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RESUMO 

Este trabalho apresenta a análise de estabilidade de um talude rodoviário, cujos parâmetros 

geotécnicos (coesão, ângulo de atrito e peso específico) foram obtidos através de correlações 

com o ensaio SPT determinadas por Godoy (1972), Décourt (1989), Teixeira (1996), Hatanaka 

& Uchida (1996), Joppert (2007) e Berbérian (2018). As implicações do uso de parâmetros 

geotécnicos estimados por correlações na estabilidade de um talude são analisadas em termos 

determinísticos e probabilístico. A análise probabilística foi realizada com base na Simulação 

de Monte Carlo, enquanto a análise determinística baseou-se nos métodos de Fellenius (1936), 

Bishop Simplificado (1955), Janbu Simplificado (1973) e Morgestern & Price (1965). Para 

tanto utilizou-se dados de um talude rodoviário localizado em uma estrada rural pavimentada, 

no trecho entre a rodovia BR-262 e a Comunidade de Aracê, Município de Domingos Martins, 

Espírito Santo. O talude possui altura máxima de 8,0 m e a sua região crítica, local onde já 

ocorreu escorregamento, se estende por cerca de 16,0 m. As investigações geotécnicas 

realizadas indicam a presença de um perfil de solo residual maduro composto por argila arenosa 

e silte. Com a condução de uma retroanálise foi inferido que os valores de coesão efetiva obtidos 

pela correlação de Joppert (2007) se apresentou como a mais apropriada para a condução das 

demais análises de estabilidade, uma vez que o FS convergiu para 1,0. Os resultados da análise 

determinística para as condições geométricas atuais do talude, já com a validação da 

retroanálise, indicam a grande suscetibilidade do mesmo à ruptura quando considerados eventos 

críticos de chuvas, com fatores de segurança inferiores a 1,4. Com a solução de estabilização 

em solo grampeado o talude apresentou FS mínimo requerido apenas pelo método de 

Morgestern & Price (1965). Pela análise probabilística avaliou-se que os resultados apresentam 

razoável confiança, sendo encontradas probabilidades de ruptura relativamente baixas e índices 

de confiabilidade medianos, com as análises enquadradas em uma zona de desempenho acima 

da média. A significativa variação encontrada nos parâmetros geotécnicos com a aplicação de 

correlações com o ensaio SPT impõe às análises de estabilidade incertezas que podem culminar 

em resultados equivocados. No entanto, em um cenário onde as correlações são a única opção 

disponível para condução de análises de estabilidade, deve-se avaliar minunciosamente a 

aplicação de cada correlação. 

Palavras chave: estabilidade de taludes; correlação; ensaio SPT; parâmetros geotécnicos; 
talude rodoviário. 
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ABSTRACT 

This paper presents the stability analysis of a road slope, where geotechnical parameters 

(cohesion, friction angle and specific weight) were obtained through correlations with the 

Standard Penetration Test (SPT) determined by Godoy (1972), Décourt (1989), Teixeira 

(1996), Hatanaka & Uchida (1996), Joppert (2007) and Berberian (2018). The implications of 

using geotechnical parameters obtained through correlations on slope stability are analysed in 

deterministic and probabilistic terms. The probabilistic analysis was performed based on the 

Monte Carlo Simulation, while the deterministic analysis was based on the methods of Fellenius 

(1936), Bishop Simplified (1955), Janbu Simplified (1973) and Morgestern & Price (1965). In 

order to conduct the analysis, data from a road slope was used. The slope used as a case study 

is located on a paved rural road in the segment between the BR-262 highway and the Aracê 

Community, City of Domingos Martins, Espírito Santo. The slope is 8.0 m high and its critical 

region, where landslides have already happened, is 16.0 m long. Geotechnical investigations 

carried out indicate the presence of a mature residual soil profile composed of sandy clay and 

silt. With the conduction of back-analysis, it was inferred that the values of effective cohesion 

obtained by the correlation of Joppert (2007) is presented as the most appropriate for the 

conduction of the other stability analyses, since the FS converged to 1.0. The results of the 

deterministic analysis for the current geometric conditions of the slope indicate that there is a 

great susceptibility to failure when considering critical rainfall events, with safety factors lower 

than 1.4. With the soil nail stabilization solution, the slope presented the minimum FS required 

only by the method of Morgesttern & Price (1965). Through the probabilistic analysis, it was 

evaluated that the results present reasonable reliability, being found relatively low probabilities 

of failure and average reliability indexes, with the analyses framed in an above-average 

performance zone. The significant variation found in the geotechnical parameters with the 

application of correlations with the SPT imposes uncertainties on the stability analysis that can 

culminate in erroneous results. However, in a scenario where the correlations are the only option 

available to conduct stability analyses, the application of each correlation must be carefully 

evaluated. 

Key words: slope stability; correlation; Standard Penetration Test; geotechnical parameters; 

road slope. 
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CAPÍTULO 1 

 
INTRODUÇÃO 

 

1.1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

Segundo o Manual de Geotecnia do Departamento de Estradas de Rodagem de São Paulo 

(DER/SP, 1991), os problemas de instabilidade de taludes rodoviários, como escorregamentos, 

erosões, desagregação superficial e recalques da massa de solo, colocam diariamente em risco 

a vida de muitos daqueles que fazem uso da malha viária brasileira, causando-lhes também 

transtornos dada a interrupção do tráfego em consequência desses processos. 

 

Nesse contexto, o estudo da estabilidade de taludes tem sido um grande aliado da engenharia 

rodoviária ao longo da história. Desde a identificação da problemática até o subsídio para a 

proposição de soluções, essa disciplina busca garantir a segurança dos usuários e dos lindeiros 

à rodovia.  

 

Além disso, as análises de estabilidade se apresentam como uma ferramenta importante para a 

tomada de decisão de órgãos públicos e concessionárias responsáveis pela operação e 

manutenção de rodovias. Tais análises podem ser utilizadas como subsídio para o 

monitoramento de processos de instabilização, priorização de obras de recuperação de taludes 

ou ainda o planejamento de ações preventivas. 

 

Sabe-se que o sucesso nas análises de estabilidade de taludes está diretamente relacionado à 

escolha de um modelo matemático adequado, bem como à qualidade dos parâmetros que 

alimentam o modelo selecionado. Dentre os parâmetros que exercem influência direta nos 

resultados da estabilidade de taludes podem ser citados: o peso específico do solo, a coesão, o 

ângulo de atrito, a geometria do talude, além da influência da presença de água. 

 

É imperativo ressaltar que a existência de água no talude e suas condições de fluxo, 

evidenciadas pela presença de zonas saturadas, surgências localizadas, ou até mesmo caminhos 

preferenciais, constituem um elemento de extrema importância para as análises de estabilidade, 
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uma vez que a maioria dos processos de instabilização de taludes rodoviários são deflagrados 

ou potencializados pela ação da água (DER/SP, 1991). 

 

O Manual Técnico de Encostas (GEO-RIO, 2014) aponta que as análises de estabilidade de 

taludes são comumente desenvolvidas através de métodos de Equilíbrio Limite, os quais têm 

como base o critério de ruptura de Mohr-Coulomb, que por sua vez considera dois parâmetros 

de resistência: ângulo de atrito e intercepto coesivo. Tais parâmetros devem ser determinados 

através de ensaios de cisalhamento direto ou triaxial em amostras indeformadas. 

 

No entanto, na prática da engenharia rodoviária o desenvolvimento de projetos geotécnicos se 

dá comumente com a determinação de parâmetros do solo por correlações com a resistência à 

penetração obtida no ensaio SPT - Standard Penetration Test. Todavia, o uso indiscriminado 

de correlações e a variabilidade dos valores encontrados podem induzir em erros nos projetos 

e comprometer a integridade da obra. 

 

Gerscovich et al. (2019) afirma que o ensaio SPT é em muitas obras a única investigação 

geotécnica utilizada para determinação de parâmetros geotécnicos em projetos de contenções. 

Demais ensaios de campo, incluindo a retirada de amostras indeformadas para a realização de 

ensaios especiais (cisalhamento direto e triaxiais) são utilizados com frequência 

significantemente menor.  

 

Segundo a norma NBR 11682 (ABNT, 2009) a execução de sondagens é obrigatória para os 

estudos e projetos de estabilização de encostas. A norma afirma ainda que as investigações 

geotécnicas na etapa de projeto têm como objetivo principal definir seções transversais e 

longitudinais que representem de forma adequada as características geológico-geotécnicas do 

talude, com foco na estratigrafia e nas propriedades geomecânicas do solo. 

 

No tocante aos ensaios de laboratório, a norma NBR 11682 (ABNT, 2009) indica que além dos 

ensaios de caracterização devem ser previstos para a determinação da resistência ao 

cisalhamento do solo, ensaios triaxiais ou de cisalhamento direto, sob condições de saturação, 

tensões, drenagem e velocidade de carregamento preestabelecidas. A norma aponta ainda a 

necessidade de realização de 12 ensaios para cada camada de solo idealizada para a seção 

geotécnica e em amostras coletadas em três pontos do mesmo tipo de solo.  
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Não há dúvidas que os ensaios de laboratório devem ser utilizados para a obtenção de 

parâmetros geotécnicos, dada a possibilidade de estabelecimento de condições bem definidas 

de contorno, controle das condições de drenagem, além de trajetória de tensões controladas e 

definidas. No entanto, tais ensaios apresentam como desvantagens a baixa representatividade 

dos volumes de solo ensaiado, o amolgamento em solos argilosos e o maior custo (Almeida, 

2014).  

 

É sob esse cenário que esta pesquisa se desenvolverá, tendo como objetivo a análise da 

influência dos parâmetros geotécnicos, mais especificamente peso específico, coesão e ângulo 

de atrito, obtidos através das diferentes correlações com resultados do ensaio SPT consagradas 

na literatura geotécnica nacional e internacional, aplicadas na análise de estabilidade de um 

talude rodoviário localizado no trecho de uma estrada rural pavimentada entre a rodovia BR-

262 e a Comunidade de Aracê no município de Domingos Martins, Estado do Espírito Santo. 

 

Na busca por uma resposta quantitativa ao problema de instabilidade do talude supracitado e a 

influência dos parâmetros adotados, buscou-se fazer uso de métodos determinísticos e métodos 

probabilísticos para determinação do fator de segurança, probabilidade de ruptura e índice de 

confiabilidade respectivamente. 

  

Dessa forma, a variabilidade dos parâmetros geotécnicos do solo resultado das diversas 

correlações NSPT existentes na literatura irão embasar as análises de estabilidade através de 

métodos probabilísticos. Neste trabalho as abordagens probabilísticas serão utilizadas em 

conjunto com os métodos de Equilíbrio Limite.  

 

É importante salientar que o presente trabalho tem como finalidade exclusiva a pesquisa e por 

esse motivo as considerações aqui realizadas não devem ser consideradas para fins de projeto.  

 

1.2 JUSTIFICATIVA  

 

Conforme mencionado pelo Manual de Geotecnia do Departamento de Estradas de Rodagem 

de São Paulo (DER/SP, 1991), os escorregamentos de taludes rodoviários são frequentes nas 

estradas brasileiras e se potencializam em períodos chuvosos e em locais com topografia 

acidentada. O manual também afirma que quando os problemas de instabilidade de taludes são 

identificados em seus estágios iniciais, na maioria dos casos eles podem ser resolvidos através 
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de soluções simples e economicamente viáveis.  

 

Segundo o Manual Técnico de Encostas (GEO-RIO, 2014), dentre os mecanismos 

deflagradores dos movimentos de massa típicos do Rio de Janeiro estão: a elevação do nível 

d’água no interior do solo e em descontinuidade ou trincas de tração; diminuição da coesão 

aparente por perda de sucção causada por aumento do grau de saturação; redução dos 

parâmetros de resistência; mudanças na geometria da encosta; aplicação de sobrecargas; 

remoção ou degradação da vegetação florestal com aumento da erosão superficial e perda de 

efeito estabilizador de raízes profundas. 

 

Hidalgo (2013) ressalta que em países da América Latina, como Brasil e Colômbia, muitas 

vezes as rodovias são projetadas para cumprir um único objetivo, que é interligar dois locais 

com base nos critérios do menor custo, sendo muitas vezes esquecidas as consequências da 

instabilidade de um talude de grande altura e alta declividade em estradas de tráfego intenso na 

construção e operação rodoviária. 

 

O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes - DNIT, através de manuais como 

o Manual de Projeto Geométrico de Travessias Urbanas (DNIT, 2010), busca orientar os 

projetistas rodoviários quanto às características geométricas desejáveis para taludes de terra 

resultantes de cortes ou aterros, sugerindo a adoção de alturas e inclinações máximas. O manual 

supracitado sugere o uso de inclinações de 1:2 (V:H) para taludes de terra com altura até 6,0 m 

e inclinação de 2:3 (V:H) para taludes de terra com alturas superiores a 6,0 m, porém, 

orientações quanto à necessidade de avaliação das características geológico-geotécnicos, das 

condicionantes hidrológicas e de drenagem para validação dessas características também são 

dadas.  

 

Decerto o desenvolvimento de projetos rodoviários que tenham como premissa a condução de 

análises de estabilidade de taludes baseadas em métodos adequados e em parâmetros que 

devidamente representam os diversos tipos de solos existentes em um dado perfil estratigráfico 

é imprescindível para garantia da segurança viária. Atrelado à negligência dessas análises 

encontra-se associado o risco de ruptura dos taludes, fato que representa altos prejuízos 

econômicos e mais importante que esse, o risco de vida para os usuários das rodovias, bem 

como para os colaboradores que trabalham na construção, operação e manutenção rodoviária. 

Tendo em vista que a adoção de parâmetros geotécnicos para o desenvolvimento de análises de 
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estabilidade de taludes rodoviários é na maioria dos casos baseada em correlações com os 

resultados do ensaio SPT, se faz necessário uma análise crítica dessas correlações, já que as 

correlações existentes naturalmente incorporam os parâmetros do solo das localidades onde 

foram efetuados os respectivos estudos, as singularidades e limitações do modelo adotado e as 

tensões a que as amostras são submetidas, podendo gerar resultados incompatíveis com as 

características dos solos analisados.   

 

1.3 OBJETIVOS 

 

Este trabalho tem como objetivo geral analisar a influência dos parâmetros geotécnicos obtidos 

através das correlações NSPT consagradas na literatura geotécnica nacional e internacional na 

análise de estabilidade de um talude rodoviário localizado em uma estrada rural pavimentada 

no trecho entre a rodovia BR-262 e a Comunidade de Aracê no Município de Domingos 

Martins, Estado do Espírito Santo, por meio de métodos determinísticos e probabilístico. 

 

No que diz respeito aos objetivos específicos, tem-se: 

 

a) Determinar o fator de segurança do talude rodoviário supracitado utilizando os métodos 

determinísticos de Fellenius (1936), Bishop Simplificado (1955), Janbu Simplificado 

(1973) e Morgenstern & Price (1965), considerando parâmetros geotécnicos (coesão, 

ângulo de atrito e peso específico) obtidos pelas correlações NSPT de Godoy (1972), 

Décourt (1989), Teixeira (1996), Hatanaka & Uchida (1996), Joppert (2007) e 

Berbérian (2018); 

 

b) Determinar a probabilidade de ruptura e o índice de confiabilidade do talude rodoviário 

supracitado pela Simulação de Monte Carlo, considerando a variação dos parâmetros 

geotécnicos (coesão, ângulo de atrito e peso específico) decorrentes das correlações 

NSPT de Godoy (1972), Décourt (1989), Teixeira (1996), Hatanaka & Uchida (1996), 

Joppert (2007) e Berbérian (2018); 

 

c) Realização de análise de sensibilidade dos parâmetros de entrada (coesão, ângulo de 

atrito e peso específico) na análise estabilidade do talude rodoviário; 

 

d) Avaliar as possíveis soluções de estabilização para o talude rodoviário em estudo e 
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conduzir análises determinísticas e probabilísticas de estabilidade pelos métodos 

supracitados; 

 

e) Analisar os valores obtidos pelos métodos determinísticos e probabilístico e a influência 

dos parâmetros geotécnicos obtidos através das correlações NSPT na análise de 

estabilidade do talude rodoviário. 

 

1.4 ESTRUTURA DO TRABALHO 

 

O presente trabalho encontra-se estruturado em cinco capítulos conforme a seguinte descrição: 

 

No Capítulo 1 – Introdução realiza-se uma abordagem concisa sobre a condução de análises 

de estabilidade de taludes que consideram a variação e a confiabilidade dos parâmetros 

geotécnicos envolvidos, além de apresentar os objetivos e justificativas que fundamentaram o 

desenvolvimento desse estudo. 

 

No Capítulo 2 – Revisão Bibliográfica são abordados os principais conceitos da Mecânica dos 

Solos relacionados às análises de estabilidade de taludes, bem como uma descrição do uso das 

sondagens SPT, as principais correlações atualmente utilizadas na comunidade geotécnica 

nacional e internacional para a obtenção de parâmetros geotécnicos, além de uma sucinta 

descrição da técnica de solo grampeado adotada para estabilização do talude em estudo.  

 

No Capítulo 3 – Materiais e Métodos apresenta-se o estudo de caso do talude rodoviário 

localizado no trecho entre a rodovia BR-262 e a Comunidade de Aracê no Município de 

Domingos Martins, no Espírito Santo. Para esse talude tem-se a condução de retroanálise e das 

análises de estabilidade para a condição geométrica atual do talude e após a estabilização. 

 

No Capítulo 4 – Resultados e Análises são descritos os resultados encontrados para as análises 

de estabilidade através do modelo geotécnico desenvolvido para o talude em estudo. 

 

No Capítulo 5 – Conclusão abordam-se as principais conclusões alcançadas, bem como as 

considerações para futuras pesquisas. 
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CAPÍTULO 2
 

REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

2.1 ANÁLISE DETERMINÍSTICA DE ESTABILIDADE DE TALUDES 

 

Nas análises determinísticas de estabilidade de taludes a variabilidade natural dos parâmetros 

geotécnicos é desprezada e são adotados valores médios que procuram representar da melhor 

forma possível os materiais envolvidos (GEO-RIO, 2014).  

