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RESUMO 
 

 

COSTA, E. A. Avaliação de Ameaças e Risco Geotécnico Aplicados à Estabilidade de 
Taludes. 2005. Dissertação (Mestrado em Geotecnia) – Programa de Pós-graduação em 
Engenharia Civil, UFRGS, Porto Alegre. 

Esta dissertação apresenta alguns critérios para avaliação de ameaças e risco 

geotécnico aplicados à estabilidade de taludes. Inicialmente apresenta-se uma visão geral dos 

problemas envolvidos com a análise de risco geotécnico, a importância da análise 

probabilística e a sua comparação com a determinística, e as opções de gerenciamento 

descritas na literatura. Estas análises envolvem conceitos de probabilidade, estatística, 

geotecnia, geologia, meio ambiente e legislação, além do interesse público e defesa civil. 

Assim, são definidos os conceitos estatísticos envolvidos nessa área multidisciplinar, como 

variabilidade espacial, coeficiente de correlação entre os parâmetros de entrada do modelo, 

distância de autocorrelação, escala de flutuação e incertezas (de parâmetros, humanas e dos 

modelos). Os métodos probabilísticos de cálculo do fator de segurança, a probabilidade de 

ruptura e o índice de confiabilidade são revisados. Utilizou-se o método de Monte Carlo nas 

análises através do uso de um programa comercial. O método tem sido adotado por diversos 

pesquisadores por ser direto, eficiente para problemas matematicamente complexos e  não ter 

a complexidade matemática de outros métodos. A metodologia de análise de ameaças e risco 

geotécnico foi aplicada a um talude modelo, similar aos taludes de colúvio de basalto 

encontrados nas partes inferiores da Escarpa dos Aparados da Serra em Santa Catarina. Os 

resultados obtidos, a partir de dados experimentais disponíveis, foram o fator de segurança 

determinístico mínimo (1,20) e o fator de segurança médio obtido pelo método de Monte 

Carlo (1,205), índice de confiabilidade de 2,64 e probabilidade de ruptura de 0,41%. Foi 

discutida também a aceitabilidade do fator de segurança médio da análise probabilística, 

comparando-se os resultados obtidos com valores aceitos em obras similares. 

Palavras Chave: risco geotécnico, método de Monte Carlo, probabilidade de ruptura, 

estabilidade de taludes. 

 



ABSTRACT  

AVALIAÇÃO DE AMEAÇAS E RISCO GEOTÉCNICO APLICADOS À ESTABILIDADE DE TALUDES 

 

ABSTRACT 
 

 

COSTA, E. A. Evaluation of Hazard and Geotechnical Risk Applied to Slope 
Stability. 2005. M.Sc Dissertation (Master in Geotechnical Engineering) – Programa de Pós 
Graduação em Engenharia Civil, UFRGS, Porto Alegre. 

This work presents some criteria to evaluate geotechnical hazards and risks related to 

slope stability problems. It is presented a general view of geotechnical risk analysis problems, 

the importance of probabilistic analysis and its comparison with the deterministic ones and the 

management options described in the literature. These analyses involve concepts of 

probability and statistics, geotechnics, geology,  environment and legislation, besides public 

interest and civil defence. The statistical concepts involved in this multidisciplinary area are 

defined such as spatial variability, correlation coefficient among model input parameters, 

autocorrelation distance, scale of fluctuation and uncertainties (of parameters, human and of 

the models). The probabilistic models of safety factor calculation, the probability of failure 

and the confiability index are revised. The Monte Carlo method has been used in the analyses 

through commercial software. This method has been adopted by a number of researchers due 

to its efficiency for mathematically complex problems and its simplicity of implementation 

compared to other methods. The methodology of hazards and geotechnical risk analysis has 

been applied to a model slope, similar to slopes of basaltic colluvium found in the lower parts 

of the Aparados da Serra scarp in Santa Catarina, Brazil. The results obtained with the 

available experimental data were a deterministic minimum safety factor of 1.20, an average 

safety factor with the Monte Carlo method of 1.205, a confiability index of 2.64 and a 

probability of failure of 0.41%. The acceptability of the probabilistic average safety factor has 

been also discussed, comparing the results obtained with values accepted in similar works. 

 

Keywords: hazard, geotechnical risk, Monte Carlo method, probability of failure, slope 

stability. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

 

Na engenharia civil, a avaliação da estabilidade de diversas estruturas de diferentes 

naturezas é feita com o uso de conceitos determinísticos. Estes conceitos são baseados em fatores de 

segurança julgados adequados à natureza da obra, onde o fator de segurança unitário indica uma 

ruptura iminente. Contudo, qualquer análise realizada apresentará incertezas sobre os resultados 

obtidos, seja em função dos modelos utilizados, que geralmente constituem simplificações da 

realidade, seja em função dos parâmetros que alimentam esses modelos, que carregam consigo uma 

variabilidade intrínseca decorrente da heterogeneidade do material estudado (MACHADO e 

RIBEIRO, 2001). Nas análises de estabilidade de taludes as incertezas também são muito 

importantes, pois o solo, ao contrário de outros materiais de construção, possui um processo de 

formação natural que torna suas propriedades altamente dependentes dos processos geológicos 

atuantes em sua gênese. 

As análises de estabilidade de taludes normalmente utilizam a abordagem do equilíbrio 

limite supondo a existência de uma superfície de escorregamento com forma conhecida (plana, 

circular ou irregular) e a aplicabilidade do critério de resistência de Mohr-Coulomb. Calculam-se os 

esforços atuantes e a força de resistência ao cisalhamento necessária ao equilíbrio do maciço. Então, 

essa força é comparada com a resistência ao cisalhamento disponível no solo, obtendo-se o 

coeficiente de segurança ou fator de segurança. 

