, com volume de massa deslocado 

inferior a primeira, deu-se em dezembro de 2016, durante período de chuvas intensas. As 

modelagens numéricas tridimensionais, por equilíbrio-limite, foram realizadas por meio do 

software Slide3 da Rocscience. Para tanto, foram utilizados parâmetros de resistência 

determinados por ensaios de cisalhamento direto e aferidos por retroanálises. O modelo 

geomecânico local foi desenvolvido a partir da análise de oito furos de sondagens mistas, 

através do software Leapfrog da Seequent. Como as análises de estabilidade em 2D, largamente 

utilizadas na prática, ignoram a terceira dimensão dos taludes, os estudos em 3D foram 

desenvolvidos para mitigar essa simplificação. Porém, a parte gráfica da modelagem numérica, 

compreendendo a superfície externa e todas as camadas da geologia local, tornou-se um dos 

principais empecilhos na difusão da utilização desse tipo de análise. De maneira comparativa, 

também foi realizada a retroanálise por equilíbrio limite em duas dimensões, através do 

software Slide2 da Rocscience, para uma seção transversal crítica traçada no eixo de cada 

ruptura. Conforme esperado, pôde-se concluir que as análises de estabilidade em 2D foram mais 

conservadoras que as realizadas em 3D, com variação média dos fatores de segurança em torno 

de 10%. Apesar de ainda existirem diversos inconvenientes na aplicação plena de análises de 

estabilidade em 3D (como assumir que a massa pode ser dividida em colunas), estudos mostram 

que a diferença entre os fatores de segurança calculados pelos dois métodos pode chegar a até 

30%. Com relação à retroanálises, os parâmetros de resistência ao cisalhamento encontrados 

em análises tridimensionais, tais que o fator de segurança seja unitário, são inferiores aos 

encontrados em retroanálises em 2D. Portanto, as retroanálises em 3D são, em geral, mais 

conservadoras. Nesse trabalho foi encontrada uma diferença de valor de coesão de 26%, 

comparando-se retroanálise bidimensional com a tridimensional.  

Palavras chave: retroanálise; análise 3D; equilíbrio-limite  



 

ABSTRACT 
 

 

 

This paper presents the probabilistic back-analysis of two collapses on the same slope, located 

in Belo Horizonte / MG, carried out using three dimensional limit-equilibrium. The slope has 

approximately 60 m high and is composed of a superficial layer of ore “canga” that covers 

itabirite saprolite with intercalations of phyllite. The first collapse, occurred in 2010, is about 

35 m high and has a concave geometry typical of rotational sliding, ideal for applying 3D 

stability analysis. The second collapse assessed, displaced mass volume less than the first one, 

occurred in December 2016, during a period of intense rainfalls. The three-dimensional 

numerical modeling, by limit equilibrium, was performed using Rocscience's Slide3 software. 

For this purpose, shear strength parameters were determined by direct shear tests and measured 

by back-analysis. The local geomechanical model was developed from the analysis of eight 

boreholes, using Seequent's Leapfrog software. Since 2D stability analysis, widely used in 

practice, ignore the third dimension of slopes, 3D studies were developed to mitigate this 

simplification. However, the graphical part of numerical modeling, comprising the external 

surface and all layers of local geology, became one of the main obstacles in spreading the use 

of this type of analysis. In a comparative way, the back-analysis by 2D limit-equilibrium was 

also performed, using Rocscience's Slide2 software, for a critical cross section drawn on the 

axis of each rupture. As expected, it could be concluded that 2D stability analysis were more 

conservative than those performed in 3D, with an average variation of safety factors around 

10%. Although there are still several drawbacks in the full application of 3D stability analysis 

(such as assuming that the mass can be divided into columns), studies show that the difference 

between the safety factors calculated by the two methods can reach up to 30%. With regard to 

back-analysis, the shear strength parameters found in three-dimensional analysis, such that the 

safety factor is unitary, are lower than those found in 2D retroanalysis. Therefore, 3D back-

analysis is, in general, more conservative. In this work, a difference in cohesion value of 26% 

was found, comparing two-dimensional and three-dimensional back-analysis. 

 

Key words: back-analysis; 3D analysis; limit-equilibrium  
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CAPÍTULO 1
 

 

INTRODUÇÃO 

 

Com a escassez de áreas urbanas para implantação de grandes obras de engenharia e a 

consequente valorização do preço por metro quadrado dos terrenos, a implantação de 

empreendimentos em regiões de topografia acidentada, especialmente na região 

metropolitana de Belo Horizonte/MG, é cada vez mais frequente. 

 

Assim sendo, empreendimentos dos mais variados portes socioeconômicos são 

continuamente erigidos em regiões de elevado risco geológico, tornando necessários 

estudos ou mesmo intervenções de engenharia que mitiguem a ocorrência de movimentos 

de massa tão comuns nos períodos chuvosos. Dessa forma, as obras que envolvem 

movimentos de terra, principalmente de escavações, devem ser conduzidas de maneira 

criteriosa para que as perturbações sejam reduzidas a maciços de terra (ou de rocha), 

minimizando-se os riscos associados (PINTO, 2013). 

 

Carregamentos devido a ações gravitacionais, poropressão, sobrecargas acidentais ou 

mesmo alívios de tensões causados por escavações tendem a causar instabilização em 

taludes, sejam eles naturais ou não. Dessa forma, análises de estabilidade constituem parte 

importante no projeto de aterros, escavações, diques, pilhas, barragens etc. Na prática, os 

métodos de análise determinísticos, baseados em equilíbrio-limite (bidimensionais), são 

os mais utilizados na avaliação da estabilidade de taludes em que a resistência ao 

cisalhamento requerida para se manter o equilíbrio é comparada com a resistência ao 

cisalhamento disponível do maciço. 

 

Como resultado, obtém-se um indicador de desempenho denominado fator de segurança 

médio (e único) ao longo da superfície de ruptura. A maioria dos métodos de estabilidade 

disponíveis são formulados para análises em duas dimensões, assumindo-se condição de 
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estado plano de deformações (CHEN et al., 2003), ou seja, todas as deformações ocorrem 

no plano analisado inferindo-se uma terceira dimensão infinita. 

 

A maioria das rupturas que ocorrem em taludes (de corte ou aterro) de solo são dos tipos 

rotacionais ou translacionais. Rupturas rotacionais ocorrem em deslizamentos que 

rotacionam sobre um eixo paralelo ao talude. Já as rupturas translacionais são regidas por 

planos de fraqueza (como falhas, descontinuidades, planos de acamamento e variações na 

resistência ao cisalhamento entre camadas de solos sedimentares, por exemplo). Tais 

condições de contorno devem ser levadas em consideração nas análises de estabilidade 

realizadas em três dimensões (CHEN et al., 2003). 

 

Os primeiros métodos de equilíbrio-limite foram desenvolvidos para superfícies de 

ruptura simples, como as circulares ou log-espiral. Desde a primeira proposição de 

simples abordagem de Fellenius (1936), mais de uma dúzia de métodos baseados em 

fatias foram apresentados. Tais métodos se diferem na solução proposta para tornar o 

problema determinado e na mecânica estática utilizada na derivação do fator de 

segurança. Os métodos de fatias se adequam a geometrias complexas, com diversas 

camadas de solo e variadas condições de poropressão. Dessa forma, são os métodos de 

análises de estabilidade mais utilizados atualmente (CHEN et al., 2003). 

 

Até hoje, poucos métodos de “equilíbrio limite” em três dimensões foram propostos para 

se estudar o efeito de “borda” nos taludes. A quantidade de trabalhos acadêmicos 

publicados é relativamente pequena nesta área, porém em grande ascensão. Esses 

métodos possuem as mesmas limitações das análises em duas dimensões, sendo: não 

representam as características de “tensão x deformação” dos solos e não lidam de maneira 

racional com rupturas progressivas (CHEN et al., 2003). 

 

Quando um talude rompe por escorregamento, provê-se uma fonte muito útil de 

informações sobre as condições que se encontravam no momento da ruptura, além de 

oferecer uma oportunidade de validar métodos de análise de estabilidade. No 

rompimento, o fator de segurança é considerado como unitário (FS=1). Utilizando-se 

deste conhecimento e de um método apropriado de análise de estabilidade, é possível 

desenvolver um modelo numérico do talude para o momento de sua ruptura, que consiste 
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nos seguintes parâmetros: peso específico, resistência ao cisalhamento do maciço, 

condição de poropressão, nível d’água e mecanismo de ruptura. Tal modelo é essencial 

ao entendimento da ruptura, fornecendo embasamento técnico para análise e 

dimensionamento de sistemas de estabilização. O processo de determinar as condições e 

estabelecer o modelo mais adequado para o talude a partir das informações de sua ruptura 

é denominado retroanálise (DUNCAN; WRIGHT; BRANDON, 2014). 

 

Embora os métodos em duas dimensões sejam bem populares, os problemas em se 

considerar um talude em condição de estado plano de deformações é que idealizam 

condição de simetria e com infinito comprimento na terceira dimensão. Em contrapartida, 

as características geométricas de um talude, seja ele natural ou não, variam mesmo em 

curtas distâncias. Dessa forma, simplificações em duas dimensões são, por vezes, 

intuitivas e tipicamente correspondem ao cenário mais crítico.  

 

Os resultados obtidos pelo estudo de Cavounidis (1987) apud Kalatehjari e Ali (2013) 

evidenciaram que fatores de segurança em análises de estabilidade em três dimensões são 

ligeiramente maiores que os correspondentes às análises em duas dimensões. Gens, 

Hutchinson e Cavounidis (1988) e Mowen, Zengfu, Xiangyu e Bo (2011) apud 

Kalatehjari e Ali (2013) reportaram que a mencionada diferença pode ser maior do que 

30% em certos casos. Cheng, Liu, Wei e Au (2005) apud Kalatehjari e Ali (2013) 

reportaram que a habilidade de métodos de análise em três dimensões em atingir fatores 

de segurança maiores do que análise em duas dimensões é significante, pois, dessa forma, 

um projeto que contempla execução de taludes pode ser otimizado tornando-o mais 

econômico.  

 

Outra grande limitação do método de análise em duas dimensões é a determinação da 

direção do escorregamento (DOS). Como premissa inicial, assume-se que, em todos os 

métodos em duas dimensões, a direção do escorregamento é paralela à seção transversal 

do talude. Entretanto, a acurácia dessa suposição não é garantida. Mesmo que as análises 

em três dimensões não possuam essas limitações, ainda existem inconvenientes na sua 

plena aplicação (KALATEHJARI; ALI, 2013). 
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Um fator de extrema relevância em qualquer análise de estabilidade é a confiabilidade 

nos dados de entrada, principalmente nos parâmetros de resistência ao cisalhamento e 

suas inúmeras incertezas. Com relação à abordagem sobre essas incertezas na avaliação 

da estabilidade de taludes, pode-se dizer que a análise probabilística se difere da análise 

determinística basicamente por considerar a variabilidade dos parâmetros do maciço nos 

cálculos executados por meio de distribuição estatística dos valores.  

 

Sabe-se que esses parâmetros possuem variações inerentes, devido à própria formação 

geológica dos solos (ou rochas), cimentação entre partículas, grau de umidade, 

sedimentação das camadas, condições de poropressão, ou mesmo variações devido à 

dispersão dos resultados de ensaios de laboratório. Até a geometria correta do talude 

analisado pode não ser conhecida com precisão. Dessa forma, considera-se que existe 

uma distribuição de valores para cada parâmetro de entrada adotado. À medida que um 

valor de entrada é alterado, encontra-se um novo fator de segurança, podendo concluir 

que o próprio fator de segurança é uma variável aleatória com sua própria distribuição 

(FARIAS; ASSIS, 1998).  

 

Ao se executar uma análise de estabilidade de taludes com abordagem probabilística, 

estima-se a probabilidade de falha (ou ruptura) da obra / estrutura através de alguns 

indicadores de desempenho. O fator de segurança (FS) é o mais comum deles, adotado 

para a estabilidade estrutural geotécnica, porém em análises de tensão-deformação, o 

deslocamento máximo admissível representa um desempenho funcional (ASSIS et al., 

2011). 

 

Na abordagem determinística, mais comumente utilizada na prática da engenharia no 

Brasil, o valor do fator de segurança (indicador de desempenho) é único e calculado a 

partir de valores constantes das variáveis independentes (parâmetros de resistência dos 

solos, por exemplo). A decisão dos valores a serem utilizados nas análises para as 

variáveis independentes é do engenheiro geotécnico, que pode se basear em sua 

experiência profissional, ou na prática de engenharia, ou mesmo em procedimentos 

recomendados em diretrizes e normas (ASSIS et al., 2011). 

 



20 

Já na abordagem probabilística, algumas variáveis independentes são assumidas como 

variáveis aleatórias, representadas por meio de distribuições estatísticas de frequência. 

Como variáveis independentes que afetam a variável dependente (fator de segurança, por 

exemplo), são aleatórias e não valores constantes; o resultado do indicador de 

desempenho também será uma variável aleatória definida por uma distribuição 

probabilística de frequência (ASSIS et al., 2011). 

 

Existem alguns métodos probabilísticos que, a partir de funções matemáticas, obtêm a 

distribuição da probabilidade da variável dependente que define o indicador de 

desempenho, baseando-se nas distribuições estatísticas das demais variáveis 

independentes. Os mais utilizados dentro da prática da engenharia geotécnica são: 

 

• Método de Monte Carlo (MMC). 

• Método da Aproximação de Primeira Ordem da Variância (FOSM). 

• Método dos Pontos de Estimativa de Rosenblueth (PEM). 

 

Neste trabalho, foram utilizados os métodos FOSM e PEM para estudo das distribuições 

estatísticas dos indicadores de desempenho, fator de segurança e probabilidade de 

ruptura, visto que o Método de Monte Carlo não está implementado no software utilizado 

(Slide3 da Rocscience) para a modelagem em três dimensões. 

 

Os capítulos deste trabalho abordam os seguintes temas: Capítulo 1 – Introdução, 

Capítulo 2 – Revisão da Literatura, onde são apresentados os principais embasamentos 

teóricos necessários ao entendimento das análises de estabilidade probabilísticas 

tridimensionais desenvolvidas neste trabalho, assim como uma breve descrição da 

geologia local. Dessa maneira, são abordados os temas referentes aos métodos 

probabilísticos de maneira geral, assim como o FOSM e o PEM, especificamente. Além 

disso, são apresentados diversos diversos parâmetros e seus respectivos Coeficientes de 

Variação (COV) para comparação com os encontrados nas análises realizadas. 

 

No Capítulo 3 – Materiais e Métodos, descreve-se o estudo de caso pesquisado, incluindo 

o histórico das rupturas e os resultados das investigações geotécnicas realizadas para 

entendimento da geologia local.  
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Já no Capítulo 4 – Análises de Estabilidade e Resultados, são apresentadas as análises de 

estabilidade desenvolvidas, compreendendo os devidos tratamentos probabilísticos, tanto 

em 3D quanto em 2D, além das tabelas comparativas dos resultados.  

 

E, finalmente, no Capítulo 5 – Conclusões são descritas as principais conclusões a partir 

dos estudos realizados e apresentadas sugestões para trabalhos futuros. 

 

O talude avaliado neste trabalho sofreu duas rupturas, no mesmo trecho, desde a 

finalização de obras de terraplenagem ocorridas em 2009 para conformação de platô de 

implantação da edificação. A primeira ruptura, ocorrida em 2010, envolveu maior massa 

deslocada, porém não havia edificações no platô inferior e, portanto, não houve danos 

econômicos diretos. Já a segunda ruptura ocorrida em 2016, apesar do volume deslocado 

ser inferior, ocorreu quando a edificação comercial encontrava-se operante. Em ambas as 

rupturas, não houve danos contra vidas humanas, apenas prejuízos ambientais e 

econômicos. 

 

Este trabalho apresenta duas retroanálises tridimensionais ocorridas no mesmo maciço, 

oferecendo boa acurácia na determinação de parâmetros de resistência ao cisalhamento 

dos materiais envolvidos, aliada aos ensaios de cisalhamento direto realizados. 

 

1.1 LOCALIZAÇÃO DA ÁREA E VIAS DE ACESSO 

 

A região de estudo situa-se no bairro Belvedere na região Centro-Sul de Belo Horizonte, 

Minas Gerais. O talude está localizado aos fundos de edificação comercial situada à  

BR-356, a 9,9 km do centro da capital, próximo à BR-040 e ao Anel Rodoviário de Belo 

Horizonte, sentido Rio de Janeiro, com coordenadas 609.084,18 E e 7.789.005,53 N.  

A Figura 1 a seguir apresenta a localização do talude estudado através de imagem de 

satélite. Já a Figura 2 ilustra o talude estudado em três etapas distintas: a) terraplenagem 

concluída em 2009; b) Ruptura 1 ocorrida em 2010; c) Ruptura 2 ocorrida em 2016. 
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Figura 1.2 – Localização da região estudada (Google Earth, 2017) 

 

 

a)                                        b)                                               c) 

 
Figura 1.3 – Registros fotográficos dos taludes (Google Earth) 

Legenda: a) retaludamento 2009; b) ruptura em 2010; c) ruptura em 2016 

 

1.2 JUSTIFICATIVA DO TRABALHO 

 

O método de análise de estabilidade mais comumente utilizado na prática de engenharia 

geotécnica é o equilíbrio limite em duas dimensões; porém, a avaliação da estabilidade 

de taludes realizada por método em três dimensões tende a ser mais “real”, devido à 

consideração da forma geométrica da ruptura. Dependendo da forma geométrica da 

ruptura, quando as análises são realizadas por seção(ões) transversal(is), que 

normalmente representa(m) apenas a condição crítica do talude, os valores encontrados 

para fatores de segurança tendem a ser mais conservadores. 
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Aliado a uma abordagem probabilística de duas rupturas ocorridas no talude estudado, foi 

gerado um modelo numérico tridimensional do maciço, sendo a estabilidade avaliada por 

equilíbrio limite. Como as modelagens numéricas em três dimensões por equilíbrio limite 

ainda não são uma constante do dia a dia das empresas, este trabalho representa grande 

contribuição para a engenharia geotécnica no sentido de se aproximar de uma modelagem 

numérica mais realista e proporcionar valores de indicadores de desempenho (sejam eles 

fatores de segurança ou mesmo probabilidade de ruptura) diferentes das modelagens 

bidimensionais usuais. 

 

1.3 OBJETIVOS 

 

Este estudo tem como objetivo geral apresentar os resultados de retroanálises 

probabilísticas de duas rupturas que ocorreram no mesmo talude por meio de modelagem 

numérica tridimensional por equilíbrio-limite. A partir dos resultados obtidos e 

comparando-os a estudos bidimensionais convencionais, chega-se a possíveis 

otimizações em projetos de terraplenagem ou mesmo de estabilização.  

 

Os objetivos específicos são: 

• Gerar um modelo geomecânico do local no software Leapfrog da empresa 

Seequent, a partir da caracterização geológica do maciço e dos dados de 

investigações geotécnicas disponíveis (sondagens mistas e ensaios de 

laboratório). 

• Executar retroanálise probabilística tridimensional da Ruptura 1 ocorrida em 

2010. 

• Executar retroanálise probabilística tridimensional da Ruptura 2 ocorrida em 

2016. 

• Discutir os resultados e compará-los com modelagem bidimensional.  
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CAPÍTULO 2
 

REVISÃO DA LITERATURA 

 

2.1 GEOLOGIA LOCAL 

 

A geologia da cidade de Belo Horizonte já foi devidamente mapeada há algum tempo 

(CARVALHO, 2001), mais precisamente, desde a década de 1960. Com relação à 

estratigrafia, de maneira simplificada, pode-se destacar o mais antigo dos agrupamentos 

(Complexo Belo Horizonte – Agm) constituído por gnaisses que ocorrem em 

aproximadamente 70% da área do município. 

 

 

Figura 2.1 – Plataforma geológica do município de Belo Horizonte (CARVALHO, 

2001) 
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Figura 2.2 – Seção AA’ (CARVALHO, 2001) 

 

 
Figura 2.3 – Mapa Geológico (CPRM, 2000) 

 

O agrupamento chamado Complexo Metassedimentar se estende até a região sudeste do 

município de Belo Horizonte, na divisa com o município de Nova Lima, ao longo da Serra 

do Curral. Tal agrupamento é constituído basicamente de rochas de origem sedimentar 

com grau de metamorfismo baixo a moderado. O Supergrupo Minas é constituído por 

agrupamentos menores, como Grupo Itabira, Grupo Piracicaba e o Grupo Sabará. 

 

O Grupo Itabira (PPmi) tem grande importância econômica em todo o Quadrilátero 

Ferrífero, pois é constituído pela Formação Cauê que, por sua vez, é composta por 

itabiritos e hematitas compactas cuja característica básica reside na alternância de lâminas 

de hematita e de lâminas de sílica (quartzo). A outra formação que compõe o Grupo 
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Itabira é chamada de Formação Gandarela, constituída por sedimentos de origem química 

resultantes da precipitação de magnésio (dolomito) e carbonato de cálcio e de origem 

clástica da sedimentação mecânica de materiais terrosos (filito). 

 

Tabela 2.1 – Mapa Geológico – Legenda (CPRM, 2000) 

 

 

O Grupo Piracicaba (PPmp) é composto por rochas de sedimentação clástica e 

compreende quatro unidades subordinadas: Formação Cercadinho, Formação Fecho do 

Funil, Formação Taboões e Formação Barreiro. A Formação Cercadinho, sem dúvida, a 

mais expressiva das quatro no município de Belo Horizonte, é constituída por quartzitos 

e filitos bastante variados em textura, coloração e composição química. 

 

O Grupo Sabará (PPms) possui como litologia típica, em Belo Horizonte, um filito de 

colorações variadas em superfície, mas predominantemente castanhas, marrons, vinho, 

com xistosidade bastante marcada. 

 

A região onde se localiza o talude estudado neste trabalho situa-se na Serra do Curral no 

Município de Belo Horizonte/MG. A crista e o terço superior da escarpa da serra do 

Curral, divisa dos municípios de Belo Horizonte e Nova Lima, são compostos por itabirito 

silicoso da Formação Cauê, constituído de quartzo finamente granular e hematita (óxido 

de ferro). Seu aspecto listado de preto branco vem de alternância de leitos de hematita e 

de quartzo. Quando da remoção das lentes quartzosas por processos erosivos, o itabirito 
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pode apresentar-se com sua coesão drasticamente reduzida. Intercalando-se neste 

itabirito, encontram-se lentes com espessuras variáveis de itabirito dolomítico, filito 

hematítico e filito dolomítico (CARVALHO, 2011). 

 

As camadas de itabirito têm direção geral NE-SW, mergulham para SE com ângulos que 

variam de 45° a 60°, podendo atingir até valores próximos de 90°, e muitas vezes 

mostram-se dobradas. São geralmente recobertas por depósitos superficiais de couraças 

lateríticas (canga) ricas em fragmentos de itabirito e de hematita, cimentados por limonita 

e/ou goethita – hidróxidos de ferro (CARVALHO, 2011). 

 

No terço inferior da escarpa norte da serra do Curral, encontra-se afloramento local de 

dolomito puro e micáceo (CARVALHO, 2011). 

 

As principais descontinuidades planares presentes nos maciços rochosos constituem 

importante fator determinante do comportamento mecânico. No maciço rochoso do talude 

estudado, estão presentes as descontinuidades dos tipos xistosidade e acamamento, não 

muito distantes umas das outras do ponto de vista das atitudes espaciais, os contatos 

litológicos e as fraturas e diáclases. As descontinuidades de maior influência 

comportamental no caso são as penetrativas dos tipos xistosidades e acamamentos 

posicionados predominantemente na direção NE, coincidente com a direção geral da 

crista da serra do Curral, com mergulho para SE, e as descontinuidades do tipo contato 

litológico entre as litologias dominantes na área (xisto / filito e dolomito). 

 

Quando da escavação de talude lateral ao estudado, em 2010, foi possível a visualização 

do perfil litológico que constitui o maciço local (Figura 2.4), sendo muito evidentes as 

intercalações entre filitos e itabiritos. 

 

A resistência ou consistência de maciços rochosos é provavelmente a característica mais 

importante a ser levada em consideração quando se investigam materiais fracos 

(FRANCA; COSTA; STACEY, 2018). O termo “resistência” é empregado quando é 

determinado através de ensaios, e o termo “consistência”, quando é determinado através 

de observações visuais e táteis de campo. Como no Brasil, especialmente dentro do 

Quadrilátero Ferrífero, lida-se com muita frequência com rochas brandas, como as rochas 
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alteradas associadas a minérios de ferro, foi proposta uma revisão da classificação do 

ISRM (International Society for Rock Mechanics) subdividindo-se os materiais que caem 

dentro das categorias em “fracos” (weak) e “muito fracos” (very weak). 

 

 

Figura 2.4 – Registro fotográfico das feições geológicas locais (CARVALHO, 2011) 

 

Weak Rocks (R2) 

R2+: rochas brandas de alta resistência: com resistência à compressão variando entre 8 e 

25Mpa (similar a um concreto padrão) ou maior. Esta categoria fica de fora da 

classificação de “rochas fracas” (weak rocks), como alguns itabiritos médios. 

R2-: rochas brandas de baixa resistência: com resistência à compressão variando entre 5 

e 8MPa, sendo este o limite máximo para classificação de “rocha fraca” (weak rock), 

como itabiritos médios e hematitas médias. 

 

Very Weak Rocks (R1) 

R1+: rochas muito brandas: com resistência à compressão variando entre 1 e 5MPa, como 

itabiritos friáveis e hematitas friáveis. 
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R1-: rochas extremamente brandas, com resistência variando entre 0,25 a 1MPa, 

aproximando-se de resistências típicas de solos. Exemplos incluem saprolitos, itabiritos 

extremamente friáveis e finos, hematitas friáveis. 

 

Tabela 2.2 – Classificação do grau de alteração das rochas (BVP Engenharia, 2012, 

apud FRANCA; COSTA; STACEY, 2018) 

 

 

Os principais depósitos de minério de ferro com rochas brandas são metamórficos de 

origem e, portanto, demonstram anisotropia acentuada determinada predominantemente 

por foliações e bandamento (FRANCA; COSTA; STACEY, 2018). Essa característica, 

encontrada em rochas intemperizadas e solos residuais, é de grande importância na 

determinação da resistência, no comportamento do maciço e no tipo de ruptura. 