 

A análise de estabilidade de taludes envolve uma sequência de procedimentos que tem como 

principal objetivo a determinação de uma grandeza que permita quantificar o quão próximo da 

ruptura se encontra um talude. A essa grandeza dá-se o nome de Fator de Segurança (FS), que 

tem como função principal cobrir as incertezas relacionadas aos parâmetros de resistência e 

distribuição de poropressões nas análises de estabilidade de taludes (Abramson et al.,1995).  

 

No que diz respeito aos procedimentos necessários para a condução de análises de estabilidade 

de taludes, o Manual de Estabilidade de Taludes do US Army Corps of Engineers (USACE, 

2003) estabelece as principais etapas a serem cumpridas, a saber: 

 

 Investigar e retirar amostras de materiais da fundação e de empréstimos; 

 Caracterizar a resistência do solo; 

 Estabelecer uma idealização em duas dimensões da seção transversal, incluindo a 

geometria da superfície analisada e as fronteiras entre os diferentes materiais; 

 Estabelecer as condições de fluxos de água na seção transversal, seja através de medição 

ou estimativas; 

 Selecionar as condições de solicitações de cargas; 

 Selecionar superfícies de deslizamento e computar FS usando o método adequado; 

 Repetir o passo anterior até localizar a superfície crítica; 

 Comparar os fatores de segurança computados com critérios pré-estabelecidos. 

 

De uma forma geral, as análises convencionais de estabilidade de talude envolvem o estudo do 

equilíbrio de uma massa de solo localizada sob uma potencial superfície de deslizamento 
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representada numa seção transversal bidimensional.  

 

As forças e momentos que tendem a causar a instabilidade da massa de solo são comparadas 

com aquelas que tendem a resistir à instabilidade. Dessa forma, quando a tensão cisalhante 

atuante no maciço é maior do que a resistência ao cisalhamento do solo tem-se a ruptura do 

maciço (USACE, 2003). 

 

A ruptura de um maciço pode se desenvolver sob diferentes superfícies de deslizamento, porém, 

por questões de simplificações matemáticas tem-se difundido na literatura três tipos principais 

de superfícies: plana, circular e em cunhas. 

 

 Superfície planar: Resultado da ruptura em uma superfície já existente decorrente de uma 

falha, contato rocha-solo e descontinuidades; 

 Superfície circular: Observada em solos relativamente homogêneos, sendo amplamente 

utilizada pela conveniência de somar os momentos em relação ao centro do círculo; 

 Superfície em cunhas: Superfície decorrente do deslizamento de um bloco ou massa de 

solo em forma de cunha formando-se dois planos de descontinuidade.  

 

As superfícies de ruptura podem ainda assumir formas complexas, como a junção dos formatos 

citados anteriormente, sendo nesses casos necessário o auxílio de programas computacionais 

para a realização de testes de cada uma das superfícies possíveis (GEO-RIO, 2014). 

 

Segundo Ortigão & Sayão (2004), a geologia representa um fator importante no mecanismo de 

ruptura de taludes naturais. Os autores afirmam que em colúvios e solos residuais maduros as 

características estruturais do solo não controlam a ruptura e nesses casos a superfície crítica 

normalmente se desenvolve de forma circular. Já em solos residuais jovens, características 

como: falhas, juntas, profundidade da rocha mãe e perfil de intemperismo, podem controlar a 

forma e a profundidade da superfície de ruptura.  

 

Para os casos de análises de estabilidade de taludes que já tenham sido submetidos à algum 

processo de ruptura, se faz necessário a realização de retroanálises, onde considera-se que o 

fator de segurança no momento da ruptura era igual a unidade, devendo-se ainda ter 

conhecimento da topografia no momento da ruptura, a estratigrafia, os carregamentos e as 

condições de fluxo (GEO-RIO, 2014). 
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A metodologia de retroanálise encontra-se descrita na norma NBR 11682 (ABNT, 2009) como 

uma análise de estabilidade elaborada com o conhecimento prévio da geometria da superfície 

de ruptura ocorrida e outros fatores que estavam presentes no momento da ruptura, com o 

objetivo de determinar os parâmetros de resistência e poro-pressão coerentes com o problema.  

 

2.1.1 Métodos de Equilíbrio Limite 

 

Amplamente empregados nas análises de estabilidade de taludes naturais e artificiais, os 

métodos de Equilíbrio Limite se desenvolvem através de cálculos relativamente simples, onde 

são determinadas potenciais superfícies de ruptura por cisalhamento e um fator de segurança 

(FS) a elas relacionado. Assim, busca-se uma superfície com o menor valor de fator de 

segurança possível.  

 

As análises realizadas pelos Métodos de Equilíbrio Limite fazem uso das seguintes hipóteses: 

 

 No caso de falha, as forças atuantes e resistentes são iguais ao longo da superfície e o fator 

de segurança é igual a 1,0; 

 Maciço de solo com comportamento rígido-perfeitamente plástico; 

 Critério de Mohr-Coulomb para determinação da resistência do solo (S), dada por: 

 

S = c + σ tan Φ                                                                                                                              (2.1) 

 

Onde: 

 

S = resistência do solo na base da fatia; 

c = coesão em termos de tensão total;  

σ = tensão total; 

Φ = ângulo de atrito em termos de tensão total. 

 

A maioria dos métodos de Equilíbrio Limite faz uso da divisão de uma massa de solo instável 

em fatias verticais, de modo a facilitar o processo de análise e poder considerar diferentes 

elementos de composição do maciço. A essa metodologia dá-se o nome de Método das Fatias, 
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onde superfície de ruptura pode ser circular ou poligonal e que considera a base de cada fatia 

de um segmento de reta em vez de uma curva, de modo a simplificar a quantificação do peso 

próprio da fatia.  

 

As forças atuantes em uma única fatia vertical consideradas para o Método das Fatias estão 

ilustradas na Figura 2. 1. 

 

 

Figura 2. 1 – Forças atuantes numa fatia típica pelo Método das Fatias (USACE, 2003) 

 

Onde: 

 

W = peso da fatia;  

E = forças horizontais (normal) nas laterais das fatias; 

X = resistência vertical entre fatias; 

N = força normal na base da fatia. 

 

Dessa forma, o fator de segurança (FS) para o talude poderá ser definido pelo equilíbrio de 

momentos, que é uma tratativa comum em métodos que consideram superfícies de ruptura 

circulares, ou pelo equilíbrio de forças, normalmente adotado por métodos que consideram a 

superfície de ruptura plana ou poligonal. Assim, para o equilíbrio de momentos tem-se definido 

o FS como o quociente entre o momento resistente total (MR) e o momento instabilizador (MS), 

ambos usualmente tomados relativos ao centro da superfície circular de deslizamento.  
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FS =
MR

MS
 

                                                                            

A literatura apresenta diferentes métodos analíticos para análises convencionais de estabilidade 

de taludes. Dentre os mais difundidos tem-se o método de Fellenius (1936), Bishop 

Simplificado (1955), Janbu Simplificado (1973) e Morgenstern & Price (1965), todos eles 

baseados na Teoria de Equilíbrio Limite. Na Tabela 2. 1 apresenta-se uma breve descrição das 

características dos métodos de Equilíbrio Limite a serem utilizados neste trabalho. 

 

Tabela 2. 1 - Características dos Métodos de Equilíbrio Limite (de Campos, 1985) 

Método Hipóteses Tipo de Superfície 

Fellenius 

(1936) 

A forças são somadas numa 

direção perpendicular à base da 

fatia. A resultante das forças 

laterais entre as fatias é admitida 

como sendo perpendicular à base 

da fatia. 

Circular – n hipóteses sobre o ponto 

de aplicação da força normal e (n-1) 

sobre a magnitude das forças 

tangenciais entre fatias. FS 

determinado a partir da consideração 

de equilíbrio de momentos. 

Bishop 

Simplificado 

(1955) 

Resultante das forças entre fatiais 

é horizontal. As forças são 

somadas no sentido vertical. As 

forças cisalhantes entre as fatias é 

nula. 

Circular –  n hipóteses sobre o ponto 

de aplicação da força normal e (n-1) 

sobre a magnitude das forças 

tangenciais entre fatias. FS 

determinado a partir da consideração 

de equilíbrio de momentos.  

Janbu 

Simplificado 

(1973) 

Resultante das forças entre fatias é 

horizontal. Um fator de correção 

empírico f0 é usado para levar em 

conta os efeitos tangenciais. 

Qualquer – Valores de f0 sugeridos 

para condições de solos homogêneos. 

FS é determinado a partir do 

equilíbrio de forças. 

Morgenstern 

& Price 

(1965) 

A direção da resultante das forças 

entre fatias é definida usando uma 

função arbitraria f (x). A parcela de 

f(x) requerida para satisfazer 

equilíbrio de forças e momento é 

calculada. 

Qualquer – n hipóteses sobre o ponto 

de aplicação da força normal e (n-1) 

sobre o relacionamento relativo entre 

a magnitude das forças entre fatias. 

Incógnita λ introduzida. Fatias 

infinitesimais. 

 

(2.2) 



12 

 

O método de Fellenius (1936) pode ser considerado como um método simples e conservador, 

tendo por característica a consideração de uma superfície de ruptura circular e o fator de 

segurança calculado por meio do equilíbrio de momentos. A força normal na base da fatia é 

calculada pela soma das forças numa direção perpendicular à base da fatia. Uma vez que a força 

normal é calculada, são somados momentos em torno do centro do círculo para calcular o fator 

de segurança. 

 

O método Bishop Simplificado (1955) também assume uma superfície de deslizamento 

circular, mas baseia-se no pressuposto que a resultante das forças entre as fatias é horizontal, 

dessa forma as forças são somadas no sentido vertical. A equação de equilíbrio resultante é a 

combinação entre a equação de Mohr-Coulomb e a equação básica do fator de segurança. 

Finalmente, os momentos são somados sobre o centro da superfície de deslizamento circular 

obtendo a equação do fator de segurança. 

 

Vale salientar que a versão simplificada do método de Bishop se faz pela não consideração das 

forças cisalhantes verticais entre as fatias, sendo esta hipótese simplificadora não utilizada na 

versão geral do método. De acordo com Massad (2003), essas forças deixaram de ser 

consideradas pelo fato da ausência destas conduzirem a erros da ordem de 1% no valor do fator 

de segurança. 

 

O método de Janbu Simplificado (1973) considera que as forças cisalhantes entre fatias são 

nulas, se assemelhando assim ao Método de Bishop Simplificado (1955). No entanto, este 

satisfaz apenas o equilíbrio de forças e não o de momentos, tendo em vista a dificuldade de se 

identificar um único ponto onde todas as forças atuam para realizar o equilíbrio de momentos 

em superfícies de deslizamento não circulares. Nesse método o fator de segurança inicial é 

calibrado por um fator de correção empírico, de forma a considerar o efeito das forças 

cisalhantes entre as fatias.  

 

Já o método de Morgenstern & Price (1965) pode ser considerado como rigoroso, tendo como 

característica a adoção de fatias de largura infinitesimal, podendo ser aplicado para qualquer 

superfície de deslizamento.  

 

O método de Morgenstern & Price (1965) assume como hipótese simplificadora uma relação 

entre as componentes tangencial e normal da resultante das forças de interação entre as fatias. 
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Nesse método tem-se todas as condições de equilíbrio de fronteira satisfeitas, no entanto exige-

se cálculos computacional derivados do complexo processo iterativo.  

 

Dentre as limitações dos métodos de Equilíbrio Limite, pode-se citar: 

 Análise estática, não levando em consideração deformações e distribuição de tensões; 

 Adoção de tensões uniformemente distribuídas; 

 Modelos de falhas simples. 

 

No que diz respeito a escolha do método mais adequado para a condução de análises de 

estabilidade de taludes, Ortigão & Sayão (2004) afirmam que se as informações disponíveis 

para as análises são precisas (geometria do talude e características do solo), o uso de métodos 

rigorosos, como por exemplo Morgenstern & Price, é uma boa opção. No entanto, se essas 

informações não possuírem boa acurácia, os métodos mais simples, como as versões 

simplificadas de Janbu (1973) e Bishop (1955) são recomendadas. 

 

2.1.2 Poropressão 

 

Segundo Abramson et al. (2001), nas análises de estabilidade de taludes por tensão efetiva a 

poropressão atuante deve ser estimada por meio das condições da água no interior do maciço. 

Essa estimativa pode ser feita através da determinação da superfície freática, de dados 

piezométricos ou da razão de poropressão. A superfície freática é comumente obtida pela 

determinação do nível da água subterrânea livre, que pode ser medido em campo através de 

poços de monitoramento.  

 

Quando se dispõe de dados piezométricos, seja através de piezômetros de campo, redes de fluxo 

pré-estabelecidas ou de modelagens numéricas, pode-se interpolar os valores de poropressão 

determinados em pontos distintos no interior do talude com o intuito de se estimar a poropressão 

em qualquer outro ponto.  

 

Segundo Gerscovich (2016) é possível simular a geração de poropressão em um talude através 

do coeficiente Ru, que é definido como a razão entre a poropressão estática (us) e a tensão total 

vertical (σv), conforme apresentado na Equação 2.3. 

 

Ru=
us

σv
 

(2.3) 
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A facilidade do uso do coeficiente de poropressão Ru faz como que o mesmo seja comumente 

utilizado como parâmetro para representar a condição global de poropressão em análises de 

estabilidade de taludes, simplificando assim as análises com o uso de métodos baseados em 

gráficos. No entanto, Gerscovich (2016) ressalta que tendo em vista as diferentes condições de 

distribuição de pororpressão existente em um talude, assumir um valor constante de Ru pode 

ocasionar em erros na análise de estabilidade. 

 

Sabe-se que quando o talude está seco o coeficiente Ru é admitido como zero e em condições 

de fluxo permanente ou estática, onde a linha freática encontra-se na superfície do terreno tem-

se Ru em torno de 0,5. Assim, ao aplicar um valor de 0,5 para Ru, tem-se que, para um talude 

com altura média igual a 10,0 m e peso específico do solo saturado igual a 20 kN/m³, a tensão 

vertical total na base da fatia seria igual a 200 kPa com uma geração de poropressão de 100 

kPa, considerando o peso específico da água de 10 N/m³. 

 

Do Carmo (2021) apresenta em seu trabalho um estudo de sensibilidade do coeficiente de 

poropressão Ru e o fator de segurança de uma encosta natural em uma região urbana. Os 

resultados indicam uma relação linear inversamente proporcional entre o coeficiente Ru e o 

fator de segurança, onde a medida que o coeficiente Ru é aumentado, o fator de segurança 

decresce. O autor destaca ainda o grande impacto da variação do coeficiente Ru na 

probabilidade de ruptura, onde para um cenário de talude seco (Ru = 0), o maciço apresenta 

probabilidade de ruína na ordem de 10% e em condições de saturação parcial (Ru = 0,25), 

apresenta cerca de 50%. 

 

2.1.3 Análises de estabilidade por tensões totais e efetivas 

 

As análises de estabilidade de taludes podem ser realizadas em termos de tensões efetivas ou 

totais. Na análise em tensões efetivas a poropressão na superfície crítica é considerada, sendo 

uma análise indicada para situações em que é possível determinar com razoável acurácia as 

poropressões atuantes no momento da ruptura (GEO-RIO, 2014). Já nas análises em tensões 

totais, a poropressão não é explicitamente considerada, sendo uma análise adequada para 

situações onde é possível assumir a umidade do solo como constante. O Manual Técnico de 

Encostas (GEO-RIO, 2014) aponta que para solos argilosos saturados o ângulo de atrito é nulo 

e o intercepto coesivo é a própria resistência não drenada (Su).  
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Com o intuito de auxiliar o engenheiro geotécnico na escolha dos parâmetros corretos, o Manual 

Técnico de Encostas (GEO-RIO, 2014) apresenta as recomendações descritas na Tabela 2. 2. 

 

Tabela 2. 2 – Parâmetros em função das condições de poropressão e sucção (GEO-RIO, 2014) 

(continua) 
Origem do solo Tipo de problema Tipo de análise e parâmetros 

Sedimentar 

Problemas com solos grosseiros nos quais 

não há fração argilosa significativa 

Análise em tensões efetivas. 

Parâmetros efetivos (c’ e Φ’) 

Condição de longo prazo (após a dissipação 

dos excessos de poro-pressão) para 

problemas com solos argilosos saturados. 

Problemas com solos argilosos saturados 

submetidos a carregamentos lentos que não 

geram excessos de poropressão em 

situações sob regime de fluxo permanente.  

Solos argilosos saturados submetidos a 

carregamentos rápidos, para análises de 

curto prazo. 

Análise em tensões totais, 

utilizando parâmetros totais 

obtidos de ensaios não drenados. 

Tropical 

(residual, 

coluvionar ou 

laterítico) 

Solos tropicais saturados submetidos a 

regime de fluxo permanente e 

carregamentos lentos que não geram 

excessos de poro-pressão. 

Análise em tensões efetivas. 

Parâmetros efetivos (c’ e Φ’) 

 

Tropical 

(residual, 

coluvionar ou 

laterítico) 

Solos tropicais lateríticos argilosos com 

coeficiente de adensamento típico de 

material arenoso. 

Análise em tensões efetivas. 

Parâmetros efetivos (c’ e Φ’) 

Solos tropicais saturados com coeficiente de 

adensamento típico de material argiloso em 

regime de fluxo transiente, ou submetidos a 

carregamentos rápidos com geração de 

excessos de poro-pressão. 

A critério do projetista: análise em 

tensões efetivas com estimativa de 

excessos de poro-pressão através 

de ensaios triaxiais saturados com 

medição de poro-pressão (CUsat) 

e caminho de tensões similar ao da 

obra ou análise em tensões totais 

utilizando parâmetros totais 

obtidos de ensaios não drenados (c 

= Su e Φ = 0)  
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Tabela 2. 2 – Parâmetros em função das condições de poropressão e sucção (GEO-RIO, 2014) 

(continuação) 

Origem do solo Tipo de problema Tipo de análise e parâmetros 

Tropical 

(residual, 

coluvionar ou 

laterítico) 

Solos tropicais não saturados 

A critério do projetista: análise em 

tensões efetivas utilizando a 

mecânica dos solos não saturados 

e curva característica umidade vs. 