Os métodos de análise de equilíbrio limite dividem o talude em diversas lamelas 

(fatias) e verificam o equilíbrio global do talude, diferenciando-se pela forma de considerar os 

esforços internos no maciço. Porém, por mais completo que seja o modelo considerado, seus 

resultados dependerão fortemente da incerteza dos parâmetros de entrada. As incertezas da análise 

têm várias origens como a heterogeneidade e anisotropia inerentes ao solo, as dificuldades 

experimentais de investigação e a dificuldade de se estabelecer a superfície de ruptura crítica. As 

incertezas na investigação geotécnica de campo e de laboratório envolvem erros de medida devidos 

ao observador ou aos instrumentos de aquisição de dados e os erros de amostragem. Além disso, a 

maioria das grandezas avaliadas, como a resistência dos solos e a posição do lençol freático, 

possuem uma grande variabilidade espacial e até mesmo temporal. O uso da probabilidade e da 
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estatística nos modelos de cálculo existentes permite estimativa das incertezas, além do entendimento 

do papel dessas incertezas nos resultados obtidos. 

A probabilidade e a estatística ainda possibilitam uma gestão adequada dos riscos, 

que segundo ALHEIROS (2003), deve compreender um sistema que inclua a percepção do perigo, 

a análise do risco, a divulgação da informação e o suporte gerencial. O grau de insegurança da 

população (percepção) é o elemento que desencadeia o processo, levando ao estudo dos fenômenos 

e suas conseqüências para chegar à análise de risco e ao zoneamento. A análise do risco geotécnico 

compreende estimativas da probabilidade de ocorrência do processo de instabilização e suas 

conseqüências ou danos. A probabilidade de ruptura é correlacionada com o valor médio do fator de 

segurança e seu desvio padrão (s ).  

A análise de risco requer uma amostra representativa das regiões mais críticas, 

definidas pela topografia, geologia, geomorfologia e processos de instabilização da região, bem como 

pelas propriedades e resistências dos solos e rochas envolvidos. Porém, embora a probabilidade e a 

estatística constituam poderosas ferramentas das quais o geotécnico pode e deve lançar mão, o senso 

crítico formado pela experiência, seja pela prática ou pelo estudo de casos similares apresentados na 

literatura, deve ser usado na definição das regiões mais críticas. Assim, podem-se otimizar os 

recursos financeiros e tornar sua aplicação mais eficaz. 

Este trabalho apresenta uma metodologia de avaliação das áreas de risco, buscando 

organizar o conhecimento existente nessa área multidisciplinar, onde probabilidade, estatística, 

geotecnia, geologia, meio ambiente, legislação, interesse público e defesa civil têm interação. Assim, 

os principais objetivos desta dissertação sobre a análise de risco geotécnico e ameaças aplicados à 

estabilidade de taludes são: 

a) Apresentar os conceitos básicos utilizados nesta área que, por ser multidisciplinar, 

tem uma não-padronização das nomenclaturas e conceitos. 

b) Apresentar as formas de abordagem ao problema da definição de regiões de 

encostas sob risco geotécnico e ameaças encontradas na literatura. 

c) Formar uma base teórica que possibilite a inserção das análises probabilísticas, 

mesmo que simplificadas, nos problemas práticos e cotidianos da geotecnia. 

d) Aplicar a metodologia de análise probabilística da estabilidade sugerida em um 

talude coluvionar. 

O conteúdo desta dissertação divide-se entre os capítulos descritos a seguir. 
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 Capítulo 2 apresenta uma visão global e sucinta sobre a importância da avaliação de 

ameaças e risco geotécnico de escorregamento de terras. Ele apresenta uma revisão bibliográfica 

sobre o uso da probabilidade e estatística aplicada a geotecnia, uma comparação entre as análises 

determinística e probabilística, e alguns princípios básicos de redução de ameaças de 

escorregamentos de terra (opções de gerenciamento). 

O Capítulo 3 descreve os elementos básicos à estimativa das ameaças e do risco 

geotécnico a escorregamentos de terra. Os conceitos básicos são revisados a fim de padronizar a 

nomenclatura e a notação. São descritos as incertezas, a terminologia e os conceitos fundamentais 

mais diretamente ligados ao risco geotécnico, como os de ameaças, probabilidade de desempenho 

insatisfatório e conseqüências do processo de instabilização. Também se apresentam exemplos 

simplificados de aplicações de análises de risco geotécnico obtidos na literatura e alguns comentários 

sobre a aceitabilidade do risco geotécnico. 

O Capítulo 4 mostra os passos da metodologia de análise probabilística proposta 

propriamente dita. Entre eles, a caracterização das variáveis de entrada, a modelagem das suas 

incertezas e a aplicação do método probabilístico. Como resultado, obtém-se o fator de segurança 

médio e seu desvio padrão, o índice de confiabilidade e a probabilidade de desempenho insatisfatório 

do talude. 

O Capítulo 5 apresenta a aplicação da metodologia de análise probabilística de 

estabilidade a um talude coluvionar modelado com dados experimentais reais oriundos de SILVEIRA 

(2003), STRIEDER, BICA e BRESSANI (2003) e outros trabalhos. Realiza-se uma análise 

determinística prévia para definir o fator de segurança determinístico mínimo e aplica-se o método 

probabilístico de Monte Carlo, obtendo-se o fator de segurança médio, a probabilidade de ruptura e 

o índice de confiabilidade do talude. A aceitabilidade dos resultados pode ser avaliada através dos 

valores usuais da literatura. Também foi feita uma análise de sensibilidade da análise probabilística à 

variação dos parâmetros de entrada, verificando-se quais seriam os parâmetros mais significativos. 

Por fim, são feitos alguns comentários sobre os danos (conseqüências) decorrentes do processo de 

instabilização. 

