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RESUMO: Neste trabalho, analisa-se a estabilidade de um talude por meio da utilização de métodos 
baseados no equilíbrio limite e por modelagem numérica de um modelo elásto-plástico. O talude é 
composto por duas camadas de solo, sendo superficialmente uma camada de aterro, seguida de um 
substrato natural composto por solo residual de diabásio. Os parâmetros utilizados nas análises são 
estimados por correlações empíricas e semi-empíricas. A partir das estimativas dos parâmetros do 
solo, aterro e substrato natural, realizaram-se simulações visando entender os fatores que mais 
influenciam na determinação do fator de segurança global (FSG) do talude e como as análises por 
elementos finitos de modelo elásto-plástico pode contribuir no entendimento do comportamento 
mecânico, quando existe descontinuidade entre duas camadas de solo. 
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1. INTRODUÇÃO 
 
O talude em análise encontra-se no Município 
de Barueri/SP, situado na região metropolitana 
de São Paulo.  

A partir do levantamento topográfico 
obtiveram-se as seções preliminarmente 
apontadas como críticas no que se refere a sua 
respectiva estabilidade. Para tanto, as 
verificações foram realizadas a partir dos 
parâmetros geotécnicos do aterro e do solo 
residual que compõe o substrato do maciço, os 
quais foram estimados por correlações 
empíricas e semi-empíricas, a partir dos valores 
de NSPT. Na figura 1 apresenta-se a geometria 
final do talude, em que havia limitação para o 
“pé” do talude e necessidade de aumentar a 
extensão da crista do mesmo. 

 

 
Figura 1. Seção genérica utilizada para análise. 

 

Os métodos de análise empregados utilizam 
do critério de Mohr-Coulomb, a partir dos 
valores de coesão (c), ângulo de atrito (φ), 
módulo de deformabilidade (E), peso espeífico 
(γ) e coeficiente de Poisson (ν). 

De acordo com os valores de coesão e 
ângulo de atrito foram realizadas análises de 
estabilidade pelos métodos de equilíbrio limite, 
podendo-se ressaltar dentre eles: Spencer 
(1967), Bishop (1955) e Janbú (1954). Estes 
métodos supõem que no caso de falha, as forças 
atuantes igualam-se as forças resistentes ao 
longo de uma provável superfície de ruptura, 
equivalendo-se, portanto, a um fator de 
segurança igual a 1,0. 

As análises numéricas são empregadas 
através de programa computacionais que 
permitem melhor representar o comportamento 
físico-mecânico do maciço. 

O maior benefício da modelagem numérica é 
a possibilidade de determinar variações de 
tensões e deslocamentos, e a aplicação de um 
determinado modelo constitutivo para 
determinar o comportamento dos materiais e 
descontinuidades dentro de um talude (Sjöberg, 
1999). 

 
 



2. ESTIMATIVA DOS PARÂMETROS 
 
2.1. Sondagens SPT 

 
Para estimativa dos parâmetros geotécnicos do 
subsolo local foram realizadas sondagens à 
percussão na crista e na base do talude em 
estudo que apresenta 23m de altura; sendo 
apresentados na figura 2 os valores médios de 
NSPT em profundidade obtidos nas sondagens.  

Com base nos valores médios das sondagens 
e das análises realizadas metro a metro durante 
as sondagens foi possível constatar que o 
subsolo é composto por uma camada superficial 
de aterro variando de 5 a 8m de espessura, 
seguida por uma camada de argila arenosa de 
aproximadamente 1m de espessura, sendo que 
aos 10m de profundidade constatou-se a 
limitação da sondagem à percussão, devido a 
presença de alteração de rocha e rocha. 

 

 
Figura 2. Valores médios de NSPT em profundidade. 

 
 

2.2. Solo de aterro e da base 
 
Os parâmetros geotécnicos, coesão e ângulo de 
atrito foram determinados a partir dos valores 

de NSPT de cinco sondagens realizadas no local 
para bem caracterizá-lo. Para tanto, utilizaram-
se  correlações empíricas de Teixeira & Godoy 
(1996), Godoy (1983) e Peck, Hanson e 
Thornburn (1974), conforme descrito abaixo. 
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Onde: (1) Godoy (1983); (2) Peck, Hanson and 
Thornburn (1974); (3) Teixeira & Godoy (1996). 

 
Os valores obtidos pelas equações 1 e 2 são 
apresentados nos gráficos das figuras 3 e 4. 
 

