
A análise de estabilidade de taludes é baseada em quantificar um

fator de segurança relacionado ao deslizamento ocasionado pela

possibilidade de ruptura. Atualmente, a modelagem computacional

aborda e estuda esta análise a partir do Método do Equilíbrio Limite,

desenvolvido por diversos autores, onde cada um promoveu uma

metodologia diferente: Bishop; Fellenius; Morgenstern e Price; Jambu

(RESENDE, 2021).

O fator de segurança mínimo a ser empregado em um projeto

geotécnico leva em consideração o nível de segurança contra danos a

vidas humanas e o nível de segurança contra danos materiais e

ambientais. O primeiro ligado diretamente a frequência e quantidade de

pessoas no local. O segundo está relacionado às consequências de

perda de patrimônio cultural ou desastre ambiental. A norma que rege a

quantificação do fator de segurança é a norma brasileira de estabilidade

de encostas NBR 11682 (ABNT, 2009).

Quando um talude apresenta um fator de segurança inferior

àquele preconizado pela obra, pode-se empregar várias técnicas para

mitigar tal efeito, dentre elas, pode-se citar a redução da inclinação, o

emprego de bermas de equilíbrio, a inclusão de reforços, entre outros.

Dentre a inclusão de reforços, pode-se empregar as estacas, que

são elementos de fundação, que se caracterizam pela elevada relação

entre seu comprimento e sua seção transversal. Transmitem as cargas

de uma estrutura para uma camada que suporta as mesmas e possui

baixa compressibilidade. Podem ser classificadas quanto ao tipo de

carregamento nela aplicado, a sua posição em relação ao local onde for

instalada, o material de que é confeccionada e sua fabricação, se foi

moldada in loco ou pré-fabricada. (ALBUQUERQUE E GARCIA,

2020).
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Introdução

O estudo da estabilidade de taludes é um desafio desde os

primórdios da geotecnia. Ela está diretamente ligada a quatro fatores

principais como sua geometria, os parâmetros do solo (peso específico,

coesão e ângulo de atrito), as sobrecargas que atuam no mesmo e o

nível d’água presente (RESENDE, 2021). Cruden e Varnes (1996),

definiram cinco classificações principais para as rupturas: queda;

tombamentos; escorregamentos; espalhamento; escoamentos. Para

tanto, a fim de criar uma forma de parametrizar seu estudo foi criado o

fator de segurança global, responsável por quantificar de forma geral o

nível de segurança de uma encosta.

A ruptura dos taludes foi estudada por Cruden e Varnes (1996), que

definiram cinco classificações principais: (1) queda; (2) tombamentos;

(3) escorregamentos; (4) espalhamento; e (5) escoamentos. (DAS,

2002).

Figura 1 – Tipos básicos de movimentos de massa. (Fonte: ABNT NBR 11682:2009 –

Estabilidade de Encostas)

Figura 2 – Fatores de segurança mínimos para deslizamentos. (Fonte: o autor)



Para a realização deste trabalho, foram utilizadas ferramentas

computacionais e testes de laboratório. Ambos serão citados e

explicados a seguir.

O teste laboratorial realizado foi o ensaio de cisalhamento direto.

A finalidade do ensaio é determinar a resistência do solo analisado ao

que é denominado de “corte direto”, quantificando a sua capacidade de

suportar cargas encontrando os valores do ângulo de atrito e coesão

dele e assim obter dados para que o solo não sofra uma ruptura direta, o

que em larga escala poderia causar acidentes catastróficos.

Para a realização do ensaio de cisalhamento direto, existem três

normas principais que regem o andamento dele, provindas de três

agentes reguladores. São eles: ABNT (Associação Brasileira de

Normas Técnicas) a ISO (International Organization for

Standardization) e a ASTM (American Society for Testing and

Materials). As normas que regem o ensaio são:

Materiais e Métodos

• ABNT NBR ISO 12957-1 – Parte 1: Ensaio de cisalhamento

direto

• ISO 12957-1:2018 – Direct shear test

• ASTM D3080 – Standard Test Method for Direct Shear Test

O software empregado para o estudo foi é o PLAXIS LE -

Bentley . Com ele foi possível inserir os parâmetros do solo que será

analisado, bem como suas propriedades e principalmente a influência

da inserção de estacas no Fator de Segurança do talude. A seguir, um

resumo sobre o funcionamento do software, como acessar sua interface

e como inserir os dados referentes ao talude. A figura 2 mostra a

interface inicial do software, antes de realizar os procedimentos para a

simulação do talude real e a inserção das estacas.