 

As características físicas dos litotipos encontrados nos depósitos de minério de ferro no 

Brasil estão resumidas na tabela a seguir: 
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Tabela 2.3 – Características físicas dos principais litotipos intemperizados (FRANCA; 

COSTA; STACEY, 2018) 

Litologia Textura Anisotropia 
Erodibi-

lidade 
Intemperismo 

Quartzito Areia 
Moderada 

a alta 
Alta Lixiviação 

Xisto Silte a argila Alta Alta Alteração 

Dolomito Argila a silte Baixa Média 
Alteração e 

Lixiviação 

Filito Argila Alta Alta Alteração 

Rochas intrusivas 

(diques) 
Argila Baixa Alta Alteração 

Rochas vulcânicas Argila Alta Alta Alteração 

Itabirito / Jaspilito 

médio (MIb) 
Areia Alta Média Lixiviação 

Itabirito / Jaspilito 

friável (SIb) 
Areia a silte Alta Alta Lixiviação 

Hematita média (MHO) Areia Moderada Média Lixiviação 

Hematita friável (FHO) Areia a silte Baixa Alta Lixiviação 

 

 

2.2. INVESTIGAÇÕES GEOTÉCNICAS 

2.2.1 Sondagens Mistas 

 

Para investigação geotécnica e caracterização do maciço com a finalidade de estudos de 

estabilidade, foram realizados diversos furos sondagens mistas na encosta com 

campanhas nos anos de 2013, 2017 e 2019. 

 

Sondagem mista é um método de investigação que alia a sondagem à percussão para 

região do maciço em solo e a sondagem rotativa para a região em rocha (ABGE, 2013). 

São recomendadas e utilizadas quando existe a necessidade de execução de ensaios do 

tipo SPT no trecho em solo de uma sondagem rotativa. Dessa forma, quando se atinge o 

impenetrável à percussão sem recorrer ao método de lavagem para avanço, inicia-se o 

trecho da sondagem rotativa. As vantagens da execução desse tipo de investigação são: 

simplicidade do equipamento, baixo custo e definição de um número de resistência, que 
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pode ser relacionado com demais parâmetros, empiricamente (SCHNAID; 

ODEBRECHT, 2014). 

 

Sondagem à percussão ou sondagem de simples reconhecimento é o processo de 

investigação geotécnica mais comum para caracterização de maciços de solo no Brasil 

(ABGE, 1998). Trata-se de um método de investigação para trechos em solo que utiliza 

a cravação de um amostrador padrão para determinação de índices de resistência à 

penetração e cujo avanço da perfuração é realizado por meio de trado ou de lavagem 

(ABGE, 2013) com utilização de equipamentos simples compostos basicamente de um 

tripé, uma bomba de água, um tanque de água (capacidade de 200 L) e ferramentas de 

corte do solo. Além da medida dos índices de resistência, é possível a determinação do 

nível d’água e são extraídas amostras para descrição tátil-visual do solo.  

 

O diâmetro normal de perfuração é de 2,5” (cerca de 63 mm) e, de acordo com a norma 

NBR 6484 (ABNT, 2001), a sondagem à percussão deve ser iniciada utilizando-se um 

trado-concha ou trado-cavadeira manual até a profundidade de 1,0 m, quando então é 

instalado o primeiro segmento do tubo de revestimento dotado de sapata cortante. Nas 

manobras subsequentes, intercaladas ao ensaio de penetração, deve ser utilizado para 

avanço da perfuração trado helicoidal até se atingir o nível d’água, porém quando o 

avanço for inferior a 50 mm em dez minutos de operação, adota-se o método de 

perfuração por circulação de água (ou lavagem). 

 

Ainda conforme a NBR 6484 (ABNT, 2001), o avanço da perfuração por meio da 

circulação de água é realizado por bomba d’água motorizada e, para a escavação, utiliza-

se o trépano de lavagem como ferramenta. O ensaio consiste na penetração do amostrador 

(barrilete amostrador) através de cravação por impacto de um martelo de 65 kg caindo a 

uma altura de 75 cm sobre a composição de hastes (ABGE, 2013). Cada queda do martelo 

corresponde a um golpe e serão aplicados tantos golpes sucessivos quanto forem 

necessários à cravação de 45 cm do amostrador, anotando-se separadamente o número de 

golpes em cada segmento de 15 cm. O valor da resistência à penetração (N) corresponde 

ao número de golpes necessários à cravação dos 30 cm finais do barrilete amostrador. 
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A cravação do barrilete amostrador deverá ser interrompida antes dos 45 cm, quando o 

número de golpes ultrapassar 30 cm qualquer dos três segmentos de 15 cm ou quando um 

total de cinquenta golpes tiver sido aplicado na cravação ou quando em cinco golpes 

sucessivos não se observar avanço algum do amostrador. Como critério de paralisação da 

sondagem à percussão, a norma NBR 6484 (ABNT, 2001) destaca que a perfuração por 

circulação de água, associada aos ensaios de penetração, deve ser paralisada: 

 

quando em 3 m sucessivos se obtiver trinta golpes para penetração dos 15 cm 

iniciais do amostrador-padrão ou quando em 4 m sucessivos se obtiver 

cinquenta golpes para penetração dos 30 cm iniciais do amostrador padrão ou 

quando em 5 m sucessivos se obtiver cinquenta golpes para a penetração dos 

45 cm do amostrador-padrão. 

 

No caso de execução de sondagem mista, o processo de perfuração deverá ser substituído 

para avanço com sonda rotativa. 

 

Sondagem rotativa, segundo o Manual de Sondagens (ABGE, 2013), consiste na 

perfuração de maciços rochosos para obtenção de amostras chamadas de testemunhos, 

utilizando-se uma sonda rotativa. Para execução da sondagem, a sonda deverá estar 

apoiada no terreno de maneira firme para minimizar possíveis vibrações na composição 

da sondagem. Sendo uma sondagem mista, inicia-se com medidas de SPT no horizonte 

de solo, até serem atingidos os critérios de impenetrabilidade definidos na NBR 6484 

(ABNT, 2001).  

 

Para melhor amostragem e recuperação dos materiais atravessados, devem ser utilizadas 

hastes retilíneas, manobras de perfuração curtas (inferiores a 1,0 m), equipamentos e 

acessórios adequados ao material perfurado (barriletes amostradores especiais, coroas 

com diâmetros compatíveis com a complexidade do problema). A recuperação mínima 

exigida é de 95% (Sondagem à Percussão, 2013), indicando que a amostragem 

corresponde a 0,95 m por metro de material perfurado, após a disposição do material na 

calha de descrição da caixa de testemunhos. O diâmetro inicial de perfuração depende da 

necessidade da obra (DNER, 1997), mas com diâmetros maiores geralmente se obtém 

melhor recuperação dos testemunhos. Os diâmetros mais utilizados são: HW ou HX, NW 

ou NX, BW ou BX, AW ou AX, EW ou EX. 
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Para apresentação de todo o furo da sondagem mista, deverão ser representados os trechos 

em sondagem à percussão (com indicação das camadas atravessadas e o respectivo 

número N de SPT) e os trechos em sondagem rotativa. 

 

 

Figura 2.5 – Registro fotográfico de outubro de 2018 da sondagem rotativa sendo 

realizada no local – crista da ruptura principal 

 

 
Figura 2.6 – Instalação típica de sonda rotativa (GEO-RIO, 2014) 
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Figura 2.7 – Registro fotográfico de outubro de 2018 de uma das caixas de testemunhos  

 

 

2.2.2 Coleta de amostras indeformadas 

 

Para investigação geotécnica e caracterização do maciço para definição dos parâmetros 

de resistência ao cisalhamento, com a finalidade de estudos de estabilidade, foram 

realizados diversos furos sondagens mistas na encosta com campanhas nos anos de 2013, 

2017 e 2019 e coletados quatro blocos de amostras indeformadas para realização de 

ensaios especiais de laboratório. 

 

De acordo com a NBR 9604 (ABNT, 1986b), uma amostra indeformada é aquela extraída 

com a mínima perturbação, mantendo-se a estrutura e a umidade do material amostrado. 

Para tanto, foram escavados manualmente poços para retiradas dos blocos de amostras 

indeformadas, com seção transversal quadrada de 1,0 m x 1,0 m. Após atingir as 

profundidades predeterminadas para coleta dos blocos, a escavação dos poços é, então, 

paralisada e dá-se início à moldagem das amostras. 

 

Os blocos de amostras indeformadas foram talhados com geometria cúbica, de dimensões 

mínimas de 0,40 m, na profundidade estabelecida. As faces expostas dos blocos talhados 

foram cobertas com talagarças e, com um pincel, aplicou-se uma camada de parafina 

líquida. A parafina ainda foi aplicada mais duas vezes. A base foi seccionada e o bloco 
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foi tombado para regularização da face restante, quando, então, aplicaram-se a talagarça 

e as camadas de parafina líquida. O topo do bloco foi identificado, assim como a 

orientação da amostra, obra, local, número do poço, profundidade de extração, data, etc. 

 

 

Figura 2.8 – Registro fotográfico da abertura de poço para retirada de amostra 

indeformada  

 

Principalmente em solos com baixa coesão, cuidados especiais devem ser tomados para 

menor distúrbio na amostra; portanto, nesses casos, camadas extras de talagarça e 

parafinas podem se tornar necessárias. O bloco totalmente recoberto por parafina foi 

colocado dentro de caixa de madeira forrada por serragem, com dimensões internas no 

mínimo 6 cm maiores que o bloco da amostra indeformada (ABNT, 1986).  

 

Todo o espaço entre o bloco e as paredes da caixa devem ser preenchidos por serragem, 

amortecendo o bloco de possíveis choques. Cuidadosamente, o bloco, dentro da caixa, 

deve ser retirado de dentro do fundo do poço até a superfície do terreno, com o topo para 

cima, e levado até o laboratório para execução dos ensaios determinados. 
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2.3. MODELAGEM NUMÉRICA POR EQUILÍBRIO-LIMITE 

 

A análise de estabilidade de talude constitui disciplina de extrema relevância na 

engenharia geotécnica. Preocupações acerca da estabilidade de talude conduziram a 

avanços consideráveis no entendimento do comportamento complexo dos maciços de 

solo. Nas últimas décadas, tais estudos permitiram o desenvolvimento sobre o 

entendimento nas alterações das propriedades dos solos que ocorrem com o tempo, 

limitações sobre os ensaios de laboratório na definição dos parâmetros de resistência, 

novos tipos de instrumentação para monitoramento do comportamento de taludes, melhor 

entendimento dos princípios de mecânica dos solos que conectam o comportamento dos 

solos com a estabilidade de taludes e, principalmente, utilização de computadores para 

realizar as análises (DUNCAN; WRIGHT; BRANDON, 2014). 

 

Mesmo com todo o avanço em pesquisas e softwares, a avaliação da estabilidade de um 

talude continua desafiadora. Diversos dados de entrada são introduzidos para estimativa 

da condição de segurança (criando-se um modelo numérico) com incertezas que vão 

desde os parâmetros de resistência dos materiais até a escolha de um método adequado, 

estado de tensão do maciço (BISHOP, 1955). Usualmente são realizadas em modelos 

bidimensionais baseados no método de equilíbrio-limite devido à simplicidade e, ao 

mesmo tempo, eficácia, assumindo condição de estado plano de deformações. Nas 

análises realizadas em modelos com duas dimensões, torna-se implícito que há uma 

simetria da geometria e que a largura da seção analisada é infinita. 

 

2.3.1 Fatores de Segurança 

 

O método de equilíbrio-limite considera o comportamento do talude no limite da ruptura 

como condição estática, portanto não analisa as condições de relação entre tensão-

deformação da massa. Segundo Cheng e Lau (2008), o fator de segurança pode ser 

definido como a razão entre a força de cisalhamento resistente e a força de cisalhamento 

mobilizada na superfície de ruptura: 

 

 𝜏 =  
1

𝐹𝑂𝑆
 {𝑐′ + (𝜎𝑛 − 𝑢) tan ø′} (2.1) 
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Em que: 

c’ é a coesão em termos de tensões efetivas, 

ø’ é o ângulo de atrito interno do material em termos de tensões efetivas, 

n é a tensão normal total, 

u é a poropressão. 

 

O fator de segurança, portanto, é definido em função da resistência ao cisalhamento e 

calculado para uma superfície de ruptura específica, sendo que é considerado constante 

ao longo de toda essa superfície (DUNCAN; WRIGHT; BRANDON, 2014). Um talude 

é considerado instável quando FS≤1,0, porém é comum que em diversos taludes naturais 

estáveis sejam adotados FS menores do que a unidade em casos de projetos. Isso se deve 

ao fato de que: 

• fatores de segurança adicionais podem ser atribuídos nos parâmetros de 

resistência do solo; 

• altas precipitações podem ser consideradas com longos períodos de recorrência; 

• efeitos tridimensionais não são considerados nas análises em 2D; 

• efeitos da vegetação na resistência ao cisalhamento e da sucção são desprezados. 

 

A norma NBR 11682 (ABNT, 2009) considera que as análises de estabilidade para 

determinação do fator de segurança desprezam as deformações que ocorrem na massa de 

solo, sejam em taludes sejam em encostas, sendo admitido, portanto, que um maior valor 

de FS corresponde a uma maior segurança contra ruptura. A mesma norma (ABNT, 2009) 

ainda alerta que, para o caso específico de encostas, a grande variabilidade dos materiais 

constituintes do maciço pode ocasionar a redução significativa da segurança, 

aumentando-se, dessa forma, a probabilidade de ocorrência de uma ruptura. 

 

Mecanismos de ruptura progressiva e “strain-softening” não são levados em consideração 

em análises de estabilidade por equilíbrio-limite (FRANCA; COSTA; STACEY, 2018), 

devendo-se partir para análises baseadas em métodos como elementos-finitos, diferenças-

finitas ou “redução de resistência ao cisalhamento”. 
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Valores típicos de fatores de segurança para utilizações específicas têm sido publicados, 

porém a maioria deles são baseados em observações de casos e experiências de “tentativas 

e erros” ao longo dos anos (Figura 2.9). 

 

 
Figura 2.9 – Exemplo de FS aceitáveis (PRIEST; BROWN, 1983 apud WESSELOO; 

READ, 2010) 

 

Um exemplo de FS utilizado para projetos de engenharia civil por meio desses métodos 

encontra-se na Tabela 2.4, a seguir. 

 

Para condições normais de operação de análise de longo prazo, o FS varia entre 1,25 e 

2,0, dependendo do autor, enquanto nas análises de estabilidade de taludes de curto prazo, 

aceita-se FS variando entre 1,3 e 1,5. Já o FS requerido para condições de carregamento 

extremo varia entre 1,25 e 1,3, sabendo-se que tais condições raramente irão ocorrer e, 

caso ocorram, irão durar pouco tempo (FRANCA; COSTA; STACEY, 2018). 
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Tabela 2.4 – Exemplo de FS aceitáveis para aplicação em engenharia civil 

(WESSELOO; READ, 2010) 

Tipo de 

Material 
Condições 

Nível 

aceitável 

(estático) 

Referência 

Obras de 

terra 
Carregamento e condição de serviço normal 1,5 

Meyerhof 

(1984) 

Carregamento máximo e condições 

ambientais extremas 
1,3   

Estruturas de 

contenção e 

escavações 

Carregamento e condição de serviço normal 2   

Carregamentos máximos e condições 

ambientais extremas 
1,5   

Taludes Solo sem coesão 1,3   

Solo coesivo 1,5   

Baseado em "vane test" corrigido para 

efeitos anisotrópicos e taxa de deformações 
1,3 

Bjerrum 

(1973) 

1,25 
Bowles 

(1979) 

Grave consequência de ruptura ou alto grau 

de incerteza 
1,2,5-1,5 

Gedney e 

Weber (1978) 

1,5 
Hansen 

(1967) 

1,3-1,5 
Meyerhof 

(1970) 

1,3-1,4 
Sowers 

(1979) 

Carregamentos temporários 
1,5 

Terzaghi 

(1943) 

1,25-1,3   

Condição permanente 1,5 
US Navy 

Dept. (1962) 

Temporário 1,25 
SAICE COP 

(1989) 

Permanente 1,5 
SAICE COP 

(1989) 

Barragens Final de construção, poropressões 

estimadas sem dissipação nas fundações 
1,3 Hoek (1991) 

Reservatório cheio, regime de fluxo 

permanente sem dissipação nas fundações 
1,3   

Reservatório cheio, regime de fluxo 

permanente e poropressões dissipadas 
1,5   

Nível máximo do reservatório com regime 

de fluxo permanente 
1,2   

Esvaziamento rápido (poropressão no 

maciço) 
1,3   
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Um fator de segurança aceitável, segundo Cheng e Lau (2008), deveria ser baseado na 

consideração do tempo de recorrência de chuvas de grande intensidade, na consequência 

de ruptura dos taludes, do conhecimento do comportamento em longo prazo, dos 

materiais geológicos e da acurácia do modelo. Os requerimentos adotados na cidade de 

Hong Kong são mostrados nas Tabelas 2.5 e 2.6 e são tidos como satisfatórios para aquele 

local. 

 

Tabela 2.5 – FS recomendados (GEO; HONG KONG, 1984 apud CHENG; LAU, 2008) 

Risco de perdas 

econômicas 

Risco de perdas humanas 

Insignificante Médio Alto 

Insignificante 1,1 1,2 1,4 

Médio 1,2 1,3 1,4 

Alto 1,4 1,4 1,5 

 

Tabela 2.6 – FS recomendados para reconstituição de taludes rompidos (GEO; HONG 

KONG, 1984 apud CHENG; LAU, 2008) 

Risco de perdas humanas F 

Insignificante >1,1 

Médio >1,2 

Alto >1,3 

F para período de recorrência de 10 anos 

 

Na Tabela 2.7, podem ser encontrados os valores de FS retirados do Manual de 

Estabilidade de Taludes do US Army Corps of Engineers (2003) para serem aplicados em 

barragens, aterros, escavações e taludes naturais onde as condições de carregamento são 

conhecidas assim como os parâmetros de resistência ao cisalhamento dos materiais do 

maciço. 
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Tabela 2.7 – FS recomendados por USArmy (US ARMY CORPS OF ENGINEERS, 

2003) 

Tipos de Taludes 

Fatores de Segurança Requeridosa 

Final de 

Construçãob 

Fluxo Normal 

Longo Prazo 

Rebaixamento 

rápidoc 
 

Taludes de barragens, diques, 

outros taludes de corte ou aterro 
1,3 1,5 1,0-1,2 

 

 
a Para taludes onde escorregamentos ou grandes deformações ocorreram e a 

retroanálise foi utilizada para estabelecer parâmetros de resistência para projeto, 

fatores de segurança menores podem ser utilizados. Nesses casos análises 

probabilísticas podem ser úteis para auxiliar na utilização de fatores de 

segurança menores para projeto, podendo ser justificados nos casos onde as 

consequências de ruptura são pequenas. 

 

 

 

 

b Taludes de escavação, temporários, são projetados apenas para a estabilidade 

em curto-prazo, sabendo-se que a estabilidade a longo-prazo não é adequada. 

Cuidados especiais e possivelmente fatores de segurança mais altos devem ser 

utilizados nesses casos. 

 

 

 
c F=1,0 aplica para rebaixamentos do nível máximo do reservatório, para 

condições onde o nível d'água não persiste tempo suficiente para estabelecer um 

fluxo permanente. F=1,2 se aplica ao nível máximo do reservatório que persiste 

tempo suficiente anteriormente ao rebaixamento. Para taludes em reservatórios 

bombeados, onde o rebaixamento rápido é uma operação normal, fatores de 

segurança maiores (p.ex. 1,3 a 1,4) devem ser utilizados. 

 

 

 

 
 

Na metodologia recomendada pela norma brasileira NBR 11682 (ABNT, 2009), o fator 

de segurança deve ser determinado em função das perdas de vidas humanas e quanto à 

possibilidade de danos materiais e ambientais, para as condições atuais e a longo-prazo 

durante toda a vida útil do talude analisado. 

 

Para determinar, então, o fator de segurança em cada caso, deve-se enquadrar o projeto 

na seguinte classificação de nível de segurança, a partir da possibilidade de perda de vida 

humana e de danos materiais e ambientais (Tabelas 2.8 e 2.9). 
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Tabela 2.8 – Nível de segurança desejado contra a perda de vidas humanas (ABNT, 

2009) 

Nível de 

Segurança 
Critérios 

Alto 

Danos materiais: locais próximos a propriedades de alto valor histórico, 

social ou patrimonial, obras de grande porte e áreas que afetem serviços 

essenciais  

 

Danos ambientais: locais sujeitos a acidentes ambientais graves, tais 

como nas proximidades de oleodutos, barragens de rejeito e fábrica de 

produtos tóxicos 

 

 

 

Médio 

Danos materiais: locais próximos a propriedades de valor moderado  

Danos ambientais: locais sujeitos a acidentes ambientais moderados 
 

Baixo 
Danos materiais: locais próximos a propriedades de valor reduzido  

Danos ambientais: locais sujeitos a acidentes ambientais reduzidos  

 

Tabela 2.9 – Nível de segurança desejado contra danos materiais e ambientais (ABNT, 

2009) 

Nível de 

Segurança 
Critérios 

Alto 

Áreas com intensa movimentação e permanência de pessoas, como 

edificações públicas, residenciais ou industriais, estádios, praças e demais 

locais, urbanos ou não, com possibilidade de elevada concentração de 

pessoas 
 

 

Ferrovias e rodovias de tráfego intenso  

Médio 
Áreas e edificações com movimentação e permanência restrita de pessoas  

Ferrovias e rodovias de tráfego moderado  

Baixo 

Áreas e edificações com movimentação e permanência eventual de 

pessoas 
 

Ferrovias e rodovias de tráfego reduzido  

 

A determinação do fator de segurança a ser adotado em projeto deve ser realizada pelo 

engenheiro civil geotécnico junto ao contratante da obra, segundo a NBR 11682 (ABNT, 

2009), de maneira a se atender plenamente aos órgãos públicos competentes.  
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Tabela 2.10 – Fatores de segurança mínimos para deslizamentos (ABNT, 2009) 

Nível de segurança 

contra danos 

materiais e 

ambientais 

Nível de segurança contra danos a vidas humanas 

Alto Médio Baixo 

Alto 1,5 1,5 1,4 

Médio 1,5 1,4 1,3 

Baixo 1,4 1,3 1,2 

 

O valor do fator de segurança escolhido para um dado caso deve ser proporcional às 

incertezas nos parâmetros de entrada (resistência ao cisalhamento, condições de 

poropressão, níveis piezométricos) e nas consequências de uma possível ruptura 

(DUNCAN; WRIGHT; BRANDON, 2014). Quanto maiores as incertezas dos parâmetros 

e as consequências de uma ruptura, maior o fator de segurança requerido. As incertezas 

com relação à análise de estabilidade são menores quando a geologia local é bem 

investigada e, portanto, bem conhecida. 

 

No caso de taludes de escavação, a princípio, a condição de segurança deve ser avaliada 

para final de construção e longo prazo; geralmente consiste na condição mais crítica (US 

ARMY CORPS OF ENGINEERS, 2003). A estabilidade de um talude escavado decresce 

com o tempo à medida que a poropressão aumenta e o maciço de solo expande (devido 

ao desconfinamento e alívio de tensão) e perde resistência (US ARMY CORPS OF 

ENGINEERS, 2003).   

 

Para determinação da cunha crítica de ruptura de um talude, ou seja, com o menor valor 

de FS, devem ser verificadas diversas cunhas diferentes e calculados seus respectivos 

fatores de segurança (DUNCAN; WEIGHT; BRANDON, 2014). 

 

2.3.2 Métodos de Fatias 

 

Com relação aos métodos de equilíbrio-limite para determinação do fator de segurança 

de uma dada superfície de ruptura, duas abordagens são utilizadas para satisfazer às 

condições de equilíbrio estático. Alguns métodos consideram o equilíbrio de toda a massa 

deslocada, limitada pela superfície do terreno e pela superfície de ruptura, portanto as 
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equações são descritas e resolvidas para um único corpo livre, como é o caso dos taludes 

infinitos (DUNCAN; WRIGHT; BRANDON, 2014). Em outros, a massa de solo é 

dividida em fatias verticais e as equações de equilíbrio são descritas e resolvidas para 

cada fatia. Tal método é chamado de “método de fatias” como o “Ordinary Method of 

Slices”, Bishop simplificado e método de Spencer.  

 

Nesse caso, três condições de equilíbrio devem ser satisfeitas em cada fatia: (1) equilíbrio 

de forças verticais, (2) equilíbrio de forças horizontais e (3) equilíbrio de momentos. 

Alguns métodos satisfazem todas as condições de equilíbrio estático e outros apenas 

algumas, como é o caso do “Ordinary Method of Slices” e Bishop simplificado. Já, em 

contrapartida, o método de Spencer e o método de Morgenstern-Price satisfazem todas 

as condições de equilíbrio e, por isso, são chamados de métodos rigorosos (DUNCAN; 

WRIGHT; BRANDON, 2014). 

 

De acordo com o método de fatias, a massa de solo acima da superfície de ruptura 

assumida é dividida em fatias verticais, cuja quantidade depende da geometria do talude 

e da estratigrafia do maciço. As superfícies de ruptura avaliadas podem ser tanto 

circulares quanto forma arbitrária (não circulares). Os métodos que consideram rupturas 

circulares reputam o equilíbrio de momento em relação ao centro do círculo de todo o 

corpo-livre, composto por todas as fatias. Já os métodos que avaliam rupturas não 

circulares usualmente consideram o equilíbrio em termos de cada fatia (DUNCAN; 

WRIGHT; BRANDON, 2014). 

 

Na determinação do FS em cunhas circulares, pelo método de fatias, considera-se 

equilíbrio de momentos em relação ao centro do círculo. O momento atuante 

(instabilizante) é definido como: 

 

 𝑀𝑑 = ∑𝑊𝑖𝑎𝑖 (2.2) 

 

Em que: 

Md é o momento atuante, 

Wi é o peso da fatia i, 



45 

ai é a distância horizontal entre o centro do círculo e o centro da fatia i. 

 

 

Figura 2.10 – Superfície de ruptura circular, massa dividida em fatias (DUNCAN; 

WRIGHT; BRANDON, 2014) 

 

O braço de alavanca (ai) pode ser expresso em termos do raio do círculo (r) e da inclinação 

da base da respectiva fatia (ai) como: 

 

 𝑎𝑖 =  𝑟 sin 𝛼𝑖 (2.3) 

 

O momento atuante fica: 

 𝑀𝑑 =  𝑟∑𝑊𝑖  sin 𝛼𝑖 (2.4) 

 

Já o momento resistente deriva das tensões de cisalhamento () na base de cada fatia. A 

tensão normal () na base da fatia atua no eixo do círculo e, portanto, não gera momento. 