Sucção ou análise em tensões 

totais utilizando parâmetros totais 

obtidos de ensaios não drenados 

com amostras na umidade natural. 

Argilosos 

compactados 

Condição de longo prazo (após a dissipação 

dos excessos de poro-pressão), para solos 

argilosos compactados saturados com fluxo 

em regime permanente.  

Análise em tensões efetivas. 

Parâmetros efetivos (c’ e Φ’). 

Condição de curto prazo para solos argilosos 

compactados, sem fluxo, sob carregamento 

rápido. 

A critério do projetista: em 

tensões totais, com parâmetros 

determinados através de ensaios, 

CU na umidade de compactação 

ou análise em tensões efetivas 

com excessos de poro-pressão 

estimados através de experiência 

ou ensaios de laboratório do tipo 

K = constante. 

 

Segundo Ortigão & Sayão (2004) em taludes naturais e em taludes compostos por solos 

residuais é recomendada a análise de estabilidade por meio de tensões efetivas, considerando o 

nível máximo de água que pode ser alcançado sob chuvas intensas. 

 

2.1.4 Fator de segurança 

 

No que diz respeito ao fator de segurança admissível para taludes, a norma NBR 11682 (ABNT, 

2009) determina o nível de segurança das estruturas projetadas com base nos riscos envolvidos, 

os quais são classificados a partir da possibilidade de perdas de vidas humanas, danos materiais 

e ambientais, cruzando esses dois dados é possível definir fatores de segurança mínimos para 

cada situação.  
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Os critérios para a determinação do fator de segurança mínimo determinado pela norma 

supracitada encontram-se apresentados nas Tabela 2. 3 a Tabela 2. 5. 

 

Tabela 2. 3 - Nível de segurança desejado contra a perda de vidas humanas (NBR 11682 

(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. 

 

Tabela 2. 4 - Nível de segurança desejado contra danos materiais e ambientais (NBR 11682 

(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. 

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. 
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Tabela 2. 5 - Fatores de segurança mínimos para deslizamentos (NBR 11682 (ABNT, 2009)) 

Nível de segurança  

contra danos a vidas  

humanas 

Nível de segurança contra  

danos materiais e ambientais 

Alto  Médio Baixo 

Alto 1,5 1,5 1,4 

Médio 1,5 1,4 1,3 

Baixo 1,4 1,3 1,2 

 

2.2 ANÁLISE PROBABILÍSTICA DE ESTABILIDADE DE TALUDES 

 

Segundo Hidalgo (2013), as incertezas inerentes às aplicações geotécnicas podem ser 

classificadas como incertezas na caracterização do local, incertezas nos modelos e incertezas 

nos parâmetros. Hildalgo (2013) também afirma que as incertezas nos parâmetros dependem 

da precisão com que os parâmetros do modelo são estimados, podendo ser citados como fonte 

dessas incertezas o número limitado de ensaios, dados tendenciosos, erros de ensaio e a 

variabilidade espacial. 

 

Sabe-se que em encostas naturais e em taludes escavados em solos residuais, a análise de 

estabilidade está submetida à uma série de incertezas resultantes da variabilidade dos solos 

encontrados e das dificuldades encontradas por engenheiros geotécnicos para a modelagem 

desses materiais.  

 

A norma NBR 11682 (ABNT, 2009) aponta que a variabilidade dos materiais naturais inerentes 

às encostas pode reduzir significativamente a segurança e aumentar a probabilidade de ruptura 

da encosta. A norma também indica que em casos onde há um alto potencial para perda de vidas 

e de danos materiais, poderá ser determinada, a critério do engenheiro civil geotécnico, a 

probabilidade de ruptura correspondente ao fator de segurança adotado, devendo ser comparada 

com valores máximos aceitáveis pela literatura geotécnica disponível. 

 

Nesse contexto, os métodos probabilísticos utilizados na análise de estabilidade de taludes 

desempenham um importante papel, pois têm por objetivo considerar as incertezas nos valores 
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dos parâmetros utilizados e avaliar os efeitos destas incertezas sobre os valores calculados de 

fator de segurança. Abordagens probabilísticas podem ser utilizadas em conjunto com qualquer 

um dos métodos de Equilíbrio Limite (USACE, 2003). 

 

Dentre os métodos probabilísticos utilizados para se determinar a confiabilidade de estruturas 

pode-se citar a integração analítica exata, os métodos gráficos com dados experimentais e as 

simulações numéricas. No entanto, neste trabalho o foco restringe-se à aplicação da Simulação 

de Monte Carlo, que tem sido utilizada de forma promissora em estruturas de sistemas de 

recursos hídricos (Lima, 2014) e a análise de confiabilidade. 

 

2.2.1 Conceitos de probabilidade 

 

Sendo X uma variável aleatória contínua e f (X) uma função matemática que descreve a forma 

da curva de distribuição da probabilidade de ocorrência de cada valor da variável aleatória, a 

probabilidade de ocorrência de X em um determinado intervalo é a área sob a função f (X) para 

esse intervalo. Assim, em uma análise de estabilidade de um talude a probabilidade de ruptura 

pode ser determinada pela área sob a curva de função de probabilidade de um fator de segurança 

(FS), para valores de FS menores ou iguais a um (Ribeiro, 2008). A representação dessa área 

pode ser vista na Figura 2. 2.  

 

Figura 2. 2 – Área hachurada representando a probabilidade de FS≤ 1 (Ribeiro, 2008) 

 

No que diz respeito às formas mais usuais assumidas pela função densidade de probabilidade, 
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pode-se destacar o uso frequente das distribuições normal ou gaussiana, lognormal, gama, qui-

quadrado e t de Student.  

 

Para esse trabalho fez-se uso da distribuição normal, que se caracteriza pela simetria, se 

aproximando de uma seção em corte de um sino. A comum utilização desse tipo de distribuição 

pode ser justificada pelo Teorema Central do Limite, o qual diz que a soma de variáveis 

aleatórias independentes com distribuições quaisquer é aproximadamente normal, desde que o 

número (n) de termos da soma seja suficientemente grande.  

 

Autores como Lumb (1966) e Hooper e Butler (1966) observaram como resultados de seus 

trabalhos em ensaios de laboratório, como os triaxiais, que a variável aleatória resistência ao 

cisalhamento possui comportamento muito próximo de uma distribuição normal. 

 

2.2.2 Análise estatística de parâmetros  

 

Para a abordagem probabilística da estabilidade de taludes apresentada nesse trabalho os valores 

da amostra são caracterizados pelos parâmetros geotécnicos do solo que constitui o talude, a 

saber: peso específico, coesão e ângulo de atrito interno. Os valores de cada um desses 

parâmetros serão obtidos através de correlações com os resultados do ensaio SPT existentes na 

literatura geotécnica e na sequência serão tratados estatisticamente para obtenção dos dados de 

entrada da análise probabilística. 

 

Dentre os parâmetros utilizados no tratamento estatístico das amostras pode-se citar a média 

amostral (média aritmética), a variância amostral, o desvio padrão e o coeficiente de variação. 

As equações para a média aritmética (x̅), variância (V), desvio padrão (s) e coeficiente de 

variação (cov) podem ser visualizadas respectivamente adiante:  

 

x ̅=
1

n
∑ x1

n

i=1

 

 

V(x) =
1

n-1
∑ (x

1
- x̅)

2

n

i=1

 

 

(2.4) 

(2.5) 
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s =√V(x) =√
1

n-1
∑ (x

1
- x̅)

2

n

i=1

 

                                                                                                   

cov =
s

x̅
   

 

A variância amostral pode ser descrita como a medida do grau de dispersão (ou concentração) 

de probabilidade em torno da média. Já o coeficiente de variação é usado para analisar a 

dispersão em termos relativos a seu valor médio, assim quanto menor for o valor do coeficiente 

de variação, mais homogêneos serão os dados, ou seja, menor será a dispersão em torno da 

média.  

 

Nesse trabalho o coeficiente de variação de cada material foi calculado com base nos diferentes 

valores obtidos por cada correlação com o NSPT. No entanto, segundo Ribeiro (2008), quando 

não há disponibilidade de dados suficientes, pode-se utilizar para análises probabilísticas de 

estabilidade de taludes coeficientes de variação estimados a partir de faixas típicas de 

coeficientes de variação dos parâmetros geotécnicos de interesse.  

 

Ribeiro (2008) traz ainda em seu trabalho valores típicos de coeficientes de variação definidos 

na literatura geotécnica, sendo referência para o ângulo de atrito efetivo uma faixa de 

coeficiente de variação entre 2 e 13% e para a resistência não drenada (Su) uma faixa entre a 

20 e 40%.  

 

Para cada parâmetro geotécnico objeto de análise também é importante determinar os valores 

máximos e mínimos. Para isso é importante ressaltar o que diz (Devore, 2006) em seu trabalho, 

que para distribuições normais, cerca de 95% dos valores estão a 2 s da média e cerca de 99,7% 

dos valores estão a 3 s da média. Por esse motivo tem-se adotado nesse trabalho os valores 

mínimos e máximos em um intervalo de 2 vezes o desvio padrão (s). 

 

2.2.3 Análise de confiabilidade e probabilidade de falha 

 

Pode-se definir a confiabilidade como a mensuração da probabilidade de falha (Pf) de um 

sistema analisado. Essa mensuração é expressa através do índice de confiabilidade (β) que é 

definido como a razão da média (𝑧̅) pelo desvio padrão da função desempenho Z (sz), sendo 

(2.7) 

(2.6) 
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assim, o inverso do coeficiente de variação, ou seja:  

 

𝛽 =
z̅

sz

 

 

É possível relacionar o índice de confiabilidade (β) com a probabilidade de falha determinada 

pela simulação de Monte Carlo, sendo esta uma relação inversa, assim quanto maior o índice 

de confiabilidade de um sistema ou produto, menor a probabilidade de falha do mesmo.  

 

De forma a facilitar a compreensão da probabilidade de falha de algum sistema, tem-se 

apresentado na Figura 2. 3 um gráfico onde a área à esquerda de z = 0 corresponde à região de 

falha da função densidade de probabilidades de Z. 

 

 

Figura 2. 3 – Função densidade de probabilidades da função desempenho e suas regiões 

(Lima, 2014) 

 

No que diz respeito aos valores mínimos admissíveis tanto para o índice de confiabilidade 

quanto para a probabilidade de ruptura de taludes, encontram-se grandes divergências na 

literatura geotécnica. Segundo El-Ramly (2001) a probabilidade de ruptura critica pode ser 

adotada como 2x10-2 o que corresponde a um índice de confiabilidade (β) de 2,00. Já o US 

Army Corpos of Engineers (USACE, 1995) recomenda o valor 3x10-5 como um nível aceitável 

para a probabilidade de ruptura de um talude.  

 

Na Figura 2. 4 apresenta-se um gráfico com as probabilidades de ruptura e os índices de 

confiabilidade admissíveis recomendados pelo US Army Corpos of Engineer (USACE, 1995). 

 

(2.8) 

βsz 

𝑧̅ 
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Figura 2. 4 – Probabilidades de ruptura pelo US Army Corps of Engineers (USACE, 1995)  

 

2.2.4 Simulação de Monte Carlo 

 

A Simulação de Monte Carlo consiste em um procedimento numérico que reproduz um número 

N de valores para variáveis aleatórias que seguem uma distribuição estatística específica. Nesse 

método, a resposta do sistema de interesse é medida repetidamente em vários conjuntos de 

parâmetros gerados a partir de leis probabilísticas conhecidas ou admitidas (Tung et al., 2006).  

 

Conforme relatado por Hidalgo (2013), com os valores gerados são realizadas N análises 

determinísticas com base numa determinada função de desempenho dependente. O conjunto 

dos valores obtidos através dessa função é tratado como amostra de uma população, e assim, os 

valores de média e variância da função de desempenho são obtidos. 

De acordo com o problema a ser resolvido, faz-se necessário a adoção de distribuições de 

probabilidade apropriadas para as variáveis independentes. Dentre as mais difundidas pela 

literatura tem-se: distribuição Normal, Log-Normal, Exponencial, Triangular, Weibull e 

Uniforme. A literatura indica que quando a distribuição normal é utilizada tende-se a encontrar 

probabilidades de falhas ligeiramente maiores, fator que numa análise de ruptura encontra-se a 

favor da segurança (Ribeiro, 2008). 

 

De acordo com Martins et al. (2010), os resultados encontrados pela simulação de Monte Carlo 

apresentam como objeto de saída os seguintes itens: distribuição para cada variável de saída; 

sensibilidade das variáveis chaves ordenadas segundo sua correlação com a variável de saída e 

gráficos e resumos estatísticos que caracterizem os resultados simulados.  
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Dentre as limitações do método, pode ser citado a exigência de um grande número de 

simulações para gerar as variáveis aleatórias e a presença de correlação entre parâmetros de 

base estocástica. Essas limitações podem ser vencidas através da utilização de programas 

computacionais que venham realizar as simulações com base nos dados de variância de cada 

parâmetro utilizado. 

 

Para Ribeiro (2008) os resultados da Simulação de Monte Carlo estão sujeitos a erros, já que se 

trata de uma técnica de amostragem, porém, uma vez que o número de elementos da amostra 

aumenta, os erros também tendem a diminuir e a solução se torna exata quando este número 

tende ao infinito.  

 

No que tange ao número de simulações desejáveis, pode-se citar o exemplo de Baptista (2008) 

o qual constatou que apenas a partir de 10.000 simulações houve variação na probabilidade de 

ruptura, sendo esta de pequena representatividade (0,5 a 3%). Dessa forma, tem-se proposto 

para este trabalho a adoção desse número de simulações para implementação da metodologia.  

 

A geração dos valores das variáveis independentes requerida pela Simulação de Monte Carlo 

pode ser obtida por meio de programas computacionais, onde são inseridos como dados de 

entrada os valores médios de um parâmetro, o seu desvio padrão e a sua forma de distribuição. 

 

Para esse trabalho as análises probabilísticas foram realizadas por meio do software Slide. Nesse 

programa as análises probabilísticas foram realizadas através do método Overall Slope, que tem 

como característica a realização de uma nova busca por todas as possíveis superfícies de 

ruptura, assumindo que a probabilidade de ruptura não será necessariamente igual a 

probabilidade de ruptura da superfície crítica encontrada na análise determinística (Rocscience, 

2021). 

 

2.3 ENSAIO SPT (STANDARD PENETRATION TEST) 

 

Amplamente difundido no Brasil, o ensaio de penetração padronizado, também denominado 

Standard Penetration Test (SPT), se caracteriza como um tipo de investigação geotécnica que 

permite a identificação do perfil e resistência do solo. 

 

A execução dessa investigação é regida pela norma NBR 6484 (ABNT, 2020), a qual descreve 
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que o ensaio é executado no decorrer da sondagem a percussão e fornece o índice de resistência 

à penetração do solo, além de permitir identificar a profundidade das camadas do subsolo, sua 

descrição por meio de uma análise tátil visual, bem como a possibilidade de determinação da 

profundidade do nível do lençol freático.  

  

Conforme relatado por Santos (2017), o valor de NSPT pode ser utilizado para estimar a 

compacidade relativa, o peso específico, o ângulo de atrito interno, a resistência não drenada 

de argilas, o módulo de variação volumétrica, o coeficiente de compressibilidade, a capacidade 

de carga do terreno, a tensão admissível de fundações diretas e a previsão de recalques em 

areias, por meio de métodos semi empíricos e empíricos.  

 

A facilidade de execução e interpretação, além do rápido tempo de resposta, torna o ensaio SPT 

uma ferramenta potencialmente usada na engenharia de fundações e contenções no Brasil e no 

mundo. No entanto, cuidados com a aparelhagem e o modo de execução devem ser tomados 

nesse ensaio, já que são diversos os fatores que podem interferir na qualidade de seus resultados. 

 

De acordo com Schnaid (2009), o ensaio SPT é indicado principalmente para solos granulares 

e em situações de campo onde é difícil a modelagem em laboratório. O ensaio permite a 

determinação de propriedades geotécnicas do solo, parâmetros de projetos de fundações e 

potencial de liquefação.  

 

De acordo com Cavalcante (2002), dentre os diversos fatores que impactam os resultados do 

ensaio SPT, podem ser citados: o uso de circulação de água na perfuração acima do lençol 

freático, a limpeza inadequada do furo de sondagem, o tipo de martelo, altura da queda do 

martelo, frequência dos golpes, corda, tipo de solo, amostrador com imperfeições, comprimento 

e o estado de conservação das hastes. A variedade desses fatores fez com que o ensaio passasse 

por uma fase de descrédito na década de setenta, no entanto, o mesmo continuou sendo o 

método de investigação de campo mais utilizado mundialmente.  

 

Desde a primeira menção de Terzaghi sobre o ensaio SPT em 1947, o qual descreveu que o 

ensaio consistia na contagem do número de golpes necessários para cravar um amostrador 

primitivo no solo até o fundo do poço escavado por uma distância de um pé (Mello, 1971) e a 

descrição do procedimento de execução do ensaio em 1948 por Terzaghi e Peck, diversos 

estudos foram conduzidos discorrendo sobre as dificuldades de padronização do método e os 
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diversos fatores que exercem influência nos resultados do ensaio.  

 

O trabalho de Belincanta (1998) faz uma compilação dos dados históricos da utilização do 

ensaio SPT no mundo e no Brasil, apresentando a origem e o processo de normatização do 

ensaio, além da análise dos principais fatores que exercem influência nos valores dos índices 

de resistência à penetração NSPT.  

 

Belincanta (1998) enquadra os fatores intervenientes no SPT em três grupos distintos, sendo 

estes os fatores relacionados ao equipamento, ao procedimento e à condição do solo, 

classificação esta em conformidade com aquela proposta por Hvorslev (1949). Em relação ao 

equipamento são citados fatores como o estado de conservação do amostrador, tipo e 

comprimento de hastes e o posicionamento da guia do martelo. No grupo do procedimento 

podem ser citados a limpeza e estabilidade do furo de sondagem, o desequilíbrio hidrostático, 

o uso da água na perfuração acima do lençol freático e a altura de queda do martelo. Já no grupo 

do solo são citados fatores como o índice de vazios, a forma dos grãos, compacidade relativa, 

os níveis de tensão e o pré-adensamento. 