O Capítulo 6 contém as principais conclusões e sugestões para futuras pesquisas. 
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2 VISÃO GERAL SOBRE A AVALIAÇÃO DAS AMEAÇAS E RISCOS DE 
ESCORREGAMENTOS DE TERRA 

 

 

Este item descreve de forma geral a importância do uso da probabilidade aplicada na 

Geotecnia, uma vez que a engenharia geotécnica sempre conviveu com incertezas. Elas podem ser 

oriundas da dispersão nos resultados dos ensaios dos solos, ou estarem associadas à diferença 

substancial entre o desempenho observado em campo e os valores previstos. Sem dúvida, o 

julgamento dos engenheiros tem representado um papel importante no tratamento dessas incertezas 

inevitáveis (TANG, 1993). 

A avaliação de risco geotécnico e de ameaças aplicada à estabilidade de taludes é um 

assunto ainda pouco divulgado. Assim, este capítulo apresenta uma visão geral, de forma resumida, 

sobre as possíveis abordagens que podem ser dadas a este problema e que são utilizadas em outras 

regiões do mundo, como as opções de gerenciamento do risco. 

 

 

2.1 USO DA PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA APLICADAS À GEOTECNIA 
 

 

Numa tentativa de garantir a segurança em meio às incertezas, os engenheiros 

normalmente fazem um julgamento conservador das propriedades do solo em conjunto com um 

projeto e procedimentos construtivos adequados. Na maioria dos casos, adotam um fator de 

segurança de projeto baseado em sua experiência e julgamento, a fim de proporcionar uma margem 

de segurança adequada contra desvios inesperados no desempenho previsto. Nas últimas décadas, 

introduziram-se os métodos probabilísticos, para quantificar as origens das incertezas geotécnicas e 

para estudar os seus efeitos na confiabilidade de um talude. A idéia por trás do enfoque probabilístico 

é usar a teoria da probabilidade para criar um procedimento sistemático de tratamento das incertezas 

de forma quantitativa. 
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Na sua Terzaghi Lecture, WHITMAN (1984) apresentou um resumo excelente dos 

trabalhos em confiabilidade geotécnica até o início dos anos 80. Ele declarou que se deve começar a 

executar análises de risco na engenharia geotécnica apesar dos dados inadequados e da crítica, que 

virá independentemente do que se faça; aprender como fazer de forma responsável ainda é o maior 

desafio da profissão.  

Os procedimentos probabilísticos podem ser usados para comparar, analisar e 

combinar incertezas de várias origens. Desta forma, para um problema específico de engenharia, com 

um certo nível de incerteza, pode-se associar um nível de confiabilidade ou segurança. Isso permite 

uma comparação mais adequada entre projetos alternativos, baseada no conceito de confiabilidade. 

Mas, apesar da grande possibilidade de benefícios dos métodos probabilísticos, os profissionais 

geotécnicos têm relutado em usar esses conceitos e métodos na prática. Muitos engenheiros não 

visualizam a necessidade de adotar os aparentemente promissores, mas ainda pouco experimentados, 

métodos probabilísticos (TANG, 1993). Entretanto, há casos em que os modelos probabilísticos e de 

confiabilidade podem facilitar a caracterização das incertezas pertinentes e analisar seus efeitos no 

desempenho geotécnico. Por exemplo, em problemas ambientais complexos onde o conhecimento 

prévio é mínimo ou nos projetos de fundações para grandes estruturas offshore onde a 

caracterização da área é difícil.  

Além disto, a sociedade começa a exigir uma estimativa mais explícita do risco. 

Segundo VICK (1992a) apud TANG (1993, p. 55-57), 

atualmente, as decisões que consideram o risco aceitável são (e deveriam ser) 
um compromisso para com os clientes, proprietários, agentes reguladores, 
grupos de interesse e público em geral. Contudo, as incertezas geológicas e 
geotécnicas, as conseqüências potenciais e suas respectivas probabilidades 
precisam ser avaliadas quantitativamente para minimizar a má interpretação. 

A tendência é que haja um crescimento do uso da confiabilidade baseado na regulamentação.  

De interesse especial para estabilidade de taludes, TANG (1993) destaca: 

a) efeito de anomalias geológicas - pacotes de argila num estrato granular, lentes de areia num 

estrato primariamente impermeável de argila, cavidades no solo ou estrato rochoso. Por isso 

é necessário incluir os efeitos da possível presença de anomalias geológicas na previsão de 

desempenho dos sistemas geotécnicos; 
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b) avaliação estatística das propriedades do solo - o desempenho geotécnico normalmente é 

governado pela média espacial das propriedades do solo. As incertezas nestas 

propriedades podem ser divididas em dispersão dos dados e erros sistemáticos; 

c) análise probabilística de estabilidade de taludes - a estabilidade de taludes é o campo da 

Geotecnia onde há mais publicações sobre os métodos probabilísticos e de confiabilidade 

(TANG, 1993) que será mais discutida no corpo da dissertação. 

 

 

2.2 ANÁLISE DETERMINÍSTICA VERSUS PROBABILÍSTICA DE ESTABILIDADE DE TALUDES 
 

 

Este item apresenta uma breve discussão, baseada em EL-RAMLY (2001), sobre o 

uso dos métodos determinísticos convencionais e os métodos probabilísticos. Os conceitos da 

modelagem determinística e probabilística são significativamente diferentes. No primeiro, os dados 

disponíveis são estimados, normalmente por julgamento, para encontrar a melhor estimativa simples 

para cada parâmetro de entrada. Então essas estimativas são usadas nos modelos analíticos (ou 

numéricos) de previsão de desempenho. A análise fornece um resultado único, que é considerado 

como uma representação razoável da realidade. A principal suposição envolvida na abordagem 

determinística é que o erro estimado, diferença entre o valor real desconhecido dos parâmetros de 

entrada e as nossas estimativas, seja igual a zero. No caso das Ciências da Terra, nas quais as 

propriedades do material tendem a ser variáveis e os dados disponíveis normalmente são esparsos, 

não há justificativa para essa suposição. Além disto, a suposição que os modelos usados para a 

previsão de desempenho não tenham falhas e representam perfeitamente a realidade, raramente será 

o caso. 