O momento resistente total (Mr) para todas as fatias é: 

 

 𝑀𝑟 =  𝑟∑𝑆𝑖 =   𝑟∑𝜏𝑖∆𝑙𝑖  (2.5) 

 

Em que: 

Si é a força de cisalhamento na base da fatia i, 

li é a largura da base da fatia i. 
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O fator de segurança (FS) é determinado pela equação: 

 𝐹𝑆 =
∑𝑆𝑖 ∆𝑙𝑖 

∑𝑊𝑖 sin 𝛼
 (2.6) 

 

Em termos de tensões totais e considerando-se a envoltória de resistência ao cisalhamento 

de Mohr-Coulomb, a equação se torna: 

 

 𝐹𝑆 =
∑(𝑐 +  𝜎 tan ø) ∆𝑙

∑𝑊 sin 𝛼
 (2.7) 

 

No método ordinário de fatias (Ordinary Method fo Slices), ou método de Fellenius, as 

forças nas laterais das fatias são desprezadas e, portanto, a força normal pode ser expressa 

como: 

 

 

Figura 2.11 – Fatia típica e suas forças atuantes no método ordinário de fatias (adaptado 

de DUNCAN; WRIGHT; BRANDON, 2014) 

 

 𝑁 = 𝑊 cos 𝛼 (2.8) 

Em que: 

N é a força normal na base da fatia, 

W é o peso da fatia, 

 é a inclinação da base da fatia. 
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A tensão normal na base da fatia pode ser obtida dividindo-se a força normal pela área da 

base da fatia: 

 𝜎 =
𝑊 cos 𝛼

∆𝑙
 (2.9) 

Em que: 

 é a tensão normal na base da fatia, 

l é a largura da base da fatia. 

Substituindo-se a equação da força normal, isolando-se o valor do fator de segurança (FS) 

através do equilíbrio de momentos, tem-se, em termos de tensões efetivas pela envoltória 

de resistência ao cisalhamento de Mohr-Coulomb: 

 

 𝐹𝑆 =
∑(𝑐′ + σ′tan∅ ′) ∆𝑙

∑𝑊 sin 𝛼
 (2.10) 

 

Em que: 

 ‘ é a tensão normal efetiva na base da fatia (s – u), 

u é a poropressão na superfície de ruptura. 

 

 𝜎′ =
𝑊 cos 𝛼

∆𝑙
− 𝑢 (2.11) 

 

A mesma equação do FS substituindo-se o valor da tensão normal: 

 

 𝐹𝑆 =
∑[𝑐′∆𝑙 + (𝑊 cos 𝛼 − 𝑢 ∆𝑙) tan∅′]

∑𝑊 sin 𝛼
 (2.12) 

 

O método ordinário de fatias assume como premissa básica uma ruptura circular e, para 

determinação do valor do fator de segurança, satisfaz apenas o somatório de momentos 

em relação ao centro do círculo. Por meio desse método, o FS é calculado diretamente, 

diferentemente dos demais métodos, nos quais, para resolver a equação, são realizadas 

iterações. O método ordinário de fatias é, portanto, mais conveniente para realização de 

cálculos manuais (DUNCAN; WRIGHT; BRANDON, 2014). 
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No método simplificado de Bishop (Simplified Bishop Procedure), as forças nas laterais 

da fatia são consideradas como horizontais, desprezando-se as tensões cisalhantes entre 

fatias. O somatório de forças verticais é realizado para determinação da expressão da 

tensão normal na base de cada fatia. 

 

 

Figura 2.12 – Fatia típica e suas forças atuantes para o método simplificado de Bishop 

(DUNCAN; WRIGHT; BRANDON, 2014) 

 

Resolvendo-se o equilíbrio vertical, a equação pode ser descrita da seguinte forma, 

considerando-se como sinal positivo as forças verticais que atuam para cima: 

 

 𝑁 cos 𝛼 + 𝑆 sin 𝛼 −𝑊 = 0 (2.13) 

 

Em que: 

S é a resistência ao cisalhamento na base da fatia. 

 

Para tensão de cisalhamento expressa em termos de tensões efetivas com envoltória de 

Mohr-Coulomb, tem-se: 

 𝑆 =  
1

𝐹𝑆
 [𝑐′∆𝑙 + (𝑁 − 𝑢 ∆𝑙) tan∅′] (2.14) 

 

Combinando as equações considerando-se equilíbrio de momentos em torno do centro do 

círculo de ruptura, em termos de tensões efetivas, o fator de segurança (FS) pode ser 

encontrado resolvendo-se: 
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 𝐹𝑆 =  
∑ [

𝑐′∆𝑙 cos𝛼+ (𝑊−𝑢 ∆𝑙 cos𝛼) tan∅′

cos𝛼+ (sin𝛼 tan∅′) / 𝐹𝑂𝑆
]

∑𝑊 sin 𝛼
 (2.15) 

 

O método de Bishop simplificado assume ruptura circular e força horizontal entre fatias. 

A condição de equilíbrio em relação ao centro do círculo de ruptura e equilíbrio de forças 

verticais são satisfeitos em cada fatia. Portanto, trata-se de um método de maior acurácia 

em relação do método ordinário de fatias, principalmente em termos análises por tensões 

efetivas com elevadas poropressões. 

 

Por vezes, as superfícies de rupturas são mais complexas e não constituem 

necessariamente um círculo perfeito devido à estratificação do maciço, camadas de baixa 

resistência, etc. Diversos métodos foram desenvolvidos para resolução destas superfícies 

de ruptura, todos por fatias, satisfazendo ou somente equilíbrio de forças ou equilíbrio 

completo. No caso dos métodos que satisfazem somente equilíbrio de forças, podem ser 

citados Lowe e  Karafiath (1959), Simplified Janbu (1973) e U.S. Army Corps of 

Engineers’s Modified Swedish method (1970) apud Duncan; Wright; Brandon, 2014. A 

variação básica entre cada método citado acima consiste nas premissas sobre as 

inclinações das forças atuantes entre fatias. 

 

Dentre os métodos que satisfazem todas as condições de equilíbrio estático (forças e 

momentos), podem-se destacar os métodos de Spencer (1967) e de Morgenster e Price 

(1965) apud Duncan; Wright; Brandon, 2014. No método de Spencer, a premissa com 

relação às forças entre fatias consiste que todas são paralelas e que a inclinação é 

computada através de uma equação da condição de equilíbrio. Já no método de 

Morgenstern e Price, as forças de cisalhamento entre fatias estão relacionadas às forças 

normais: 

 𝑋 = 𝜆 𝑓(𝑥)𝐸 (2.16) 

 

Em que: 

X e E são as forças entre fatias vertical e horizontal, respectivamente, 

 é um número que é calculado junto com as demais incógnitas, 

f(x) é uma função que possui valores prescritos para cada fatia. 
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Todos os métodos que satisfazem todas as condições de equilíbrio possuem resultados 

similares para fatores de segurança, e, ainda, nenhum possui precisão maior do que o 

outro (DUNCAN; WRIGHT; BRANDON, 2014). Na maioria das vezes, as inclinações 

das forças entre fatias possuem pouco efeito no fator de segurança encontrado, desde que 

todas as condições de equilíbrio sejam satisfeitas. Porém, destacam-se a seguir dois casos 

em que as premissas sobre as forças entre fatias são de extrema relevância na análise de 

estabilidade: (1) quando a superfície de ruptura muda de direção abruptamente devido à 

geometria ou parâmetros de resistência e (2) em taludes com forças externas significativas 

(ancoragens por exemplo) cujas inclinações são muito diferentes das inclinações usuais 

das forças entre fatias. 

 

A Tabela 2.11 a seguir lista alguns dos métodos disponíveis em literatura, suas premissas 

básicas, quais equações de equilíbrio são satisfeitas e suas incógnitas. Na sequência, a 

Tabela 2.12 resume em quais condições cada método é mais adequado. 

 

Tabela 2.11 – Premissas, condições de equilíbrio e incógnitas em métodos de equilíbrio 

limite (DUNCAN; WRIGHT; BRANDON, 2014) 

Procedimento Premissas 
Equações de equilíbrio 

satisfeitas 
Incógnitas 

Talude 

infinito 

Talude de extensão 

infinita; superfície de 

ruptura paralela à face 

do talude 

1      Forças perpendicuares 

ao talude 

1     Fator de 

Segurança (F) 

1      Forças paralelas ao 

talude 
1     Força Normal (N) 

2     Equações (equilíbrio de 

momentos é implicitamente 

satisfeito) 

2     Incógnitas 

 
Espiral 

logarítmica 

A superfície de 

ruptura é uma espiral 

logarítmica 

1      Momentos no centro da 

espiral 

1     Fator de 

Segurança (F) 
 

1     Equação (equilíbrio de 

forças é implícitamente 

satisfeito) 

1     Incógnita  

 
Círculo Sueco 

(Ø=0) 

A superfície de 

ruptura é circular; o 

ângulo de atrito é zero 

1      Momentos no centro do 

círculo 

1     Fator de 

Segurança (F) 
 

1     Equação (equilíbrio de 

forças é implícitamente 

satisfeito) 

1     Incógnita  

 
Método 

Ordinário de 

A superfície de 

ruptura é circular; as 
1      Momentos no centro do 

círculo 

1     Fator de 

Segurança (F) 
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Fatias 

(conhecido 

por Método 

de Fellenius 

ou Método 

Sueco de 

Fatias) 

forças nas laterais das 

fatias são desprezadas 

1     Equação 1     Incógnita  

 
Bishop 

Simplificado 

A superfície de 

ruptura é circular; as 

forças nas laterais das 

fatias são horizontais 

(não há forças de 

cisalhamento entre 

fatias) 

1      Momentos no centro do 

círculo 

1     Fator de 

Segurança (F) 
 

n      Forças verticais n     Força normal (N)  

n+1    Equações n+1     Incógnitas  

 
Equilíbrio de 

Forças (Lowe 

and Karafiath, 

Janbu 

Simplificado, 

Corps of 

Engineer's 

Modificado, 

Janbu GPS) 

A inclinação das 

forças entre fatias é 

assumida; premissas 

variam para cada 

método 

n      Forças horizontais 
1     Fator de 

Segurança (F) 
 

n      Forças verticais n     Força normal (N)  

2n    Equações n-1  Resultante entre 

fatias (Z) 
 

2n     Incógnitas  

Spencer As forças entre fatias 

são paralelas (todas 

possuem a mesma 

inclinação). A posição 

da força normal (N) 

na base da fatia é 

assumida, usualmente, 

no centro da base da 

fatia. 

n      Momentos num ponto 

selecionado 

1     Fator de 

Segurança (F) 
 

n      Forças horizontais 
1     Inclinação das 

forças entre fatias () 
 

n      Forças verticais 
n     Força normal na 

base da fatia (N) 
 

3n    Equações n-1  Resultante entre 

fatias (Z) 
 

n-1  Locação das 

forças laterais                              

(Line of thrust) 

 

 

3n     Incógnitas  

Morgenstern 

and Price 

As forças de 

cisalhamento entre 

fatias estão 

relacionadas às forças 

normas X=f(x)E; a 

posição da força 

normal (N) é 

assumida, usualmente, 

no centro da base da 

fatia 

n      Momentos num ponto 

selecionado 

1     Fator de 

Segurança (F) 
 

n      Forças horizontais 

1     Fator de 

Inclinação forças 

entre fatias () 

 

n      Forças verticais 
n     Força normal na 

base da fatia (N) 
 

3n    Equações n-1 Forças horizontais 

entre fatias (E) 
 

n-1  Locação das 

forças laterais                                       

(Line of thrust) 

 

 

3n     Incógnitas  

Chen and 

Morgenstern 

As forças de 

cisalhamento entre 
n      Momentos num ponto 

selecionado 

1     Fator de 

Segurança (F) 
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fatias estão 

relacionadas às forças 

normas X=[f(x)E 

+f0(x)]E; a posição da 

força normal (N) é 

assumida, usualmente, 

no centro da base da 

fatia 

n      Forças horizontais 

1     Fator de 

Inclinação forças 

entre fatias () 

 

n      Forças verticais 
n     Força normal na 

base da fatia (N) 
 

3n    Equações n-1 Forças horizontais 

entre fatias (E) 
 

n-1  Locação das 

forças laterais                                       

(Line of thrust) 

 

 

3n     Incógnitas  

Sarma As forças de 

cisalhamento entre 

fatias estão 

relacionadas às forças 

disponíveis Sv, 

através de X=f(x)Sv. 

A resistência ao 

cisalhamento depende 

dos parâmetros, 

poropressões e da 

componente 

horizontal da força 

entre fatia. A posição 

da força normal (N) é 

assumida, usualmente, 

no centro da base da 

fatia 

n      Momentos num ponto 

selecionado 

1     Coeficiente 

Sísmico (k) [ou Fator 

de Segurança (F) se 

for utilizado "tentativa 

e erro"] 

 

n      Forças horizontais  

n      Forças verticais 

1     Fator de 

Inclinação forças 

entre fatias () 

 

3n    Equações n     Força normal na 

base da fatia (N) 
 

n-1 Forças horizontais 

entre fatias (E) 
 

n-1  Locação das 

forças laterais                                       

(Line of thrust) 

 

 

3n     Incógnitas  

 

Tabela 2.12 – Resumo dos métodos de análises de estabilidade por equilíbrio-limite e 

suas utilidades (DUNCAN; WRIGHT; BRANDON, 2014) 

Procedimento Utilização 

Talude infinito Talude homogêneo sem coesão, taludes onde a estratigrafia restringe a 

profundidade das cunhas, rupturas paralelas à face do talude. Boa precisão 

quando aplicável. 

 
Espiral 

logarítmica 

Aplicável em taludes homogêneos. Preciso. Útil no desenvolvimento de 

ábacos e gráficos. Utilizado em alguns softwares para projeto de reforço de 

taludes 

 

 
Círculo Sueco 

Ø=0 

Aplicável em taludes onde Ø=0 (análises não drenadas em argilas saturadas). 

Zonas relativamente espessas de material fraco onde as cunhas de ruptura são 

próximas de um círculo 

 

 
Método 

Ordinário de 

Fatias 

Aplicável em taludes não homogêneo e solos "c-Ø " onde a cunha de rutura é 

próxima de um círculo. Conveniente para cálculos manuais. Método 

impreciso para análises em termos de tensões efetivas com elevadas 

poropressões. São utilizadas em rupturas não circulares em alguns softwares 

porém não é adequado nem preciso. 
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Bishop 

Simplificado 

Aplicável em taludes não homogêneo e solos "c-Ø " onde a cunha de rutura é 

próxima de um círculo. Mais preciso que o Método Ordinário, especialmente 

em análises com elevadas poropressões. São utilizadas em rupturas não 

circulares em alguns softwares porém não é adequado nem preciso. 

 

 

Equilíbrio de 

Forças (Lowe 

and Karafiath 

- side force 

assumption 

recommended) 

Aplicável em virtualmente todas as geometrias e perfis de terreno. É o único 

método possível para cálculos manuais de cunhas não circulares. Menos 

preciso que os métodos de equilíbrio completo e os resultados são sensitivos 

em relação às inclinações das forças entre fatias. 

 

 

 

Spencer Método preciso aplicável a virtualmente todas as geometrias e perfis do 

terreno. Método mais simples de equilíbrio completo 
 

 
Morgestern 

and Price 

Método preciso aplicável a virtualmente todas as geometrias e perfis do 

terreno. Rigoroso, método bem estabelecido de equilíbrio completo 
 

 
Chen and 

Morgestern 

Essencialmente uma atualização do Método de Morgenstern and Price. 

Rigoroso e preciso, aplicável para taludes de qualquer geometria e rupturas de 

qualquer forma. Forças laterais são paralelas à superfície do terreno nas 

extremidades da cunha de ruptura. 

 

 

 

Sarma Método preciso aplicável a virtualmente todas as geometrias e perfis do 

terreno. Método conveniente de equilíbrio completo para determinação do 

coeficiente sísmico para um dado fator de segurança. As premissas de forças 

laterais são difíceis de implementar. 

 

 

 

 

Para determinação da condição de equilíbrio estático e cálculo do fator de segurança (FS) 

do talude, é necessário um processo iterativo. Como todos os métodos de equilíbrio-limite 

possuem os mesmos princípios, eles se diferem nas condições de equilíbrio-estático, 

premissas e simplificações (KALATEHJARI; ALI, 2013). 

 

2.3.3 Análises de Estabilidade 3D 

 

Como esses métodos ignoram os efeitos da terceira dimensão, claramente afetando 

praticamente todos os resultados de estabilidade em taludes (STARK; EID, 1998), 

análises em 3D foram desenvolvidas para suprir essas deficiências. Portanto, hoje em dia, 

as análises de estabilidade são aplicadas tanto para modelos em 2D quanto em 3D, mais 

comumente através do método de equilíbrio-limite. Morgenstern e Price (1965) disseram 

que uma das razões dessa popularidade se trata da habilidade de o método (equilíbrio-

limite) levar em consideração a interação de forças internas da massa de solo, condições 

de poropressão e maciços estratificados. Além disso, na maioria dos casos, a superfície 
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crítica de ruptura não se aproxima necessariamente de um círculo ou um plano e os 

métodos de análise e busca pelas superfícies devem levar isso em consideração. 

 

Um modelo para análise de um talude em duas dimensões submetidas a condições de 

confinamento tridimensionais, na maioria dos casos, leva a resultados conservadores em 

relação à estabilidade (LESHCHINSKY; BAKER; SILVER, 1985).  

 

Diversos resultados apresentados por Cavoudinis (1987) mostram fatores de segurança 

em análises tridimensionais usualmente maiores que os correspondentes em 2D, podendo 

atingir variações de até 30% em alguns casos. Já resultados de comparações apresentados 

por Baligh e Azzouz (1975) e Azzouz e Baligh (1983) apud Cheng e Lau (2008) mostram 

que os efeitos 3D podem conduzir a acréscimos de 4 a 40% no FS.  

 

Fredlund et al. (2017) indicam que no caso de análises de estabilidade em solos não 

saturados, com utilização de sucção mátrica em algumas regiões do maciço, a diferença 

entre os fatores de segurança encontrados comparando-se o 2D com 3D pode chegar a até 

60%, porém ressalta ainda que as diferenças encontradas dependem de cada projeto. 

 

Os modelos bidimensionais simplificam a geometria real do talude convertendo a 

geometria (superfície e geologia) para 2D, prejudicando a acurácia das análises 

(KALATEHJARI; ALI, 2013). O método mais comum de avaliação da estabilidade de 

um talude, em duas dimensões, é o método de fatias devido a sua habilidade em se 

considerar diferentes tipos de solo, condições de poropressão, geometrias complexas e 

efeitos de forças externas (FREDLUND; KRAHN, 1976). 

 

As primeiras análises tridimensionais por equilíbrio-limite foram apresentadas a partir de 

1969, baseando-se na extensão dos métodos em 2D. Para realizar a conversão dos 

métodos de fatias para taludes tridimensionais, as fatias foram transformadas em colunas, 

adicionando-se uma terceira dimensão (KALATEHJARI; ALI, 2013). 

Consequentemente, as condições de equilíbrio estático das colunas devem ser satisfeitas. 

Segundo Cheng e Lau (2008), Hovland (1977) propôs um método geral tridimensional 

para utilização em solos coesivos-atritivos que se trata de uma extensão do método 

ordinário de fatias proposto por Fellenius (1927). Hungr (1987) estendeu diretamente o 
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método de Bishop simplificado para utilização em análises em 3D. Chen e Chameau 

(1982) apud Cheng e Lau (2008) estenderam o método de Spencer para análises em 3D. 

 

Para as análises tridimensionais por equilíbrio limite, a massa avaliada é discretizada em 

colunas, com seção transversal quadrada, enquanto numa modelagem usual 

bidimensional a massa é particionada em fatias. Os métodos de análise de fatias, 

utilizados em modelos em duas dimensões, foram estendidos para métodos por colunas, 

nos quais forças e momentos são decompostos em duas direções ortogonais. As forças 

verticais determinam as forças normais e tangenciais na base de cada coluna (YACOUB, 

2017). 

 

Os métodos de análise em 3D se deparam com vários obstáculos não existentes nos 

modelos bidimensionais, como: 

 

• buscas eficientes para superfícies desconhecidas em 3D; 

• problemas numéricos encontrados nas análises em 2D são agravados em 

3D (como forças de tração, por exemplo). 

 

Modelos iniciais propostos para análise de estabilidade por equilíbrio limite em 3D 

estavam sujeitos a várias restrições, como: 

 

• assumir uma direção do escorregamento; 

• assumir um plano de simetria; 

• equilibrar forças transversais e/ou momentos não satisfeitos; 

• requerer sistema de coordenadas locais; 

• requerer métodos de buscas de cunhas simplificados (como esféricas e 

planares). 
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Figura 2.13 – Análise de estabilidade tridimensional em barragem  

 

Os resultados para problemas tridimensionais simétricos eram satisfatórios. Porém, em 

taludes com assimetrias mais acentuadas nem tanto. A maioria dos métodos iniciais de 

análises de estabilidade em 3D consideravam como premissa a simetria no plano de 

ruptura (CHENG; LAU, 2008), sendo que, na maioria das vezes, isso não é verdade.  

 

Yamagami e Jiang (1996, 1997) e, posteriormente, Jiang e Yamagami (1999) apud Cheng 

e Lau (2008) desenvolveram o primeiro método para resolução de problemas de 

assimetria em análises no qual as equações de estabilidade clássicas são utilizadas 

enquanto a direção do escorregamento é considerada por meio de uma minimização do 

FS em relação à rotação de eixos. 

 

Huang e Tsai (2000) propuseram o primeiro método assimétrico para análises em 3D 

baseando-se no Bishop simplificado no qual a direção do escorregamento entra 

diretamente na determinação do FS. Portanto, as primeiras utilizações de análises de 

estabilidade em 3D eram mais usualmente utilizadas em retroanálises do que em buscas 

de superfícies desconhecidas. 
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Figura 2.14– Exemplo de análise em cava a céu aberto 

 

 
Figura 2.15 – Exemplo de análise em cava a céu aberto  

 

No limite da ruptura, a massa de solo pode ser considerada como um corpo rígido, a 

direção do escorregamento pode ser levada em consideração de três maneiras (CHENG; 

LAU, 2008): 

 

• Colunas movendo-se juntas, sendo uma direção única para o escorregamento 

(CHENG; YIP, 2007). 

• Colunas movendo-se uma em direção à outra, violando a premissa de ruptura 

através de corpo rígido. 
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• Colunas movendo-se, uma afastando-se da outra, adotado por Huang e Tsai 

(2000) e Huang, Tsai e Chen (2002). 

 

Como as direções do movimento em cada coluna não são únicas no método proposto por 

Huang e Tsai (2000) e Huang, Tsai e Chen (2002) – algumas colunas estão se afastando 

umas das outras, os somatórios realizados para determinação do FS podem não ser 

aplicáveis em alguns casos (CHENG; LAU, 2008). 

 

Não é uma má premissa a adoção de uma direção única para o escorregamento segundo 

Cheng e Lau (2008), sendo que pode ser uma formulação aceitável para avaliação do 

estado limite último da ruptura. Contudo, melhorias significantes nas análises de 

estabilidade em 3D foram propostas por Huang, Tsai e Chen (2002) e mais tarde 

estendidas por Cheng e Yip (2007), como: 

 

• Equilíbrio de forças e momentos em duas direções ortogonais. 

 

Figura 2.16 – Forças externas e internas atuando numa coluna típica (CHENG; LAU, 

2008) 

 

Em que: 

ai é a inclinação da base da coluna projetada para o plano x-y; 

ax, ay são as inclinações da base da coluna nas direções x e y medidas a partir do centro 

de cada coluna; 
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Exi, Eyi são as forças normais entre colunas nas direções x e y; 

Hxi, Hyi são as forças de cisalhamento laterais entre colunas nas direções x e y; 

Ni, Ui são as forças efetivas normais e poropressão na base da coluna; 

Pvi, Si são as forças verticais externas e força de cisalhamento mobilizada na base da 

coluna; 

Xxi, Xyi são as forças verticais de cisalhamento entre colunas no plano perpendicular às 

direções x e y. 

 

O peso da massa de solo e os carregamentos verticais são considerados como atuando no 

centro de cada coluna como simplificação (CHENG; LAU, 2008). 

 

Figura 2.17 – Direção do escorregamento única para todas as colunas – Vista em planta 

(CHENG; LAU, 2008) 

 

Pelo critério de envoltória de resistência de Mohr-Coulomb, o fator de segurança global 

(FS) é definido (CHENG; LAU, 2008) como: 

 

 𝐹𝑆 =
𝑆𝑓𝑖

𝑆𝑖
= 
𝐶𝑖 + 𝑁′𝑖  tan∅𝑖

𝑆𝑖
 (2.17) 

 

Em que: 

FS é o fator de segurança, 

Sfi é a força resultante ao cisalhamento disponível na base da coluna i, 

N’i é a força normal efetiva, 

Direção global da ruptura 

Força de resistência ao 

cisalhamento mobilizada, S’i 
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Ci é a força de coesão, calculada multiplicando-se a coesão do solo da base da coluna pela 

área da base da coluna. 

 

As componentes da força de cisalhamento S e a força normal N, na base da coluna i, nos 

eixos x, y e z são expressas a seguir, conforme Huang e Tsai (2000) e Huang, Tsai e Chen 

(2002): 

 𝑆𝑥𝑖 = 𝑓1 . 𝑆𝑖;  𝑆𝑦𝑖 = 𝑓2 . 𝑆𝑖;  𝑆𝑧𝑖 = 𝑓3 . 𝑆𝑖; (2.18) 

 𝑁𝑥𝑖 = 𝑔1 . 𝑁𝑖;  𝑁𝑦𝑖 = 𝑔2 . 𝑁𝑖;  𝑁𝑧𝑖 = 𝑔3 . 𝑁𝑖; (2.19) 

 

Em que {𝑓1 𝑥 𝑓2 𝑥 𝑓3} e {𝑔1 𝑥 𝑔2 𝑥 𝑔3} são os vetores unitários para Si e Ni. 

 

 

Figura 2.18 – Equilíbrio de forças na direção-XY de uma coluna típica (CHENG; LAU, 

2008) 

 

 

Figura 2.19 – Equilíbrio de forças horizontais na direção-X de uma coluna típica 

(CHENG; LAU, 2008) 

Planta da i-ésima coluna 

Onde: 

xi= largura da i-ésima 

coluna na direção x 

 

yi= largura da i-ésima 

coluna na direção y 
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Figura 2.20 – Equilíbrio de forças horizontais na direção-Y de uma coluna típica 

(CHENG; LAU, 2008) 

 

O software Slide3 da Rocscience® utiliza a formulação geral de Cheng e Yip (2007), com 

algumas melhorias implementadas como utilização de vários modelos de envoltórias de 

resistência (e não só Mohr-Coulomb). 

 

Kalatehjari e Ali (2013) apresentam alguns dos métodos tridimensionais publicados com 

base no Métodos de Equilíbrio-Limite. 

 

Tabela 2.13 – Sumário e características dos Métodos LEM em 3D (KALATEHJARI; 

ALI, 2013) 

Método 3D Derivação Aplicação Cunha de Ruptura 

Anagnosti (1969) 

Método de 

Morgenstern and 

Price 

Generalizada Generalizada 

Baligh and Azzouz 

(1975) 
Arco circular 

Taludes simples Parte central de cilindro 

com extremidades 

cônicas ou elípticas 

Hovland (1977) Método de Fellenius 
Simétricos Formas cônicas ou em 

cunha 

Azzouz and Baligh 

(1978) 
Arco circular 

Taludes simples Parte central de cilindro 

com extremidades 

cônicas ou elípticas 

Chen and Charmeau 

(1983) 
Método de Spencer 

Simétricos Parte central de cilindro 

com extremidades 

elípticas 

Azzouz and Baligh 

(1983) 
Arco circular 

Taludes simples Parte central de cilindro 

com extremidades 

cônicas ou elípticas 
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Dennhardt and Foster 

(1985) 
LEM 

Simétricos 
Elipsóides 

Leshchinsky et al. 