 

Schnaid (2009) afirma em seu trabalho que a correção do valor da resistência à penetração do 

solo, resultado do ensaio SPT, tem sido tema de diversos estudos. Os estudos buscam formas 

de considerar e corrigir os efeitos da falta de padrões nos procedimentos da execução do ensaio, 

além dos efeitos das variações da pressão aplicada na cravação e o comprimento da haste.  

Para Santos (2017), tendo em vista as diversas interferências que o SPT está sujeito, se faz 

necessário aplicar as correções necessárias para aumentar a confiabilidade dos resultados 

obtidos. Dentre as correções mais difundidas na comunidade geotécnica pode-se citar a 

correção quanto à energia do ensaio, quanto ao confinamento e devido à dilatância.  

 

Nesse contexto, pode ser citado aqui o trabalho de Skempton (1986) que descreve em seu artigo 

a influência da energia utilizada no ensaio SPT em função do método de soltura do martelo. Em 

uma análise realizada em um depósito de areia, o mesmo reafirma a necessidade de correção 

do NSPT, recomendando ainda a aplicação de uma taxa de 60%.  

 

De acordo com Schnaid & Odebrecht (2012), de modo a obter resultados compatíveis com os 

padrões brasileiros deve-se corrigir a medida de NSPT levando em consideração a energia de 

cravação utilizada nos ensaios.  
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Schnaid & Odebrecht (2012) apontam ainda que no Brasil o ensaio SPT é normalmente 

realizado com sistemas manuais de liberação do martelo, fato que representa uma energia de 

70% a 80% da energia teórica de queda livre do martelo. Assim, os autores afirmam que tendo 

em vista que nos Estados Unidos e na Europa o sistema de liberação do martelo é mecanizado 

e a energia liberada é de aproximadamente 60%, antes de utilizar uma correlação internacional 

deve-se majorar os resultados do NSPT através de ensaios realizados no Brasil em 15% a 30%.  

 

Autores como Décourt (1989), Hachich et al. (1998) e Berbérian (2018) apontam 72% como 

valor de referência da eficiência da energia de liberação do martelo do ensaio SPT segundo 

práticas brasileiras. 

 

No que tange as interferências em função dos tipos de solo, Clayton et al. (1995) apontam em 

seu trabalho que os solos granulares são mais afetados pela perturbação do furo, uma vez que 

são mais propensos a desmoronamentos na base caso não esteja saturado. Os mesmos concluem 

que a redução da resistência à penetração seja da ordem de 70 a 80%.  

 

Cavalcante (2002) em seu trabalho apresenta um resumo sobre os diversos fatores relacionados 

às características do solo que influenciam os resultados do ensaio SPT, o qual encontra-se 

apresentado na Tabela 2. 6. 

 

Tabela 2. 6 – Resumo dos fatores ligados ao solo e sua influência do NSPT (Cavalcante, 2002) 

Fator Variante Influência em NSPT 

Índice de vazios Diminuição Aumenta 

Tamanho médio dos grãos 

Areias graduadas – aumentando-se o 

tamanho médio dos grãos 
Aumenta 

Areias uniformes – aumentando-se o 

tamanho médio dos grãos 
Pouco sensível 

Uniformidade das areias Uniformes/graduadas Baixo/alto 

Pressão Neutra Negativa/positiva Aumenta/diminui 

Forma dos grãos Angulosidade e rugosidade acentuadas Aumenta 

Cimentação Ocorrendo cimentação Aumenta 

Nível de tensões Aumentando a tensão octaédrica Aumenta 

Pré-carga Ocorrendo pré-carga Pouco Sensível 

Pré-adensamento Ocorrendo pré- adensamento Aumenta 

Envelhecimento Ocorrendo envelhecimento Aumenta 
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2.4 CORRELAÇÕES NSPT 

 

Os resultados do ensaio SPT têm sido utilizados em inúmeras aplicações, sendo comum o uso 

de correlações empíricas para a obtenção de diversas propriedades geotécnicas dos solos. Neste 

trabalho importa aquelas correlações para determinação do peso específico, ângulo de atrito e 

da coesão, que serão as variáveis da análise probabilística. Tais correlações são geralmente 

obtidas para condições específicas, com limitações de uso estabelecidas pelos autores, por isso 

a extrapolação não apropriada dessas correlações pode induzir a erros na elaboração de projetos 

geotécnicos no Brasil (Gerscovich et al., 2019). 

 

Gerscovich et al. (2019) também pontua que a correlação do NSPT com parâmetros de resistência 

é comumente realizada a partir de experiências de projetistas em obras geotécnicas e que são 

repassadas no meio técnico. 

 

Hachich & Nader (1992) ressaltam que as expressões matemáticas que representam as 

correlações devem estar sempre acompanhadas de informações que permitam caracterizar a 

precisão e exatidão dos dados estimados. 

 

Velloso (1998) afirma que “as correlações baseadas no SPT são malditas, porém são 

necessárias”. Devido ao uso indevido da metodologia, o mesmo afirma que se arrepende da 

publicação dessas correlações em algumas ocasiões. 

 

Belincanta (1998) afirma em seu trabalho que dispersões em correlações ocorrem devido a 

diversos fatores atrelados à realização dos ensaios, citando como exemplo os fatores de natureza 

humana, de equipamento, procedimentos e ainda àqueles inerentes ao próprio solo.  

 

A norma europeia EN 1997-2 (2007) ressalta que não há concordância na comunidade 

internacional sobre o uso dos resultados do ensaio SPT em solos argilosos. A norma afirma que 

a princípio o uso dos resultados do ensaio SPT em solos argilosos deve estar restrito a avaliações 

e estimativas qualitativas e que quando utilizados em um aspecto quantitativo deve ser em 

condições locais conhecidas e relacionadas a outros testes apropriados.   

 

Segundo Schnaid & Odebrecht (2012), para solos residuais não há metodologia específica para 

determinação do ângulo de atrito, coesão ou módulo de elasticidade, tendo em vista a grande 
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variabilidade encontrada em sua formação.  

 

2.4.1 Ângulo de atrito interno 

 

Dentre as correlações empíricas existentes para a determinação do ângulo de atrito por tensões 

totais, pode ser citado o trabalho de Godoy (1983). O mesmo apresenta correlação SPT com o 

ângulo de atrito para solos não coesivos obtidos para condição não drenada, a qual é traduzida 

pela Equação 2.9.  

 

Φ = 28° + 0,4NSPT                                                                                                                                                                                                           (2.9) 

 

Teixeira (1996) também apresenta uma correlação entre o valor de NSPT e ângulo de atrito por 

tensões totais para solos não coesivos, conforme apresentado na Equação 2.10. 

 

Φ=15° + √20 NSPT                                                                                                                                                                                                   (2.10) 

 

Berbérian, no livro Sondagens e ensaios em situ para engenharia (2018) também faz uma 

correlação direta entre o valor de NSPT e o ângulo de atrito para argilas lateríticas saturadas e 

não saturadas conforme respectivamente apresentado na Equação 2.11 e Equação 2.12. 

 

Φ = 15° + 0,3NSPT                                                                                                                                                                                                     (2.11) 

 

Φ = 20° + 0,4NSPT                                                                                                                                                                                                     (2.12) 

 

No que tange às correlações obtidas em termos de tensões efetivas, pode-se citar Mello (1971) 

que apresentou como resultado do seu estudo em amostras distintas de areia (grossa, fina e a 

misturas das mesmas) uma correlação através de regressões com um intervalo de confiança de 

95% para determinação do ângulo de atrito efetivo da areia. O gráfico resultante do estudo 

correlaciona os valores do NSPT e da tensão vertical efetiva para os diferentes tipos de amostras 

de areia analisadas, conforme pode ser visto na Figura 2. 5. 
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Figura 2. 5 – Correlação NSPT e ângulo de atrito efetivo (Mello, 1971)  

 

O trabalho de Mello (1971) também avaliou os efeitos da profundidade nos valores obtidos e 

segundo suas conclusões, o ensaio SPT é menos apropriado para areias localizadas em rasas 

profundidades. 

 

É importante ressaltar que internacionalmente o padrão de referência do índice NSPT é o N60 que 

correspondente a 60% da eficiência mecânica padronizada internacionalmente do NSPT 

(Gerscovich et al., 2019). Dessa forma os valores obtidos através do ensaio SPT realizado no 

Brasil devem ser corrigidos da seguinte forma: 

 

N60=
NSPT Energia aplicada

0,60
 

 

Peck, Hanson e Thornburn (1974) apresentaram como resultados de suas análises estimativas 

que correlacionam graficamente os valores do índice N60, em função do valor do ângulo de 

atrito efetivo de solos granulares, conforme pode ser visto na Figura 2. 6. 

(2.13) 
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Figura 2. 6 – Correlação entre N60 e ângulo de atrito efetivo (Peck, Hanson e Thornburn, 

1974) 

 

Para Schnaid & Odebrecht (2012), os resultados apresentados por Peck, Hanson e Thornburn 

(1974) podem ser considerados conservadores para projetos rotineiros. 

 

Décourt (1989), também apresenta em seu estudo uma correlação entre os valores de N60 com 

o ângulo de atrito efetivo de areias.  O mesmo utiliza como base as correlações apresentadas no 

estudo de Mello (1971) para areias finas com a aplicação de duas correções, uma relacionada 

ao efeito do envelhecimento na resistência à penetração do solo e outra para normalizar a 

resistência à penetração de forma que corresponda ao padrão de 60% de energia (N60) e a tensão 

efetiva vertical de 98,1 kPa.  

 

Os resultados do estudo de Décourt (1989) encontram-se apresentados de forma gráfica na 

Figura 2. 7. 
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Figura 2. 7 – Ângulo de atrito efetivo em função de N60 (Décourt, 1989) 

 

Já Teixeira (1996) apresenta uma correlação entre o valor de SPT (N60) e ângulo de atrito por 

tensões efetivas para solos não coesivos. A Equação 2.14 apresenta a correlação proposta por 

Teixeira (1996). 

 

Φ' =15° + √24 N60                                                                                                                                                                                                        (2.14) 

 

Hatanaka & Uchida (1996) também propuseram uma correlação entre o ângulo de atrito efetivo 

e a resistência penetração do solo (Equação 2.15) através da análise de ensaios triaxiais 

drenados em amostras indeformadas de solos arenosos. As amostras foram submetidas ao 

método de congelamento in-situ e posteriormente descongeladas para realização de ensaios 

triaxiais, com o objetivo de obter o ângulo de atrito. Os valores encontrados foram 

correlacionados com os resultados do ensaio SPT obtidos em furos adjacentes aos da 

amostragem, corrigindo os valores de N.  

 

Φ' =20° + √15,4 N60                                                                                                                                                                                                        (2.15) 

 

No desenvolvimento do estudo, Hatanaka & Uchida (1996) compararam os resultados dos 

ensaios à diversas equações empíricas propostas na literatura geotécnica e concluíram que os 

valores de ângulo de atrito interno encontrados através dos ensaios demonstraram ser 

significativamente maior que aqueles estimados pelas equações. 
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2.4.2 Coesão efetiva e coesão não drenada  

 

Segundo Mello (1971) diversos trabalhos foram desenvolvidos assumindo que nas argilas o 

NSPT está diretamente relacionado ao valor de coesão não drenada (Su).  

 

De acordo com Teles (2013), a resistência ao cisalhamento dos solos se deve principalmente ao 

atrito, cabendo à coesão apenas uma pequena contribuição. No caso das areias, a resistência por 

coesão é muito pequena, geralmente sendo adotada coesão nula para solos arenosos. 

 

Através da análise de diversos tipos de argila de Londres, Stroud (1974) propôs uma correlação 

entre a resistência não drenada Su (kPa) e o N60, conforme apresenta a Equação 2.16. 

 

Su = f1 N60                                                                                                                              (2.16) 

 

Onde f1 (kPa) é uma constante dependente do índice de plasticidade IP (Plasticity Index, PI) de 

argilas pré-adensadas. A relação f1 e IP apresentada por Stroud (1974) pode ser vista na Figura 

2. 8. 

 

Figura 2. 8 – Variação de f1 com o índice de plasticidade (Stroud, 1974) 

 

Décourt (1989) afirma que a correlação entre a coesão não drenada em solos argilosos é o NSPT 

deve ser considerada como uma correlação primária, sendo de suma importância o 

conhecimento do tipo de teste usado na determinação da coesão. Assim, Décourt (1989) 

apresenta em seu trabalho uma correlação obtida para amostras de argilas insensíveis e 

sobreadensadas de São Paulo, através de ensaios de compressão não confinada com amostras 

naturalmente saturadas, conforme apresentado na Equação 2.17. 
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Su = 12,5 NSPT (kPa)                                                                                                             (2.17) 

 

Décourt (2019) ressalta que o uso de correlações para obtenção da coesão não drenada através 

de ensaios SPT e CPT tem como vantagem o fato das mesmas não passarem pela dificuldade 

de se avaliar o estado de tensões “in situ” para execução dos ensaios de laboratório, que se 

caracteriza como a principal fonte de erros na avaliação de Su.  

 

Para a estimativa do valor de coesão não drenada (Su), Teixeira & Godoy (1996) sugerem a 

Equação 2.18 como a correlação com o índice de resistência à penetração do SPT. 

 

Su = 10 NSPT (kPa)                                                                                                               (2.18) 

 

No que diz respeito às correlações entre a coesão por tensões efetivas e o NSPT, pode ser citado 

o trabalho de Berbérian (2018) que faz uma correlação direta entre o valor de NSPT e a coesão 

efetiva (c’), em kPa, de solos lateríticos não saturados, através de situação drenada, conforme 

apresentado na Equação 2.19. 

 

c'=
NSPT

0,35
 

                                                                                                                                  

Também pode ser citado o trabalho de Joppert (2007) que traz em seu livro, Fundações e 

contenções de edifícios: qualidade total na gestão do projeto e execução, correlações entre o 

NSPT e parâmetros de solos residuais como o peso específico, o ângulo de atrito efetivo e a 

coesão efetiva. Os resultados do trabalho de Joppert (2007) podem ser visualizados na Tabela 

2. 7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2.19) 
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Tabela 2. 7 – Parâmetros de resistência e peso específico para solos (Joppert, 2007) 

Tipo de solo 
Faixa de 

SPT 

Peso específico 

(kN/m³) 
Ângulo de 

atrito 

efetivo (°) 

Coesão 

efetiva 

(kN/m²) natural saturado 

Areia pouco 

siltosa/pouco 

argilosa 

0-4 17 18 25 - 

5-8 18 19 30 - 

9-18 19 20 32 - 

19-41 20 21 35 - 

≥41 20 21 38 - 

Areia média 

e fina muito 

argilosa 

0-4 17 18 25 0 

5-8 18 19 28 5 

9-18 19 20 30 7,5 

19-41 20 21 32 10 

Argila 

porosa 

vermelha e 

amarela 

0-2 15 17 20 7,5 

3-5 16 17 23 15 

6-10 17 18 25 30 

≥10 18 19 25 30-70 

Argila 

siltosa pouco 

arenosa 

(terciário) 

0-2 17 18 20 7,5 

3-5 18 19 23 15 

6-10 19 19 24 20 

11-19 19 19 24 30 

20-30 20 20 25 40 

≥30 20 20 25 50 

Argila 

arenosa 

pouco siltosa 

0-2 15 17 15 10 

3-5 17 18 15 20 

6-10 18 19 18 35 

11-19 19 19 20 50 

≥20 20 20 25 65 

Silte arenoso 

pouco 

argiloso 

(residual) 

5-8 18 19 25 15 

9-18 19 20 26 20 

19-41 20 20 27 30 

≥41 21 21 28 50 
 

 

2.4.3 Peso específico 

Além dos valores de peso específico apresentados por Joppert (2007) para solos residuais na 

Tabela 2. 7, pode-se citar o trabalho de Godoy (1972), que apresenta uma correlação entre os 

valores de peso específico com os resultados do ensaio SPT para solos arenosos e argilosos em 

diferentes situações de umidade. Os valores estabelecidos por Godoy (1972) estão apresentados 

nas Tabela 2. 8 e Tabela 2.9. 
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Tabela 2. 8 – Peso específico de solos arenosos (Godoy, 1972) 

NSPT Compacidade 
γ (kN/m³) 

Areia seca Areia úmida Areia saturada 

<5 Fofa 
16 18 19 

5-8 Pouco compacta 

9-18 Medianamente 

compacta 
17 19 20 

19-40 Compacta 
18 20 21 

>40 Muito compacta 

 

Tabela 2. 9 – Peso específico de solos argilosos (Godoy, 1972) 

NSPT Consistência γ (kN/m³) 

<2 Muito mole 13 

3-5 Mole 15 

6-10 Média 17 

11-19 Rija 19 

21 Dura 21 

 

2.5 SOLUÇÕES DE ESTABILIZAÇÃO DE TALUDES RODOVIÁRIOS 

 

2.5.1 Análise de alternativas 

 

Busca-se avaliar nesse item as soluções de estabilização comumente aplicadas em taludes 

constituídos por solo, como é caso do talude de corte objeto de estudo desse trabalho. Esse 

talude está localizado em uma região de mata atlântica e possui em seu topo uma estrada vicinal. 

 

De forma geral, os processos de estabilização de taludes podem ser divididos em dois grandes 

grupos: aqueles que envolvem obras de contenção, como por exemplo, obras de atirantamento, 

muros de gravidade, aterro reforçado; e aqueles que não demandam obras de contenção, como 

a proteção superficial, sistema de drenagem interna e superficial e o retaludamento. 

 

Na Tabela 2. 10 são apresentadas as possíveis soluções de estabilização para taludes em solo 

indicadas pela GEO-RIO (2014). 
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Tabela 2. 10 – Soluções de estabilização para taludes em solo (GEO-RIO, 2014) 

Taludes em solo 

Retaludamento 

Drenagem e Proteção Superficial 

Estruturas de 

contenção 

Solo Grampeado 

Muro e talude de solo reforçado 

Estrutura 

ancoradas ou 

chumbadas 

Cortina 

Grelha 

Placa 

Muro chumbados 

Muros de peso 

Muro de gabiões 

Muro de sacos de solo cimento 

Muro de concreto ciclópico 

Muro de concreto armado 

Muro de pedra 

 

Para taludes rodoviários que já sofreram processos de instabilização diferentes técnicas estão 

disponíveis. No entanto, a adoção de soluções de baixo custo e que requerem baixa manutenção 

caracterizam-se como premissas normalmente estabelecidas por órgãos públicos responsáveis 

pela operação e manutenção de estradas vicinais. 