Em contrapartida a modelagem probabilística reconhece as incertezas nos parâmetros 

de entrada e nos modelos de previsão. Os parâmetros de entrada são tratados como variáveis 

aleatórias. Cada parâmetro pode assumir qualquer valor dentro de um intervalo admitido, com uma 

dada probabilidade de ocorrência deduzida a partir dos dados disponíveis. Desde que os parâmetros 

de entrada sejam variáveis, o desempenho previsto também será variável. Assim, será obtido um 

intervalo de resultados possíveis com as suas respectivas probabilidades. A incerteza nos modelos de 
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previsão de desempenho também pode ser incorporada na análise. Assim, a modelagem 

probabilística reflete nosso conhecimento imperfeito da realidade. 

Nas últimas quatro décadas modelos determinísticos como os de Bishop, Spencer, 

Morgenstern-Price e Janbu, tiveram ampla aceitação, tornando-se parte da prática diária do 

geotécnico. Baseado na experiência, um fator de segurança admissível é selecionado. Se o fator de 

segurança calculado for maior ou igual que o admissível, o talude será considerado seguro. Caso 

contrário, implementa-se modificações no projeto para se atingir um fator de segurança mais alto. 

Assim, a prática convencional atribui uma grande importância ao fator de segurança. Obviamente, o 

fator de segurança calculado depende dos parâmetros de entrada selecionados, do modo de ruptura 

suposto, da confiabilidade das suposições por julgamento e da acurácia dos métodos de análise 

escolhidos. Contudo, não existe um valor único do fator de segurança para um dado problema de 

taludes. Possivelmente serão adotados parâmetros, suposições e métodos de análise diferentes por 

diferentes engenheiros, dependendo do seu julgamento e experiência. Os fatores de segurança 

calculados possivelmente não serão iguais, e por isso, o significado real do fator de segurança não é 

claro. 

Nesse sentido, o aterro de rodovia experimental de Muar é um caso interessante 

(EL-RAMLY, 2001). Buscando otimizar o projeto de um aterro de rodovia sobre argila marinha 

mole, as autoridades do Departamento de Estradas da Malásia decidiram construir um aterro 

experimental no vale do rio Muar. Foi executado um programa detalhado de investigação de campo, 

fornecendo uma extensa quantidade de dados. Quatro renomados consultores geotécnicos foram 

convidados a prever o desempenho do aterro da rodovia, incluindo a altura de ruptura. Mais adiante, 

o exercício seria estendido a trinta consultores. De acordo com EL-RAMLY (2001), o aterro da 

rodovia foi construído em 1989 e rompeu com 4,7 metros acima do terreno. A Figura 1a mostra o 

histograma da altura sobre a superfície prevista para a ruptura do aterro da rodovia elaborada pelos 

trinta participantes. Apesar dos participantes terem utilizado os mesmos dados de caracterização de 

campo, é evidente que a dispersão nas previsões foi significativa. A Figura 1b apresenta o histograma 

de previsões dos quatro especialistas selecionados inicialmente. Nesse caso a dispersão foi 

significativamente menor. Contudo, KAY (1993) salientou que os especialistas raramente executam 

esse nível detalhado de análise durante as atividades normais de projeto. 



2 VISÃO GERAL SOBRE A AVALIAÇÃO DE AMEAÇAS E RISCOS DE ESCORREGAMENTOS DE TERRA 

ELI ANTÔNIO DA COSTA, DISSERTAÇÃO DE MESTRADO, Porto Alegre, PPGEC/UFRGS, Março/2005. 

24 

 
Figura 1 - Aterro da rodovia de Muar: histogramas das alturas previstas. a) 30 participantes; b) 4 
especialistas (EL-RAMLY, 2001). 

Baseado em diversas competições de previsão, MORGENSTERN (2000) apud EL-

RAMLY (2001) executou um estudo sobre a acurácia da previsão de desempenho na engenharia 

geotécnica. Ele classificou as previsões em excelente, boa, aceitável, pobre e ruim, dependendo da 

sua proximidade com o desempenho real observado em campo. Previsões entre mais ou menos 25% 

e 50% da resposta correta são classificadas como “pobre” e previsões além de mais ou menos 50% 

de erro são classificadas como ruins. Ele examinou quatro competições internacionais de previsão: o 

aterro de rodovia experimental no MIT, o aterro de rodovia experimental de Muar, uma sapata 

assentada sobre areia e uma estaca de aço simples cravada. O autor notou que as previsões “pobres” 

ou “ruins” chegam a 70%, 55%, 90% e 87% do número total de previsões para os quatro casos, isto 

em condições de grande quantidade de dados e do grande cuidado na análise associado a tais 

competições. Embora estas conclusões possam ser chocantes, elas realmente refletem o impacto 

significativo da incerteza sobre a confiabilidade das previsões geotécnicas. 

A prática convencional de taludes considera a incerteza muito superficialmente, 

através de parâmetros e projetos conservadores. Normalmente o processo é altamente subjetivo e 

leva a um grau de conservadorismo desconhecido dentro do fator de segurança global do projeto. A 

consideração da incerteza quantificada não é explícita. Como resultado disso, EL-RAMLY (2001) 

cita que não são raros os casos de ruptura de taludes considerados seguros, entre eles, casos como 

BJERRUM (1974); VAUGHAN e WALBANCKE (1975); JANBU, KJEKSTAD e SENNESET 

(1977); SKEMPTON (1977, 1985); SEED, R.B.; MITCHEL, J.K. e SEED, H.B. (1990). EL-

RAMLY (2001) ainda destaca que, apesar do conservadorismo presumido na prática convencional 

de projeto de taludes, é inevitável a presença de um elemento de risco. Mas deve-se mencionar que a 

prática convencional tem a vantagem de estar apoiada sobre um amplo corpo de experiências 
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baseadas em décadas de prática. Porém, esta experiência deveria beneficiar a procura de uma 

prática mais racional, e não para barrá-la. 