(1985) 

LEM e análises 

variacionais 

Simétricos 
Esféricas e cilíndricas 

Ugai (1985) 
LEM e análises 

variacionais 

Cortes verticais Cilíndricas com 

extremidades curvas 

Leshchinsky and Baker 

(1986) 

LEM e análises 

variacionais 

Simétricos Cilíndricas com 

extremidades curvas 

Baker and Leshchinsky 

(1987) 

LEM e análises 

variacionais 
Montes cônicos 

Cilíndricas - expansão do 

log-espiral 2D 

Hungr (1987) 
Método de Bishop 

modificado 
Simétricos 

Ruptura rotacional 

circular 

Gens et. al (1988) Método sueco Taludes simples 

Cilíndrico com 

extremidades planar ou 

curvas 

Leshchinsky and 

Mullet (1988) 

Equilíbrio-limite e 

análises variacionais 
Cortes verticais 

Expansão da função log-

espiral 

Ugai (1988) 

Métodos de Fellenius, 

Bishop modificado, 

Janbu e Spencer 

Simétricos Baseado em cada método 

Xing (1988) Método de Spencer Simétricos 
Superfície eliptica 

simétrica 

Hungr et al. (1989) 
Método de Bishop 

simplificado e Janbu 
Simétricos 

Ruptura rotacional 

simétrica 

Leshchinsky and 

Huang (1992) 

Método de 

Leshchinsky and 

Huang 2D 

Simétricos 
Extensão da log-espiral - 

simétrica 

Cavounidis and 

Kalogeropoulos (1992) 

Método 3D de 

Azzouz e Baligh 

(1978) 

Simétricos 
Cilíndrica com 

extremidades ccônicas 

Lam and Fredlund 

(1993) 

Método geral de 

equilíbrio-limite 2D 
Simétricos 

Rupturas rotacionais 

generalizadas 

Yamagami ang Jiang 

(1996) 

Método de Janbu 

simplificado 
Generalizado Generalizado 

Huang and Tsai (2000) 

Método de equilíbrio-

limite e FS bi-

direcional 

Complicado 
Semiesféricas / 

parcialmente esféricas 

Hunag et al. (2002) 
Método de Janbu e FS 

bi-direcional 
Generalizado Generalizado 

Chen et al. (2003) Método de Spencer Generalizado Rotacional generalizada 

Jiang and Yamagami 

(2004) 

Método de Spencer - 

análises variacionais 
Simétricos Superfícies rotacionais 

Cheng and Yip (2007) 

Métodos de Bishop, 

Janbu e Morgenstern-

Price 

Generalizado Esféricas 

Zheng (2009) 
Método de equilíbrio-

limite 
Generalizado Generalizado 

Sun et al. (2011) 
Método de 

Morgenstern-Price 
Generalizado Generalizado 
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Para a modelagem numérica tridimensional do maciço estudado, foram utilizados os 

dados dos mapeamentos geológicos disponíveis no acervo da empresa Sergio Velloso 

Projetos Ltda (incluindo mapeamentos de campo e sondagens mistas) e as topografias 

para as situações antes e após a Ruptura 1. Criou-se, portanto, um modelo em três 

dimensões no software Leapfrog da empresa Seequent, contendo as superfícies antes e 

após a primeira ruptura (ocorrida em 2010) e as feições geológicas identificadas no local. 

 

Para importação no software Slide3 do modelo, foram gerados arquivos de extensão 

“.obj” contendo os volumes de cada litotipo que compõe o maciço. A partir do modelo 

tridimensional inserido, foram configurados os parâmetros preliminares de resistência das 

camadas de solo, regidos pela envoltória de Mohr-Coulomb, os métodos de busca 

(Cuckoo search) e os métodos de análise (Bishop e G.L.E. / Morgenstern-Price). 

 

2.4. MÉTODOS PROBABILÍSTICOS 

 

Dentro da Engenharia civil, principalmente na engenharia geotécnica, sabe-se que as 

propriedades (parâmetros de resistência e de comportamento) dos solos e das rochas são 

inerentemente variáveis. No caso específico de maciços de solos, a variação nos 

parâmetros se dá devido à própria formação dos solos, em que o depósito irregular de 

materiais naturais, com diferentes densidades e comportamentos, afeta os parâmetros de 

deformabilidade, permeabilidade e a resistência do solo. Em se tratando de maciços 

rochosos, as variações nas descontinuidades (persistência, preenchimento, mergulhos) e 

nas próprias características da rocha intacta afetam os parâmetros de resistência e 

comportamento do maciço. 

 

A relação a seguir descreve alguns dos fatores que influenciam na variação inerente aos 

materiais naturais, conforme indicado por Hight e Leroueil (2003) apud Uzielli et al. 

(2006). 

 

• Histórico de formação 

o Origem sedimentar 

▪ Depósitos aluvionares, marítimos, glaciais, etc. 



64 

▪ Processos pós-depósito: cimentação, lixiviação, “ageing”, 

tectônicas, alterações químicas, intemperismo. 

o Residuais 

▪ Forma e intensidade do intemperismo. 

▪ Rocha mãe. 

o Idade 

• Composição 

o Classificação 

o Diâmetros dos grãos, forma, textura e resistência. 

o Fração de silte, forma, plasticidade. 

o Fração de argila, mineralogia, forma (argilominerais). 

o Estabilidade. 

o Matéria orgânica. 

o Composição química da água intersticial (salinidade, sulfatos, pH, 

etc). 

• Estrutura 

o Macroestrutura 

▪ Acamamento, laminações, descontinuidades (juntas, 

falhas, fissuras, trincas). 

o Microestrutura 

▪ Orientação, densidade, distribuição dos vazios, índice de 

vazios local. 

▪ Cimentação – forma, distribuição, resistência. 

▪ Efeitos de “ageing” (incluindo “creep”). 

• Histórico recente de tensão-deformação 

o Carregamento / descarregamento. 

o Variações do nível d’água. 

o Movimentos do solo. 

o Amostragem. 

• Estado 

o Índice de vazios, “water content”, grau de saturação. 

o Densidade, densidade relativa. 
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o Tensões “in situ” (incluindo poropressão) e locação relativa à 

curva de estado crítico. 

o Taxa atual de deformação. 

• Comportamento 

o Drenado, parcialmente drenado, não drenado (permeabilidade, 

alteração na taxa de deformação, gradientes hidráulicos). 

• Trajetória de tensão-deformação imposta por carregamento 

o Alteração da taxa de deformação / tensão. 

• Perturbações 

• Temperatura 

 

Dentro da engenharia geotécnica, a avaliação da estabilidade de talude pode ser a 

disciplina mais dominada pelas incertezas, como anomalias geológicas, variabilidade 

espacial dos parâmetros, escassez de dados representativos, mecanismos de ruptura 

inesperados, simplificações e aproximações adotadas nos modelos, erros humanos no 

projeto e na execução da obra (EL-RAMLY; MORGENSTERN; CRUDEN, 2002).  

 

O impacto das incertezas na confiabilidade na análise de estabilidade de talude e na 

avaliação da performance do projeto é sempre significante. Métodos tradicionais 

baseados em fatores de segurança não consideram essas incertezas, comprometendo sua 

utilização. Técnicas baseadas em métodos probabilísticos são meios racionais de 

quantificar e incorporar as incertezas em projetos geotécnicos (EL-RAMLY; 

MORGENSTERN; CRUDEN, 2002).  

 

Confiabilidade é definida por Harr (1987) apud Duncan, Wright e Brandon (2014) como 

sendo a probabilidade de um objeto manter sua performance adequada durante um tempo 

específico. Para taludes, pode-se dizer que a confiabilidade reside no fato de um talude 

se manter estável durante condições específicas.  

 

O termo “método probabilístico” refere-se a uma coleção de diversas técnicas que 

incluem “análises de confiabilidade”, “análises de risco”, “risk-based analysis” e outros 

(U. S. ARMY CORPS OF ENGINEERS, 1999). Tais técnicas se encontram em 

desenvolvimento há 50 anos para auxiliar a resolução de problemas de engenharia, porém 
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uma quantidade significativa de publicações nos últimos 20 anos propondo e detalhando 

metodologias e aplicações (U. S. ARMY CORPS OF ENGINEERS, 1999).  

 

Assim como os parâmetros, os carregamentos atuantes também são cercados de 

incertezas, levando a uma inevitável convivência com riscos de falhas em obras 

geotécnicas (FARIAS; ASSIS, 1998). A prática mais comum dentro da engenharia 

geotécnica no Brasil é a incorporação arbitrária do risco da obra através de um valor 

conhecido como fator de segurança (FS). Assim sendo, os parâmetros de entrada e os 

carregamentos utilizados nas análises, ambos conhecidamente variáveis, são 

considerados como constantes. Tal abordagem do problema é conhecida como 

determinística. Por vezes, é adotada uma análise paramétrica, principalmente em estudos 

de retroanálises, em que uma variação dos parâmetros de resistência e carregamentos é 

considerada através da sensibilidade dos cálculos, porém sem ponderar a frequência de 

ocorrência dos valores (ASSIS et al., 2011).  

 

Dessa maneira, a principal distinção entre uma análise determinística e uma probabilística 

é a consideração das variabilidades dos parâmetros de entrada, como resistência do 

material, poropressões, geometria do talude (FARIAS; ASSIS, 1998). 

 

Abordagens probabilísticas em análises de estabilidade para projetos geotécnicos 

consideram as incertezas em relação aos parâmetros de resistência ao cisalhamento e 

outros parâmetros envolvendo o cálculo do FS. O resultado, portanto, consiste na 

avaliação do grau de incerteza associado ao FS calculado (U. S. ARMY CORPS OF 

ENGINEERS, 2003). 

 

Para assimilar e determinar os riscos de rupturas ou as confiabilidades das obras / 

estruturas em casos nos quais a variabilidade dos dados é relevante, os métodos 

probabilísticos constituem uma boa alternativa. 

 

Para complementação das análises determinísticas e ao tradicional FS, nas análises de 

estabilidade de taludes, a utilização de uma abordagem probabilística possui grande 

importância. Os parâmetros geotécnicos de resistência, ou mesmo carregamentos, 

ajustam-se dentro da variabilidade que pode ser incorporada para cálculo da 
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probabilidade de ruptura de um talude. Os métodos estatísticos utilizados ponderam a 

variação de cada parâmetro de resistência através da distribuição estatística, ou seja, a 

frequência de ocorrência é levada em consideração. O fator de segurança, portanto, não 

terá um valor único como ocorre nas análises determinísticas, e sim uma distribuição 

probabilística que fornece dados para avaliação da probabilidade de falha (valores com 

FS<1) e da confiabilidade do talude / obra. 

 

 

Figura 2.21 – Métodos probabilísticos aplicados a funções de engenharia para obtenção 

da distribuição de probabilidade da variável dependente que define o indicador de 

desempenho (ASSIS et al., 2011) 

 

Tanto as variáveis independentes quanto o resultado de uma análise probabilística (FS), 

por exemplo) são expressos através da função de distribuição estatística. Uma vez que o 

tipo e os parâmetros da distribuição estatística são incluídos na análise, a probabilidade 

associada à interação das variáveis independentes em problemas geotécnicos complexos 

pode ser calculada (UZIELLI et al., 2006). 
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As funções de distribuição são dadas por gráficos de frequência chamados de probability 

density function (PDF), em que se descreve a probabilidade relativa de uma variável 

aleatória assumir um valor particular em relação a outros (WHITMAN, 1984). A Figura 

2.22 representa uma PDF típica para um caso comum em que a variável aleatória é 

continuamente distribuída, ou seja, pode assumir qualquer valor. A área sob a curva da 

PDF corresponde sempre à unidade. 

 

A outra maneira de descrever a mesma informação, segundo Whitman (1984), é por meio 

da função de distribuição (ou frequência) acumulada, a qual indica a probabilidade de a 

variável possuir um valor inferior ou igual a qualquer valor selecionado. Essa nova função 

(cumulative distribution function – CDF) é a integral da função da probabilidade 

correspondente. Exemplo: a coordenada x1 na função acumulada de frequência é a área 

sob a função de frequência de probabilidade à esquerda de x1. 

 

 

Figura 2.22 – Função densidade de distribuição (PDF) e Função de distribuição 

acumulada (CDF) (WHITMAN, 1984)  

 

Com relação às funções de distribuição probabilísticas mais comuns, podem-se citar: 

 

• Distribuição uniforme 
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A frequência de uma curva de distribuição normal, em que os valores mínimo e máximo 

são a e b, respectivamente, é dada por Uzielle et al. (2006): 

 

 𝑓Ψ(𝜓) = {
1

𝑏 − 𝑎
0

      𝑎 ≤ 𝜓 ≤ 𝑏 (2.20) 

 

 

Figura 2.23 – Funções de Distribuição Uniforme (UZIELLE et al., 2006) 

 

• Distribuição triangular 

A curva de frequência de distribuição triangular, considerando-se os parâmetros a, b e c, 

é dada por (UZIELLI et al., 2006): 

 

 𝑓Ψ(𝜓) =

{
 
 

 
 2(𝜓 − 𝑎)

(𝑏 − 𝑎)(𝑐 − 𝑎)
       𝑝𝑎𝑟𝑎 𝜓 < 𝑐

2(𝑏 − 𝜓)

(𝑏 − 𝑎)(𝑏 − 𝑐)
        𝑝𝑎𝑟𝑎 𝜓 ≥ 𝑐

 (2.21) 

 

Uma distribuição triangular somente é definida se ”y> a” e “c<b”. A média (µ) e o desvio 

padrão () são dados por: 

 𝜇 =
𝑎 + 𝑏 + 𝑐

3
 (2.22) 

 

 𝜎 =
𝑎2 + 𝑏2 + 𝑐2 − 𝑏𝑐 − 𝑎(𝑏 + 𝑐)

18
 (2.23) 
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As funções de distribuição triangulares são úteis quando os limites inferior e superior são 

conhecidos e um valor mais provável pode ser identificado. 

 

 

Figura 2.24 – Funções de Distribuição Triangular (UZIELLE et al., 2006) 

 

• Distribuição normal 

A distribuição normal (ou Gaussiana) possui uma função de frequência dada por 

(UZIELLI et al., 2006): 

 

 𝑓Ψ(𝜓) =
1

𝜎√2𝜋
𝑒𝑥𝑝 [−

1

2
(
𝜓 − 𝜇

𝜎
) ²] (2.24) 

 

Em que os parâmetros de distribuição, µ e , são a média e o desvio padrão, 

respectivamente, da variável y. A distribuição normal é definida no intervalo – ∞<y<∞, 

e sua forma é simétrica em relação à média. Trata-se de uma distribuição largamente 

utilizada que permite a existência de valores negativos, porém como não existem na 

maioria das propriedades físicas dos materiais parâmetros negativos, pode gerar 

inconsistências. 
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Figura 2.25 – Funções de Distribuição Normal (UZIELLE et al., 2006) 

 

• Distribuição log-normal 

A distribuição lognormal possui uma função de frequência dada pela seguinte expressão 

(UZIELLI et al., 2006): 

 

 
𝑓Ψ(𝜓) =

1

𝜓√2𝜋𝜁
𝑒𝑥𝑝 [−

1

2
(
𝑙𝑛𝜓 − 𝜆

𝜁
) ²] 

 

(2.25) 

 

A distribuição lognormal é definida no intervalo 0<y<∞, e sua forma é simétrica em 

relação à média. A distribuição dos parâmetros, que representam o desvio padrão (z) e a 

média (l) da função normal base, pode ser obtida por meio da média e do desvio padrão 

da variável y. 

 𝜁 = √𝑙𝑛(1 +
𝜎²

𝜇²
) (0.26) 

 

 𝜆 = ln 𝜇 −
1

2
𝜁² (0.27) 

 

A distribuição lognormal é empregada com muita frequência devido à sua consistência 

com o fato de que a grande maioria das propriedades físicas não são negativas. 
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Figura 2.26 – Funções de Distribuição Lognormal (UZIELLE et al., 2006) 

 

• Distribuição Tipo-I Pearson beta 

A distribuição beta é totalmente identificada através de quatro parâmetros: média (µ), 

desvio padrão (), limite inferior (a) e limite superior (b). Sua função de frequência de 

distribuição é (UZIELLI, 2006): 

 

 𝑓Ψ(𝜓) = 𝐶𝛽(𝜓 − 𝑎)
𝜆1(𝑏 − 𝜓)𝜆2 (2.28) 

 

Em que: 

 𝐶𝛽 =
(𝜆1 + 𝜆2 + 1)!

{𝜆1! 𝜆2! (𝑏 − 𝑎)𝜆1+𝜆2+1}
 (2.29) 

 

Os parâmetros característicos da distribuição são dados por: 

 

 𝜆1 =
𝑋𝛽
2(1 − 𝑋𝛽)

𝑌𝛽
2 − (1 + 𝑋𝛽) (2.30) 

 

 𝜆2 =
𝜆1 + 1

𝑋𝛽
− (𝑋𝛽 + 2) (2.31) 

 

Em que: 

 𝑋𝛽 =
𝜇 − 𝑎

𝑏 − 𝑎
 (2.32) 
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 𝑌𝛽 =
𝜎

𝑏 − 𝑎
 (2.33) 

 

A função de distribuição Tipo-I beta é somente verificada se l1>0 e l2>0. Trata-se de boa 

alternativa para representação de parâmetros, pois define limites inferior e superior e 

permite uma assimetria na função de distribuição. 

 

 

Figura 2.27 – Funções de Distribuição Tipo-I Beta (UZIELLE et al., 2006) 

 

O objetivo dos métodos probabilísticos é exatamente estimar ou determinar a 

probabilidade de ruptura da obra, levando-se em consideração alguns indicadores de 

desempenho que, por sua vez, podem ser descritos como função de outras variáveis como 

propriedades de materiais, carregamentos atuantes, preços, etc. Normalmente, os 

indicadores de desempenho estão relacionados à estabilidade estrutural (fator de 

segurança, por exemplo) ou ao desempenho funcional (ou deslocamentos máximos 

admissíveis, por exemplo) ou ao cronograma da obra ou aos custos previstos. 

 

Quando o indicador de desempenho é escolhido, deve-se definir seu limite, ou seja, um 

valor crítico que, caso ultrapassado, tem-se uma falha (ASSIS et al., 2011). 

 

Dado o exposto, um fator de segurança acima de 1,5 (valor estabelecido para dados casos 

pela ABNT NBR 11682/09) não necessariamente constitui um parâmetro adequado para 

avaliação da segurança da obra (FLORES, 2008). De acordo com a figura a seguir 

(LACASSE; NADIM, 1996), um fator de segurança igual a 1,79 possui uma 

probabilidade de ruptura de 5x10-3, enquanto que um dado fator de segurança igual a 1,4 
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possui uma probabilidade de ruptura igual a 10-4, ou seja, menos incertezas e mais 

confiável (FLORES, 2008). 

 

 

Figura 2.28 – Funções de Distribuição Tipo-I Beta (UZIELLE et al., 2006) 

 

Existem diversos métodos probabilísticos ou estatísticos, porém, para a engenharia 

geotécnica, os mais comumente aplicados na prática são: 

 

• Método de Monte Carlo (MMC); 

• Método da Aproximação de Primeira Ordem da Variância (FOSM); 

• Método dos Pontos de Estimativa de Rosenblueth (PEM). 

 

Apesar de muito utilizado na prática da engenharia geotécnica, o método de Monte Carlo 

não será utilizado neste estudo, visto que sua metodologia não está implementada no 

software de análise tridimensional utilizado. Toda a abordagem probabilística será 

realizada por meio das análises dos resultados dos métodos FOSM e PEM. 

 

Se diversos ensaios forem realizados para determinação de uma propriedade do solo, será 

usualmente encontrada uma dispersão nos valores medidos (DUNCAN; WRIGHT; 

BRANDON, 2014). O desvio padrão será utilizado para caracterizar essa dispersão, sendo 

então que, quanto maior a dispersão, maior o desvio padrão. 
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Caso sejam realizados números suficientes de ensaios para determinação de um 

parâmetro específico, o desvio padrão pode ser calculado de acordo com a seguinte 

fórmula (DUNCAN; WRIGHT; BRANDON, 2014): 

 

 𝜎 = √
1

𝑁 − 1
 ∑(𝑥 − 𝑥𝑎𝑣)²

𝑁

1

 (2.34) 

 

Em que: 

s é o desvio padrão, 

N é o número de amostras ou medições, 

x é um valor da amostra, 

xav é a média dos valores x. 

 

2.4.1 Coeficiente de Variação (COV) 

 

Já o coeficiente de variação (COV) é determinado dividindo-se o desvio padrão pela 

média dos valores de um determinado parâmetro, geralmente expressado em 

porcentagem: 

 

 𝐶𝑂𝑉 =
𝜎

𝑚é𝑑𝑖𝑎 𝑑𝑜𝑠 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟𝑒𝑠
 (2.35) 

 

O COV é um parâmetro conveniente para se mensurar a dispersão de um parâmetro, ou 

seja, sua incerteza como variável. Frequentemente, na engenharia geotécnica, as 

propriedades de solos são estimadas através de correlações ou mesmo baseando-se em 

amostras escassas, não sendo possível aplicação da formulação para se determinar o 

desvio padrão (). Valores do COV para diversas propriedades de solos são mostrados 

na Tabela 2.14 para utilização em análises de confiabilidade, porém os valores são 

mostrados com grande intervalo de variação. 
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Tabela 2.14 – Valores típicos para o coeficiente de variação (LACASSE; NADIM, 1996 

apud FLORES, 2008) 

Parâmetro do Solo Cov (%) Referência 

Peso específico  3 - 8 
Harr (1984), Kulhawy (1992), Wolff 

(1994) 

Peso específico 

submerso 
b 0 - 10 

Lacasse e Nadim (1997), Duncan 

(2000) 

Índice de vazios e 7 - 30 Lacasse e Nadim (1997) 

Ângulo de atrito efetivo Ø' 2 - 13 Harr (1984), Kulhawy (1992) 

Limite de liquidez 

(argilas) 
LL 3 - 20 Lacasse e Nadim (1997) 

Limite de plasticidade 

(argilas) 
LP 3 - 20 Lacasse e Nadim (1997) 

Resistência drenada de 

areias 
sø' 3,7 - 12 Schultze (1972), Wolff (1994) 

Resistência drenada de 

argilas 
Su' 7,5 - 10 Wolff (1985) 

Resistência não drenada Su 13 - 40 

Fredlund e Dahlman (1972), Kulhawy 

(1992), Lacasse e Nadim (1997), 

Duncan (2000) 
 

Razão resistência não 

drenada 

Su / 

'v 
5 - 15 

Lacasse e Nadim (1997), Duncan 

(2000) 
 

Índice de compressão Cc 10 - 37 
Lacasse e Nadim (1997), Duncan 

(2000) 
 

Tensão de pré-

adensamento 
p 10 - 35 

Harr (1984), Kulhawy (1992), Duncan 

(2000) 
 

Coeficiente de 

Permabilidade de argilas 

saturadas 

k 68 - 90 Harr (1984), Duncan (2000) 

 

 
Coeficiente de 

Permabilidade de argilas 

não saturadas 

k 130 - 240 Harr (1984), Benson et al. (1999) 

 

 
Coef. de adensamento 

vertical 
Cv 33 - 68 Duncan (2000)  

Número de golpes SPT N 15 - 45 Harr (1984), Kulhawy (1992)  

Resistência ponta CPT 

elétrico 
qc 5 - 15 Kulhawy (1992)  

Resistência ponta CPT 

mecânico 
qc 15 - 37 Harr (1984), Kulhawy (1992)  

Resistência ensaio 

dilatométrico 
qDMT 01/mai Kulhawy (1992)  

Resist. não drenada 

(Vane test) 
Su 10 - 20 Kulhawy (1992)  
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Tabela 2.15 – Valores típicos COV (LACASSE; NADIM, 1996 apud FLORES, 2008) 

Parâmetro do Solo Tipo de solo FDP Cov (%) 

Resistência não drenada (Su) 
Argila (triaxial) LN 5 - 20 

Argila (Su) LN 10 - 35 

Razão (Su / s'v) Argila N/LN 5 - 15 

Limite plástico Argila N 3 - 20 

Limite de liquidez Argila N 3 - 20 

Peso unitário submerso Todos N 0 - 10 

Ângulo de atrito Areia N 2 - 5 

Índice de vazios Todos N 7 - 30 

Razão de adensamento Argila N/LN 10 - 35 

N / LN  - Distribuição Normal e Lognormal   

 

Phoon et al. (1995) apud Phoon e Kulhawy (1999) apresentam ainda diversos coeficientes 

de variação de propriedades inerentemente variáveis dos solos. 