 

De forma geral, quando analisada apenas a área de escorregamento de um talude, a execução 

de retaludamento se apresenta como uma solução de baixo custo, visto que esse tipo de serviço 

faz uso de equipamentos comuns e mão-de-obra não especializa, sendo uma técnica conhecida 

por diversas empresas do estado. No entanto, somente a realização do retaludamento implicaria 

em uma grande movimentação de terra, principalmente através de serviços de corte, já que 

seriam necessárias inclinações mais suaves e consequentemente uma grande alteração da 

geometria da rodovia que está localizada no topo do talude. Como consequência dessa 

significativa movimentação de terra, cria-se a necessidade de maiores áreas licenciadas para 

bota-fora, que em regiões montanhosas e com áreas de preservação ambiental não se encontram 

facilmente disponíveis. 

 

A implantação da solução de solo grampeado por sua vez, se apresenta normalmente como uma 

técnica de custo superior quando comparada com a solução de retaludamento, porém, para 
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taludes rodoviários a aplicação dessa técnica implica em uma menor movimentação de terra, 

dada a possibilidade de adoção de maiores inclinações do talude.  

 

Considera-se também como alternativa a implantação de cortina atirantada. A mesma se 

apresenta no curto prazo como a solução de maior custo, no entanto, a longo prazo quando 

quantificado os custos de manutenção e a sua durabilidade, a mesma pode ser considerada como 

uma solução viável. Em taludes rodoviários que já perderam parte da estrutura das vias devido 

à escorregamento, a utilização dessa técnica permitiria a recomposição do traçado original da 

via existente e resultaria em uma menor movimentação de terra. 

 

Um resumo das vantagens e desvantagens das soluções consideradas para o talude em estudo 

encontra-se apresentado na Tabela 2. 11. 

 

Tabela 2. 11 – Vantagens e desvantagens de soluções de estabilização para o talude em estudo 

Solução Vantagens Desvantagens 

Retaludamento 

(Corte) 

Menor custo a curto prazo; 

Facilidade de execução; 

Mão de obra não especializada. 

Maior movimentação de terra, 

Necessidade de áreas para bota-fora; 

Alteração significativa de traçado da 

via existente. 

Solo Grampeado 

face de concreto 

projetado 

Menor custo a curto prazo; 

Maior velocidade na execução do 

reforço (grampos); 

Maior vida útil. 

Alteração do traçado da via existente; 

Uso de mão de obra especializada; 

Movimentação de terra significativa; 

Sistema de drenagem por barbacãs; 

Alto impacto visual. 

Solo Grampeado 

Verde 

Menor custo a curto prazo; 

Maior velocidade no revestimento 

da face; 

Baixo impacto visual. 

Alteração do traçado da via existente; 

Uso de mão de obra especializada; 

Movimentação de terra significativa; 

Manutenção periódica. 

Cortina 

Atirantada 

Maior vida útil; 

Baixa movimentação de terra; 

Uso do traçado original da via; 

Maior aproveitamento de área; 

Sem limitação de altura. 

Maior custo a curto prazo; 

Alto impacto visual; 

Uso de mão de obra especializada; 

Uso de equipamentos sofisticados. 

Manutenção especializada. 
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2.5.2 Solo grampeado  

 

De forma geral, a técnica de solo grampeado é caracterizada pela realização de inclusões 

semirrígidas no solo através da introdução de grampos, que são constituídos por barras de aço 

envolvidas por calda de cimento, no interior do maciço e a proteção da face do talude através 

de concreto projetado. As barras são normalmente introduzidas no terreno a partir de um pré-

furo, executado normalmente por uma perfuratriz, e em seguida envolvido por calda de cimento 

ao longo de todo o seu comprimento. Os grampos não são protendidos e a mobilização dos 

esforços se dá a partir das movimentações da massa de solo.  

 

Segundo GEO-RIO (2014) a técnica de solo grampeado, como uma estrutura de contenção, tem 

sido utilizada com sucesso no Brasil desde a década de 70 e diversos trabalhos já foram 

publicados sobre o assunto, podendo ser citados como referência os trabalhos mais recentes de 

Springer (2006), Lima (2007) e Silva e Ehrlich (2010).  

 

A técnica é regida pela norma NBR 16920-2 (ABNT, 2021), que define o solo grampeado como 

um tipo de estabilização temporária ou permanente, caracterizada pela introdução de reforços 

resistentes à tração, além do revestimento da face. Os reforços podem ser metálicos ou 

poliméricos e tem como objetivo resistir aos esforços e às deformações no interior do maciço, 

criando um sistema com melhores características mecânicas.  

 

O arranjo final da contenção em solo grampeado envolve a regularização do maciço de acordo 

com as inclinações apresentadas em projeto, a execução dos grampos, seja através de cravação 

ou perfuração, a instalação da drenagem interna e a proteção da face do talude.  

 

A norma NBR 16920-2 (ABNT, 2021) ressalta que a implantação de um sistema de drenagem, 

seja ele interno ou externo (superficial) é de suma importância para o bom desempenho de uma 

estrutura de contenção em solo grampeado. Nos casos em que a estrutura não contemple sistema 

de drenagem interna (geodrenos verticais na face, barbacãs e dreno sub-horizontal profundo) a 

mesma deve ser dimensionada considerando os esforços decorrentes da ação da água. 

 

Sabe-se que o revestimento da face do talude em concreto projetado é eficiente contra a ação 

das intempéries e de ambientes agressivos, sendo uma das abordagens mais comuns. Dentre as 

principais vantagens dessa solução de revestimento pode-se citar a flexibilidade, que permite 
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que a estrutura se acomode e absorva as deformações, a capacidade de mitigação de 

movimentos naturais e recuperação. Como desvantagem tem-se a preocupação com as trincas 

e desplacamento do concreto, além da necessidade de implantação dispositivos de drenagem 

que facilitem a saída da água, como os barbacãs.  

 

Atualmente tem-se tornado comum o uso do revestimento da face do talude com geomantas 

reforçadas aliadas à hidrossemeadura. Essa nova configuração fez com a técnica passasse a ser 

denominada solo grampeado verde. Essa solução apresenta como vantagem o melhor aspecto 

visual e menor impacto ambiental, já que a vegetação utilizada na face integra a paisagem local. 

No entanto, como desvantagem apresenta uma maior necessidade de ações de manutenção 

preventiva para evitar ou até mesmo corrigir qualquer formação de erosão ou falha dos 

dispositivos de drenagem do talude.  

 

De acordo com GEO-RIO (2014) a opção de revestimento da face por vegetação (solo 

grampeado verde) deve ocorrer quando não forem identificados riscos de deslizamentos 

superficiais e quando a inclinação dos taludes não for superior a 60°. 

 

2.5.3 Dimensionamento da estrutura de solo grampeado  

 

De acordo com a norma NBR 16920-2 (ABNT, 2021) a estrutura de solo grampeado deve ser 

dimensionada de forma que atenda aos critérios de segurança contra estados-limites últimos 

(ELU) e contra estados-limites de serviço (ELS). As verificações de estados-limites últimos 

(ELU) devem ser conduzidas através de análises de equilíbrio limite e/ou de tensão-

deformação. Programas computacionais permitem realizar essas análises considerando o solo 

grampeado como um bloco monolítico ou através da individualização da contribuição dos 

grampos.  

 

Os estados-limites últimos (ELU) que devem ser verificados, segundo a NBR 16920-2 (ABNT, 

2021), são descritos como: 

 

 Estabilidade interna ou mista, com a contribuição dos grampos; 

 Estabilidade geral e ruptura de fundo; 

 Arrancamento; 
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 Resistência à tração da armação do grampo; 

 Resistência estrutural à flexão do paramento e sua conexão com os grampos; 

 Resistência à punção; 

 Estabilidade local entre os grampos junto à face. 

 

Para a inserção nos modelos os grampos são normalmente pré-dimensionados de acordo com a 

altura máxima do talude a ser contido, sendo a partir de correlações empíricas que são realizadas 

as estimativas dos comprimentos dos grampos, sua densidade e os espaçamentos verticais e 

horizontais. Após o pré-dimensionamento, a estabilidade da estrutura é então validada através 

de modelos digitais. 

 

Autores como Bruce & Jewell (1986) apresentaram números baseados em correlações 

empíricas obtidas em alguns casos de obras em solo grampeado na França, Inglaterra e Estados 

Unidos que podem ser utilizadas nessas determinações para efeito de pré-dimensionamento. 

Segundo eles, três diferentes parâmetros são definidos: 

 

 A razão entre o comprimento do grampo e a altura do talude: L/H; 

 A área disponível na qual o atrito pode ser mobilizado: C.L/Sh.Hv; 

 A resistência do grampo comparada com a área que será reforçada: A/Sh.Hv. 

 

Onde: 

 

L = comprimento do grampo; 

H = altura da contenção; 

C = circunferência característica do furo no qual o grampo é colado e injetado; 

Sv e Sh = espaçamentos verticais e horizontais entre grampos respectivamente; 

A = área da seção transversal para o grampo cravado e diâmetro do grampo para grampos 

injetados. 

 

As correlações estabelecidas por Bruce & Jewell (1986) para o pré-dimensionamento da 

solução em solo grampeado são apresentadas na Tabela 2. 12. 
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Tabela 2. 12 - Índices característicos em obras internacionais em solo grampeado – solos 

granulares com inclinação superior a 80º 

Índice Relação 
Grampo 

Injetado 

Grampo 

Cravado 

Comprimento Lmax/H 0,5 a 0,8 0,5 a 0,6 

Contato CL/Sv.Sh 0,3 a 0,6 0,6 a 1,1 

Resistência A/Sv.Sh 0,4 a 0,8 1,3 a 1,9 

2.5.4 Resistência ao cisalhamento no contato solo-grampo 

A resistência ao cisalhamento no contato solo-grampo, denominada qs, é definida pelo anexo A 

da NBR 16920-2 (ABNT, 2021) como a “resistência do contato da superfície ligante-terreno 

ao longo do trecho injetado” e pode ser obtida através de ensaios prévios de arrancamento em 

região representativa do talude ou através de métodos semiempíricos.  

A resistência qs pode ser definida em função da força axial de tração máxima desenvolvida no 

grampo, o diâmetro do furo e o comprimento ancorado ou injetado do grampo, conforme 

apresentado na Equação 2.20. 

q
s

=
Tmax

π D Lb

Onde: 

Tmax = Força de arrancamento máxima, em kN;  

D = diâmetro do bulbo, em metros; 

qs = resistência ao cisalhamento, em kPa; 

Lb = comprimento do trecho injetado ou ainda o comprimento resistente. 

Para esse trabalho o valor da resistência qs foi estimado com base nas correlações de Ortigão 
e Palmeira (1992), Ortigão (1997), Springer (2006), Ribeiro (2011) e Lazarte et. al. (2015), 
as quais estão apresentadas nas Tabela 2. 13 e  Tabela 2. 14. 

(2.20) 
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Tabela 2. 13 – Correlações para a resistência ao cisalhamento no contato solo-grampo, qs  

Metodologia qs (kPa) Equação 

Ortigão e Palmeira, 1992 67 + 60 ln (NSPT) (2.21) 

Ortigão, 1997 50 + 7,5 NSPT (2.22) 

Springer, 2006 45,12 ln ( NSPT) – 14,99 (2.23) 

Ribeiro, 2011 c’ + 0,75 σv tg Φ’ (2.24) 

 

Tabela 2. 14 - Estimativa da resistência ao cisalhamento no contato solo-grampo, qs (Lazarte 

et. al., 2015) 

Material Método Construtivo Tipo de Solo/Rocha qs (kPa) 

Solos 

granulares/finos 

Perfuração rotativa 

Areia/pedregulho 100-180 

Silte arenoso 100-150 

Silte 60-75 

Solo residual 40-120 

Colúvio (+ finos) 75-150 

Grampos cravados 

Areia/pedregulho (pequeno 

cobrimento) 
190-240 

Areia/pedregulho (elevado 

cobrimento) 
280-430 

Colúvio 100-180 

Perfuração a trado 

Silte arenoso (aterro) 20-40 

Silte arenoso 55-90 

Silte argilo-arenoso 60-140 

"jet grouting" 
Areia 380 

Areia/pedregulho 700 

Solos coesivos 

Perfuração rotativa Silte argiloso/ Argila siltosa 35-50 

Grampos cravados Areia siltosa 90-140 

Perfuração a trado 

"Loess" 25-75 

Argila mole 20-30 

Argila rija 40-60 

Silte argiloso rijo 40-100 

Areia argilosa (calcárea) 90-140 

 

É imprescindível que a resistência ao cisalhamento no contato solo-grampo (qs) adotada seja 

confirmada através de ensaios de arrancamento a serem realizados em no mínimo 3 grampos 

ou 1% dos grampos executados especificamente para o ensaio (grampos de sacrifício) em região 

representativa no início das obras conforme as especificações do Anexo A da norma NBR 

16920-2 (ABNT, 2021). 
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2.5.5 Dimensionamento do aço  

 

A norma NBR 16920-2 (ABNT, 2021) aponta que na execução dos grampos cuidados 

adicionais devem ser tomados no tocante à corrosão das barras de aço, de forma que seja 

assegurado um desempenho ao longo da vida útil do grampo, que deve ser superior a 2 anos 

para grampos permanentes. Assim, devem ser previstos sistemas de proteção contra corrosão, 

como a consideração da diminuição do diâmetro útil do aço, a galvanização por imersão a 

quente ou a pintura industrial.  

 

Isso posto, as características das barras de aço a serem utilizados nos grampos são determinadas 

em função de sua carga de trabalho em relação a força de arrancamento ou força de tração 

máxima (Tmax), a qual é dada por: 

 

Tmax = π D q
s
 Lb                                                                                                                                 (2.25) 

 

Desta forma, para o dimensionamento do aço dos grampos é necessário determinar a força 

máxima de arrancamento que será mobilizada nos grampos. Assim, como a força de 

arrancamento é diretamente proporcional ao comprimento resistente de cada elemento passivo, 

têm-se: 

 

Q̅ =
π D q

s

e FS
 

                                                                                                                                 

Onde: 

 

�̅� = Força de arrancamento por metro de grampo, em kN/m; 

e = espaçamento entre os grampos; 

FS = fator de segurança do bulbo, considerado igual a 1,50.  

 

Dessa forma, a carga de trabalho do aço deve ser superior a força de arrancamento máxima 

atuante nos grampos para que não ocorra a ruptura do grampo por arrancamento. 

 

Segundo a norma NBR 16920-2 (ABNT, 2021), a resistência à tração de cálculo do grampo 

(Rtd) é determinada pela seguinte equação: 

(2.26) 
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Rtd=
Aútil ×fyk

γm

 

                                                                                                                               

Onde: 

 

Rtd = Resistência à tração de cálculo do grampo;  

Aútil = Área útil da armação; 

fyk = Tensão de escoamento característica do aço; 

γm = Coeficiente de minoração da resistência característica do aço igual a 1,15. 

 

A norma NBR 16920-2 (ABNT, 2021) também apresenta os valores de redução da área da 

armação por corrosão em função da vida útil da obra e da natureza do solo e do ambiente. A 

Tabela 2. 15 apresenta os valores estabelecidos pela norma supracitada. 

 

Tabela 2. 15 - Redução por corrosão superficial da armação de aço em função do meio e da 

vida útil – Espessura de sacrifício (Dimensões em milímetros) 

Meio Tipo de Solo 
Vida útil 

5 anos 25 anos 50 anos 

Não agressivo 

Solos naturais 0 0,30 0,60 

Aterros compactados (areia, 

silte, argila, etc.) 
0,09 0,35 0,60 

Aterros não compactados 

(areia, silte, argila, etc.) 
0,18 0,70 1,20 

Agressivo 

Solos naturais poluídos e 

regiões industriais 
0,15 0,75 1,50 

Solos naturais (pântano, turfa, 

solos orgânicos) 
0,20 1,00 1,75 

Aterros não compactados ou 

compactados (cinzas, escórias, 

etc.) 

0,50 2,00 3,25 

NOTA: Considera-se meio agressivo o solo que apresente pH igual ou menor a 5 ou solo 

orgânico. 

 

 

 

 

(2.27) 
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CAPÍTULO 3 

 
MATERIAIS E MÉTODOS 

 

3.1 ASPECTOS GERAIS E ESTUDO DE CASO 

 

O presente trabalho irá descrever a análise de estabilidade de um talude rodoviário através de 

métodos determinísticos e probabilístico e analisar a influência do uso dos parâmetros 

geotécnicos obtidos através das correlações com o ensaio SPT disponíveis na literatura 

geotécnica nacional e internacional. Para tanto serão utilizados dados do talude de corte 

localizado em uma estrada rural pavimentada no trecho entre a rodovia BR-262 e a Comunidade 

de Aracê no Município de Domingos Martins, Estado do Espírito Santo como estudo de caso. 

 

Na Figura 3. 9 pode-se visualizar a localização do talude rodoviário a ser analisado (E-01).   

 

 

Figura 3. 9 – Localização do talude rodoviário na Comunidade de Aracê 

 

Na Figura 3. 10 também pode-se visualizar a configuração atual do talude rodoviário em estudo. 
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Figura 3. 10 – Talude rodoviário na Comunidade de Aracê 

 

O talude rodoviário aqui denominado E-01 está localizado no lado esquerdo do trecho (Sentido 

Aracê), em uma curva acentuada. A região crítica do talude se estende por cerca de 16,00 m e 

possui altura máxima de aproximadamente 8,00 m. No local é possível identificar a ocorrência 

de escorregamento, onde parte do sistema de drenagem e pavimento da via já cedeu, sendo 

visível o depósito de escorregamento pretérito e a cicatriz de ruptura. A massa de solo deslocada 

encontra-se acomodada na via local existente logo abaixo do talude e com vegetação 

visualmente desenvolvida, indicando que o processo de escorregamento não é recente. No topo 

do talude E-01 também é possível notar a presença de sulcos profundos causados pela evolução 

do processo de erosão. 