A análise probabilística de taludes normalmente é executada com o uso dos métodos 

de equilíbrio limite e considerando a variação dos parâmetros de projeto. Assim, os métodos de 

análise probabilística de estabilidade de taludes são baseados nos mesmos princípios dos métodos 

determinísticos (modos de ruptura e  equilíbrio limite). Contudo, eles apresentam a vantagem de 

serem capazes de considerar quantitativamente as diversas origens de incerteza. As técnicas 

probabilísticas auxiliam no entendimento das principais origens de risco, melhoram o julgamento de 

engenharia e permitem uma comparação racional entre a confiabilidade de projetos alternativos, 

melhorando o processo de tomada de decisão. 

 

 

2.3 PRINCÍPIOS BÁSICOS DA REDUÇÃO DE AMEAÇAS DE ESCORREGAMENTOS DE TERRA E OPÇÕES 

DE GERENCIAMENTO 
 

 

2.3.1 Introdução 
 

Este item discute o controle do risco através de técnicas que muitas vezes vão além 

da engenharia, envolvendo o reconhecimento de que outras formas de atuação possam ser mais 

econômicas. Segundo SCHUSTER e KOCKELMAN (1996), o risco a escorregamentos pode ser 

reduzido por quatro abordagens principais: 

- restrição ao desenvolvimento em áreas de escorregamento; 

- a implementação de códigos para escavação, terraplenagem, paisagismo e construção; 

- medidas físicas (drenagem, modificações na geometria do talude e estrutura) para evitar ou 

controlar deslizamentos; 

- desenvolvimento de sistemas de alerta. 

Esses métodos de atenuação da ameaça podem reduzir muito as perdas devidas aos 

escorregamentos. SCHUSTER e KOCKELMAN (1996) citaram que esses métodos poderiam 

reduzir mais de 90% das perdas com deslizamentos na Califórnia. SLOSSON e KROHN (1982) 
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apud SCHUSTER e KOCKELMAN (1996) declararam que a implementação desta metodologia já 

tinha reduzido as perdas por escorregamento na cidade de Los Angeles de 92% a 97%. 

Além destas, existem diversas situações em que são feitos seguros contra 

escorregamentos. Embora o seguro não reduza diretamente a ameaça de deslizamentos ou seus 

custos, um seguro não-subsidiado contra os deslizamentos tenta uma distribuição mais geral dos seus 

custos, reduzindo as perdas por escorregamentos para proprietários individuais.  

Nos últimos anos, a estimativa de risco tem se tornado um fator importante na 

redução da ameaça de deslizamentos. A abordagem ótima para a redução da ameaça de 

deslizamentos geralmente envolve uma reunião e mistura cuidadosa das estratégias e técnicas de 

redução da ameaça. Planejar um programa de redução coordenado e bem sucedido requer a 

participação e cooperação de engenheiros, geólogos, planejadores, proprietários de terras, 

empreendedores, prestadores de serviço, companhias de seguro e entidades governamentais. 

Um programa bem sucedido de redução de ameaça de escorregamentos nos E.U.A. 

é baseado nos seguintes fatores (U. S. GEOLOGICAL SURVEY, 1982, apud SCHUSTER; 

KOCKELMAN, 1996): 

a) uma base adequada de informações técnicas sobre as ameaças e riscos; 

b) uma comunidade técnica apta a aplicar e ampliar essa base de dados; 

c) um governo local hábil e preocupado com este problema; 

d) cidadãos que se dêem conta do seu valor e mantenham um programa que promova a saúde, 

segurança, e bem-estar geral da comunidade. 

A chave do sucesso do programa de redução da ameaça de escorregamentos é estar 

ciente e entender o problema de deslizamento dentro da área geográfica envolvida. Nesse sentido, o 

trabalho de CRUDEN e VARNES (1996) na descrição e classificação dos movimentos de massa 

tem sido muito útil.  
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2.3.2 Abordagens possíveis para gerenciamento do risco 
 

SCHUSTER e KOCKELMAN (1996) apresentam as opções políticas alternativas 

para o gerenciamento, a serem avaliadas pelos governantes que estiverem preocupados com as 

ameaças naturais. As três opções fundamentais são: 

a) não tomar nenhuma atitude; 

b) prover auxílio e assistência à reabilitação após o desastre ter ocorrido, ou; 

c) tomar atitudes para conter ou controlar a ameaça de escorregamento antes que danos sérios 

ocorram. 

Até a década de 50, as primeiras duas opções dominavam. Contudo, com os 

avanços técnicos e sociológicos, o conceito de prevenção dos desastres por deslizamentos pelo uso 

apropriado da terra, desenvolvimento ou contenção estrutural está se tornando mais comum. A 

redução da ameaça (hazard) a escorregamentos nos Estados Unidos é alcançada principalmente por: 

a) restrição ao desenvolvimento em áreas sujeitas a deslizamentos; 

b) exigência que atividades de escavação, terraplenagem, paisagismo e construção não 

contribuam para instabilização de taludes, e 

c) proteção de áreas existentes em desenvolvimento e populações (propriedades e estruturas 

assim como pessoas e criações) por medidas de controle físicas, tais como drenagem, 

modificação na geometria, barreiras de proteção, ou ainda por monitoramento e sistemas de 

alerta. 