 

Tabela 2.16 – Resumo de variações inerentes de propriedades de resistência (PHOON; 

KULHAWY, 1999) 

Propriedade 

Tipo 

de 

solo 

N.° 

dados 

N.° de testes por 

grupo 

Valor do 

parâmetro 

COV do 

parâmetro (%) 

Intervalo Média Intervalo Média Intervalo Média 

Su (CIU) (kN/m²) fino 38 2-538 101 6-412 100 6-56 33 

Su (UU) (kN/m²) 
argila, 

silte 
13 14-82 33 15-363 276 11-49 22 

Su (CIUC) 

(kN/m²) 
argila 10 12-86 47 130-713 405 18-42 32 

Su (kN/m²) argila 42 24-124 48 8-638 112 6-80 32 

Ø' (°) areia 7 29-136 62 35-41 37,6 5-11 9 

Ø' (°) 
argila, 

silte 
12 5-51 16 9-33 15,3 10-50 21 

Ø' (°) 
argila, 

silte 
9 -- -- 17-41 33,3 4-12 9 

tan Ø' (TC) 
argila, 

silte 
4 -- -- 0,24-0,69 0,509 6-46 20 

tan Ø' (DS) 
argila, 

silte 
3 -- -- -- 0,615 6-46 23 

tan Ø' areia 13 6-111 45 0,65-0,92 0,744 5-14 9 
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Su: resistência não-drenada; Ø', ângulo de atrito efetivo; TC, ensaio de compressão 

triaxial; CIU, ensaio triaxial não-drenado; 

UU, ensaio triaxial não-consolidado não-drenado; CIUC, ensaio de compressão triaxial 

adensado isotrópico não-drenado; 

DS, ensaio de cisalhamento direto 

 

Tabela 2.17 – Resumo variações inerentes de propriedades (PHOON; KULHAWY, 

1999) 

Propriedade 

Tipo 

de 

solo 

N.° 

dados 

N.° de testes por 

grupo 

Valor do 

parâmetro 

COV do 

parâmetro (%) 

Intervalo Média Intervalo Média Intervalo Média 

Wn (%) fino 40 17-439 252 13-105 29 7-46 18 

WL (%) fino 38 15-299 129 27-89 51 7-39 18 

Wp (%) fino 23 32-299 201 14-27 22 6-34 16 

PI (%) fino 33 15-299 120 12-44 25 9-57 29 

LI 
argila, 

silte 
2 32-118 75 -- 0,094 60-88 74 

 (kN/m³) fino 6 5-3200 564 14-20 17,5 3-20 9 

d (kN/m³) fino 8 4-315 122 13-18 15,7 2-13 7 

Dr (%) areia 5 -- -- 30-70 50 11-36 19 

Dr (%) areia 5 -- -- 30-70 50 49-74 61 

Wn, umidade natural; WL, umidade limite líquidez; WP, umidade limite plástico; PI, 

índice de plasticidade; LI, limite de liquidez; 

, peso específico total; d, peso específico seco; Dr, densidade relativa 

 

Tabela 2.18 – Valores típicos para o coeficiente de variação (UZIELLI et al., 2006) 

Tipo de Ensaio Propriedade Tipo de solo Média Cov (%) 

Resistência - 

laboratório 
Su (CU) Argila 10-400 kPa 20-55 

Su (UU) Argila 10-350 kPa 10-30 

Ø Areia e argila 20-40° 5-15 

CPT qT Argila 0,5-2,5 MPa <20 

qc Argila 0,5-2,0 MPa 20-40 

qc Areia 0,5-3,0 MPa 20-60 

VST Su (VST) Argila 5-400 kPa 10-40 

SPT N Areia e argila 10-70 golpes 25-50 
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DMT A Argila 100-450 kPa 10-35 

A Areia 60-1300 kPa 20-50 

B Argila 500-880 kPa 10-35 

B Areia 350-2400 kPa 20-50 

ID Areia 1-8 20-60 

KD Areia 2-30 20-60 

ED Areia 10-50 MPa 15-65 

PMT pT Argila 400-2800 kPa 10-35 

pT Areia 1600-3500 kPa 20-50 

EPMT Areia 5-15 MPa 15-65 

Índices 

(laboratório) 
wn Areia e argila 13-100% 8-30 

wL Areia e argila 30-90% 6-30 

wp Areia e argila 15-25% 6-30 

PI Areia e argila 10-40% -- 

LI Areia e argila 10% -- 

, d Areia e argila 13-20 kN/m³ <10 

Dr Areia 30-70% 
50-

70(SPT) 

 

Conforme descrito por Dai e Wang (1992) apud Duncan, Wright e Brandon (2014), 

99,73% de todos os valores de uma variável (através de uma distribuição normal) se 

encontram dentro do intervalo de mais ou menos três desvios-padrão da média (Figura 

2.29). Portanto, o HCV (Highest Conceivable Value), maior valor considerado de um 

parâmetro, e o LCV (Lowest Conceivable Value), menor valor considerado de um 

parâmetro, encontram-se em três desvios-padrão para acima e para abaixo da média dos 

valores (DUNCAN; WRIGHT; BRANDON, 2014). 
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Figura 2.29 – Distribuição normal (US ARMY CORPS OF ENGINEERS, 2006) 

 

A regra dos 3 pode ser utilizada para se estimar o valor do desvio padrão por meio da 

estimativa, primeiramente, do maior e do menor valor considerado do parâmetro e depois 

dividindo-se a diferença entre eles por 6: 

 

 𝜎 =
𝐻𝐶𝑉 − 𝐿𝐶𝑉

6
 (2.36) 

 

Para as duas rupturas estudadas (Ruptura 1 e 2) no mesmo talude, foram arbitrados 

parâmetros médios de resistência dos solos que compõem o maciço de modo a se obter 

um fator de segurança aproximado de 1,0. Como na Ruptura 1 a superfície de 

escorregamento se desenvolveu em grande parte na camada de saprolito de filito, 

portanto, entende-se que tal camada é a mais relevante para os estudos de estabilidade em 

questão. Os desvios padrões utilizados ([Xi]) neste trabalho (Tabela 2.19) foram 
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determinados em função das tabelas de valores típicos indicados nas Tabelas de 2.14 a 

2.18. 

 

Tabela 2.19 – Valores adotados para o desvio padrão de cada variável independente, 

utilizados neste estudo 

Variável Média CV (%)  -1 +1 

 (kN/m³) 19,0 3 0,6 18,4 19,6 

c (kPa) 17,0 40 6,8 10,2 23,8 

Ø (°) 24 10 2,4 21,6 26,4 

 

2.4.2 Índice de Confiabilidade () 

 

Os dados de input numa análise de estabilidade probabilística são modelados como 

variáveis randômicas e utilizadas para determinação da função de distribuição do fator de 

segurança (FS), conforme Li e Lumb (1987). Esta função chamada de função 

probabilística de densidade (PDF) é definida pela sua média () e desvio padrão (). 

Como a função PDF do fator de segurança pode assumir diversas formas, é comum adotar 

a distribuição normal ou lognormal (Figura 2.30). A área sob a curva da distribuição 

sempre vale 1, tanto para a distribuição normal quanto a lognormal (LI; LUMB, 1987). 

 

Considerando-se que o fator de segurança abaixo de 1,0 (um) significa ruptura, as áreas 

sombreadas destas distribuições representam a probabilidade de falha (pf). 
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Figura 2.30 – Definições de probabilidade de falha para funções de distribuição 

lognormal e normal (ABRAMSON et al., 2002) 

 

Para uma distribuição lognormal da função de densidade probabilística (PDF) do fator de 

segurança (FS), o índice de confiabilidade () é definido (WOLFF, 1996 apud LI; LUMB, 

1987) como: 

 

 𝛽 =
|ln(𝐹𝑐) − 𝜇𝑁|

𝜎𝑁
 (2.37) 

 

Em que: 

Fc é o fator de segurança crítico correspondente ao desempenho insatisfatório, ou 1,0 

para o caso de rupturas, 

F é a média para um FS através da distribuição lognormal, 

F é o desvio padrão de um FS através da distribuição lognormal, 

VF é o coeficiente de variação (ou COV) do fator de segurança 
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 𝜎𝑁 = √𝑙𝑛(1 + 𝑉𝐹
2) (2.38) 

   

 𝜇𝑁 = 𝑙𝑛(𝜇𝐹) −
1

2
𝜎𝑁
2 (2.39) 

 

 𝜇𝐹 = 𝐸[𝐹] (2.40) 

 

 𝜎𝐹 = √𝑉𝑎𝑟[𝐹] (2.41) 

 

 𝑉𝐹 =
𝜎𝐹
𝜇𝐹

 (2.42) 

 

Para o caso específico da probabilidade de ruptura, Fc=1,0, a equação pode ser 

simplificada para (LI; LUMB, 1987): 

 

 

𝛽 =
−𝜇𝑁
𝜎𝑁

= 

𝑙𝑛 [
𝜇𝐹

√1+𝑉𝐹
2
]

√𝑙𝑛(1 + 𝑉𝐹
2)

 

(2.43) 

   

O índice de confiabilidade () descreve a condição de segurança como uma medida do 

número de desvios-padrões que separam o FS estimado do definido como crítico (Fc). 

Caso a função de distribuição probabilística do FS seja normal, o índice de confiabilidade 

é definido como: 

 𝛽 =
|𝐹𝑐 − 𝜇𝐹|

𝜎𝐹
 (2.44) 

Em que: 

Fc é o fator de segurança crítico correspondente ao desempenho insatisfatório, ou 1,0 

para o caso de rupturas, 

F é a média para um FS através da distribuição lognormal, 

F é o desvio padrão de um FS através da distribuição lognormal. 
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A Figura 2.31 mostra as funções de distribuição probabilística PDFs, presumidamente 

distribuição lognormal, de um exemplo no qual os cálculos resultaram em diferentes 

médias e desvios-padrões para dois taludes (A e B). Neste exemplo, o FS do talude A 

possui valor médio f=1,3 enquanto o talude B possui um valor superior f=1,5 (LI; 

LUMB, 1987). 

 

 

Figura 2.31 – Comparação da segurança de dois taludes, em que o Talude A tem um 

índice de confiabilidade maior devido ao menor valor de desvio padrão () 

(ABRAMSON et al., 2002) 

 

Analisando-se os resultados por uma visão determinística, o talude B aparenta possuir 

uma condição de segurança maior do que o talude A. Entretanto, a função PDF do FS do 

talude A possui um desvio-padrão inferior comparando-se com o talude B, que direciona 

para um índice de confiabilidade de a=1,639 e b=1,416 para um valor crítico 

considerado de FS Fc=1,0. O talude A possui um índice de confiabilidade maior e, 

portanto, pode ser considerado mais seguro que o talude B devido às menores incertezas 

associadas ao talude A (LI; LUMB, 1987). 
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O índice de confiabilidade pode ser utilizado para determinação da probabilidade de falha 

(pf) presumindo que o FS possui uma função de distribuição PDF que corresponde tanto 

à distribuição lognormal quanto à normal. A probabilidade de desempenho insatisfatório 

(pf) pode, portanto, ser estimada utilizando-se tabelas disponíveis em diversas 

publicações, porém considerando-se uma distribuição normal. O Gráfico 16, a seguir, 

baseado em Corps of Engineers (1997), apresenta valores de probabilidade de falha e dos 

respectivos índices de confiabilidade b, com uma descrição subjetiva de nível de risco 

(LI; LUMB, 1987). 

 

Os índices de confiabilidade para o exemplo mostrado na Figura 2.31 adotaram como 

premissa que a função PDF do FS possui uma distribuição lognormal. Utilizando-se os 

parâmetros  com valores de 1,639 e 1,416, as probabilidades de falha são de 0,0506 e 

0,0784 para os taludes A e B respectivamente. Observando-se a Figura 2.32, o talude A 

pode ser classificado como “insatisfatório”, enquanto o talude B pode ser tido como 

“perigoso”. 

 

Figura 2.32 – Probabilidade de Falha versus Índice de Confiabilidade para várias 

distribuições (BAECHER; CHRISTIAN, 2003) 

 

Tabela 2.20 – Exemplo de valores para  e pf (ABRAMSON et al., 2002) 
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Nível de desempenho Índice de confiabilidade,  Probabilidade 

Alto 5,0 2,871 x 10-7 

Bom 4,0 3,169 x 10-5 

Acima da média 3,0 0,00135 

Abaixo da média 2,5 0,00621 

Ruim 2,0 0,02275 

Insatisfatório 1,5 0,06681 

Perigoso 1,0 0,15866 

 

 

Figura 2.33 (Falha x Perda) mostrando o risco anual a que algumas estruturas estão 

expostas (BAECHER, 1982 apud Baecher; Christian, 2003) 
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2.4.3 Método da Aproximação de Primeira Ordem da Variância (FOSM) 

 

O método da Aproximação de Primeira ordem da Variância ou First Order Second 

Moment (FOSM) foi desenvolvido a partir da expansão em Série de Taylor da equação 

que representa uma variável dependente “y”, função de variáveis independentes. Ocorre 

um truncamento nos termos de primeira ordem dessa expansão (ASSIS et al., 2011). Esse 

método é chamado de Segundo Momento, pois utiliza o segundo momento da função de 

desempenho (variância). Ao utilizar somente a primeira derivada da série de Taylor 

(linear), também é chamado de Primeira Ordem. 

 

Dado o exposto, a utilização deste método simplifica a função de desempenho (fator de 

segurança) como linear. Quanto maior a não linearidade dessa função, menor a acurácia 

do método. 

 

De acordo com Harr (1987), este método expressa a função do parâmetro de desempenho 

(fator de segurança) como uma função de diferentes variáveis aleatórias. 

 

 𝐸[𝐹] = 𝜇𝐹 ≈ 𝐹(𝑋1, 𝑋2, … , 𝑋𝑛) (2.46) 

e 

 𝜎𝐹
2 ≈∑∑

𝜕𝐹

𝜕𝑥𝑖

𝜕𝐹

𝜕𝑥𝑗
𝜌𝑥𝑖𝜌𝑥𝑗𝜎𝑥𝑖𝜎𝑥𝑗

𝑛

𝑗=1

𝑛

𝑖=1

 (2.47) 

 

Em que os “x”s são os valores das variáveis X que entram no cálculo de F. A partir dos 

dados do método FOSM, pode-se calcular o chamado Índice de Confiabilidade, muito 

utilizado na engenharia geotécnica na avaliação estatística do fator de segurança de 

taludes. A partir da variância do fator de segurança, V[FS], obtêm-se as parcelas que cada 

parâmetro contribui (, c, Ø) no cálculo do FS. Na obtenção dos valores de FS em cada 

uma das análises, utilizou-se a metodologia tridimensional por equilíbrio-limite. 

 

Já o índice de confiabilidade () do fator de segurança, considerando-se que o valor crítico 

do FS é igual a 1,0, é descrito por: 
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 𝛽 =
{𝐸[𝐹𝑆] − 1}

𝜎[𝐹𝑆]
 (2.48) 

Em que: 

E[FS] é o valor determinístico do fator de segurança, calculado com os parâmetros 

médios; 

[FS] é o desvio padrão do fator de segurança. 

 

O índice de confiabilidade representa quantas vezes a diferença entre o fator de segurança 

e o valor crítico do fator de segurança (FS=1,0) é maior do que o desvio padrão do fator 

de segurança. O desvio padrão é calculado a partir da raiz quadrada da variância V[F], 

que, por sua vez, é calculada por meio da seguinte expressão: 

 

 𝑉[𝐹] =∑(
𝑑𝐹

𝑑𝑋𝑖
)

𝑛

𝑖=1

2

𝑉[𝑋𝑖] (2.49) 

 

As derivadas parciais (dF/dXi) são obtidas a partir de pequenos incrementos de variação 

nas variáveis independentes (dXi) que geram variação do valor do fator de segurança 

(dF). Cada uma das variáveis é incrementada de maneira isolada, enquanto as demais 

variáveis são mantidas com seus respectivos valores médios. Dessa maneira, observa-se 

a variação correspondente do fator de segurança (função de desempenho) para cada 

variável independente. 

 

O valor do incremento utilizado neste estudo foi de 10% sobre os valores médios, tido 

como satisfatório para estimativa das derivadas, conforme indicado por Dell’avanzi 

(1995). 

 

Nesse método, é necessária uma quantidade de análises separadas igual a “n+1”, sendo 

“n” o número de variáveis independentes utilizadas no estudo. 

 

Baecher e Christian (2003) apresentam um resumo do método FOSM por meio dos 

seguintes passos: 

 

• Identificar as variáveis relevantes que contribuem para as incertezas. 
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• Encontrar os valores médios e variâncias das variáveis. 

• Determinar como as variâncias estão distribuídas entre incertezas sistemáticas ou 

variações espaciais. 

• Encontrar o valor da função de desempenho, neste caso, FS. 

• Encontrar as derivadas parciais da função de desempenho em relação às variáveis, 

usualmente empregando algum valor numérico predefinido. 

• Calcular a variância na função de desempenho. 

• Calcular o índice de confiabilidade  e a probabilidade de falha. 

• Analisar os resultados para determinar a contribuição relativa de cada parâmetro 

(variável independente) e extrapolar os resultados em conclusões significativas. 

 

Trata-se, portanto, de um método muito útil para decidir qual parâmetro deve ser mais 

bem investigado.  

 

2.4.4 Método de Rosenblueth (PEM) 

 

Em outubro de 1975, Emilio Rosenblueth publicou na Academia Nacional de Ciência dos 

Estados Unidos (National Academy of Science – USA) um método de aproximar 

numericamente os momentos de uma função de variáveis randômicas (BAECHER; 

CHRISTIAN, 2003). A partir de momentos de baixa ordem da variável independente X, 

o método provê aproximações para os momentos de baixa ordem da variável dependente 

Y. O método é prático e direto, simples de aplicar e requer pouco conhecimento de teoria 

da probabilidade, portanto, é largamente utilizado na prática com bons resultados 

(BAECHER; CHRISTIAN, 2003). 

 

Rosenblueth é familiarizado tanto com a teoria quanto com a prática de análises 

numéricas e consegue identificar as aplicações adequadas do método das estimativas 

pontuais nos problemas da engenharia (BAECHER; CHRISTIAN, 2003). 

 

Infelizmente, segundo Baecher e Christian (2003), existe uma tendência de se utilizar 

ferramentas numéricas sem considerar sua precisão ou acurácia. Quando procedimentos 

numéricos são utilizados, por vezes torna-se difícil de determinar-se a precisão da técnica 

principalmente pelo fato de que o problema não pode ser tratado analiticamente. 
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O Método de Rosenblueth ou Método das Estimativas Pontuais, ou ainda, Point 

Estimative Method (PEM) dispensa inicialmente as funções de distribuição de cada 

variável independente adotada no caso. Esse método utiliza apenas os valores calculados 

nos pontos de estimativa, ou seja, valores médios somados com o desvio padrão e valores 

médios subtraídos do desvio padrão. O fator de segurança é então determinado para esses 

pontos. Dessa forma, obtém-se uma amostra da qual se calculam a média e o desvio 

padrão do fator de segurança. Assume-se que as distribuições de cada variável 

independente são simétricas e que a distribuição do fator de segurança é geralmente 

normal. 

 

No método de Rosenbleuth, executam-se combinações dos valores nos pontos de 

estimativa máximos (Xi + [Xi]) e mínimos (Xi - [Xi]) para cada variável independente. 

Para cada combinação de valores, calcula-se o fator de segurança por meio do método 

determinístico. É necessária uma quantidade de análises separadas igual a “2n”, sendo “n” 

o número de variáveis independentes utilizadas no estudo (ASSIS et al., 2001). 

Conforme já citado, assumindo-se uma distribuição normal para os valores de fator de 

segurança calculados em cada ponto de estimativa, o valor médio E[F] pode ser 

determinado pelo primeiro momento da distribuição: 

 

 𝐸[𝐹] =∑
𝐹1
𝑛

𝑛

𝑖=1

 (2.50) 

 

O desvio padrão é determinado por meio da seguinte expressão: 

 𝜎[𝐹] = (∑
(𝐹1)

2

𝑛

𝑛

𝑖=1

−∑
𝐹1
𝑛

𝑛

𝑖=1

)

1
2⁄

 (2.51) 

 

A probabilidade de ruptura (Pr), seja pelo método FOSM ou pelo método PEM, indica a 

probabilidade de o fator de segurança atingir valores inferiores ao valor crítico 

determinado, ou seja, igual a um. Como a distribuição do fator de segurança é adotada 

como sendo normal, a probabilidade de ruptura pode ser representada como sendo a área 

abaixo da curva de distribuição, entre os valores de FS=-∞ e FS=1,0. 
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O método é razoavelmente robusto e apresenta precisão satisfatória para uma boa gama 

de problemas práticos da engenharia, mesmo apesar de requerer grande esforço 

computacional quando a quantidade de incertezas aumenta, conforme Baecher e Christina 

(2003). O método das estimativas pontuais não é uma simulação Monte Carlo e não deve 

ser confundido com métodos a partir da série de Taylor. Sendo assim, deve ser utilizado 

com precaução em casos nos quais a transformação severa das incertezas modifica sua 

função de distribuição. Apesar das limitações, continua sendo um método efetivo, direto 

e prático para utilização nas análises de confiabilidade dentro da engenharia geotécnica 

(BAECHER; CHRISTINA, 2003). 
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CAPÍTULO 3
 

MATERIAIS E MÉTODOS 

 

3.1 ESTUDO DE CASO 

3.1.1 Revisão bibliográfica e compilação de dados 

 

Nesta parte da metodologia de pesquisa, serão avaliados temas de interesse para a 

dissertação, como detalhamento das condições geológicas e geotécnicas da região 

estudada, métodos de análises de estabilidade de taludes em 3D, métodos probabilísticos 

e aplicações em retroanálises. Após todos os dados geométricos (topografias antes e após 

a Ruptura 1) e geológicos (identificação das camadas que constituem o maciço, direções 

e mergulhos), foi desenvolvido modelo geomecânico tridimensional no software 

Leapfrog da empresa Seequent.  

 

O software Leapfrog foi desenvolvido pela empresa SRK Consulting and Applied 

Research Associates of New Zealand (ARANZ) para a construção de modelos geológicos 

tridimensionais a partir de dados brutos de sondagens, utilizando métodos interpolações 

em 3D (COWAN et al., 2002) conhecidos como modelagem implícita. Portanto, em 

contraste com a tradicional modelagem explícita, essa tecnologia não requer a criação 

manual e manipulação de poli linhas e polígonos, reduzindo significativamente o tempo 

para desenvolvimento dos modelos. Deste modo, permite ao geólogo utilizar todos os 

dados disponíveis para melhor interpretar tendências na mineralização e aprimorar a 

exploração. 

 

As saídas do programa incluem modelos wireframe da litologia, alterações e 

mineralizações, que podem ser imediatamente importados ou outros pacotes de softwares. 

Mapas e seções podem ainda ser visualizadas no ambiente Leapfrog 3D para auxiliar nas 

interpretações (HODKIEWICZ, 2013). 

 

O modelo geológico tridimensional da região estudada foi importado para o software de 

análise de estabilidade tridimensional por equilíbrio-limite Slide3 da Rocscience, no qual 
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foi realizada a modelagem numérica em que diversas verificações de estabilidade com 

determinação dos respectivos fatores de segurança serão executadas para cálculo das 

probabilidades de ruptura pelos métodos FOSM e PEM. 

 

3.1.2 Histórico das rupturas 

 

A região em estudo localiza-se no sopé de encosta natural, que sofreu escavações de 

pequenas a grandes alturas para implantação da expansão de empreendimento comercial, 

no ano de 2008 (FIGURAS 3.1, 3.2 e 3.3). Os alívios de tensões provocados pelas 

escavações instabilizaram a encosta natural. 

 

 

Figura 3.1 – Registro fotográfico de junho de 2008 da terraplenagem na região de 

estudo para implantação do empreendimento comercial (Arquivo Sergio Velloso 

Projetos Ltda, 2008) 

 

Talude analisado 
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Figura 3.2 – Registro fotográfico de junho de 2008 da Terraplenagem na região de 

estudo para implantação do empreendimento comercial (Arquivo Sergio Velloso 

Projetos Ltda, 2008) 

 

Figura 3.3 – Registro fotográfico de junho de 2008 da Terraplenagem na regiãode 

estudo para implantação do empreendimento comercial (Arquivo Sergio Velloso 

Projetos Ltda, 2008) 

 

Talude analisado 
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No ano de 2010, houve uma primeira ruptura do talude terraplenado, rotacional, indicado 

nas Figuras 3.4 e 3.5, com grande deslocamento de massa em direção ao platô 

terraplenado. Na época, como não existiam edificações erigidas nem trânsito de 

equipamentos ou pessoas, os principais danos causados foram ambientais (FIGURAS 3.4 

e 3.5). 

 

 

Figura 3.4 – Registro fotográfico de maio de 2012 da Ruptura 1 ocorrida em 2010  

 

 

Figura 3.5 – Registro fotográfico de outubro de 2012, durante as obras de implantação 

do empreendimento, indicando Ruptura 1, ocorrida em 2010  

Talude analisado 
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No final do ano de 2013 e início do ano de 2014, foi realizada proteção do talude com 

utilização de técnicas de bioengenharia. Tal proteção consistiu na aplicação de manta 

biodegradável (grampeada no talude), revegetação, aplicação de retentores de sedimento 

e alguns grampos de aço (FIGURA 3.6). 

 

 

Figura 3.6 – Registro fotográfico de fevereiro de 2014, da Ruptura 1 – Proteção vegetal 

com técnicas de bioengenharia 

 

Passados quase três anos do término das obras no local, em dezembro de 2016, em período 

de chuvas intensas na região de Belo Horizonte, a escarpa esquerda do escorregamento 

(indicada com a seta vermelha nas Figuras 3.6 e 3.7) se rompeu. Este segundo 

escorregamento envolveu quantidade de massa menor do que a primeira ruptura, porém 

os danos materiais foram maiores devido ao fato de que a edificação estava concluída e 

em pleno funcionamento (FIGURAS 3.7 e 3.8). 
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Figura 3.7 – Registro fotográfico de dezembro de 2016 indicando a 

Ruptura 2 (Arquivo Sergio Velloso Projetos Ltda, 2016) 

 

 

Figura 3.8 – Registro fotográfico de dezembro de 2016 indicando a Ruptura 2 (Arquivo 

Sergio Velloso Projetos Ltda, 2016) 

 

Devido ao alto grau de alteração (intemperismo) do saprolito de filito, a Ruptura 1 possuiu 

geometria circular (rotacional) enquanto, na Ruptura 2, a geometria é mais próxima de 

uma planar (translacional). Dependendo da estrutura do maciço (xistosidades, presença 

de blocos, descontinuidades etc.) e da direção da ruptura, as cunhas podem ser de várias 

geometrias, conforme indicado na Figura 3.9, a seguir. 
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Figura 3.9 – Cinemática de ruptura potencial para solo residual e saprolito (adaptado de 

FRANCA; COSTA; STACEY, 2018) 
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3.1.3 Sondagens Mistas 

 

Para caracterização e mapeamento do maciço, foram realizadas diversas campanhas de 

sondagens mistas desde 2012 até 2018. A campanha de 2012, que contemplou a execução 

de 20 furos de sondagens mistas, teve como foco principal fornecer dados para 

dimensionamento das contenções (cortinas atirantadas) e das fundações da edificação, 

restringindo-se, portanto, à região do platô principal. 

 

A partir da campanha de 2013, o foco principal das sondagens realizadas foi a 

caracterização da encosta, na região do rompimento ocorrido em 2010. Foram realizados 

furos profundos de até 59,25 m (SM-04) para melhor caracterização geológico-geotécnica 

do maciço estudado, além do pé da encosta. 

 

Em 2017, foram realizados mais 4 furos de sondagens mistas, após a segunda ruptura 

ocorrida em dezembro de 2016 e, para finalizar, a campanha de 2018 consistiu na 

execução de mais 2 furos de sondagens mistas para instalação de inclinômetros para 

monitoramento do desempenho das obras de estabilização definitivas realizadas e 

concluídas em 2017. 
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Figura 3.10 – Locação dos furos de sondagem realizados na região (Elaborado pelo 

autor, 2020) 

 

3.1.4 Ensaios de Laboratório 

 

Em fevereiro e março de 2019, foram coletados quatro blocos de amostras indeformadas 

para realização de ensaios especiais de laboratório com a finalidade de caracterização e 

definição dos parâmetros de resistência ao cisalhamento do maciço que compõe a encosta, 

conforme localização indicada nas Figuras 3.11 3.12).  