 

O relatório da Defesa Civil do Estado do Espírito Santo através do Oficio nº 246/2020 - 

CEPDEC também alertou sobre a ocorrência de desestabilização do solo do talude aqui 

analisado, ressaltando ainda que o processo é acentuado no período de chuvas e que há 

possibilidade de ocorrência de novos deslizamentos no local. 

 

No que diz espeito à ocorrência de precipitação, o município de Domingos Martins, onde se 

encontra o talude em estudo, possui precipitação média anual de 1.363,7 mm, apresentando um 

período chuvoso entre os meses de outubro a abril, com um total de 1.195,8 mm, o que 

corresponde a 87,7 % do total acumulado anual e um período menos chuvoso entre os meses 

de maio a setembro, com um total de 167,9 mm que corresponde a 12,3 % do total (INCAPER, 

2020). 
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Dados de precipitação anual (1976 a 2019) da Estação Meteorológica de Domingos Martins 

localizada nas coordenadas: LAT: 20,383° S e LON: 41,050° W e altitude igual a 950 m podem 

ser verificados na Figura 3. 11. 

 

 

Figura 3. 11 – Série Histórica de Precipitação Anual em Domingos Martins (INCAPER, 

2021) 

 

A metodologia adotada no levantamento de dados necessários para as análises de estabilidade 

do talude em estudo tem como base as recomendações do Manual Técnico de Encostas (GEO-

RIO, 2014), o qual descreve as principais informações a serem levantadas para as análises de 

estabilidade de taludes. Tais informações estão descritas a seguir: 

 

 Topografia existente e/ou projetada; 

 Geologia/estratigrafia do local; 

 Parâmetros de solos: peso específico, ângulo de atrito e intercepto coesivo; 

 Condições de fluxo e infiltração; 

 Carregamentos externos. 

 

Isso posto, o desenvolvimento do trabalho tem início com a análise da geometria do talude 

através de levantamentos topográficos já realizados no local, com o intuito de determinar as 

seções de análises que irão compor o modelo. Tais seções serão determinadas com auxílio do 

software AutoCAD Civil 3D que permitirá a extração de dados da superfície do terreno. 

 

Cabe aqui salientar que devido a ocorrência de escorregamento no talude e a visível cicatriz de 
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ruptura, que muito se assemelha a uma superfície circular, buscou-se através da metodologia 

de retroanálise identificar graficamente a superfície com fator de segurança imediatamente 

próximo a 1,00 (condição de ruptura estabelecida na literatura geotécnica), visando também 

uma validação do modelo geológico-geotécnico e consequentemente a validação dos 

parâmetros geotécnicos adotados (peso específico, coesão, ângulo de atrito e coeficiente de 

poropressão Ru). 

 

Assim, para condução da retroanálise foi necessária a recomposição do talude relativo a 

geometria prévia ao escorregamento e a marcação da superfície de ruptura visível para que 

pudesse ser realizada a simulação. Essa recomposição foi realizada com base na análise da 

geometria das seções do talude adjacentes ao deslizamento levantadas topograficamente. 

 

Uma vez realizada a retroanálise e a validação dos parâmetros geotécnicos, será realizada em 

uma segunda etapa a análise de estabilidade das condições atuais do talude em estudo (após o 

escorregamento), que na prática tem como objetivo a avaliação do risco aos usuários da via, 

bem como o subsídio para a tomada de decisão quanto às ações de estabilização.  

 

Assim, os parâmetros obtidos através de correlações com o NSPT provenientes do resultado de 

duas sondagens do tipo SPT realizadas em uma seção do talude em estudo servirão de referência 

para as análises de estabilidade por métodos determinísticos. A análise determinística será 

baseada nos Métodos de Equilíbrio Limte de Fellenius (1936), Bishop Simplificado (1955), 

Janbu Simplificado (1973) e Morgenstern & Price (1965).  

 

Dentre as diversas correlações com os resultados do ensaio SPT apresentadas nesse trabalho 

para a determinação da coesão, o ângulo de atrito e peso específico serão utilizadas nas análises 

de estabilidade desse estudo as correlações NSPT de Godoy (1972), Décourt (1989), Teixeira 

(1996), Hatanaka & Uchida (1996), Joppert (2007) e Berbérian (2018).  

 

Também será realizada a análise de estabilidade em termos determinísticos e probabilístico da 

solução de estabilização adotada para o talude objeto de análise. Tal análise visa a validação da 

solução proposta com os parâmetros geotécnicos obtidos através das correlações com o ensaio 

SPT. 

 

Já a análise probabilística será baseada na Simulação de Monte Carlo. Nessa análise serão 
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consideradas três variáveis, o peso específico, a coesão e ângulo de atrito, que serão 

determinadas pelas correlações NSPT previamente citadas. Para essas variáveis será adotada a 

distribuição normal, já que são parâmetros, segundo estudos, tendem a ter uma distribuição 

deste tipo.  

 

Para avaliar a estabilidade do talude será utilizado o software Slide que permitirá determinar os 

fatores de segurança relacionados a uma superfície crítica de deslizamento, além probabilidade 

de ruptura. 

 

3.2 PROGRAMAS COMPUTACIONAIS  

 

Com o avanço da tecnologia é natural o surgimento de programas computacionais que permitem 

a realização de análises mais rigorosas, precisas e rápidas com soluções integradas e baseadas 

em métodos que antes a aplicação não era factível manualmente.  

 

Conforme mencionado anteriormente, a caracterização geométrica do talude em estudo é 

resultado analítico do software AutoCAD Civil 3D. A partir da criação de um modelo digital 

do terreno natural, determinado pela interpolação dos pontos provenientes do levantamento 

topográfico e a definição do eixo de projeto, que para esse estudo é o eixo da estrada vicinal no 

topo do talude, foi possível determinar no AutoCAD Civil 3D as seções que caracterizam a 

região crítica do talude. 

 

O software AutoCAD Civil 3D tem como base o programa AutoCAD, ambos criados pela 

Autodesk, porém o Civil 3D possui ferramentas que permitem o desenvolvimento de projetos 

através do tratamento de informações topográficas, geográficas, movimentação de terra, cálculo 

de volumes, além de análises hidráulicas e hidrológicas. O AutoCAD Civil 3D também oferece 

suporte para que o processo de BIM seja aplicado para diversos tipos de projetos de 

infraestrutura.  

 

Já para a aplicação dos métodos de Equilíbrio Limite, necessários a determinação dos fatores 

de segurança, far-se-á uso do software Slide da empresa Rocscience. O mesmo permite 

determinar o fator de segurança ou probabilidade de falha, de superfícies de ruptura circulares 

ou não circulares em solo. Através de rotinas integradas, o software Slide efetua a geração 

automática de superfícies críticas de deslizamento, oferecendo ainda diversas opções 

https://spbim.com.br/o-que-e-autocad/
https://spbim.com.br/o-que-e-o-bim/
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relacionadas à consideração de poropressões no interior do maciço. 

 

No programa Slide também é possível realizar análises probabilísticas de ruptura de taludes 

através da Simulação de Monte Carlo. Essas análises podem ser facilmente desenvolvidas 

quando a variabilidade dos parâmetros dos solos é conhecida. A abordagem mais comum é 

assumir uma distribuição normal com a adoção de valores médios e desvio padrão específico 

de cada parâmetro para a determinação da probabilidade de ruptura. 

 

3.3 INVESTIGAÇÕES GEOTÉCNICAS 

 

Para o talude objeto desse trabalho foram realizados um total de dois ensaios SPT, todos de 

acordo com o procedimento especificado na norma NBR 6484 (ABNT, 2020). 

 

É importante trazer à baila o que recomenda a norma NBR 11682 (ABNT, 2009) acerca das 

investigações de campo por métodos diretos. Segundo a norma, deve ser previsto um número 

mínimo de três sondagens por seção, de forma que seja possível identificar e caracterizar a 

estratigrafia do maciço. Já em relação a profundidade dos furos de sondagem, a norma também 

recomenda que os furos atinjam o substrato mais resistente do terreno, e se necessário seja 

realizado o avanço da rocha ou solo residual jovem com o emprego de sondagem rotativa. 

 

Já a norma NBR 16920-2 (ABNT, 2021) estabelece como investigação mínima mandatória para 

contenções em taludes com altura acima de 3 m a execução de dois furos de sondagem SPT por 

seção geotécnica, sendo a localização e profundidade dos furos estabelecidas à critério do 

projetista. 

 

Conforme descrito anteriormente, para esse estudo de caso a seção analisada foi definida com 

os resultados de dois furos de sondagem SPT, uma vez que não foi possível a realizar o terceiro 

furo na região central do talude por questões de segurança da equipe de campo.  

 

O número limitado de investigações de campo, bem como de ensaios laboratoriais se 

apresentam infelizmente como fatores comuns no desenvolvimento de projetos rodoviários. Tal 

característica pode ser explicada pela limitação de recursos destinados para esses serviços nos 

contratos com os órgãos públicos e instituições privadas. Em muitos casos, a falta de 

compreensão da importância desse tipo de investigação e a falta de conhecimento sobre as 
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quantidades mínimas requeridas por normas impedem que muitos projetos rodoviários, 

incluindo a estabilização de taludes, sejam desenvolvidos de forma adequada. 

 

Isso posto, as sondagens realizadas foram nomeadas SP-01 e SP-02, sendo o furo do SP-01 

localizado no topo do talude analisado, no bordo interno da estrada pavimentada. Já o furo SP-

02 está localizado no pé do talude, conforme pode ser visto na Figura 3. 12. 

 

 

Figura 3. 12 – Localização dos furos de sondagem SP-01 e SP-02 
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A realização de cada furo também pode ser visualizada nas Figura 3. 13 e Figura 3. 14. 

 

 

Figura 3. 13 – Realização da sondagem SP-01  

 

Figura 3. 14 – Realização da sondagem SP-02   

 

Na Tabela 3. 16 estão apresentadas as informações dos dois furos realizados. 

Tabela 3. 16 - Informações dos furos de sondagem SPT 

Identificação E  N  
Cota altimétrica 

(m) 

Profundidade 

(m) 

Nível d’água 

final 

SP-01 291.334,68 7.747.117,12 961,912 9,31 - 

SP-02 291.348,10 7.747.117,26 955,350 12,69 - 

Total (m) 58,73  

 

As duas sondagens realizadas indicam a presença de um perfil de solo residual maduro 

composto principalmente por argila arenosa e silte. Os resultados dessas investigações podem 
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ser vistos nos boletins de sondagem SPT apresentados no Anexo A desse trabalho. 

 

Através da localização dos furos de sondagem SPT na seção foi possível traçar o perfil 

estratigráfico do solo do talude. Dessa forma foram identificadas e caracterizadas todas as 

camadas do maciço e na sequência foi definido o NSPT médio de cada camada. A configuração 

dessa seção pode ser vista na Figura 3. 15. 

 

 

Figura 3. 15 – Perfil estratigráfico (Seção A-A’) 

 

3.4 DETERMINAÇÃO DOS PARÂMETROS GEOTÉCNICOS 

 

A definição dos parâmetros geotécnicos (peso específico, ângulo de atrito e coesão) de cada 

camada de solo identificada nas investigações geotécnicas tem como referência as correlações 

com os resultados do ensaio SPT descritas nesse trabalho.  

 

A determinação do ângulo de atrito em termos de tensões totais foi realizada considerando as 

correlações apresentadas por Godoy (1983), Teixeira (1996) e Berbérian (2018). Já para a 
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coesão em termos de tensões totais foram consideradas as correlações de Stroud (1974), 

Teixeira & Godoy (1996) e Décourt (1989).  

 

Assim, foram aplicadas minimamente duas correlações para cada parâmetro, sendo calculados 

os valores médios de NSPT de cada camada e a aplicação das correções quanto à energia (NSPT,72 

para NSPT,60) requerida em algumas correlações. Os valores ângulo de atrito e coesão em termos 

de tensões totais podem ser vistos nas Tabela 3.17 e Tabela 3.18. 

Tabela 3. 17 – Determinação do ângulo de atrito (º) por correlações 

Camada Material NSPT,72 NSPT,60 

Ângulo de atrito (°) 

Godoy 

(1983)  

Teixeira 

(1996)  

Berbérian 

(2018) 
Média 

1 Silte vermelho claro 5 5 30 25 22 26 

2 
Argila siltosa 

vermelha 
4 4 30 24 22 25 

3 Silte avermelhado 5 5 30 25 22 26 

4 
Argila arenosa 

amarela 
4 4 30 24 22 25 

5 
Argila pouco arenosa 

vermelha 
4 4 30 24 22 25 

6 Silte arenoso cinza 16 17 34 33 26 31 

7 
Silte pouco argiloso 

vermelho 
14 15 34 32 26 30 

8 Silte marrom e preto 21 23 37 36 29 34 

 

Tabela 3. 18 – Determinação da resistência não drenada (Su) por correlações 

Camada Material NSPT,72 NSPT,60 

Su (kPa) 

Stroud 

(1974)  

Teixeira & 

Godoy 

(1996)  

Décourt 

(1989) 
Média 

1 Silte vermelho claro 5 6 30 50 63 48 

2 
Argila siltosa 

Vermelha 
4 4 20 40 50 37 

3 Silte avermelhado 5 6 30 53 67 50 

4 
Argila arenosa 

amarela 
4 4 20 40 50 37 

5 
Argila pouco arenosa 

vermelha 
4 4 20 40 50 37 

6 Silte arenoso cinza 16 18 90 158 198 149 

7 
Silte pouco argiloso 

vermelho 
14 16 80 140 175 132 

8 Silte marrom e preto 21 25 125 214 268 202 

 



56 

 

Tendo em vista as recomendações do Manual Técnico de Encostas (GEO-RIO, 2014) quanto à 

condução de análises de estabilidade de taludes compostos por solos residuais não saturados 

em termos de tensões efetivas, optou-se por fazer uso dos parâmetros de ângulo de atrito efetivo 

e coesão efetiva nas análises de estabilidade do talude em estudo.  

 

Dessa forma, para a coesão em termos de tensões efetivas foram adotadas as correlações 

determinadas por Joppert (2007) e Berbérian (2018). Já para o ângulo de atrito interno em 

termos de tensões efetivas foram adotadas as correlações de Décourt (1989), Teixeira (1996) e 

Hatanaka & Uchida (1996). Apresentam-se nas Tabela 3. 19 e Tabela 3. 20 os parâmetros 

geotécnicos utilizados. 

Tabela 3. 19 – Determinação do ângulo de atrito efetivo por correlações 

Camada Material NSPT,72 NSPT,60 

Ângulo de atrito efetivo (°) 

Décourt 

(1989) 

Teixeira 

(1996)  

Hatanaka 

& Uchida 

(1996)  

Média 

1 Silte vermelho claro 5 5 27 26 29 27 

2 
Argila siltosa 

vermelha 
4 4 28 25 28 27 

3 Silte avermelhado 5 5 33 26 29 29 

4 
Argila arenosa 

amarela 
4 4 26 25 28 26 

5 
Argila pouco arenosa 

vermelha 
4 4 26 25 28 26 

6 Silte arenoso cinza 16 17 36 35 36 36 

7 
Silte pouco argiloso 

vermelho 
14 15 35 34 35 35 

8 Silte marrom e preto 21 23 37 38 39 38 

Tabela 3. 20 – Determinação de coesão efetiva por correlações 

Camada Material NSPT,72 NSPT,60 

c' (kPa) 

Berbérian 

(2018) 

Joppert 

(2007) 
Média 

1 Silte vermelho claro 5 6 14 5 10 

2 Argila siltosa vermelha 4 4 11 15 13 

3 Silte avermelhado 5 6 15 5 10 

4 Argila arenosa amarela 4 4 11 15 13 

5 
Argila pouco arenosa 

vermelha 
4 4 11 15 13 

6 Silte arenoso cinza 16 18 45 20 33 

7 
Silte pouco argiloso 

vermelho 
14 16 40 20 30 

8 Silte marrom e preto 21 25 61 30 46 
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Cabe salientar que tendo em vista a grande variação encontrada nas correlações de 

determinação da coesão efetiva por Berbérian (2018) e por Joppert (2007), foram conduzidas 

análises distintas com a utilização dos valores adotas por cada autor.  

 

Para o peso específico foram adotadas as correlações estabelecidas por Godoy (1972) para solos 

argilosos e arenosos, além da correlação de Joppert (2007) para solos residuais. Os valores 

adotados podem ser vistos na Tabela 3. 21. 

Tabela 3. 21 – Determinação do peso específico por correlações 

Camada Solo NSPT,72 NSPT, 60 

Peso específico (kN/m³) 

Joppert 

(2007) 

Godoy - 

Solos 

arenosos 

(1972) 

Godoy - 

Solos 

argilosos 

(1972) 

Média 

1 Silte vermelho claro 5 6 18  - 15 17 

2 
Argila siltosa 

Vermelha 
4 4 18  - 15 17 

3 Silte avermelhado 5 6 18 -  15 17 

4 
Argila arenosa 

amarela 
4 4 17 18 15 17 

5 
Argila pouco arenosa 

vermelha 
4 4 18 18 15 17 

6 Silte arenoso cinza 16 18 19 19 19 19 

7 
Silte pouco argiloso 

vermelho 
14 16 19  - 19 19 

8 Silte marrom e preto 21 25 20  - 21 21 

 

Além dos parâmetros geotécnicos acima mencionados, foi considerada nas análises de 

estabilidade uma sobrecarga de 20 kPa uniformemente distribuída relativa à carga móvel na 

região da pista existente na crista do talude, conforme orientações da norma NBR 11682 

(ABNT, 2009). 

 

Cabe ainda salientar que a saturação das camadas de solo mais superficiais (01, 02, 03, 04 e 05) 

foi simulada através do parâmetro de poropressão Ru, sendo adotado um valor de Ru = 0,25 

para um talude praticamente saturado.  

 

Para a análise probabilística foram utilizados valores de média, coeficiente de variação e desvio 

padrão para o peso específico, a coesão efetiva e o ângulo de atrito efetivo do solo através de 

análises estatísticas dos parâmetros obtidos através das correlações supracitadas.  
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Os parâmetros resultantes da análise estatística que serão utilizados na análise probabilística 

estão apresentados nas Tabela 3. 22, Tabela 3. 23 e Tabela 3. 24. 