Resultados

A partir do ensaio de cisalhamento direto, foi possível obter o

gráfico que relaciona a tensão cisalhante máxima obtida em cada

ensaio com a tensão normal aplicada na amostra em questão. Ao

analisar os pontos obtidos, foi possível criar uma linha de tendência e

gerar uma equação da reta. Com essa equação, foi possível concluir o

ensaio e encontrar os valores do ângulo de atrito (Φ) de 31º e coesão de

26 kPa.

Foram analisados dois cenários: o talude natural, com a sobrecarga

na sua crista e sem a inserção do reforço por estacas e assim serão

obtidos dados da sua situação atual. A seguir foram inseridas as estacas

para reforçar e analisar sua interferência no fator de segurança do

talude, buscando comparar sua eficiência em relação ao antigo fator

encontrado. As Figuras 4 e 5 mostram os fatores de segurança obtidos a

partir do método de Morgenstern–Price, bem como os parâmetros de

solo que foram utilizados para obter estes resultados, tanto para o

talude natural, quanto para o talude reforçado com as estacas. A carga

de cisalhamento suportada das estacas, inseridas no software é da

ordem de 100 kN e o comprimento das estacas analisadas vario entre 5,

10 e 15 metros.

Figura 3 – Ensaio de Cisalhamento . (Fonte: o autor)

Figura 4 – Interface inicial do software. (Fonte: PLAXIS LE - Bentley)



Resultados

Figura 9 – Fatores de segurança tabelados. (Fonte: o autor)

Figura 5 – Ilustração dos Fatores de segurança obtidos no software sem a inserção das estacas. 

(Fonte: PLAXIS LE - Bentley)
Figura 6 – Ilustração dos Fatores de segurança obtidos no software após a inserção das 

estacas. (Fonte: PLAXIS LE - Bentley)

Figura 7 – Ilustração de uma seção do talude no software sem a inserção das estacas. (Fonte: 

PLAXIS LE - Bentley)

Figura 8 – Ilustração de uma seção do talude no software após a inserção das estacas. (Fonte: 

PLAXIS LE - Bentley)
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Discussão e Conclusão

Dado que a coesão do solo é a força de atração entre as superfícies

de suas partículas e o ângulo de atrito interno do solo representa as

características friccionais entre as partículas do solo, sendo definido

como o ângulo máximo que a força transmitida ao solo pode fazer com

a força normal à superfície de contato, sem que haja o cisalhamento do

solo no plano de ruptura.

Com os resultados obtidos nos ensaios de cisalhamento (coesão =

26 kPa e ângulo de atrito = 31º) foi possível analisar a partir do

software que o talude na sua forma natural apresentou valores para o

fator de segurança que variaram entre 3,49 e 4,01, o que de acordo com

a norma brasileira ABNT NBR 11682 está de acordo com os valores

permitidos para a segurança do mesmo. Já com o reforço das estacas, o

talude apresentou valores para o fator de segurança que variaram entre

3,93 e 4,95, para todos os comprimentos de estaca analisados.

Foi possível concluir que a inserção de estacas em taludes interfere

positivamente na quantificação do fator de segurança do mesmo,

apresentando um aumento no mesmo.

Também foi possível inferir que quanto maior o comprimento da

estaca utilizada para a análise, melhor a sua eficiência para a melhoria

da estabilidade.

A conclusão final é de que a inserção de estacas como reforço para

a estabilidade de taludes naturais é uma opção viável e eficiente, pois

incrementa o fator de segurança global do talude em relação ao seu

estado natural.