 

 

Figura 3.11 – Croqui de localização dos poços de inspeção 
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Figura 3.12 – Localização esquemática dos poços para coleta de amostras indeformadas 

 

As Figuras 3.13 a 3.16 representam os quatro poços de inspeção escavados para coleta 

das amostras indeformadas e deformadas para realização dos ensaios de laboratório. Cada 

poço de inspeção foi estrategicamente posicionado de maneira a ser mais representativo 

de algum litotipo específico do maciço, amostrando tanto o saprolito de itabirito quanto 

o saprolito de filito. 
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Figura 3.13 – Foto do poço de inspeção número 1, para coleta de amostra indeformada 

 

Figura 3.14 – Foto do poço de inspeção número 2, para coleta de amostra indeformada 
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Figura 3.15 – Foto do poço de inspeção número 3, para coleta de amostra indeformada 

 

 

Figura 3.16 – Foto do poço de inspeção número 4, para coleta de amostra indeformada 
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A coleta das amostras indeformadas constituiu tarefa de difícil realização devido ao fato 

do material ser extremamente friável, principalmente no itabirito (FIGURAS 3.17 a 3.25). 

A moldagem dos blocos ocorreu de maneira minuciosa para evitar perturbações na 

amostra. Porém, mesmo com toda a precaução da equipe, não foi possível a extração dos 

cinco blocos previstos inicialmente, sendo realizadas somente quatro coletas. 

 

Figura 3.17 – Bloco de moldagem de amostra indeformada 

 

Figura 3.18 – Bloco de moldagem de amostra indeformada  
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Figura 3.19 – Bloco de moldagem de amostra indeformada  

 

 

Figura 3.20 – Bloco de amostra indeformada – PI-01  
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Figura 3.21 – Bloco de amostra indeformada – PI-01 

 

 

Figura 3.22 – Bloco de amostra indeformada – PI-02 
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Figura 3.23 – Bloco de amostra indeformada – PI-02 

 

 

Figura 3.24 – Bloco de amostra indeformada – PI-03 
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Figura 3.25 – Bloco de amostra indeformada – PI-03 

 

Os blocos foram, então, enviados para laboratório especializado para realização dos 

seguintes ensaios (Anexo B): 

 

Tabela 3.1 – Resumo das amostras coletadas e dos ensaios de laboratório realizados 

Ensaios de Laboratório 

Tipo de Ensaio 
Pontos 

PI-01 PI-02 PI-03 PI-04 

Profundidade 2,7-3,0 1,7-2,0 2,6-3,0 1,7-2,0 

Tipo de Coleta Bloco Bloco Bloco Bloco 

Registro 13313 13312 13315 13314 

Granulometria completa 1 1 1 1 

Limites de Atterberg 1 1 1 1 

Umidade natural 1 1 1 1 

Compactação 1 1 1 1 

Massa Específica dos Solos 1 1 1 1 

Ensaio de Permeabilidade 1     1 
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Os resultados dos ensaios indicados encontram-se no Anexo B, porém, de maneira 

resumida, pode-se dizer que o maciço estudado é composto por solo saprolítico / saprolito 

de filito (resistência R0 / R1-) com intercalações de itabirito, extremamente friável, 

classificado granulometricamente como silte argilo-arenoso ou silte areno-argiloso de 

acordo com os ensaios realizados. 

 

As curvas dos ensaios de granulometria (peneiramento + sedimentação) realizados 

encontram-se indicados nos gráficos a seguir (FIGURA 3.26 a 3.29). 

 

 

Figura 3.26 – Análise granulométrica por peneiramento e sedimentação – PI-01 

(PROGEO, 2019) 
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Figura 3.27 – Análise granulométrica por peneiramento e sedimentação – PI-02 

(PROGEO, 2019) 

 

 

Figura 3.28 – Análise granulométrica por peneiramento e sedimentação – PI-03 

(PROGEO, 2019) 
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Figura 3.29 – Análise granulométrica por peneiramento e sedimentação – PI-04 

(PROGEO, 2019) 

 

Para determinação dos parâmetros de resistência, foram previstos ensaios do tipo 

cisalhamento direto em todos os blocos de amostra indeformadas, porém devido às 

características do material, não foi possível a moldagem dos corpos de prova para 

realização de todos os ensaios (FIGURAS 3.30 e 3.31). Como o sentido da ruptura 

principal ocorreu perpendicular à foliação do maciço, os dois ensaios de cisalhamento 

direto foram realizados também dessa forma. 

 

Figura 3.30 – Moldagem do corpo de prova para realização do ensaio de cisalhamento 

direto 
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Figura 3.31 – Moldagem do corpo de prova para realização do ensaio de cisalhamento 

direto 

 

Para as tensões confinantes de 50kPa, 150kPa e 250kPa, os ensaios de cisalhamento direto 

realizados nas amostras indeformadas retiradas dos poços PI-01 e PI-04 apresentaram os 

resultados (compilação realizada por meio do software RocData da Rocscience) indicados 

nas Figuras 3.32 e 3.33. 

 

Figura 3.32 – Ensaio de cisalhamento direto – PI-01  
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Figura 3.33 – Ensaio de cisalhamento direto – PI-04 

 

Observa-se na Figura 3.33 que o resultado do ensaio de cisalhamento direto realizado na 

amostra PI-04 não representa uma envoltória esperada para esse material, especialmente 

em sentido perpendicular à foliação do saprolito, devido à coesão nula. Além disso, 

percebe-se valor da tensão de cisalhamento, para a tensão confinante de 50kPa, abaixo da 

linha média da envoltória. 

 

De acordo com os ensaios realizados, os parâmetros de resistência ao cisalhamento das 

duas amostras coletadas encontram-se indicados na Tabela 3.2. 

 

Tabela 3.2 – Parâmetros de resistência ao cisalhamento 

Amostra 
 nat               

(kN/m³) 

Envoltória 

c' (kPa) Ø' (°) 

PI-01 19,14 31,20 40,78 

PI-04 19,19 0,00 40,20 

 

 

Importante ressaltar que o poço PI-04 encontra-se em região dentro da ruptura principal, 

ocorrida em 2010. Durante a ruptura de dezembro de 2016, certa quantidade de material 
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escorregado ainda se depositou sobre a região de jusante, próximo à localização do poço 

PI-04. Ainda podem ser encontradas parcelas do material solto escorregado no local, e, 

portanto, o valor de coesão nula da amostra do PI-04 não é totalmente representativo do 

maciço. Tal fato pode ser comprovado por diversos diários de obra registrados durante as 

obras de estabilização da encosta no ano de 2018, alertando para tal situação. 
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CAPÍTULO 4
 

ANÁLISES DE ESTABILIDADE E RESULTADOS 

 

4.1 ANÁLISES DE ESTABILIDADE EM 3D 

 

No modelo tridimensional inserido no software, foram realizadas diversas análises de 

estabilidade determinísticas, para que as formulações dos métodos probabilísticos FOSM 

e PEM fossem satisfeitas, por meio de buscas por superfícies não circulares, assimétricas, 

pelos métodos de equilíbrio-limite de Bishop e G.L.E./Morgenstern-Price. Esses dois 

métodos foram aplicados nesse estudo pois são consagrados dentro das análises via 

equilíbrio-limite e muito utilizados na prática profissional. O método de Bishop se aplica 

para rupturas circulares satisfazendo o equilíbrio de momentos, porém desprezando-se as 

forças verticais entre colunas. Já o método de Morgenstern-Price satisfaz todas as 

condições de equilíbrio estático, se tratando, portanto, de um método rigoroso. É 

recomendado para análises detalhadas e retroanálises, através de rupturas não circulares 

(GERSCOVICH, 2012) 

 

Os parâmetros de resistência foram determinados após inúmeras análises de estabilidade 

tridimensionais, com diferentes combinações de valores de “c” e “Ø”, realizadas de 

maneira a se atingir um fator de segurança próximo de 1,0 (um) para a Ruptura 1 (ano de 

2010) ao mesmo tempo em que a forma da superfície se aproxime da ruptura real (Tabela 

4.1), tanto em projeção quanto em profundidade. Tratando-se de análises tridimensionais, 

é fundamental aliar não somente os parâmetros de resistência necessários para se atingir 

um fator de segurança unitário, mas também a geometria final da ruptura. Dessa forma, 

procurou-se no modelo numérico 3D uma similaridade no modo de falha (ruptura 

rotacional), com forma geométrica e profundidade da ruptura mais realistas. 

 

Essas retroanálises iterativas constituíram tarefa extensa dentro desse trabalho, pois ao se 

variar minimamente os parâmetros de resistência ao cisalhamento (coesão e ângulo de 

atrito), a forma geométrica da ruptura se altera. 
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Dessa maneira, após aproximadamente 70 tentativas com diferentes pares de “c” e “Ø”, 

chegou-se nos parâmetros indicados pela Tabela 4.1. 

 

Tabela 4.1 – Parâmetros médios de resistência dos solos 

Camada Descrição 
 c Ø 

(kN/m³) (kPa) (°) 

1 Canga de Minério 21,0 15,0 25 

2 Sapolito de Filito 19,0 17,0 24 

3 Saprolito de Itabirito 19,0 17,0 24 

4 Dolomito 23,0 500,0 35 

 

 

Percebe-se diferença relevante entre os valores dos parâmetros de resistência (c’ e Ø’) 

encontrados pelo ensaio de laboratório e os valores estimados para este estudo. Devido à 

própria forma da ruptura (superfície esférica, côncava), esperam-se valores de coesão 

consideráveis, não próximos de zero como indicou nos ensaios de cisalhamento direto. O 

ângulo de atrito sofreu alteração para que a forma de ruptura se aproximasse da real, 

passando do valor de Ø’=41°, encontrado no ensaio de cisalhamento direto, para Ø’=24° 

encontrado aferidos pela retroanálise. À medida que o ângulo de atrito aumenta, as 

superfícies de ruptura tornam-se mais superficiais, com profundidades reduzidas. 

 

Uma grande gama de envoltórias de resistências ao cisalhamento para filitos altamente 

intemperizados é apresentada na Tabela 4.2 e na Figura 4.1. Esses materiais são 

tipicamente saprolitos finos ou muito finos, podendo ser descritos como de consistência 

R0 a R1+. Um tratamento estatístico simples no banco de dados de amostras de saprolitos 

ainda evidencia a grande dispersão dos valores de coesão; entretanto o coeficiente de 

variação para o ângulo de atrito permanece dentro da variação usual para rochas alteradas 

(FRANCA; COSTA; STACEY, 2018). 

 

Analisando-se o banco de dados, ainda é claro que existe uma lacuna de precisão para 

padronização tanto nas descrições das amostras em campo quanto em laboratório, 

particularmente nos ensaios realizados nos anos 1980 e 1990 (FRANCA; COSTA; 

STACEY, 2018). Entretanto, as descrições podem ser confirmadas mapeando-se cavas a 
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céu aberto expondo os saprolitos de filitos e xistos de classificação R0 a R1+  (Tabela 

4.2). 

 

 

Tabela 4.2 – Intervalo típico de parâmetros de resistência para alguns litotipos 

(FRANCA; COSTA; STACEY, 2018) 

Litologia 
Parâmetro 

Média Mediana COV Mínimo Máximo 

Filitos           

Coesão (kPa) 61,30 50,00 72% 2,00 160,00 

Ângulo de atrito (°) 27,10 25,20 25% 16,00 31,90 

Xistos           

Coesão (kPa) 60,00 51,00 70% 10,00 154,40 

Ângulo de atrito (°) 27,70 26,60 26% 16,10 38,60 

 

 

 

Figura 4.1 – Envoltórias de resistência de filitos muito alterados (FRANCA; COSTA; 

STACEY, 2018) 

 

Os resultados apresentados (Tabela 4.2 e Figura 4.1) evidenciam os elevados coeficientes 

de variação obtidos para saprolito de filito, com valor de COV=72% para coesão e 

COV=25% para o ângulo de atrito. Tais dados mostram a grande variação dos parâmetros 
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devido, principalmente, à própria estrutura do material, de elevada anisotropia e 

diferentes graus de alteração. Ainda na Figura 55 são apresentados parâmetros típicos de 

filitos, desde extremamente brandos até compactos. Percebe-se também grandes 

variações nos parâmetros encontrados, sendo a coesão em um intervalo de 0 a 100kPa 

para filitos extremamente brandos e ângulo de atrito médio de aproximadamente 23°. 

 

 

Figura 4.2 – Ensaios de laboratório em filitos (Elaborado pelo autor, 2020 adaptado de 

CELLA et al., 2020) 

 

Os parâmetros aferidos por retroanálise para a Ruptura 1, coesão de 17 kPa e ângulo de 

atrito de 24°, encontram-se dentro dos intervalos apresentados nas bibliografias citadas 

(Tabela 4.2, Figuras 4.1 e 4.2). 

 

Como no estudo de casos realizados, houve duas rupturas no mesmo maciço, as análises 

foram separadas em: Ruptura 1 (ocorrida em 2010) e Ruptura 2 (ocorrida em 2016). 

 

4.1.1 Modelo tridimensional 

 

Conforme já descrito no item anterior sobre o histórico dos eventos (item 3.1.2), a Ruptura 

1 (2010) envolveu massa deslocada com volume consideravelmente maior do que na 

Ruptura 2. A Figura 55 a seguir ilustra uma vista geral do modelo geomecânico 

desenvolvido para a topografia anterior à Ruptura 1. 
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Figura 4.3 – Modelo geomecânico tridimensional do maciço para retroanálise da 

Ruptura 1 

 

No software Slide3, é possível a visualização simultânea do talude em planta (imagem 

superior esquerda, plano XY), perspectiva (imagem superior direita), vista lateral 

(imagem inferior esquerda, plano XZ) e outra vista lateral (imagem inferior direita, plano 

YZ). 

 

 

Figura 4.4 – Modelo tridimensional do maciço para retroanálise da Ruptura 1 
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Figura 4.5 – Modelo tridimensional do maciço para retroanálise da Ruptura 1 – Corte no 

maciço 

 

Numa primeira análise de estabilidade preliminar, não foram concentradas buscas pelas 

cunhas críticas na região do rompimento ocorrido, ficando o software “livre” para 

encontrar superfícies críticas por todo o modelo tridimensional. Dessa forma, fica 

possível determinar as regiões críticas em termos de segurança, destacados na figura pela 

cor vermelha (FIGURAS 58 e 59). Pode-se perceber que existem duas regiões críticas, 

sendo uma próxima à ruptura ocorrida e outra na região mais elevada da encosta. 

 

 
Figura 4.6 – Modelo tridimensional do maciço para retroanálise da Ruptura 1 – Mapa de 

Fator de Segurança 

 

 
 



121 

Figura 4.7 – Modelo tridimensional do maciço para retroanálise da Ruptura 1 – Mapa de 

Fator de Segurança 

 

Dado o exposto, para se concentrar os esforços computacionais das buscas somente na 

região de interesse, as análises a seguir foram realizadas com limitação na superfície do 

modelo. 

 

4.1.2 Ruptura 1 

 

Após realizados os cálculos através do algoritmo de busca “Cuckoo Search” e dos 

métodos de Bishop e G.L.E. / Morgesntern-Price, pode-se visualizar a seguinte cunha 

crítica de ruptura. 

 

 

Figura 4.8 – Retroanálise da Ruptura 1 – parâmetros médios – Modelo tridimensional – 

Perspectiva 
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Figura 4.9 – Retroanálise da Ruptura 1 – parâmetros médios – Modelo tridimensional 

 

Conforme descrito anteriormente, o estudo das cunhas críticas procurou maior 

assertividade também quanto à forma e à profundidade da ruptura real. Sendo assim, as 

imagens a seguir ilustram o comparativo dos resultados das cunhas pelo software Slide3 

com fotografias de satélite pós-ruptura, em que se pode perceber certa semelhança. 

 

                                   (a)                                                                   (b) 

   

Figura 4.104 – Retroanálise da Ruptura 1 com parâmetros médios (a) e foto aérea da 

Ruptura 1 (b) (Google Earth, 2017) 
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                                (a)                                                                  (b) 

    

Figura 4.11 – Retroanálise da Ruptura 1 com parâmetros médios (a) e foto aérea da 

Ruptura 1 (b) (Google Earth, 2017) 

 

Uma seção transversal à ruptura ilustra a cunha crítica encontrada pelo método de 

equilíbrio-limite em três dimensões. 

   

 

Figura 4.12 – Seção no eixo da ruptura  

 

Como as análises são realizadas em três dimensões, pode-se determinar o volume e a 

massa da região crítica de menor fator de segurança. Outra informação de grande 

importância é a apresentação da direção do movimento de massa. 
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Tabela 4.3 – Resultados da análise da Ruptura 1 

Método FS 
Direção 

(°) 

Massa 

(kN) 

Volume 

(m³) 
 

Bishop 1,01 304,8    151.834         7.856   

G.L.E. 1,01 305,7    151.834         7.856   

Média 1,01 305,3    151.834         7.856   

 

 

4.1.2.1 FOSM – Ruptura 1 

 

Para estudos da probabilidade de ruptura utilizando-se o método FOSM (First Order 

Second Moment), foram atribuídos pequenos incrementos (de 10%) nas variáveis 

independentes (, c e Ø) para as quatro análises de estabilidade indicadas na Tabela 4.4, 

a seguir. A “rodada 1” apresenta os valores de fator de segurança para os métodos de 

Bishop e G.L.E./Morgenstern-Price determinados a partir dos parâmetros médios de todas 

as variáveis independentes. Já as “rodadas” 2, 3 e 4 foram calculadas a partir dos 

incrementos das variáveis , c e ø respectivamente. Dessa forma, os valores de fator de 

segurança encontrados para as análises de estabilidade da Ruptura 1 foram: 

 

Tabela 4.4 – Resultados da análise da Ruptura 1 – FOSM 

Rodada 
 c Ø FS 

(kN/m³) (kPa) (°) Bishop G.L.E. 

1 19,0 17,0 24,0 1,01 1,01 

2 20,9 17,0 24,0 0,90 0,91 

3 19,0 18,7 24,0 1,03 1,04 

4 19,0 17,0 26,4 1,02 1,04 

      Média 0,99 1,00 

 

 

Nas figuras a seguir, percebe-se a relação entre o fator de segurança e cada uma das 

variáveis independentes. A derivada do fator de segurança em relação ao peso específico 

é negativa, indicando que o valor de FS aumenta com a diminuição de , fato que pode 

ser observado pelo gráfico a seguir. As relações das demais variáveis independentes “c” 
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e “Ø” indicam comportamento inverso, ou seja, o fator de segurança aumenta com o 

acréscimo de valores da coesão e do ângulo de atrito, o que era de se esperar para o caso. 

 

Tabela 4.5 – Derivadas (dF/dXi) FOSM 

Método dF/d dF/dc dF/dØ 

Bishop -0,0568 0,0135 0,0054 

GLE -0,0526 0,0171 0,0138 

 

    

 

Figura 4.13– Gráficos de relações entre as variáveis independentes (, c, Ø) e a variável 

dependente (FS)  

 

A tabela a seguir apresenta o resumo dos resultados das análises de estabilidade 

probabilísticas via FOSM, incluindo valor médio do FS (E[F]), valores calculados para o 

desvio padrão ([F]), probabilidade de ruptura (Pr) e índice de confiabilidade (), 

determinados conforme metodologia indicada no item 2.5.1 deste trabalho. 

 



126 

Tabela 4.6 – Resumos dos resultados – FOSM 

Método E[F] [F] Pr (%)  

Bishop 0,990 0,098 46,76 -0,10 

GLE 1,001 0,124 46,79 0,00 

 

Observam-se valores elevados de desvio padrão () e de probabilidade de ruptura (Pr), 

com, consequentemente, índices de confiabilidade () baixos, neste caso, nulos. 

 

Uma das grandes vantagens de se utilizar o método probabilístico FOSM é a determinação 

da contribuição percentual de cada variável independente na variância do fator de 

segurança, visto que as análises de estabilidade são realizadas com pequenos incrementos 

de parâmetro de maneira isolada. Observa-se que a coesão constitui a parcela mais 

representativa na variância do fator de segurança do talude, cerca de 87% pelo método de 

G.L.E./Morgenstern-Price. O ângulo de atrito, pelo mesmo método, representa até 7% da 

variância total e o peso específico do material até 10,8%. Como a cunha de ruptura possui 

uma forma côncava fechada, com grande profundidade de ruptura, pode-se esperar que a 

coesão seja a variável independente mais relevante na variação do fator de segurança. Em 

casos onde o ângulo de atrito é mais representativo, normalmente as cunhas de ruptura 

são mais superficiais. 

 

Tabela 4.7 – Contribuições de cada parâmetro na variância total 

Método  c Ø 

Bishop 10,84 87,41 1,75 

GLE 5,83 87,12 7,05 

 

 

4.1.2.2 PEM – Ruptura 1 

 

Para determinação da probabilidade de ruptura por meio do método PEM, foram 

realizadas 8 (2n) análises de estabilidade determinísticas com variação dos valores das 

variáveis independentes (n) em mais ou menos um desvio padrão (±1sd). Os coeficientes 

de variação utilizados neste caso foram baseados nas referências indicadas no item 2.5.1 

deste trabalho, sendo: 
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Tabela 4.8 – Método probabilístico PEM – Ruptura 1 

Variável Média CV (%)  -1 +1 

 (kN/m³) 19,0 3 0,6 18,4 19,6 

c (kPa) 17,0 40 6,8 10,2 23,8 

Ø (°) 24 10 2,4 21,6 26,4 

 

 

Os valores de parâmetros de solo utilizados para as análises de estabilidade da Ruptura 1 

são apresentados a seguir, assim como os resultados dos fatores de segurança encontrados 

para as 8 análises realizadas. Apresentam-se ainda os valores de Pr (Probabilidade de 

ruptura) encontrados, utilizando-se a metodologia PEM descrita no item 2.5.2. 

 

Tabela 4.9 – Resultados da análise da Ruptura 1 – PEM 

Rodada 
 c Ø FS 

Tipo 
(kN/m³) (kPa) (°) Bishop G.L.E. 

1 19,6 23,8 26,4 1,17 1,20 +  +  + 

2 19,6 23,8 21,6 1,07 1,06 +  +  - 

3 19,6 10,2 21,6 0,70 0,71 +  -  - 

4 19,6 10,2 26,4 0,82 0,84 +  -  + 

5 18,4 10,2 26,4 0,84 0,85 -  -  + 

6 18,4 23,8 26,4 1,22 1,24 -  +  + 

7 18,4 23,8 21,6 1,08 1,09 -  +  - 

8 18,4 10,2 21,6 0,73 0,73 -  -  - 

      E [F] 0,95 0,96   

      [F] 0,19 0,19   

      Pr [F] 60,04 57,30   

 

 

Assim, através do método FOSM, a probabilidade de ruptura encontrada foi elevada pelo 

PEM, com valores de 60% para Bishop e 57% para G.L.E./Morgenstern-Price. 
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4.1.3 Ruptura 2 

 

A Ruptura 2, ocorrida no final do ano de 2016, envolveu massa deslocada de menor 

volume, porém com danos materiais superiores à ruptura inferior, visto que a edificação 

comercial se encontrava erigida e em funcionamento quando da ruptura. A Figura 65 a 

seguir ilustra o modelo geomecânico tridimensional com a topografia do ano de 2013, 

após a Ruptura 1, inserido no software Slide3. 

 

Figura 4.14 – Modelo tridimensional do maciço para retroanálise da Ruptura 2 

 

A visualização simultânea em vários ângulos do talude é mostrada na imagem a seguir, 

sendo em planta (imagem superior esquerda, plano XY), perspectiva (imagem superior 

direita), vista lateral (imagem inferior esquerda, plano XZ) e outra vista lateral (imagem 

inferior direita, plano YZ). 
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Figura 4.15 – Modelo tridimensional do maciço para retroanálise da Ruptura 2 

 

Após realizados os cálculos por meio do algoritmo de busca “Cuckoo Search” e dos 

métodos de Bishop e G.L.E./Morgenstern-Price, pode-se visualizar a seguinte cunha 

crítica de ruptura. 

 

 

 

Figura 4.16 – Retroanálise da Ruptura 2 – Parâmetros médios – Modelo tridimensional 
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Figura 4.17 – Retroanálise da Ruptura 2 – Parâmetros médios – Modelo tridimensional 

 

As análises mostraram os seguintes resultados em termos de fatores de segurança por 

Bishop e Morgenstern-Price, direção do escorregamento, massa deslocada e volume: 

 

 

Tabela 4.10 – Resultados da análise da Ruptura 2 

Método FS 
Direção 

(°) 

Massa 

(kN) 

Volume 

(m³) 
 

Bishop 0,85 288,5 59.910 3.081  

M.P. 0,85 280,4 42.214 2.179  

Média 0,85 284,5 51.062 2.630  

 

 

4.1.3.1 FOSM – Ruptura 2 

 

Os valores de parâmetros médios do maciço utilizados para as análises de estabilidade da 

Ruptura 2 foram os mesmos adotados para a Ruptura 1. Os resultados de fatores de 

segurança, realizados para cada análise com os valores médios (rodada 1) e com 

incrementos de 10% em cada variável independente (, c e Ø) são apresentados a seguir: 
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Tabela 4.11 – Resultados da análise da Ruptura 1 – FOSM 

Rodada 
 c Ø FS 

(kN/m³) (kPa) (°) Bishop G.L.E. 

1 19,0 17,0 24,0 0,85 0,85 

2 20,9 17,0 24,0 0,83 0,83 

3 19,0 18,7 24,0 0,89 0,89 

4 19,0 17,0 26,4 0,91 0,90 

      Média 0,87 0,87 

  

 

Percebe-se valores de fatores de segurança médios abaixo de 1,0 em ambos os métodos 

(Bishop e Morgenstern-Price). Nas figuras a seguir, percebe-se a relação entre o fator de 

segurança e cada uma das variáveis independentes. Como esperado, a única derivada com 

valor negativo é a do fator de segurança pelo peso específico, visto que, com acréscimo 

desta variável, ocorre uma diminuição do valor de FS. 

 

 

Tabela 4.12 – Derivadas (dF/dXi) FOSM 

Método dF/d dF/dc dF/dØ 

Bishop -0,0111 0,0212 0,0238 

GLE -0,0063 0,0259 0,0217 
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Figura 4.18 – Gráficos de relações entre as variáveis independentes (, c, Ø) e a variável 

dependente (FS)  

 

A tabela a seguir apresenta o resumo dos resultados das análises de estabilidade, com 

valores médios para o FS, e valores calculados para [F], Pr e . 

 

Tabela 4.13 – Resumos dos resultados – FOSM 

Método E[F] [F] Pr (%)  

Bishop 0,867 0,155 83,50 -0,86 

GLE 0,867 0,184 79,93 -0,72 

 

 

Observa-se que a coesão também possui a parcela mais representativa na variância do 

fator de segurança do talude, acima de 95% pelo método de G.L.E./Morgenstern-Price. 

O ângulo de atrito, pelo mesmo método, representa cerca de 4% da variância total. Já o 
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peso específico do material não possui representatividade relevante para a determinação 

do FS. 

 

Tabela 4.14 – Contribuições de cada parâmetro na variância total 

Método  c Ø 

Bishop 0,17 86,31 13,52 

GLE 0,04 91,94 8,03 

 

 

4.1.3.2 PEM – Ruptura 2 

 

Os valores de parâmetros de solo utilizados para as análises de estabilidade da Ruptura 2 

são apresentados a seguir, assim como os resultados dos fatores de segurança 

encontrados. 