  

Tabela 3. 22 – Parâmetros (coesão efetiva) a serem utilizados na análise probabilística 

Camada Solo 

Análise estatística da coesão efetiva c’ (kPa) 

c' médio 
Desvio 

Padrão  
cov 

c’ 

mínimo 

c’ 

máximo 

1 Silte vermelho claro 10 4,64 48,1% 0 19 

2 
Argila siltosa 

Vermelha 
13 1,79 13,5% 10 17 

3 Silte avermelhado 10 5,12 50,6% 0 20 

4 
Argila arenosa 

amarela 
13 1,79 13,5% 10 17 

5 
Argila pouco arenosa 

vermelha 
13 1,79 13,5% 10 17 

6 Silte arenoso cinza 33 12,57 38,6% 7 58 

7 
Silte pouco argiloso 

vermelho 
30 10,00 33,3% 10 50 

8 Silte marrom e preto 46 15,57 34,2% 14 77 

 

Tabela 3. 23 – Parâmetros (ângulo de atrito efetivo) a serem utilizados na análise 

probabilística 

Camada Solo 

Análise estatística do ângulo de atrito efetivo (º) 

Ângulo 

de atrito 

médio  

Desvio 

Padrão  
cov 

Ângulo de 

atrito 

mínimo  

Ângulo de 

atrito 

máximo  

1 Silte vermelho claro 27 1,16 4,3% 25 30 

2 
Argila siltosa 

Vermelha 
27 1,48 5,5% 24 30 

3 Silte avermelhado 29 2,90 9,9% 23 35 

4 
Argila arenosa 

amarela 
26 1,25 4,8% 24 29 

5 
Argila pouco arenosa 

vermelha 
26 1,25 4,8% 24 29 

6 Silte arenoso cinza 36 0,43 1,2% 35 37 

7 
Silte pouco argiloso 

vermelho 
35 0,54 1,5% 34 36 

8 Silte marrom e preto 38 0,79 2,1% 37 40 
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Tabela 3. 24 – Parâmetros (peso específico) a serem utilizados na análise probabilística 

Camada Solo 

Análise estatística do peso específico médio 

Peso 

específico 

médio  

Desvio 

Padrão  
cov 

Peso 

específico 

médio 

mínimo  

Peso 

específico 

médio 

máximo  

1 Silte vermelho claro 17 1,50 9,1% 14 20 

2 
Argila siltosa 

Vermelha 
17 1,50 9,1% 14 20 

3 Silte avermelhado 17 1,50 9,1% 14 20 

4 
Argila arenosa 

amarela 
17 1,25 7,5% 14 19 

5 
Argila pouco arenosa 

vermelha 
17 1,41 8,3% 14 20 

6 Silte arenoso cinza 19 0,00 0,0% 19 19 

7 
Silte pouco argiloso 

vermelho 
19 0,00 0,0% 19 19 

8 Silte marrom e preto 21 0,50 2,4% 20 22 

 

 

3.5 FATOR DE SEGURANÇA MÍNIMO 

 

De acordo com os critérios estabelecidos na norma NBR 11682 (ABNT, 2009) e com as 

características do talude rodoviário em estudo foi possível definir o nível de segurança como 

médio para perda de vidas humanas, já que se trata de uma via vicinal com média movimentação 

e permanência de pessoas e nível de segurança também médio para danos materiais e 

ambientais. Com base nessas análises obtém-se para o talude em estudo um fator de segurança 

mínimo igual a 1,4. 

 

3.6 SOLUÇÃO DE ESTABILIZAÇÃO 

 

Dentre as técnicas disponíveis para a resolução do problema de instabilidade do talude 

rodoviário em estudo, foi definido como solução de estabilização a combinação de obras de 

retaludamento e contenção em solo grampeado verde. Essa combinação de soluções estará 

também acompanhada por sistema de drenagem interna e externa. 

 

A configuração da solução adotada para o talude em estudo pode ser vista de forma detalhada 

na Figura 3. 16. 
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Figura 3. 16 – Solução de estabilização adotada  

 

Conforme apresentado na Figura 3. 16, para a aplicação da solução de solo grampeado fez-se 

necessária a conformação do talude existente, tendo em vista o deslizamento já ocorrido e a 

massa de solo solta acumulada no local. Assim, foi considerada uma conformação do talude 

com inclinação igual a 1:1,1 (HxV), sendo esta a inclinação referente a menor interferência na 

geometria da via existente.  

 

A solução de estabilização adotada para o talude em estudo também será analisada nesse 

trabalho, tendo como objetivo a validação da solução com base nos parâmetros geotécnicos do 

solo obtidos através das correlações com o ensaio SPT.  

 

De forma geral, os parâmetros a serem considerados nas análises de estabilidade para contenção 

do talude em estudo com solo grampeado descrevem-se como: 

 

 Diâmetro do bulbo: 0,10 m; 

 Espaçamento horizontal e vertical entre os grampos: 1,5 m; 

 Comprimento dos grampos do talude: 8,0 m para todos os grampos; 

 Direção: ângulo de inclinação do grampo com a horizontal igual e 20°; 

 Resistência característica do aço: barras de aço CA – 50 com 25 mm de diâmetro (área da 

seção transversal igual a 0,000491 m²)  
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 Carga de trabalho do aço: 203,04 kN, considerando uma armação de 25 mm em um meio 

não agressivo e uma vida útil de 50 anos; 

 Resistência ao cisalhamento da barra estrutural: desconsiderada; 

 Resistência mínima da interface solo-grampo – parâmetro qs: 85 kPa. 

 

Conforme citado anteriormente, para esse trabalho o valor da resistência qs foi determinada 

considerando as correlações de Ortigão e Palmeira (1992), Ortigão (1997), Springer (2006), 

Ribeiro (2011) e Lazarte et. al. (2015).  

 

Com base nessas metodologias estimou-se a resistência ao arrancamento qs inicialmente em 80 

kPa, sendo este um valor médio entre as formulações de Ortigão e Palmeira (1992), Ortigão 

(1997), Springer (2006), Ribeiro (2011) e Lazarte et al. (2015). Os resultados encontrados em 

cada metodologia estão apresentados na Tabela 3. 25. 

 

Tabela 3. 25 – Determinação da resistência ao cisalhamento no contato solo-grampo, qs  

Metodologia Solo predominante Parâmetro de análise qs (kPa) 

Ortigão e Palmeira, 1992 

Silte avermelhado 

Camada 03 

 

NSPT = 5 163,57 

Ortigão, 1997 NSPT = 5 87,50 

Springer, 2006 NSPT = 5 57,63 

Ribeiro, 2011 
c’ = 5 kPa Φ’ =29º γ=17 kN/m³ 

Ponto médio = 6,00m 
47,40 

Lazarte et al., 2015 
Solo = Silte  

Perfuração = Rotativa 
75 

 

É importante salientar que o valor mínimo de resistência da interface solo-grampo (qs) 

considerado deve ser sempre validado através de ensaios de arranchamento, que devem 

realizados no início da obra de contenção, conforme procedimento descrito no anexo A da 

norma NBR 16920-2 (ABNT, 2021). 
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CAPÍTULO 4 

 
RESULTADOS E ANÁLISES 

 

4.1 ANÁLISE DETERMINÍSTICA 

 

4.1.1 Retroanálise 

 

Apresenta-se inicialmente os resultados da retroanálise realizada através do software Slide para 

o talude em estudo que já sofreu processo de escorregamento. A retroanálise teve como objetivo 

a validação dos parâmetros geotécnicos: peso específico, coesão, ângulo de atrito e as condições 

de saturação. Para isso buscou-se identificar todas as condições necessárias para que o fator de 

segurança na cicatriz de ruptura existente se aproximasse de 1,00.  

 

Na condução da retroanálise adotou-se para as camadas de solo do talude os valores de coesão 

efetiva determinados por duas correlações distintas: Berberian (2018) e Joppert (2007). Já para 

os demais parâmetros (ângulo de atrito efetivo e peso específico), tendo em vista a baixa 

variação, foram adotados os valores médios obtidos através da aplicação das correlações 

apresentadas nesse trabalho. Os valores obtidos para esses parâmetros estão apresentados na 

Tabela 4. 26. 

Tabela 4. 26 – Parâmetros geotécnicos para retroanálise 

Camada Solo 

Parâmetros geotécnicos utilizados 

Peso 

específico 

(kN/m³) 

c’ 

Berbérian 

(2018) 

c’ 

Joppert 

(2007) 

Ângulo de 

Atrito 

médio (°)  

Coeficiente 

Ru 

1 Silte vermelho claro 17 14 5 27 0,25 

2 
Argila siltosa 

Vermelha 
17 11 15 27 0,25 

3 Silte avermelhado 17 15 5 29 0,25 

4 Argila arenosa amarela 17 11 15 26 0,25 

5 
Argila pouco arenosa 

vermelha 
17 11 15 26 0,25 

6 Silte arenoso cinza 19 45 20 36 0,0 

7 
Silte pouco argiloso 

vermelho 
19 40 20 35 0,0 

8 Silte marrom e preto 21 61 30 38 0,0 
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Subsequentemente as análises de estabilidade foram realizadas com a aplicação dos métodos 

de Equilíbrio Limite descritos nesse trabalho, os quais resultaram nos seguintes valores de fator 

de segurança: 

Tabela 4. 27 – Fatores de segurança obtidos pela retroanálise 

Método 
FS  

c’ Berbérian (2018) 

FS 

c’ Joppert (2007)  

Fellenius (1936) 2,124 1,193 

Bishop Simplificado (1955) 2,046 1,068 

Janbu Simplificado (1973) 1,920 1,068 

Morgenstern & Price (1965) 2,025 1,069 

 

É possível observar que os fatores de segurança obtidos com a adoção da coesão efetiva pela 

correlação de Joppert (2007) se aproximam da unidade, indicando assim a convergência 

requerida na retroanálise. Já a análise de estabilidade com a adoção dos valores de coesão 

efetiva por Berbérian (2018) apresenta fatores de segurança significativamente maior que 1,00, 

não havendo convergência.  

 

Quando analisadas as variações de fator de segurança pelos métodos, observa-se que o método 

de Fellenius (1936) nos dois cenários de coesão apresenta os maiores valores (FS = 2,124 e FS 

= 1,193), sendo aqui o método menos conservador. Contudo, tendo em vista a convergência 

dos demais métodos utilizados com a adoção de coesão efetiva por Joppert (2007), adotou-se 

as condições estabelecidas nesse cenário como aquelas a serem adotadas no modelo de análise 

de estabilidade do talude em sua condição atual. 

 

Apesar das diferentes considerações inerentes aos métodos de Janbu Simplificado (1973) e 

Morgenstern & Price (1965), no cenário onde adotou-se os valores de coesão efetiva por Joppert 

(2007), os fatores de segurança obtidos pelos dois métodos apresentam valores iguais 

(FS=1,068), sendo este o valor mais próximo da unidade. 

 

Os resultados gráficos da retroanálise através do software Slide podem ser visualizados no 

Apêndice A desse trabalho.  
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4.1.2 Análise das condições geométricas atuais 

 

De posse dos resultados da retroanálise foi possível validar os parâmetros geotécnicos a serem 

utilizados para a análise de estabilidade das condições geométricas atuais do talude (após a 

ocorrência do deslizamento) através do software Slide. Assim, foram aplicados os métodos 

determinísticos mencionados nesse trabalho com o intuito de definir através de parâmetros 

obtidos pelas correlações com o ensaio SPT o quão próximo da ruptura o mesmo se encontra. 

 

Para essa nova análise foram considerados os parâmetros geotécnicos apresentados na Tabela 

4. 28. 

Tabela 4. 28 – Parâmetros geotécnicos considerados 

Camada Solo 

Parâmetros geotécnicos  

Peso 

específico 

(kN/m³) 

c’ 

Joppert 

(2007) 

Ângulo de 

Atrito (°)  

Coeficiente 

Ru 
Sobrecarga 

(kPa) 

1 Silte vermelho claro 17 5 27 0,25 20 

2 Argila siltosa Vermelha 17 15 27 0,25 20 

3 Silte avermelhado 17 5 29 0,25 20 

4 Argila arenosa amarela 17 15 26 0,25 20 

5 
Argila pouco arenosa 

vermelha 
17 15 26 0,25 20 

6 Silte arenoso cinza 19 20 36 0,0 20 

7 
Silte pouco argiloso 

vermelho 
19 20 35 0,0 20 

8 Silte marrom e preto 21 30 38 0,0 20 

 

Com a aplicação dos parâmetros geotécnicos apresentados acima obteve-se os seguintes fatores 

de segurança: 

Tabela 4. 29 – Fatores de segurança para as condições atuais do talude 

Método FS  

Fellenius (1936) 1,204 

Bishop Simplificado (1955) 1,262 

Janbu Simplificado (1973) 1,191 

Morgenstern & Price (1965) 1,259 

 

Nota-se que o maior fator de segurança foi obtido com a aplicação do método determinístico 
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de Bishop Simplificado (1955), sendo o método menos conservador. Já o método de Janbu 

Simplificado (1973) gerou o menor valor de fator de segurança.  

 

Percebe-se também uma significativa proximidade entre os valores encontrados pelos métodos 

de Bishop Simplificado (1955) e Morgenstern & Price (1965). Os métodos apresentam como 

diferença de metodologia a direção da força resultante entre as fatias. Enquanto Bishop 

Simplificado (1955) assume que a resultante das forças entre fatiais é horizontal, para 

Morgenstern & Price (1965) a direção da resultante das forças entre fatias é definida usando 

uma função arbitraria f (x). 

 

De forma geral, as análises de estabilidade demonstraram que para as condições geométricas 

atuais e para as condições de saturação definidas na retroanálise, os fatores de segurança 

apresentam valores inferiores ao valor mínimo estabelecido pela NBR 11682 (ABNT, 2009), 

que é igual a 1,4. 

 

A identificação dessa situação crítica através da condução da análise de estabilidade se 

apresenta como um subsídio para a tomada de decisão de órgãos públicos responsáveis pela 

conserva, fiscalização e operação de rodovias, quanto à necessidade de ações de estabilização 

do talude.  

 

Os resultados gráficos das análises de estabilidade também podem ser visualizados no Apêndice 

A desse trabalho. 

 

4.1.3 Análise da estrutura de contenção 

 

Com a validação dos parâmetros geotécnicos de cada camada de solo identificada no talude e a 

definição da solução de estabilização adotada, realizou-se a análise de estabilidade da condição 

final do talude, buscando avaliar o impacto da utilização dos parâmetros geotécnicos obtidos 

através de correlações com o NSPT na estabilidade do mesmo. 

 

As análises de estabilidade foram então conduzidas por meio do software Slide, onde foi 

possível realizar a inserção de grampos (suporte do tipo Soil Nail) com as características 

definidas no item 3.6 desse trabalho. Os resultados dessas análises estão apresentados na Tabela 

4. 30. 
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Tabela 4. 30 – Fatores de segurança obtidos para a solução de estabilização 

Método FS  

Fellenius (1936) 1,277 

Bishop Simplificado (1955) 1,302 

Janbu Simplificado (1973) 1,222 

Morgenstern & Price (1965) 1,434 

 

Os fatores de segurança encontrados nas análises indicam que para o Morgenstern & Price 

(1965) o talude rodoviário em estudo atinge nível de segurança compatível com o estabelecido 

pela NBR 11682 (ABNT, 2009), que para as características do talude em estudo admite fator 

de segurança mínimo igual a 1,4.  

 

Já os métodos de Fellenius (1936), Bishop Simplificado (1955) e Janbu Simplificado (1973) 

apresentaram fatores de segurança abaixo do valor mínimo estabelecido pela NBR 11682 

(ABNT, 2009), conforme pode ser visto nos resultados gráficos apresentados no Apêndice A 

desse trabalho. 

 

4.2 ANÁLISE PROBABILÍSTICA 

 

4.2.1 Análise das condições geométricas atuais 

 

Nesse item são apresentados os resultados dos cálculos das porcentagens de ruptura (Pf %) e 

dos índices de confiabilidade (β) pela Simulação de Monte Carlo determinados com o auxílio 

do software Slide para as condições geométricas atuais do talude. 

 

Vale salientar que as análises probabilísticas foram baseadas na inserção no software Slide dos 

fatores de média e intervalos de valores máximos e mínimos de peso específico e ângulo de 

atrito efetivo de cada camada de solo obtidos através das diferentes correlações com os 

resultados do ensaio SPT.  

 

Já para a coesão efetiva foram adotados os valores obtidos pela correlação de Joppert (2007), a 

qual foi validada por meio da retroanálise. Já os parâmetros estatísticos, como o desvio padrão 

e o coeficiente de variação foram adotados os mesmos valores obtidos pelo tratamento dos 
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valores médios das demais correlações adotadas para a coesão efetiva. Os valores referentes a 

coesão efetiva inseridos no programa podem ser vistos na Tabela 4.31. 

 

Tabela 4. 31 – Parâmetros de coesão efetiva a serem utilizados na análise probabilística 

Camada Solo 

Análise estatística da coesão efetiva c’ (kPa) 

Joppert 

(2007) 

Desvio 

Padrão  
cov 

c’ 

mínimo 

c’ 

máximo 

1 Silte vermelho claro 5 4,64 48,1% 0 14 

2 
Argila siltosa 

Vermelha 
15 1,79 13,5% 11 19 

3 Silte avermelhado 5 5,12 50,6% 0 15 

4 
Argila arenosa 

amarela 
15 1,79 13,5% 11 19 

5 
Argila pouco arenosa 

vermelha 
15 1,79 13,5% 11 19 

6 Silte arenoso cinza 20 12,57 38,6% 0 45 

7 
Silte pouco argiloso 

vermelho 
20 10,00 33,3% 0 40 

8 Silte marrom e preto 30 15,57 34,2% 0 61 

 

Cabe ainda frisar que para alguns materiais os valores mínimos da coesão efetiva foram 

considerados como nulo, devido à alta variação dos resultados encontrados com o uso das 

correlações, que em um intervalo de duas vezes o desvio padrão, gerou valores negativos para 

a coesão, fato que não representa a realidade. Assim, com a aplicação da metodologia 

anteriormente apresentada determinou-se os resultados numéricos da análise probabilística, os 

quais podem ser visualizados na Tabela 4. 32. 