Essas técnicas, discutidas por SCHUSTER e KOCKELMAN (1996), são 

combinadas ou usadas individualmente para reduzir ou eliminar as perdas devidas à existência de um 

potencial a escorregamentos. Os primeiros dois métodos podem ser promovidos pela legislação 

pública. Esses autores ainda destacam que a maioria dos países onde as perdas por escorregamentos 

são importantes e contínuas têm incorporado leis federais ou estaduais fortes para lidar com todos os 

aspectos relativos às atividades de redução das ameaças de escorregamentos. 
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2.3.2.1 Restrição ao desenvolvimento em áreas sujeitas a escorregamentos 
 

Uma das formas mais econômicas e eficazes de reduzir as perdas por 

escorregamentos é pelo planejamento do uso das terras, localizando as regiões em desenvolvimento 

sobre solo estável e deixando as áreas sujeitas a deslizamentos como espaços abertos ou com outro 

uso de menor intensidade. Esse procedimento de evitar o uso da terra é comumente conhecido como 

avoidance, e é realizado por um ou mais dos seguintes passos (SCHUSTER; KOCKELMAN, 

1996): 

a) remover ou converter o uso de áreas instáveis; 

b) desestimular desenvolvimentos futuros em áreas instáveis - onde for viável, é a forma mais 

eficiente para reduzir as perdas por escorregamentos (U. S. GEOLOGICAL SURVEY, 

1982, apud SCHUSTER; KOCKELMAN, 1996). Os métodos que têm sido bem 

sucedidos nos Estados Unidos incluem o seguinte:  

- Programas de informação pública  

- Revelar as ameaças a compradores potenciais dessas áreas  

- Exclusão de instalações públicas como ruas ou abastecimento de água 

- Sinais de advertência  

- Taxas de crédito e avaliações especiais  

- Política de financiamentos com negativa de empréstimos 

- Custos com seguro elevado  

- Aquisição pelo governo para desenvolvimento restrito 

- Consciência pública da sujeição legal; 

c) regulamentar o desenvolvimento futuro em áreas instáveis - Não é realista supor que o 

desenvolvimento de uma área propensa a escorregamentos possa ser desestimulado 

indefinidamente pelos métodos não regulatórios descritos acima. Nos Estados Unidos, a 

restrição do uso da terra devido à ameaça natural geralmente é feita pelo governo local 

através do zoneamento de distritos e de regulamentações (SCHUSTER; KOCKELMAN, 

1996). O zoneamento fornece benefícios diretos pela limitação do desenvolvimento em 

áreas sujeitas a escorregamentos de terra. O uso das terras pode ser proibido ou restrito ao 

desenvolvimento de atividades que tragam uma ameaça menor, o que inclui espaços abertos 

como parques, arvoredos, agricultura não-irrigada, refúgios para a vida selvagem e 
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recreação. Além disso, estes usos resultam em perdas econômicas relativamente menores 

no caso de ocorrência de escorregamentos. 

Segundo SCHUSTER e KOCKELMAN (1996) o zoneamento para definição do 

uso das áreas provavelmente tem sido o meio mais eficiente de regulamentar o uso das terras. Por 

exemplo, no distrito de San Mateo, Califórnia, o mapa de suscetibilidade a escorregamentos tem 

estado em uso desde 1975 para controlar a densidade de desenvolvimento. Na base desse mapa, o 

SAN MATEO COUNTY BOARD OF SUPERVISORS (1973) apud SCHUSTER e 

KOCKELMAN (1996) desenvolveu uma legislação que restringe o desenvolvimento dessas áreas 

mais suscetíveis a escorregamentos. Isto funcionou bem até 1982, período em que todos os novos 

escorregamentos  que ocorreram foram em áreas já mapeadas ou em áreas julgadas altamente 

suscetíveis a escorregamentos. Entretanto, em 1982, sob uma precipitação excepcionalmente alta, 

ocorreram milhares de corridas de detritos na área onde pouco se tinha observado anteriormente 

(BRABB, 1984, apud SCHUSTER; KOCKELMAN, 1996). Portanto, o mapa de 1972 tinha 

acurácia na previsão dos escorregamentos, mas não foi bem sucedido na previsão das corridas de 

detritos (mapa com evidências anteriores). 

 

 

2.3.2.2 Desenvolvimento de códigos de escavações, construção e terraplenagem 
 

Os códigos de escavações, construções e terraplenagem deveriam assegurar que a 

construção em áreas sujeitas a escorregamentos fosse planejada e conduzida de forma a não 

prejudicar a estabilidade dos taludes das encostas. Eles normalmente: 

a) requerem uma permissão antes de raspar, escavar, aterrar ou cortar taludes; 

b) regulam (inclusive o controle de projeto, construção, inspeção e manutenção), minimizam 

ou proíbem escavações ou aterros; 

c) controlam o rompimento da drenagem e vegetação; 

d) levam ao projeto adequado para construção, inspeção e manutenção da drenagem de 

superfície e subsuperfície. 

SCHUSTER e KOCKELMAN (1996) citaram que a forte precipitação no sul da 

Califórnia em 1962 e 1969 – 1970 causou grandes perdas por escorregamentos, mas também trouxe 
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melhorias ao código elaborado em 1952. Eles destacam que as tempestades de 1962 e os 

escorregamentos resultaram na regulamentação dos códigos de terraplenagem, requerendo: 

- a presença da engenharia geotécnica e geológica no projeto e construção; 

- a definição das responsabilidades do engenheiro projetista, geotécnico e geólogo; 

- exploração subsuperficial adequada. 

A cidade de Los Angeles forneceu um exemplo interessante do uso dos códigos de 

escavação e terraplenagem. O controle da terraplenagem e desenvolvimento das encostas foi quase 

inexistente até 1952, quando tempestades de inverno severas levaram a adoção de um código de 

terraplenagem, melhorado significativamente em 1963. Os benefícios dessa regulamentação foram 

ilustrados pela distribuição dos danos causados por escorregamentos. Durante as tempestades de 

1968 – 1969, verificou-se que os danos desenvolvidos antes da instituição dos códigos de 

terraplenagem em 1952 eram quase 10 vezes maiores que os danos desenvolvidos após 1963 

(SCHUSTER; KOCKELMAN, 1996). Resultados similares foram observados após a tempestade 

de 1978, com relação à melhoria da segurança pela atualização dos códigos em 1963 (Tabela 1). 

Tabela 1 - Relação entre os códigos de terraplenagem atualizados e as rupturas de taludes para as obras 
de Los Angeles até a tempestade catastrófica no Sul da Califórnia em fevereiro de 1978. 