 

Tabela 4.15 – Resultados da análise da Ruptura 2 – PEM 

Rodada 
 c Ø FS 

Tipo 
(kN/m³) (kPa) (°) Bishop G.L.E. 

1 19,6 23,8 26,4 1,02 1,02 +  +  + 

2 19,6 23,8 21,6 0,90 0,92 +  +  - 

3 19,6 10,2 21,6 0,66 0,65 +  -  - 

4 19,6 10,2 26,4 0,77 0,76 +  -  + 

5 18,4 10,2 26,4 0,50 0,77 -  -  + 

6 18,4 23,8 26,4 1,04 1,05 -  +  + 

7 18,4 23,8 21,6 0,91 0,92 -  +  - 

8 18,4 10,2 21,6 0,67 0,67 -  -  - 

      E [F] 0,81 0,84   

      [F] 0,18 0,14   

      Pr [F] 85,75 86,15   

 

 

Assim como na Ruptura 1, a probabilidade de falha encontrada foi elevada, com valores 

aproximados de 86% tanto em Bishop quanto para G.L.E./Morgenstern-Price e valores 

de fatores de segurança médios também abaixo de 1,0. 
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4.1.4 Comparativo entre os resultados das análises probabilísticas tridimensionais 

(FOSM x PEM) 

 

A Tabela 4.16 apresenta os resultados das análises tridimensionais realizadas pelos 

métodos probabilísticos FOSM e PEM, para ambas as rupturas estudadas e para os 

métodos de Bishop e G.L.E. 

 

Tabela 4.16 – Comparativos dos resultados das Rupturas 1 e 2 – FOSM x PEM      

 

 

Analisando-se as probabilidades de ruptura, percebe-se que os valores encontrados pelo 

método PEM foram superiores aos valores encontrados pelo método FOSM. Verifica-se, 

ainda, que os volumes calculados nas duas análises também se apresentaram com grandes 

variações (Tabela 4.17). Essa variação de volume indica claramente que as superfícies 

comparadas não são as mesmas para cada rodada e que a variação dos parâmetros de 

resistência influencia diretamente na forma e volume das massas instáveis. As análises de 

estabilidade foram realizadas de maneira totalmente independente, de forma que o 

software buscou cunhas críticas diferentes em cada rodada de análise. 

 

Como todas as análises de estabilidade foram realizadas em 3D, os volumes (em m³) de 

massa instabilizada em cada etapa, para as Rupturas 1 e 2, pelo método de 

G.L.E./Morgenstern-Price são apresentados na Tabela 4.17. 
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Interessante observar que quanto maior a coesão do material, maior o volume da cunha 

crítica. Para o método PEM, as rodadas 1, 2, 6 e 7 possuem os maiores valores de coesão 

e, consequentemente, maiores volumes quando se comparado com as demais. 

 

Tabela 4.17 – Volumes das rupturas (m³) – PEM – Ruptura 1 (a) e Ruptura 2 (b) 

           

 

Em se tratando de talude urbano, ambos os valores médios de probabilidade de ruptura 

(Pr), indicados na Tabela 4.16, são considerados extremamente elevados quando 

comparados com recomendações de referências internacionais (Tabela 4.18). 

 

Tabela 4.18 – Probabilidade de ruptura aceitável na análise de estabilidade de taludes 

(SANTAMARINA et al., 1992 apud FLORES, 2008) 

Condições 
Probabilidade de 

ruptura (Pr) 

Estruturas temporárias com baixos custos em reparações 10-1 

Nenhuma consequência de ruptura, alto custo para manter baixa a Pr 

(p. ex. minas a céu aberto) 
1 ou 2 (10-1) 

Baixas consequências de ruptura 10-2 

Cortes existentes em rodovias interestaduais 1 ou 2 (10-2) 

Aceitável na maioria dos casos, exceto se vidas fossem perdidas 10-3 

Aceitável para a maioria dos taludes 10-4 

Desnecessariamente baixos 10-5 

Rodada PEM

1 9.625   

2 13.266 

3 2.073   

4 2.310   

5 1.547   

6 8.715   

7 7.834   

8 2.997   

Média 6.046   

Ruptura 1

Rodada PEM

1 2.198   

2 2.662   

3 1.789   

4 1.345   

5 1.756   

6 2.481   

7 2.817   

8 1.722   

Média 2.096   

Ruptura 2
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Portanto, probabilidades de ruptura acima de 50% seriam totalmente inaceitáveis para 

quaisquer condições de talude, sendo necessária intervenção imediata para estabilização 

do maciço local. 

 

4.2 ANÁLISES DE ESTABILIDADE EM 2D 

 

Através do modelo tridimensional inserido no software Slide3, foram traçadas seções 

transversais no eixo de cada ruptura (Ruptura 1 e 2) para que as mesmas análises 

probabilísticas fossem realizadas em modelo bidimensional também por equilíbrio-limite. 

Portanto, os mesmos parâmetros de resistência com os respectivos coeficientes de 

variação foram utilizados. Realizaram-se buscas de superfícies críticas, não circulares, 

pelos métodos de equilíbrio-limite de Bishop e G.L.E./Morgenstern-Price por meio do 

software Slide2 (versão 2018) da Rocscience. 

 

Como ambos os softwares utilizados são da mesma empresa desenvolvedora 

(Rocscience), a localização da seção transversal foi determinada no Slide3 e 

imediatamente exportada para o Slide2, transportando-se todas as características 

geométricas, geológicas e os respectivos parâmetros de resistência. 

 

4.2.1 Ruptura 1 

 

Para tornar o comparativo entre as análises em 2D e em 3D mais confiável, a seção 

transversal utilizada nas análises foi traçada pelo próprio software Slide3. Dessa forma, 

os erros de modelagem, como diferenças de geometria e das camadas geológicas, foram 

minimizados. 

 

Na figura a seguir, apresenta-se a seção transversal utilizada nas análises bidimensionais 

da Ruptura 1. 
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Figura 4.19 – Perspectiva – localização da seção de análise 

 

 

Figura 4.20 – Perspectiva – Corte no modelo geomecânico  
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Figura 4.21 – Seção transversal crítica da Ruptura 1 a ser analisada em 2D – imagem do 

software Slide3 – Planta e Seção 

A figura a seguir apresenta a análise de estabilidade, realizada com os parâmetros médios 

indicados anteriormente por meio do software Slide2. 

 

 



139 

 

Figura 4.22 – Seção transversal para análise 2D 

 

Para o método probabilístico FOSM, os seguintes resultados foram encontrados: 

 

Tabela 4.19 – Resultados das análises em 2D – Ruptura 1 

Rodada 
 c Ø FS 

(kN/m³) (kPa) (°) Bishop G.L.E. 

1 19,0 17,0 24,0 0,92 0,91 

2 20,9 17,0 24,0 0,91 0,90 

3 19,0 18,7 24,0 0,94 0,93 

4 19,0 17,0 26,4 0,99 0,99 

      Média 0,94 0,93 

 

 

Nos gráficos a seguir, percebe-se a relação entre o fator de segurança e cada uma das 

variáveis independentes. 
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Figura 4.23 – Gráficos de relações entre as variáveis independentes (, c, Ø) e a variável 

dependente (FS)  

 

Tabela 4.20 – Derivadas (dF/dXi) FOSM 

Método dF/d dF/dc dF/dØ 

Bishop -0,0053 0,0118 0,0292 

GLE -0,0053 0,0118 0,0333 

 

 

A tabela a seguir apresenta o resumo dos resultados das análises de estabilidade, com 

valores médios para o FS, valores calculados para [F], Pr e . 

 

Tabela 4.21 – Resumos dos resultados – FOSM 

Método E[F] [F] Pr (%)  

Bishop 0,940 0,106 77,41 -0,56 

GLE 0,933 0,113 78,68 -0,60 
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Por meio dos resultados apresentados pelo método FOSM, percebe-se probabilidade de 

ruptura muito elevada, da ordem de 78%, com índice de confiabilidade negativo. A média 

dos valores de fator de segurança encontrados é abaixo de 1,0, indicando a não 

estabilidade do talude. 

 

Observa-se ainda que a coesão possui a parcela mais representativa na variância do fator 

de segurança do talude, até 57% pelo método de Bishop. O ângulo de atrito, pelo mesmo 

método, representa até 50% da variância total. Já o peso específico do material não possui 

representatividade relevante para a determinação do FS. Ressalta-se que, nas análises de 

estabilidade em 2D, a contribuição do parâmetro ângulo de atrito é consideravelmente 

mais relevante do que nas análises em 3D. 

 

Tabela 4.22 – Contribuições de cada parâmetro na variância total 

Método  c Ø 

Bishop 0,08 56,59 43,33 

GLE 0,07 49,96 49,96 

 

 

Complementando-se as análises probabilísticas, os valores de parâmetros de solo 

utilizados para as análises de estabilidade bidimensionais da Ruptura 1 são apresentados 

a seguir, assim como os resultados dos fatores de segurança encontrados para o método 

probabilístico de Rosenbleuth (PEM). 

 

Tabela 4.23 – Resultados da análise da Ruptura 2 – PEM 

Rodada 
 c Ø FS 

Tipo 
(kN/m³) (kPa) (°) Bishop G.L.E. 

1 19,6 23,8 26,4 1,07 1,07 +  +  + 

2 19,6 23,8 21,6 0,92 0,92 +  +  - 

3 19,6 10,2 21,6 0,76 0,75 +  -  - 

4 19,6 10,2 26,4 0,90 0,89 +  -  + 

5 18,4 10,2 26,4 0,91 0,90 -  -  + 

6 18,4 23,8 26,4 1,08 1,07 -  +  + 

7 18,4 23,8 21,6 0,92 0,92 -  +  - 
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8 18,4 10,2 21,6 0,76 0,76 -  -  - 

      E [F] 0,92 0,91   

      [F] 0,11 0,11   

      Pr [F] 77,69 78,96   

 

 

Os resultados indicados pelo método PEM também apresentaram valores médios de fator 

de segurança abaixo de 1,0 e, portanto, probabilidades de ruptura ainda mais elevados, 

com ordem de grandeza de 79%. 

 

4.2.2 Ruptura 2 

 

Na figura a seguir, apresenta-se a seção transversal utilizada nas análises bidimensionais 

da Ruptura 2, exportada diretamente ente o software Slide3 para o Slide2. 

 

 

Figura 4.24 – Perspectiva – localização da seção de análise 
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Figura 4.25 – Seção transversal crítica da Ruptura 2 a ser analisada em 2D – imagem do 

software Slide3 

 

A análise de estabilidade bidimensional realizada com os parâmetros médios indicados 

anteriormente por meio do software Slide2 é apresentada nas Figuras 75 e 76, a seguir. 

 

 

Figura 4.26 – Seção transversal crítica da Ruptura 2 a ser analisada em 2D – imagem do 

software Slide3 – Planta e Seção 
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Figura 4.27 – Seção transversal crítica da Ruptura 2 analisada em 2D – imagem do 

software Slide2 

 

Para o método probabilístico FOSM, os seguintes resultados foram encontrados. 

 

Tabela 4.24 – Resultados das análises em 2D – FOSM – Ruptura 2 

Rodada 
 c Ø FS 

(kN/m³) (kPa) (°) Bishop G.L.E. 

1 19,0 17,0 24,0 0,74 0,75 

2 20,9 17,0 24,0 0,73 0,74 

3 19,0 18,7 24,0 0,76 0,78 

4 19,0 17,0 26,4 0,80 0,81 

      Média 0,76 0,77 

 

 

Nos gráficos a seguir, percebe-se a relação entre o fator de segurança e cada uma das 

variáveis independentes. 
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Figura 4.28 – Gráficos de relações entre as variáveis independentes (, c, Ø) e a variável 

dependente (FS)  

 

Tabela 4.25 – Derivadas (dF/dXi) FOSM 

Método dF/d dF/dc dF/dØ 

Bishop -0,0053 0,0118 0,0250 

GLE -0,0053 0,0176 0,0250 

 

 

A tabela a seguir apresenta o resumo dos resultados das análises de estabilidade, com 

valores médios para o FS, valores calculados para [F], Pr e . 
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Tabela 4.26 – Resumos dos resultados – FOSM 

Método E[F] [F] Pr (%)  

Bishop 0,758 0,100 99,53 -2,42 

GLE 0,770 0,134 96,88 -1,71 

 

 

Observa-se que a coesão possui a parcela mais representativa na variância do fator de 

segurança do talude, cerca de 80% pelo método de Morgenstern-Price. O ângulo de atrito, 

pelo mesmo método, representa cerca de 20% da variância total. Já o peso específico do 

material não possui representatividade relevante para a determinação do FS. 

 

Tabela 4.27 – Contribuições de cada parâmetro na variância total 

Método  c Ø 

Bishop 0,09 63,94 35,97 

GLE 0,05 79,96 19,99 

 

 

Complementando-se as análises probabilísticas, os valores de parâmetros de solo 

utilizados para as análises de estabilidade bidimensionais da Ruptura 2 são apresentados 

a seguir, assim como os resultados dos fatores de segurança encontrados pelo método 

probabilístico de Rosenbleuth (PEM). 

 

Os valores apresentados (Tabela 4.28) indicam fatores de segurança muito baixos; logo 

podemos concluir que, após a Ruptura 1, a condição de estabilidade reduziu 

significativamente. Caso as mesmas condições (parâmetros de resistência, precipitação, 

poropressão, etc) ocorridas quando da Ruptura 1 se repetissem, seria praticamente certeza 

o colapso do talude na Ruptura 2. 
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Tabela 4.28 – Resultados da análise da Ruptura 2 – PEM 

Rodada 
 c Ø FS 

Tipo 
(kN/m³) (kPa) (°) Bishop G.L.E. 

1 19,6 23,8 26,4 0,88 0,89 +++ 

2 19,6 23,8 21,6 0,76 0,78 ++- 

3 19,6 10,2 21,6 0,59 0,59 +-- 

4 19,6 10,2 26,4 0,69 0,70 +-+ 

5 18,4 10,2 26,4 0,70 0,70 --+ 

6 18,4 23,8 26,4 0,89 0,90 -++ 

7 18,4 23,8 21,6 0,78 0,79 -+- 

8 18,4 10,2 21,6 0,60 0,60 --- 

      E [F] 0,74 0,74   

      [F] 0,11 0,11   

      Pr [F] 99,35 98,99   

 

 

4.2.3 Comparativo entre os resultados das análises probabilísticas bidimensionais 

(FOSM x PEM) 

 

Os resultados dos dois métodos probabilísticos utilizados nas análises bidimensionais 

(FOSM e PEM), para as rupturas 1 e 2 são apresentados na Tabela 4.29. 

 

Tabela 4.29 – Comparativo entre as análises em 2D das Rupturas 1 e 2 – FOSM x PEM 
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Os resultados das análises probabilísticas nas seções em 2D, tanto para a Ruptura 1 quanto 

para a Ruptura 2, indicaram que o método PEM apresentou probabilidades de ruptura 

ligeiramente mais elevadas e, portanto, valores médios de fator de segurança inferiores. 

Mesmo resultado foi obtido por Farias e Assis (1998) quando se comparou os resultados 

dos dois métodos nas análises realizadas em dois taludes. 

 

4.2.4 Análises probabilísticas utilizando parâmetros dos ensaios de cisalhamento 

direto 

 

Para que a retroanálise realizada neste trabalho tivesse uma maior aproximação com a 

geometria real de ruptura da encosta, os parâmetros utilizados para o maciço foram 

aferidos para que o fator de segurança encontrado na análise tridimensional fosse próximo 

de 1,0. 

 

Porém, foram realizados ensaios de cisalhamento direto em duas amostras indeformadas 

retiradas no maciço estudado. Realizaram-se, portanto, as análises probabilísticas em 2D 

pelos mesmos métodos de FOSM e PEM utilizando-se os parâmetros encontrados pelos 

ensaios de laboratório para que os resultados pudessem ser comparados com as demais 

análises (Tabelas 4.30 a 4.34). 

 

Para os métodos probabilísticos FOSM e PEM, para a Ruptura 1, as análises de 

estabilidade executadas na mesma seção transversal utilizada no item anterior (item 4.2.1) 

apresentaram resultados bem distintos. 

 

Tabela 4.30 – Resultados dos fatores de segurança – FOSM – Ruptura 1 

Rodada 
 c Ø FS 

(kN/m³) (kPa) (°) Bishop G.L.E. 

1 19,0 15,0 41,0 1,46 1,44 

2 20,9 15,0 41,0 1,45 1,44 

3 19,0 16,5 41,0 1,48 1,47 

4 19,0 15,0 45,1 1,62 1,60 

      Média 1,50 1,49 

 

Tabela 4.31 – Derivadas (dF/dXi) FOSM 
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Método dF/d dF/dc dF/dØ 

Bishop -0,0053 0,0133 0,0390 

GLE 0,0000 0,0200 0,0390 

 

 

Tabela 4.32 – Resumos dos resultados 

Método E[F] [F] Pr (%)  

Bishop 1,503 0,179 0,51 2,81 

GLE 1,488 0,200 1,39 2,44 

 

 

Tabela 4.33 – Contribuição de cada variável 

Método  c Ø 

Bishop 0,03 19,99 79,98 

GLE 0,00 36,00 64,00 

 

 

Tabela 4.34 – Resultados dos fatores de segurança – PEM – Ruptura 1 

Rodada 
 c Ø FS 

Tipo 
(kN/m³) (kPa) (°) Bishop G.L.E. 

1 19,6 21,0 45,1 1,70 1,68 +++ 

2 19,6 21,0 36,9 1,39 1,38 ++- 

3 19,6 9,0 36,9 1,21 1,20 +-- 

4 19,6 9,0 45,1 1,51 1,49 +-+ 

5 18,4 9,0 45,1 1,51 1,49 --+ 

6 18,4 21,0 45,1 1,72 1,70 -++ 

7 18,4 21,0 36,9 1,40 1,39 -+- 

8 18,4 9,0 36,9 1,22 1,21 --- 

      E [F] 1,46 1,44   

      [F] 0,18 0,18   

      Pr [F] 0,55 0,59   
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Pôde-se perceber que a média dos valores de fator de segurança ficou próxima de 1,50, 

refletindo em probabilidades de ruptura baixas principalmente no método PEM, com 

aproximadamente Pr≈0,60%. 

 

Importante ressaltar, através da análise dos resultados indicados na Tabela 4.33, como a 

variável que mais contribui para a variação do fator de segurança é o ângulo de atrito. 

Nas análises tridimensionais, isso não ocorreu, sendo que a coesão foi o parâmetro mais 

relevante para a variação do fator de segurança. Como as análises bidimensionais não 

consideram efeitos de borda e confinamento lateral, o papel da coesão na forma 

geométrica da ruptura e, portanto, no fator de segurança fica subestimado. 

 

O comparativo realizado entre as análises probabilísticas utilizando-se parâmetros 

advindos da retroanálise com os apresentados nos ensaios de cisalhamento direto é 

ilustrado a seguir. A diferença de resultados é significativa, sendo que, para os valores de 

fator de segurança médios, atingiu aproximadamente 37%. A abordagem dada ao 

problema considerando-se Pr de 0,60% ou de Pr de 79% certamente será diferente e levará 

o responsável a tomar medidas e decisões bem distintas (Tabela 4.35). 

 

Tabela 4.35 – Comparativo resultados “Retroanálise x Ensaios de Laboratório” – 

Ruptura 1 – FOSM e PEM 

 

 

Fazendo-se as mesmas análises probabilísticas bidimensionais, agora para a Ruptura 2, 

encontraram-se diferenças também relevantes, comparando-se os parâmetros de 

resistência do maciço (Tabelas 4.36 a 4.40). 

 

 

 

Bishop G.L.E. Bishop G.L.E.

RETRO 0,94 0,93 RETRO 0,92 0,91

ENSAIO 1,50 1,49 ENSAIO 1,46 1,44

RETRO 0,11 0,11 RETRO 0,11 0,11

ENSAIO 0,18 0,20 ENSAIO 0,18 0,18

RETRO 77,41 78,68 RETRO 77,69 78,96

ENSAIO 0,51 1,39 ENSAIO 0,55 0,59

Análise Diferença 

(%)

E[F] 37,37 E[F] 37,07

Ruptura 1   

FOSM
Método

Análise Diferença 

(%)

Ruptura 1   

PEM
Método

[F] 41,99 [F] 37,15

Pr -10365,23 Pr -13706,96
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Tabela 4.36 – Resultados dos fatores de segurança – FOSM – Ruptura 2 

Rodada 
 c Ø FS 

(kN/m³) (kPa) (°) Bishop G.L.E. 

1 19,0 15,0 41,0 1,13 1,13 

2 20,9 15,0 41,0 1,12 1,12 

3 19,0 16,5 41,0 1,16 1,16 

4 19,0 15,0 45,1 1,26 1,25 

      Média 1,17 1,17 

 

 

Tabela 4.37 – Derivadas (dF/dXi) FOSM 

Método dF/d dF/dc dF/dØ 

Bishop -0,0053 0,0200 0,0317 

GLE -0,0053 0,0200 0,0293 

 

 

Tabela 4.38 – Resumo dos resultados FOSM 

Método E[F] [F] Pr (%)  

Bishop 1,168 0,177 23,13 0,95 

GLE 1,165 0,170 22,19 0,97 

 

 

Tabela 4.39 – Contribuição de cada variável 

Método  c Ø 

Bishop 0,03 45,99 53,98 

GLE 0,03 49,98 49,98 
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Tabela 4.40 – Resultados dos fatores de segurança – PEM – Ruptura 2 

Rodada 
 c Ø FS 

Tipo 
(kN/m³) (kPa) (°) Bishop G.L.E. 

1 19,6 21,0 45,1 1,35 1,35 +  +  + 

2 19,6 21,0 36,9 1,11 1,11 +  +  - 

3 19,6 9,0 36,9 0,91 0,91 +  -  - 

4 19,6 9,0 45,1 1,13 1,12 +  -  + 

5 18,4 9,0 45,1 1,14 1,13 -  -  + 

6 18,4 21,0 45,1 1,37 1,36 -  +  + 

7 18,4 21,0 36,9 1,12 1,13 -  +  - 

8 18,4 9,0 36,9 0,92 0,91 -  -  - 

      E [F] 1,13 1,13   

      [F] 0,16 0,16   

      Pr [F] 20,27 20,92   

 

 

Como já foi descrito anteriormente, as probabilidades de ruptura encontradas no caso da  

Ruptura 2 são sempre mais elevadas comparando-se com a Ruptura 1, indicando que a 

condição de estabilidade e segurança foi reduzida (Tabela 4.41).  

 

Tabela 4.41 – Comparativo resultados “Retroanálise x Ensaios de Laboratório” – 

Ruptura 2 – FOSM e PEM 

  

 

 

De posse de todos os dados gerados ao longo do desenvolvimento desse estudo, foram 

traçados os gráficos de distribuição do fator de segurança, através da distribuição normal, 

encontrados a partir das análises via FOSM, para as rupturas 1 e 2 (Figuras 4.29 e 4.30). 

Bishop G.L.E. Bishop G.L.E.

RETRO 0,76 0,77 RETRO 0,74 0,74

ENSAIO 1,17 1,17 ENSAIO 1,13 1,13

RETRO 0,10 0,13 RETRO 0,11 0,11

ENSAIO 0,18 0,17 ENSAIO 0,16 0,16

RETRO 99,53 96,88 RETRO 99,35 98,99

ENSAIO 23,13 22,19 ENSAIO 20,27 20,92

E[F] 34,51

Ruptura 2   

FOSM
Método

Análise Diferença 

(%)

Ruptura 2   

PEM
Método

Análise Diferença 

(%)

Pr -333,52 Pr -381,69

E[F] 34,48

[F] 32,20 [F] 31,33
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Além disso, foi traçada ainda a distribuição do fator de segurança na análise realizada a 

partir dos resultados dos ensaios de laboratório do tipo cisalhamento direto. 

 

 

Figura 4.29 – Distribuição do fator de segurança – Ruptura 1 – 3D x 2D x Ensaio 

 

Figura 4.30 – Distribuição do fator de segurança – Ruptura 2 – 3D x 2D x Ensaio 

 

Importante ressaltar primeiramente, a partir da análise da Figura 4.29, que a distribuição 

do fator de segurança traçado a partir dos resultados das análises com parâmetros retirados 

dos ensaios de laboratório, possui formato mais achatado evidenciando maior dispersão 
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nos valores e elevadas incertezas. Pode-se perceber ainda, que as médias dos fatores de 

segurança encontradas foram superior nas análises utilizando os resultados dos ensaios 

de laboratório. Por se tratar de retroanálises, os valores médios do fator de segurança 

encontradas nas análises em 2D e 3D são próximos a um. 

 

 

 

4.3 COMPARATIVO ENTRE AS ANÁLISES PROBABILÍSTICAS 2D E 3D 

 

Sabe-se que as análises de estabilidade realizadas com modelos tridimensionais tendem, 

geralmente, a fornecer valores superiores de fator de segurança em relação às análises 

com duas dimensões. Essa variação depende de diversos fatores, mas principalmente da 

forma da ruptura, podendo chegar a até 40% (CHENG; LAU, 2008). Cunhas de ruptura 

com superfícies esféricas possuem um efeito de borda (confinamento lateral) relevante 

para a determinação do fator de segurança. Barragens localizadas em vales com ombreiras 

“encaixadas” apresentam também grandes diferenças em análises tridimensionais. 

 

Para o estudo de caso objeto deste trabalho, encontraram-se diferenças bem distintas ao 

se comparar os métodos 2D e 3D para as Rupturas 1 e 2 (Tabelas 4.42 e 4.43). 

 

Tabela 4.42 – Comparativo entre as análises – Ruptura 1 – FOSM e PEM – 2D x 3D 

 

 

Tabela 4.43 – Comparativo entre as análises – Ruptura 2 – FOSM e PEM – 2D x 3D 

Bishop G.L.E. Bishop G.L.E.

2D 0,94 0,93 2D 0,92 0,91

3D 0,99 1,00 3D 0,95 0,96

2D 0,11 0,11 2D 0,11 0,11

3D 0,10 0,12 3D 0,19 0,19

2D 77,41 78,68 2D 77,69 78,96

3D 46,76 46,79 3D 60,04 57,30

Diferença 

(%)

4,74

41,82

-33,60

Análise
Método

Diferença 

(%)

E[F] E[F]

[F]

Pr Pr

PEM

5,92

0,43

-66,84

Análise
MétodoFOSM

[F]
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Para a Ruptura 1, considerando-se os valores médio de fator de segurança encontrados 

E[F], a máxima diferença, comparando-se as análises em 2D e em 3D, foi de 5,9% entre 

as análises e, no caso da Ruptura 2, essa diferença subiu para até 11,9%. Por menores que 

sejam, alterações em fatores de segurança são sempre expressivas para a abordagem do 

problema e tomada de decisões. As análises de estabilidade em 3D, portanto, 

apresentaram valores de fator de segurança de até 11,9% superiores às análises em 2D 

(Tabelas 4.42 e 4.43). 