 

Tabela 4. 32 – Resultados numéricos da análise probabilística 

Simulação de Monte 

Carlo 

Fellenius 

(1936) 

Bishop 

Simplificado 

(1955) 

Janbu 

Simplificado 

(1973) 

Morgenstern 

& Price 

(1965) 

FS Determinístico 1,204 1,262 1,191 1,259 

Média de FS 1,418 1,487 1,386 1,481 

β - Distribuição Normal 2,499 2,791 2,510 2,766 

β - Distribuição 

Lognormal 
2,913 3,335 2,896 3,298 

Pf (%) 0,040 (1/2500) 0,010 (1/10000) 0,070 (1/1420) 0,020(1/5000) 

Número de análises 10000 10000 10000 10000 
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Os resultados da análise probabilística mostraram que as probabilidades de ruptura (Pf) 

determinadas pela Simulação de Monte Carlo para os diferentes métodos de Equilíbrio Limite 

apresentaram valores variando de 1,00E-04 a 7,00E-04. 

 

Também é possível verificar uma pequena diferença nos índices de confiabilidade (β) para cada 

método adotado, todos superiores a 2,0. Tendo em vista a relação inversa entre o índice de 

confiabilidade e a probabilidade de ruptura, tem-se consequentemente o método de 

Morgenstern & Price (1965) o método com o maior índice de confiabilidade (β = 2,766). 

 

O gráfico da relação entre o fator de segurança e a probabilidade de ruptura acumulada pelo 

método de Morgenstern & Price (1965) pode ser vista na Figura 4.17. 

 

 

Figura 4. 17 – Fator de segurança/Probabilidade acumulada Morgenstern & Price (1965) 

 

Quando comparados com os valores de referência estabelecidos US Army Corpos of Engineers 

(1995) e ainda por El-Ramly (2001), é possível notar que pelos métodos de Bishop Simplificado 

(1955) e Morgenstern & Price (1965) apresentam probabilidade de ruptura relativamente 

menor, bem como maior índice de confiabilidade, porém em todos os métodos as análises estão 

enquadradas em um nível de desempenho considerado como acima da média, evidenciando a 

mediana confiabilidade nos resultados. 

 

Outro ponto importante a ser levantado é significativa diferença encontrada entre os valores do 
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fator de segurança da superfície crítica pelos métodos determinísticos e os valores de fator de 

segurança (médio) encontrado nos histogramas de frequência pela análise probabilística, o que 

é evidenciado pelas significativas probabilidades de ruptura e índices de confiabilidade 

encontrados.  

 

Apresenta-se na Figura 4. 18 como resultado gráfico das análises probabilísticas a função 

densidade que relaciona o fator de segurança e a sua frequência relativa pelo método 

Morgenstern & Price (1965).  

 

É notório no gráfico apresentado na Figura 4. 18 que os valores extremos resultantes da grande 

variação dos valores encontrados pelas correlações utilizadas para a determinação dos 

parâmetros geotécnicos não resultaram na simetria característica dos histogramas da 

distribuição normal, se assemelhando a uma distribuição lognormal, que ocorre sempre que o 

logaritmo de uma variável aleatória for normalmente distribuído. 

 

 

Figura 4. 18 – Função densidade por Morgenstern & Price (1965) 

 

Além desses dados, apresenta-se na Figura 4. 19 o gráfico estatístico que expressa a 

convergência do fator de segurança médio pelos métodos determinísticos utilizados de acordo 

com o número de simulações realizadas.  Através desses resultados é possível observar que para 

todos os métodos de Equilíbrio Limite aplicados a partir de 6.000 simulações os valores de fator 
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de segurança médio avaliados tendem à estabilização. Esse número de simulações é menor que 

o valor incialmente determinado para esse trabalho que é de 10.000 simulações. 

 

Figura 4. 19 – Convergência do Fator de Segurança médio por Morgenstern & Price (1965)  

 

Com o uso do software Slide também foi possível realizar uma análise de sensibilidade para 

cada método determinístico utilizado. Através desse tipo de análise é possível determinar qual 

a contribuição individual das variáveis de entrada de um problema sobre sua variável resposta. 

Assim, para esse trabalho essa ferramenta permitiu determinar os parâmetros geotécnicos de 

entrada (ângulo de atrito efetivo e coesão efetiva) que mais influenciam no fator de segurança 

e consequentemente na estabilidade do talude em estudo. 

 

Os gráficos de sensibilidade determinados para cada método determinístico permitem afirmar 

que as variáveis que mais influenciam na estabilidade do talude, em todos os métodos, são: 

ângulo de atrito efetivo e a coesão efetiva do silte avermelhado localizado na Camada 03. Essa 

situação ocorre pelo fato dos métodos de Equilíbrio Limite considerarem nos cálculos os 

parâmetros do solo da fatia analisada, e a interação entre fatias adjacentes, onde a presença do 

Silte avermelhado se faz significante. 

 

Na figura 4. 20 apresenta-se o resultado da análise de sensibilidade encontrado pelo método de 

Morgenstern & Price (1965) 
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Figura 4. 20 – Análise de sensibilidade por Morgenstern & Price (1965) 

 

Em todos os métodos aplicados também pode-se observar que a coesão efetiva exerce influência 

significante maior no fator de segurança que o ângulo de atrito efetivo, indicando assim a 

importância de realização de ensaios que caracterizem de forma correta esse parâmetro.  

 

De forma geral, nota-se que as correlações com a coesão efetiva e o ensaio SPT para solos 

residuais são limitadas na literatura geotécnica, uma vez que a heterogeneidade desses solos é 

grande e a determinação de uma correlação única que represente esse material pode induzir em 

erros nas análises de estabilidade. 

 

4.2.2 Análise da estrutura de contenção 

 

Nesse item são apresentados os resultados dos cálculos das porcentagens de ruptura (Pf %) e 

dos índices de confiabilidade (β) pela Simulação de Monte Carlo para a solução de contenção 

determinada para o talude em estudo 

 

Assim, com a aplicação da metodologia anteriormente e as características da solução de solo 

grampeado apresentada determinou-se os resultados numéricos da análise probabilística, os 

quais podem ser visualizados na Tabela 4. 33. 
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Tabela 4. 33 – Resultados numéricos da análise probabilística para solução de estabilização 

Simulação de Monte Carlo 
Fellenius 

(1936) 

Bishop 

Simplificado 

(1955) 

Janbu 

Simplificado 

(1973) 

Morgenstern 

& Price 

(1965) 

FS Determinístico 1,277 1,302 1,222 1,434 

Média de FS 1,457 1,481 1,369 1,583 

 β - Distribuição Normal 3,138 3,273 3,133 3,154 

 β - Distribuição Lognormal 3,725 3,918 3,614 3,889 

Pf (%) 0,000 0,000 0,000 0,000 

Número de análises 10000 10000 10000 10000 

 

Os resultados da análise probabilística mostraram que as probabilidades de ruptura (Pf %) 

determinadas pela Simulação de Monte Carlo apresentaram valores extremamente baixos, com 

resultados iguais a 0,000% para todos os métodos nas 10.000 superfícies válidas analisadas. 

Também é possível verificar uma pequena diferença nos índices de confiabilidade (β) para cada 

método adotado, todos superiores a 3,0.  

 

O gráfico da relação entre o fator de segurança e a probabilidade de ruptura acumulada pelo 

método de Morgenstern & Price (1965) pode ser vista na Figura 4.21. 

 

 

Figura 4. 21 – Fator de segurança/Probabilidade acumulada Morgenstern & Price (1965) 
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CAPÍTULO 5
 

CONCLUSÃO 

 

O estudo da estabilidade do talude rodoviário na Comunidade e Aracê com o uso de parâmetros 

geotécnicos em termos de tensões efetivas obtidos por correlações NSPT demonstrou a 

dificuldade e as incertezas inerentes à modelagem de solos residuais quando não se dispõe de 

resultados de ensaios específicos de laboratório. 

 

A retroanálise realizada para validação dos parâmetros geotécnicos indicaram que os valores 

de coesão efetiva obtidos pela correlação estabelecida por Joppert (2007) proporcionram a 

convergência do fator de segurança para a unidade e por esse motivo essa correlação, que foi 

originalmente estabelecida para solos residuais, se apresentou como a mais apropriada para a 

condução das demais análises de estabilidade do talude. Já os valores dos demais parâmetros, 

como o ângulo de atrito efetivo e o peso específico, não apresentaram grandes variações em 

relação aos resultados obtidos pelas diversas correlações existentes e por esse motivo o uso de 

um valor médio entre as correlações foi suficiente para que a situação de convergência para o 

fator de segurança igual a unidade na retroanálise fosse alcançada.  

 

Para as condições geométricas atuais do talude, os métodos determinísticos de Fellenius (1936), 

Bishop Simplificado (1955), Janbu Simplificado (1973) e Morgenstern & Price (1965) 

apresentaram fatores de segurança abaixo dos valores estabelecidos pela norma NBR 11682 

(ABNT, 2009), indicando a situação crítica em que o mesmo se encontra. Já as análises 

probabilísticas realizadas através da Simulação de Monte Carlo indicaram um nível de 

desempenho acima da média, indicando a razoabilidade de confiança dos resultados. 

 

A análise de sensibilidade se mostrou efetiva ao demonstrar que a coesão efetiva e o ângulo de 

atrito efetivo da camada de Silte avermelhado (Camada 03) são os parâmetros geotécnicos que 

exercem maior influência nos resultados da análise de estabilidade do talude em estudo. Tal 

informação se apresenta como um importante resultado, pois pode orientar os profissionais 

geotécnicos quanto ao material para o qual devem ser voltados os esforços em uma situação de 

limitados recursos para a realização de investigações geotécnicas e ensaios específicos.  
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Para a situação final do talude, considerando a realização de obras de estabilização através da 

solução de solo grampeado, as análises determinísticas apontaram que pelo método 

Morgenstern & Price (1965) o talude atende as condições mínimas de segurança estabelecidos 

pela NBR 11682 (ABNT, 2009) e pela norma NBR 16920-2 (ABNT, 2021). Já para os métodos 

de Fellenius (1936), Janbu Simplificado (1973) e Bishop Simplificado (1955) a solução 

precisaria ser reavaliada. Já pela análise probabilística as probabilidades de falha por todos os 

métodos se apresentaram como 0,000% e o índices de confiabilidade superiores a 3,0. 

 

Entende-se que no cenário atual da prática da engenharia rodoviária a determinação de 

parâmetros geotécnicos, como o peso específico, a coesão e o ângulo de atrito, com o uso das 

correlações com o ensaio SPT é muitas vezes a única ferramenta disponível, e por isso seu uso 

deve ser feito com cautela e minunciosamente avaliado, devendo ser destinado a estudos 

preliminares e para situações de emergência, onde não há tempo hábil para realização de ensaios 

de maior complexidade.  

 

Isso posto, pode-se afirmar que os erros induzidos pelo uso de correlações com ensaio SPT não 

podem ser extinguidos, porém os erros podem ser reduzidos com o estudo prévio das 

peculiaridades de cada correlação, a saber: o tipo de material utilizado nas análises, as condições 

de carregamento, as condições de saturação, dentre outras características intrínsecas a cada 

metodologia adotada para a determinação de uma correlação.  

 

5.1 SUGESTÕES DE FUTURAS PESQUISAS 

 

No tocante aos parâmetros geotécnicos sugere-se para futuras pesquisas a realização de estudos 

que tenham como objetivo a validação das correlações apresentadas nesse trabalho através da 

comparação com os valores obtidos por ensaios de caracterização e triaxiais para solos 

residuais, buscando simular situações análogas àquelas encontradas em taludes rodoviários que 

estão sujeitos à ruptura rápida e sem a possibilidade de alívio de poropressão. Além disso, 

sugere-se também a condução de análises de tensão-deformação.  

 

Para o estudo da solução de solo grampeado em taludes rodoviários propõe-se a realização de 

futuras pesquisas que tenham como base a análise da influência da determinação do parâmetro 

de resistência ao cisalhamento no contato solo-grampo (qs) obtidos através de correlações 

empíricas e os resultados de ensaios de arrancamento realizados especificamente para a obra. 
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ANEXO A – BOLETINS DE SONDAGEM SPT 

 

 

Figura A.1 - Boletim de Sondagem SP-01 
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Figura A.2 - Boletim de Sondagem SP-02 
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APENDICE A – RESULTADOS GRÁFICOS DAS 

ANÁLISES DE ESTABILIDADE 

 

A.1 RETROANÁLISE 

 

 

Figura A.1.1 - Fator de segurança por Fellenius (1936) – Retroanálise (Joppert, 2007) 

 

 

Figura A.1.2 - Fator de segurança por Bishop Simplificado (1955) – Retroanálise (Joppert, 

2007) 
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Figura A.1.3 - Fator de segurança por Janbu Simplificado (1973) – Retroanálise (Joppert, 

2007) 

 

 

Figura A.1.4 - Fator de segurança por Morgenstern & Price (1965) – Retroanálise (Joppert, 

2007) 
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Figura A.1.5 - Fator de segurança por Fellenius (1936) – Retroanálise (Berberian, 2018) 

 

 

Figura A.1.6 - Fator de segurança por Bishop Simplificado (1955) – Retroanálise (Berberian, 

2018) 
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Figura A.1.7 - Fator de segurança por Janbu Simplificado (1973) – Retroanálise (Berberian, 

2018) 

 

 

Figura A.1.8 - Fator de segurança por Morgenstern & Price (1965) – Retroanálise (Berberian, 

2018) 
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A.2 ANÁLISE DETERMINÍSTICA 

 

 

Figura A.2.1 - Fator de segurança por Fellenius (1936) – Condições atuais 

 

 

Figura A.2.2 - Fator de segurança por Janbu Simplificado (1973) – Condições atuais 
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Figura A.2.3 - Fator de segurança por Bishop Simplificado (1955) – Condições atuais 

 

 

Figura A.2.4 - Fator de segurança por Morgenstern & Price (1965) – Condições atuais 
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Figura A.2.5 - Fator de segurança por Fellenius (1936) – Solo Grampeado 

 

 

Figura A.2.6 - Fator de segurança por Bishop Simplificado (1955) – Solo Grampeado 
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Figura A.2.7 - Fator de segurança por Morgenstern & Price (1965) – Solo Grampeado 

 

 

Figura A.2.8 - Fator de segurança por Janbu Simplificado (1973) – Solo Grampeado 
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A.3 ANÁLISE PROBABILÍSTICA 

 

 

Figura A.3.1 - Função densidade por Fellenius (1936) – Condições atuais 

 

 

Figura A.3.2 - Função densidade por Bishop Simplificado (1955) – Condições atuais 
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Figura A.3.3 - Função Densidade por Janbu Simplificado (1973) – Condições atuais 

 

 

Figura A.3.4 - Função Densidade por Morgenstern & Price (1965) – Condições atuais 
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Figura A.3.5 - Convergência do Fator de Segurança médio por Fellenius (1936) – Condições 

atuais 

 

 

Figura A.3.6 - Convergência do Fator de Segurança médio por Bishop Simplificado (1955) – 

Condições atuais 
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Figura A.3.7 - Convergência do Fator de Segurança médio por Janbu Simplificado (1973) – 

Condições atuais 

 

 

Figura A.3.8 - Convergência do Fator de Segurança médio por Morgenstern & Price (1965) – 

Condições atuais 
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Figura A.3.9 - Gráfico Fator de segurança/Probabilidade acumulada por Fellenius (1936) – 

Condições atuais 

 

 

Figura A.3.10 - Gráfico Fator de segurança/Probabilidade acumulada por Bishop Simplificado 

(1955) – Condições atuais 
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Figura A.3.11 - Gráfico Fator de segurança/Probabilidade acumulada por Janbu Simplificado 

(1973) – Condições atuais 

 

 

Figura A.3.12 - Gráfico Fator de segurança/Probabilidade acumulada por Morgenstern & 

Price (1965) – Condições atuais 
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Figura A.3.13 - Função densidade por Fellenius (1936) – Solo Grampeado 

 

 

Figura A.3.14 - Função densidade por Bishop Simplificado (1955) – Solo Grampeado 
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Figura A.3.15 - Função Densidade por Janbu Simplificado (1973) – Solo Grampeado 

 

 

Figura A.3.16 - Função Densidade por Morgenstern & Price (1965) – Solo Grampeado 
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Figura A.3.17 - Convergência do Fator de Segurança médio por Fellenius (1936) – Solo 

Grampeado 

 

 

Figura A.3.18 - Convergência do Fator de Segurança médio por Janbu Simplificado (1973) – 

Solo Grampeado 
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Figura A.3.19 - Convergência do Fator de Segurança médio por Bishop Simplificado (1955) – 

Solo Grampeado 

 

 

Figura A.3.19 - Convergência do Fator de Segurança médio por Morgenstern & Price (1965) 

– Solo Grampeado 
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Figura A.3.20 - Gráfico Fator de segurança/Probabilidade acumulada por Fellenius (1936) – 

Solo Grampeado 

 

 

Figura A.3.21 - Gráfico Fator de segurança/Probabilidade acumulada por Janbu Simplificado 

(1973) – Solo Grampeado 
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Figura A.3.22 - Gráfico Fator de segurança/Probabilidade acumulada por Bishop Simplificado 

(1955) – Solo Grampeado 

 

 

Figura A.3.23 - Gráfico Fator de segurança/Probabilidade acumulada por Morgenstern & 

Price (1965) – Solo Grampeado 
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A.4 ANÁLISE DE SENSIBILIDADE 
 

 

Figura A.4.1 - Análise de sensibilidade por Fellenius (1936) – Condições atuais 

 

 

Figura A.4.2 - Análise de sensibilidade por Bishop Simplificado (1955) – Condições atuais 
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Figura A.4.3 - Análise de sensibilidade por Janbu Simplificado (1973) – Condições atuais 

 

 

Figura A.4.4 - Análise de sensibilidade por Morgenstern & Price (1965) – Condições atuais 
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