Código de construção em 

efeito 

N° de 

canteiros 

desenvolvidos 

N° de 

canteiros 

rompidos 

Percentual de 

canteiros 

rompidos 

Custo dos 

danos ($) 

Pré–1963(Código pré-moderno) 37000 2790 7,5 40– 49 milhões 

Pós– 1963 (Código moderno) 30000 210 0,7 1 – 2  milhões 

Fonte: SCHUSTER e KOCKELMAN (1996) 

No Brasil, a norma de estabilidade de taludes (NBR 11682/1991) fixa condições 

exigíveis para o estudo e controle da estabilidade de taludes em solo ou rochas, tanto para taludes 

naturais como resultantes de cortes e aterros (artificiais). Ela regulamenta as condições para o 

projeto, desde a investigação geotécnica preliminar até o modelo geomecânico final e análise da 

estabilidade propriamente dita, a execução, o controle (avaliação de desempenho) e a conservação 

das obras de estabilização dos taludes. A norma também recomenda uma metodologia a ser seguida 

para uma melhor organização das atividades afins (item 4 da NBR 11682/1991). 
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2.3.2.3 Medidas de proteção – Estabilização e/ou monitoramento 
 

Apesar das técnicas de evitar o uso das terras (avoidance), seja pela remoção ou 

conversão das áreas instáveis, desestímulo ao seu desenvolvimento e (ou) regulamentação adequada, 

já apresentadas anteriormente, o desenvolvimento de áreas em encostas e montanhas que sejam 

sujeitas a rupturas continuará. Por isso, os programas de planejamento do uso das terras devem 

incluir técnicas físicas para a proteção de propriedades, estruturas e pessoas em áreas sujeitas a 

escorregamentos. Essas medidas de proteção podem ser divididas em (SCHUSTER; 

KOCKELMAN, 1996): 

a) métodos físicos de controle de instabilidade de taludes. 

b) monitoramento e sistemas de alerta. 

Os métodos de controles físicos mais comuns usados para o controle da instabilidade 

de taludes são drenagem, modificação da geometria do talude,  construção de contrafortes (ou 

muros) de terra e estruturas de contenção. A principal desvantagem dos métodos de controle físico é 

o seu custo relativamente alto, o que restringe seu uso a locais onde evitar o uso da terra (avoidance) 

não seja viável. Por isso, eles normalmente são usados onde o custo dos escorregamentos for alto 

devido a alta densidade populacional e ao alto valor das propriedades.  

Os taludes de encostas sujeitas a escorregamentos podem ser monitorados para 

fornecer alerta quando o talude se movimentar. Os sistemas de monitoramento e alerta são instalados 

principalmente para proteger as vidas e a propriedade, não para evitar os escorregamentos. Todavia, 

esses sistemas normalmente fornecem alerta quanto ao movimento de taludes em tempo de permitir a 

construção de medidas físicas de controle, isso reduzirá a ameaça dos escorregamentos, 

imediatamente ou em longo prazo. 

 

 

2.3.3 Seguro contra escorregamento de terra 
 

Embora os programas de seguros não pretendam reduzir diretamente a ameaça de 

escorregamentos como as medidas de atenuação discutidas anteriormente, eles podem reduzir o 
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impacto das perdas por escorregamento para proprietários individuais distribuindo-as numa base 

maior (SCHUSTER; KOCKELMAN, 1996). Além disto, o alto custo dos seguros não subsidiados 

para o desenvolvimento de áreas sujeitas a escorregamentos pode induzir modificações em seu uso, 

incentivando um uso de menor risco para a terra. O uso do seguro como técnica de redução da 

ameaça de escorregamento tem as seguintes vantagens sobre outras estratégias (OLSHANSKY; 

ROGERS, 1987, apud SCHUSTER; KOCKELMAN, 1996): 

a) em teoria, o seguro fornece uma distribuição igualitária entre custos e benefícios; 

b) o seguro contra escorregamentos estimula a redução da ameaça (refletindo a qualidade das 

medidas de controle físico); 

c) o seguro é atraente aos opositores da regulamentação pelo governo, uma vez que ele 

depende mais do mercado privado que da intervenção do governo. 

O alto custo do seguro pode reduzir diretamente o risco de escorregamentos por 

desencorajar o desenvolvimento em zonas sob ameaça ou por estimular o uso da terra que seja 

menos sujeito a danos.  

 

 

2.3.4 Redução de ameaças múltiplas 
 

Segundo SCHUSTER e KOCKELMAN (1996), a redução da ameaça de 

escorregamentos normalmente é pensada como um exercício individual. Contudo, os 

escorregamentos normalmente são processos com elementos de múltiplas ameaças naturais inter-

relacionados, onde um evento inicial dispara eventos secundários. Em outros casos, dois ou mais 

processos naturais, não diretamente relacionados entre si, mas deflagrados por uma causa comum, 

podem ocorrer ao mesmo tempo na mesma localidade ou adjacências. Por exemplo, terremotos 

podem disparar tsunamis (grande onda causada por escorregamentos ou movimentos no fundo do 

mar); chuvas podem provocar enchentes, inundações e escorregamentos. 

SCHUSTER e KOCKELMAN (1996) ainda destacam que problemas de ameaças 

múltiplas requerem uma mudança em relação à perspectiva de atenuação de ameaças isoladas (como 

um escorregamento), com um amplo sistema estruturado que leve em consideração as características 

de mais de uma ameaça. Assim, no planejamento dos programas de redução das ameaças de 
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escorregamento, deve ser dada atenção especial à possibilidade de inter-relacionamento entre 

escorregamentos e outras ameaças. Os códigos de construção requerem que uma área geográfica 

possa lidar individualmente com escorregamentos, enchentes, inundações, terremotos e tornados, mas 

o ideal seria que se levasse em conta todas essas ameaças. Por exemplo, mudar a localização de um 

edifício de uma planície aluvionar, sujeita a cheias, para uma encosta a fim de evitar a ameaça de 

inundações, poderia aumentar o risco no caso de escorregamentos ou terremotos. Em tais casos, a 

ruptura ou perda do edifício pode ser causada pelos vários mecanismos ou modos de ameaça. O 

planejamento da redução das ameaças deveria considerar todos os seus modos possíveis. 