 
Figura 3. Valores do ângulo de atrito em profundidade. 

 
 
 
 
 
 
 



 
Figura 4. Valores da coesão em profundidade. 

 
 

 
Figura 5. Valores do módulo em profundidade. 

 

O módulo de deformabiliade do solo foi 
obtido, a partir da equação 4 de Teixeira & 
Godoy (1996), em que os valores são  
apresentados em profundidade no gráfico da 
figura 5. 

� � α ∙ � � ��� (4) 

 
Sendo α = 7 e K = 0,2 MPa. 

 
Para determinação dos valores do peso 

específico (γ) e coeficiente de Poisson (ν) 
utilizou-se dos dados apresentados nas tabelas 1 
e 2. 

 
Tabela 1. 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 

≥ 20 Dura 21 

 
 

Tabela 2. Coeficiente de Poisson (Teixeira & Godoy, 
1996). 

Solo Coef. de Poisson (ν) 
Areia pouco compacta 0,2 

Areia compacta 0,4 

Silte 0,3-0,5 

Argila saturada 0,4-0,5 

Argila não saturada 0,1-0,3 
 
Apresentam-se na tabela 3, os valores 

médios dos parâmetros utilizados nas análises 
pelos métodos do equilíbrio limite e também 
das análises numéricas por elementos finitos. 

 
Tabela 3. Parâmetros empregados nas análises. 

Prof. 
(m) γ Ei ν cu φ 

aterro 17 7.500 0,3 20 20 

residual 20 31.000 0,4 40 25 
γ - Peso específico (kN/m³); Ei - Módulo de 
deformabilidade (kPa); ν - Coeficiente de Poisson; cu - 
coesão (kPa); φ - Ângulo de atrito (°).  

 
 



3 METODOLOGIA DE ANÁLISE 
 
As análises de estabilidade pelo método do 
equilíbrio limite foram realizadas através do 
software Slide (v.5.), sendo os resultados desta 
análise apresentados na figura 6 com fator de 
segurança global (FSG) apresentado para cada 
um dos métodos na tabela 4. 

Verifica-se na figura 6 que a superfície de 
escorregamento crítica formada perfaz desde a 
região de aterro até a base do talude, onde o 
solo é residual e mais resistente. 

 

 

Figura 6. Superfície de escorregamento crítica para a 
estabilidade do talude na situação natural (FS=1,618). 
 
Para melhor analisar a estabilidade do talude, 

analisou-se através de modelo numérico por 
elementos finitos, Phase 2 v6.0, conforme malha 
apresentada na figura 7. Esta malha de 
elementos finitos de formato tringular possui 
1030 elementos e 2161 nós. 

 

 
Figura 7. Malha de elementos finitos. 

 
Verifica-se na figura 8, a existência da 

descontinuidade mecânica entre dois materiais 
de propriedades distintas, onde se verifica que a 
máxima tensão de cisalhamento tem um maior 
aumento da região na região de encontro dos 
materias de resistência diferentes.  

 
Figura 8. Máxima deformação cisalhante (FS=1,6). 
 
Na figura 9, apresenta-se o resultado dos 

deslocamentos de acordo com a estabilidade do 
talude e a região de maior concentração destes 
próximo ao encontro dos materiais, solo de 
aterro e residual. 

 

 
Figura 9. Deslocamento total (FS=1,6). 

 
Na tabela 4, apresentam-se os resultados das 

análises pelos métodos baseados no equilíbrio 
limite e pelo modelo numérico de elementos 
finitos. 
 

Tabela 4. Resultados dos métodos de análise. 

Método Fator de Segurança 

Spencer 1,612 
Bishop 1,618 
Janbú 1,570 

Numérico 1,600 
 

As zonas de plastificação do solo são 
apresentadas na figura 10. 
 

 
Figura 10. Deformação plástica (FS=1,618). 

 
 



CONCLUSÃO 
 
Com base nas análises realizadas é possível 
concluir que: 
- A estimativa por correlações forneceram 
valores significativamente elevados dos 
parâmetros utilizados no critério de Mohr-
Coulomb; 
- Os resultados obtidos de fator de segurança 
global pelos métodos baseados no equilíbrio 
limite não divergem do resultado obtido na 
análise numérica; 
- A análise numérica possibilitou analisar as 
descontinuidades existentes no talude devido à 
existência de materiais com diferentes valores 
de resistência; 
- As zonas críticas de falha de resistência 
podem ser melhor detectadas através da análise 
numérica por elementos finitos. 
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