 

     

Figura 4.31 – Contribuições das variáveis – Ruptura 1 – 2D x 3D 

 

   

Figura 4.32 – Contribuições das variáveis – Ruptura 2 – 2D x 3D 

 

Bishop G.L.E. Bishop G.L.E.

2D 0,76 0,77 2D 0,74 0,74

3D 0,87 0,87 3D 0,81 0,84

2D 0,10 0,13 2D 0,11 0,11

3D 0,15 0,18 3D 0,18 0,14

2D 99,53 96,88 2D 99,35 98,99

3D 83,50 79,93 3D 85,75 86,15

Diferença 

(%)

10,33

32,24

-15,38

Análise
PEM Método

E[F] E[F]

[F] [F]

Pr Pr

11,91

31,17

-20,20

Diferença 

(%)
FOSM Método

Análise
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Percebe-se, pela análise dos gráficos (Figuras 4.31 e 4.32), que a coesão foi, em todas as 

análises realizadas, a variável independente mais representativa na variância do fator de 

segurança. Sobretudo, esta contribuição foi ainda mais relevante nas análises 

tridimensionais, corroborando com as expectativas nas quais a coesão tende a “moldar” 

as cunhas críticas deixando-as “esféricas” e, portanto, aumentando o confinamento 

lateral. Vale ressaltar como os efeitos da coesão e, portanto, na geometria da ruptura, 

ficam mais pronunciados nas análises tridimensionais. 

 

 

Figura 4.33 – Comparativo 2D x 3D – FOSM x PEM – E[F] e d[F] – Ruptura 1 

 

 

Figura 4.34 – Comparativo 2D x 3D – FOSM x PEM – E[F] e d[F] – Ruptura 2 
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Analisando-se todas as rodadas de análises realizadas para o FOSM e PEM e não somente 

as médias de fatores de segurança encontrados (Figuras 4.35 e 4.36), para a Ruptura 1, a 

máxima diferença foi de 15,52% entre as análises e, no caso da Ruptura 2, de até 15,40%. 

Já os valores médios (fatores de segurança) encontrados foram de 3,92% e 9,77% para as 

Rupturas 1 e 2 respectivamente. De maneira geral, os fatores de segurança por método de 

análise de estabilidade em três dimensões ficaram acima das análises bidimensionais, 

porém, em alguns casos, ocorreu uma inversão dessa lógica. Isso se deve ao fato de que 

em cada análise realizada, buscou-se por cunhas críticas de ruptura independentes de 

maneira livre, ou seja, mesmo fixando-se os parâmetros de resistência, as cunhas 

comparadas entre 2D e 3D não são as mesmas. Por menores que sejam, alterações em 

fatores de segurança são sempre expressivas para a abordagem do problema e tomada de 

decisões e podem conduzir a projetos de estabilização mais econômicos. 

 

 

Figura 4.35 – Diferença 2D x 3D – Ruptura 1 
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Figura 4.36 – Diferença 2D x 3D – Ruptura 2 

 

As análises de estabilidade tridimensionais não devem ser utilizadas simplesmente para 

se obter fatores de segurança mais elevados e, sim, para melhor entendimento das 

possíveis cunhas críticas e respectivos modos de falha.  

 

A informação mais relevante em análises 3D reside na forma e profundidade da ruptura, 

que podem se distanciar bastante quando o problema é abordado em duas dimensões. 

Trata-se de ferramenta muito útil e moderna para melhor entendimento da situação, cuja 

utilização aumentará exponencialmente nos próximos anos.  

 

As análises em três dimensões devem ser sempre realizadas em conjunto com análises 

bidimensionais, uma complementando a outra, de maneira a se obter, ao longo de anos, 

segurança plena em sua utilização.  

 

No momento, mesmo com a realização de análises de estabilidade complementares 

tridimensionais, a avaliação da condição de segurança de uma estrutura geotécnica deve 

ser baseada em fatores de segurança determinado em análises 2D. 

 

Ao realizar e avaliar análises em 2D e 3D, o geotécnico possui mais confiança na 

interpretação da condição de segurança da estrutura, nos possíveis modos de falha 
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envolvidos e, portanto, determinar a condição de estabilidade ou mesmo projetar um 

sistema de estabilização.  

 

Seguindo a mesma lógica, no caso específico de retroanálises, comparando-se os 

resultados com modelos bidimensionais com tridimensionais, os parâmetros de 

resistência do maciço analisado tendem a ser ligeiramente superior em análises 2D. Isso 

ocorre devido ao fato de que as análises 3D tendem a apresentar valores de FS superiores 

(com relação ao 2D); portanto, em retroanálises em que se busca FS=1,0, os parâmetros 

devem ser reduzidos para se atingir o mesmo resultado. 

 

Para o caso específico da Ruptura 1, realizou-se, de maneira complementar, uma 

retroanálise com o modelo bidimensional e observou-se variação no valor da coesão, 

tendo o ângulo de atrito interno fixo em 24°, fazendo com a ruptura seja exatamente igual 

à real.  

 

No modelo tridimensional, conforme já apresentado nos itens anteriores deste trabalho, o 

valor de coesão encontrado na retroanálise foi de 17 kPa, enquanto no modelo em 2D, 

para o mesmo ângulo de atrito, encontrou-se 21,5 kPa (Figura 4.37), para que o fator de 

segurança fosse igual a 1,0 (pelo método de Morgenstern-Price) para uma única cunha de 

ruptura específica retirada do modelo 3D.  

 

A diferença entre os valores de coesão foi de 26,4%, considerada de extrema relevância 

na avaliação de soluções e entendimento do problema. 
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Figura 4.37 – Retroanálise 2D – Slide2 

 

Tal fato, já apresentado por Bretas e Velloso Filho (2018), faz com que as retroanálises 

realizadas com modelos tridimensionais sejam mais conservadoras, apresentando 

parâmetros mais baixos. Diversos ensaios de laboratório e de campo realizados para 

determinação da resistência não drenada (Su/’v) e possível correlação com ângulo de 

atrito (WROTH, 1984) resultaram em conclusão semelhante: Øps≈9/8Øtc, em que Øps 

refere-se ao ângulo de atrito determinado em ensaios “plane strain” (estado plano de 

deformações) e Øtc ao ângulo de atrito determinado em ensaio triaxial. Portanto, a relação 

encontrada por (WROTH, 1984) foi de aproximadamente 11% de diferença entre os 

ensaios, para o parâmetro ângulo de atrito, comparando-se triaxial (com confinamento ≈ 

3D) com ensaios “plane strain” (≈2D). 
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CAPÍTULO 5
 

CONCLUSÕES 

 

5.1 RESULTADOS DAS ANÁLISES REALIZADAS 

 

As análises de estabilidade realizadas para o estudo de caso em questão evidenciam, 

primeiramente, a dificuldade na caracterização e na definição dos parâmetros de 

resistência do maciço (saprolito de filito / itabirito). Os poucos ensaios de laboratório 

realizados (cisalhamento direto) apresentaram resultados que talvez não representem o 

comportamento do maciço de maneira adequada, com valores de coesão baixos e ângulos 

de atrito muito elevados, e grande variabilidade entre os valores. A condição muito friável 

do saprolito de filito / itabirito dificultou não somente a extração dos blocos de amostra 

indeformada como também a moldagem dos corpos de prova para realização dos ensaios. 

Para melhor caracterização, sugere-se realização de uma quantidade maior de ensaios 

para melhorar a amostragem dos parâmetros. As características anisotrópicas do material 

tornam complicada a determinação dos parâmetros de resistência de maneira precisa e 

confiável. 

 

Os parâmetros de resistência encontrados por retroanálise tridimensional de maneira que 

a forma da cunha crítica de ruptura se aproximasse da real foram bem diferentes dos 

determinados por ensaios de laboratório. Entretanto, conforme evidenciado na Tabela 4.2 

(FRANCA; COSTA; STACEY, 2018), ambos os valores de coesão encontrados (tanto 

por retroanálise quanto pelos ensaios de laboratório) ficaram dentro do intervalo de 

2,0kPa a 160,0kPa típico de saprolitos de filito, assim como os valores de ângulos de 

atrito. Vale ressaltar que os ensaios de laboratório do tipo cisalhamento direto foram 

realizados no sentido perpendicular à foliação do saprolito, ou seja, no sentido 

aproximado da ruptura real ocorrida. 

 

Após a Ruptura 1, realizou-se, na encosta em questão, um sistema de estabilização com 

a técnica conhecida como “solo grampeado verde”. Foram executados grampos no 

maciço, ancorados em tela metálica de alta resistência com manta antierosiva. Nesse 
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estudo, tais grampos foram desprezados nas análises de estabilidade, pois possuíam 

espaçamento elevado (entre 3,0 m e 4,0 m entre grampos) e as placas de ancoragem dos 

grampos não resistiram aos esforços provenientes do maciço e se desprenderam da tela. 

Como o sistema de estabilização não funcionou de maneira adequada não foi considerado 

neste trabalho. 

 

Percebeu-se claramente a grande contribuição do parâmetro de resistência coesão sobre 

os demais ( e Ø) na determinação dos fatores de segurança nas análises tridimensionais. 

Tal fato se deve basicamente à forma da ruptura, com grande profundidade e curvatura 

côncava, aproximando-se a uma superfície esférica. Rupturas com predominância da 

contribuição do ângulo de atrito no fator de segurança tendem a ser mais superficiais, ou 

seja, com pequena espessura. 

 

Observou-se que os valores de fatores de segurança encontrados para a Ruptura 2, em 

todas as análises, foram inferiores às da Ruptura 1. Isso se deve ao fato de que a condição 

geométrica da encosta ficou menos favorável à estabilidade, com escarpas 

subverticalizadas. Importante ressaltar que, para realização deste trabalho, foi desprezado 

o sistema de estabilização executado no local, anteriormente à Ruptura 2. 

 

Comparando-se as análises de estabilidade em duas e três dimensões, encontrou-se 

diferença máxima de 15,40% no fator de segurança, ou seja, as análises em 3D 

apresentaram-se com valores superiores. Tal fato é esperado, visto que as análises 

bidimensionais não levam em consideração efeitos de confinamento lateral da superfície 

de ruptura. A contribuição do parâmetro coesão também teve grande variação 

comparando-se as análises 2D com as 3D, tendo nas análises tridimensionais, uma 

contribuição mais relevante no fator de segurança, corroborando com o efeito lateral de 

confinamento. Teoricamente, análises tridimensionais tendem a ser mais realistas e 

oferecer ao profissional um melhor entendimento de todo o problema, seja através dos 

mecanismos de ruptura quando do próprio valor de fator de segurança. Dependendo da 

forma e da extensão da superfície crítica, pode-se chegar inclusive a valores iguais de FS 

nos métodos 2D e 3D, ou mesmo com valores de FS por 2D superiores.  
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Importante ressaltar que, para o caso de retroanálises, conforme já citado por Bretas e 

Velloso Filho (2018), como o fator de segurança tende a ser ligeiramente superior em 

análises 3D, os parâmetros de resistência (, c e Ø, por exemplo) aferidos tais que FS=1,0 

são inferiores. Parâmetros de resistência ao cisalhamento aferidos a partir de retroanálises 

tridimensionais tendem a possuir valores mais conservadores quando comparados com 

retroanálises bidimensionais. Resultado semelhante encontrado por Wroth (1984), ao se 

comparar valores de ângulo de atrito determinado em ensaios triaxiais e “plane strain 

tests”. Ressalta-se, portanto, a importância da realização de retroanálises tridimensionais, 

cuja forma se aproxima mais da realidade e oferece parâmetros de resistência mais baixos. 

Dado o exposto, comparando-se especificamente o parâmetro de resistência “coesão” 

encontrado nas retroanálises realizadas em modelo tridimensional com modelo em duas 

dimensões, chegou-se à variação de até 26,4%. Na retroanálise 3D o valor de coesão que 

melhor representa a superfície de ruptura foi de c’=17kPa, enquanto na retroanálises 2D 

o valor de coesão encontrado foi de c’=21,5kPa. 

 

A conjugação de abordagens probabilísticas e determinísticas nesse estudo foi de extrema 

relevância, visto que pôde-se avaliar a contribuição de cada parâmetro de resistência duas 

rupturas, comparando-se, ao mesmo tempo, efeitos em 2D e em 3D. 

 

Vale ainda salientar que, após a Ruptura 2 ocorrida em 2016, foi executada no local uma 

obra de estabilização definitiva composta por solo grampeado e tirantes profundos 

introduzidos no maciço, além de eficiente sistema de drenagem superficial (canaletas, 

descida d’água, etc.), sistema de drenagem vertical de paramento (drenos tipo 

geocomposto) e sistema de drenagem profunda (DHPs). 

 

5.2 SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 

 

Análises tridimensionais de estabilidade ainda não são totalmente difundidas entre os 

geotécnicos, principalmente devido à dificuldade na parte gráfica de geração de modelos 

tridimensionais. Como sugestão para trabalhos futuros, a utilização de análises por 

equilíbrio-limite em três dimensões pode certamente agregar significativos 

entendimentos para sua plena utilização futura, executando-se ainda comparações com as 

tradicionais análises de estabilidade em 2D. 
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Sugere-se também realização de retroanálises tridimensionais, conforme apresentado 

nesse trabalho, que podem apresentar resultados com grande contribuição técnica à 

geotecnia. Sabe-se que as diferenças encontradas, se comparadas com modelos em duas 

dimensões, dependem de cada caso, porém são muito significativas em projetos 

geotécnicos. 

 

Como o Método de Monte Carlo ainda não é implementado no software Slide3, a 

conjugação de métodos probabilísticos como o FOSM e PEM em análises tridimensionais 

pode ser também de grande valia para melhor entendimento da contribuição de cada 

parâmetro na ruptura do maciço. 

 

Devido à grande variação dos parâmetros de resistência ao cisalhamento para os 

saprolitos de filito e itabirito, sugere-se ainda realização de ensaios de cisalhamento direto 

nos sentidos paralelo e perpendiculares à foliação. Trata-se de materiais de difícil 

determinação dos parâmetros de resistência, devido à própria estrutura e características 

friáveis intrínsecas. 

  



165 

REFERÊNCIAS 

 

ABNT. (1984). NBR 7181 - Solo - Análise Granulométrica. ABNT. 

ABNT. (1986). NBR 6457 - Amostras de solo - Preparação para ensaios de 

compactação e ensaios de caracterização. ABNT. 

ABNT. (1986). NBR 9604 - Abertura de poço e trincheira de inspeção em solo, com 

retirada de amostras deformadas e indeformadas. ABNT. 

ABNT. (2001). NBR 6484 - Solo - Sondagens de simples reconhecimento com SPT - 

Método de Ensaio. ABNT. 

ABNT. (2009). NBR 11682 - Estabilidade de Encostas. ABNT. 

Abramson, L., Lee, T., Sharma, S., & Boyce, G. (2002). Slope stability and stabilization 

methods (Second edition ed.). New York: John Wiley & Sons. 

Assis, A. P., Espósito, T., Gardoni Almeida, M., & Maia, J. C. (2011). Métodos 

Estatísticos Aplicados a Geotecnia (Publicação G.AP–002 ed.). Brasília, DF: 

Departamento de Engenharia Civil e Ambiental, Universidade de Brasília. 

Baecher, G., & Christian, J. (2003). Reliability and Statistics in Geotechnical 

Engineering. Chichester: Wiley. 

Bishop, A. W. (1955). The Use of The Slip Circle in the Stability Analysis of Earth 

Slope. Geotechnique, 5(1), pp. 7-17. 

Bretas, T. C., & Velloso Filho, S. M. (2018). Retroanálise tridimensional por equilíbrio 

limite da ruptura de talude em Belo Horizonte/MG. Congresso Brasileiro de 

Mecânica dos Solos e Engenharia Geotécnica - XIX COBRAMSEG. Salvador, 

BA: ABMS. 

Características básicas dos solos. (2014). Em R. Craig, & J. Knappett, Craig Mecânica 

dos Solos (8ª edição ed., Vol. Capítulo 1, pp. 26-58). Rio de Janeiro: LTC. 

Carvalho, E. T. (2001). Geologia Urbana para Todos - Uma visão de Belo Horizonte. 

Belo Horizonte, MG: Eleonora Santa Rosa. 

Carvalho, E. T. (2011). Acompanhamento do Projeto Portal Sul. Belo Horizonte, MG: 

Geolurb. 

Cavoudinis, S. (1987). On the ratio of factors of safety in slope stability analyses. 

Geotechnique 37, N. 2, pp. 207-210. 

Cella, P., Castro, L., & Carter, T. (2020). Mining Slopes in Weathered and Weak 

Rocks. Em M. Kanji, M. He, & L. Sousa (Ed.), Soft Rocks Mechanics and 

Engineering. Cham: Springer. 

Chen, Z., Mi, H., Zang, F., & Wang, X. (2003). A simplified method for 3D slope 

stability analysis. Canadian Geotechnical Journal, 40(3), pp. 675-683. 

Cheng, Y., & Lau, C. (2008). Slope Stability Analysis and Stabilization. New York: 

Routledge. 

Cheng, Y., & Yip, C. (2007). Three-Dimensional Asymmetrical Slope Stability 

Analysis Extension of Bishop's, Janbu's and Morgenstern-Price's Techniques. 

Journal of Geotechnical and Geoenvironmental Engineering 133(12), pp. 1544-

1555. 

Compressibility of Soil. (2014). Em B. Das, & K. Sobhan, Principles of Geotechnical 

Engineering (Eigth Edition ed., pp. 353-428). Stamford: Cengage Learning. 

Das, B. (2019). Shear Strength of Soils. Em B. Das, Advanced Soil Mechanics (Fifth 

Edition ed., pp. 469-584). Boca Raton, FL: CRC Press. 

Dell'Avanzi, E. (1995). Confiabilidade e probabilidade em análises de estabilidade de 

taludes. Dissertação de Mestrado - PUC-Rio, Rio de Janeiro. 



166 

DNER. (1997). Sondagem de reconhecimento pelo método rotativo - Norma rodoviária 

- Procedimento. DNER. 

Duncan, J. M., Wright, S. G., & Brandon, T. L. (2014). Soil Strength and Slope 

Stability, second edition. New Jersey: Wiley. 

El-Ramly, H., Morgenstern, N., & Cruden, D. (2002). Probabilistic slope stability 

analysis fo practice. Canadian Geotechnical Journal, 39, pp. 665-683. 

Estado de Tensões e critérios de ruptura. (2006). Em C. d. Pinto, Curso Básico de 

Mecânica dos Solos em 16 Aulas (3ª edição ed., pp. 241-282). São Paulo: 

Oficina de Textos. 

Farias, M. M., & Assis, A. P. (1998). Uma comparação entre métodos probabilísticos 

aplicados à estabilidade de taludes. XI Congresso Brasileiro de Mecânica dos 

Solos e Engenharia Geotécnica – XI COBRAMSEG (pp. 1305-1313). Brasília, 

DF: ABMS. 

Fellenius, W. (1936). Calculation of the stability of earth dams. Transactions of the 2nd 

Congress on Large Dams, International Commission on Large Dams os the 

World Power Conference, vol. 4, pp. 445-462. 

Flores, E. (2008). Análises Probabilísticas da Estabilidade de Taludes Considerando a 

Variabilidade Espacial do Solo. Dissertação de Mestrado, PUC-Rio, Rio de 

Janeiro. 

Franca, P., Costa, T., & Stacey, P. (2018). Soft Iron Ores and Other Leached Rocks. Em 

D. Martin, & P. Stacey (Eds.), Guidelines of Open Pit Slope Design in Weak 

Rocks (p. 367). Australia: Csiro. 

Fredlund, D., & Krahn, J. (1976). Comparison of slope stability methods of analysis. 

29th Canadian Geotechnical Conference 14, p. 429. 

Fredlund, M., Fredlund, D., & Zhang, L. (2017). Moving from 2D to a 3D Unsaturated 

Slope Stability Analysis. PanAm Unsaturated Soils 2017 GSP 302, pp. 136-143. 

Gerscovich, D. M. S. (2012). Anexo B: Resumo dos métodos de análises de estabilidade 

de taludes em solo. Em Estabilidade de Taludes (p. 157 a 159). São Paulo.  

Harr, M. (1987). Reliability-based design in civil engineering. McGraw-Hill, New 

York. 

Huang, C., & Tsai, C. (2000). New Method for 3D and asymmetrical slope stability 

analysis. Journal of Geotechnical and Geoenvironmental Engineering 126(10), 

pp. 917-927. 

Huang, C., Tsai, C., & Chen, Y. (2002). Generalized Method for Three-Dimensional 

Slope Stability Analysis. Journal of Geotechnical and Geoenvironmental 

Engineering 128(10), pp. 836-848. 

Investigações Geotécnicas. (s.d.). Em GEO-RIO, Manual Técnico de Encostas (Vol. 

Volume 1, pp. 93-156). Rio de Janeiro: Fólio. 

Investigações Geotécnicas. (2014). Em GEO-RIO, Manual Técnico de Encostas (Vol. 

Volume 1, pp. 93-156). Rio de Janeiro: Fólio. 

Kalatehjari, R., & Ali, N. (2013). A review of three-dimensional slope stability analyses 

based on limit equilibrium method. The Electronic Journal of Geotechnical 

Engineering (18), pp. 119-134. 

Lacasse, S., & Nadim, F. (1996). Uncertainties in characterising soil properties. Em C. 

Shackleford, P. Nelson, & M. Roth, Uncertainty in the Geologic Environment: 

From Theory to Practice (Vol. Geotechnical Special Publication n. 58, pp. 49-

75). New York: ASCE. 



167 

Leshchinsky, D., Baker, R., & Silver, M. (1985). Three Dimensional Analysis of Slope 

Stability. International Journal for Numerical and Analytical Methods in 

Geomechanics, Vol. 9, pp. 199-223. 

Li, K., & Lumb, P. (1987). Probabilistic design of slopes. Canadian Geotechnical 

Journal, 24, pp. 520-535. 

Métodos de Investigação. (1998). Em ABGE, A. Oliveira, & S. Brito (Eds.), Geologia 

de Engenharia (1ª Edição ed., pp. 163-196). São Paulo: Oficina de Textos. 

Morgenstern, N., & Price, V. (1965). The Analysis of the Stability of General Slip 

Surfaces. Geotechnique Vol. 15 - N.1, pp. 79-93. 

Origem do Solo e Granulometria. (2015). Em B. Das, & K. Sobhan, Fundamentos de 

Engenharia Geotécnica (Tradução da 8ª edição norte-americana ed., pp. 11-48). 

São Paulo: Cengage Learning. 

Phoon, K.-K., & Kulhawy, F. (1999). Evaluation of geotechnical propoerty variability. 

Canadian Geotechnical Journal, 36, pp. 625-639. 

Pinto, S. E. (2013). Retroanálise de ruptura de estrutura de contenção em retangulões 

em Belo Horizonte/MG. UFMG. Belo Horizonte, MG: Dissertação de Mestrado 

- UFMG. 

PROGEO Engenharia Ltda. (2019). Instrumentação do talude da encosta - Relatório de 

ensaios de laboratório. Belo Horizonte. 

Propriedade das partículas sólidas do solo. (1988). Em H. Caputo, Mecânica dos Solos e 

suas aplicações - Fundamentos (6ª Edição ed., Vol. Volume 1, pp. 21-36). Rio 

de Janeiro: LTC. 

Relação Peso-volume. (2015). Em B. Das, & K. Sobhan, Fundamentos de Engenharia 

Geotécnica (Tradução da 8ª edição norte-americana ed., pp. 49-70). São Paulo: 

Cengage Learning. 

Resistência ao cisalhamento do solo. (2015). Em B. Das, & K. Sobhan, Fundamentos de 

Engenharia Geotécnica (Tradução da 8ª edição norte-americana ed., pp. 355-

406). São Paulo: Cengage Learning. 

Schnaid, F., & Odebrecht, E. (2014). SPT (Standard Penetration Test). Em F. Schnaid, 

& E. Odebrecht, Ensaios de Campo e suas alicações à engenharia de fundações 

(2ª edição ed., pp. 22-66). São Paulo: Oficina de Textos. 

Sondagem à Percussão. (2013). Em ABGE, Manual de Sondagens (Boletim n.3, 5ª 

edição ed., pp. 39-51). São Paulo: ABGE. 

Stark, T., & Eid, H. (Outubro de 1998). Performance of Three Dimensional Slope 

Stability Methods in Practice. Journal of Geotechnical and Geoenvironmental 

Engineering 124(11), ASCE, pp. 1049-1060. 

U S Army Corps of Engineers. (2003). Slope Stability - Engineer Manual - n.1110-2-

1902. Department of the Army. 

U S Army Corps og Engineers. (2006). Reliability Analysis and Risk Assessment for 

Seepage and Slope Stability Failure Modes for Embankment Dams, ETL 1110-2-

561. Department of the Army. Washington: Department of the Army. 

U. S. Army Corps of Engineers. (1999). Risk-Based Analysis in Geotechnical 

Engineering for Support of Planning Studies, Apendix A. Department of the 

Army, Washington. 

Uzielli, M., Lacasse, S., Nadim, F., & Phoon, K. (2006). Soil Variability analysis for 

geotechnical practice. 2nd International Workshop on Characterisation and 

Engineering Properties of Natural Soils. 

Wesseloo, J., & Read, J. (2010). Acceptance criteria. Em J. Read, & P. Stacey, 

Guidelines for Open Pit Slope Design. Collingwood: Csiro. 



168 

Whitman, R. (1984). Evaluation Calculated Risk in Geotechnical Engineering. Journal 

of Geotechnical Engineering, 110, pp. 143-188. 

Wroth, C. (1984). The interpretation of in situ soil tests. Geotechnique, 34, pp. 449-489. 

Yacoub, T. (2017). Slope Stability Analysis in 2D & 3D, Module II, Minicourse. 

COBRAE, Florianópolis. 

 

 


	b192a7512f886539798bf1ad97048497daf9b2c7a151df4a04386382fd546687.pdf
	99fa0093b398526850788d8a14a0c820fd04a5cb550088018677db3051e8cec8.pdf
	b777a83027effaafa0e9d4c2832a31d13a375502990a0b5188847f79aa3ce8dc.pdf
	c8ed62755bf5768edf2b0877b07d7a4312ebc51e13936535ccdf62aecb0cee28.pdf
	OE-ENC-MTARH-01/98


	952f5fa10193ef31e7667b619c4c281e7e5b2ca3ae71e3579c3db6bf1f10687b.pdf

	fed9abd83a295541f85c3fdd7727c75eb689f01d7567ccf784ab7164a79a504e.pdf
	b192a7512f886539798bf1ad97048497daf9b2c7a151df4a04386382fd546687.pdf
	99fa0093b398526850788d8a14a0c820fd04a5cb550088018677db3051e8cec8.pdf
	b777a83027effaafa0e9d4c2832a31d13a375502990a0b5188847f79aa3ce8dc.pdf