 

 

2.3.5 Elementos de programas nacionais de gerenciamento de risco 
 

SWANSTON e SCHUSTER (1989) apud SCHUSTER e KOCKELMAN (1996) 

revisaram as estratégias de gerenciamento de ameaça de escorregamentos em diversos países como 

Áustria, Canadá, França, Itália, Japão, Nova Zelândia, Noruega, União Soviética, Suíça, e ainda em 

Hong Kong, onde os escorregamentos são um grande problema sócio-econômico. Com base na 

experiência desses países e dos Estados Unidos, um programa unificado de redução da ameaça de 

escorregamentos deveria incluir os seguintes elementos: 

a) identificação de uma organização central para o gerenciamento de um programa nacional de 

redução de perdas por escorregamentos; 

b) estabelecimento dos limites de responsabilidades entre governos federal, estadual, municipal, 

e entidades privadas no tratamento das ameaças de escorregamentos; 

c) identificação e mapeamento das áreas com ameaças de escorregamento, definindo as 

características dos processos de instabilização e determinando seu grau de risco; 

d) desenvolvimento de linhas mestras com orientações gerais para a aplicação das técnicas de 

identificação e redução das ameaças; 

e) desenvolvimento de padrões mínimos para prática profissional (a serem criados pelas 

sociedades profissionais em colaboração com o governo federal); 

f) regulamentação do padrão mínimo para prática profissional (em conjunto com as sociedades 

profissionais), através de revisões e atualizações periódicas das orientações práticas gerais 

dos códigos de construção, e do uso das terras; 
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g) forte apoio do governo federal, e da pesquisa universitária com relação aos processos 

mecânicos, as técnicas de redução e aos sistemas de alerta. 

h) estabelecimento de uma central para coleção e divulgação das publicações, linhas mestras e 

orientações gerais para os profissionais, agências e governos locais; 

i) programas de auxílio e compensação através do governo federal, e fundos de seguro 

privados. 

De forma similar, um amplo programa nacional para a redução da ameaça de escorregamentos, 

desenvolvido pela U. S. GEOLOGICAL SURVEY (1982) apud SCHUSTER e KOCKELMAN 

(1996), apresenta quatro objetivos ou tarefas para lidar com os escorregamentos: avaliar e mapear a 

ameaça (por vezes chamado de zoneamento), disseminar as informações para usuários potenciais, e 

avaliar o uso dessas informações. Ainda se poderiam incluir os tipos de mapas a serem 

desenvolvidos, seus usuários típicos e técnicas para comunicação das informações. 
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3 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA ESPECÍFICA: ELEMENTOS BÁSICOS À ESTIMATIVA 
DAS AMEAÇAS E RISCO DE ESCORREGAMENTOS DE TERRA 

 

 

Este capítulo apresenta conceitos e nomenclaturas da área, definições matemáticas e 

estatísticas básicas visando estabelecer um patamar comum para a engenharia geotécnica já que há 

algumas barreiras de linguagem. São discutidos também conceitos como risco (risk), ameaça 

(hazard), probabilidades de ruptura e desempenho insatisfatório e as abordagens possíveis às 

conseqüências do processo de instabilização. 

Conforme WHITMAN (1984), as principais aplicações da probabilidade e estatística 

na geotecnia são: 

a) busca de informações, exploração e investigação geotécnica otimizadas. Por exemplo, a 

teoria das probabilidades poderia ser usada para projetar uma rede de furos de sondagem, 

procurando minimizar a possibilidade de que uma zona de material de menor resistência 

dentro do maciço de solo ou rocha não seja encontrada. 

b) teoria da confiabilidade. Fornece uma maneira de se avaliar a segurança dos componentes, 

subestruturas, instalações e recursos de forma lógica e consistente.  

c) otimização do projeto face às incertezas. Nesta aplicação, as incertezas relativas às cargas e 

ao comportamento do solo são levadas em conta num projeto otimizado. 

d) avaliação de risco. Envolve uma gama de conceitos e procedimentos, como a árvore de falha 

e árvore de eventos, para o estudo das estruturas, instalações e recursos que apresentem 

muitas formas diferentes de falha. 

WHITMAN (1984) salienta que a linguagem probabilística representa uma barreira 

para a implementação da análise de risco e dos métodos probabilísticos, pois em cada disciplina 

específica, a probabilidade desenvolveu sua própria terminologia, repleta de palavras e frases que 

trazem pouco significado para iniciantes. Muitas frases com sentido genérico para os engenheiros têm 

um sentido muito restrito para os especialistas. Assim, esse item apresentará um resumo dos diversos 

elementos estatísticos básicos a serem utilizados em análises probabilísticas da estabilidade de taludes. 
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Esses conceitos serão referenciados na metodologia prática proposta no Capítulo 4 e aplicada no 

Capítulo 5. 

Como princípio geral, a escolha entre as diversas opções de gerenciamento de 

escorregamentos descritas no Capítulo 2 deveria ser baseada no custo. Isto inclui o custo direto ou 

inicial, tal como os custos de construção ou remoção, os custos sociais e custos de perda de 

oportunidade e potencial de ruptura (WU; TANG; EINSTEIN, 1996). A escolha entre as opções de 

gerenciamento descritas no Capítulo 2 é feita sob condições de incerteza, porque os eventos futuros 

que podem disparar os escorregamentos, tais como tempestades e terremotos, não podem ser 

previstos com certeza. As incertezas aumentam devido às informações insuficientes sobre as condições 

de campo e ao entendimento incompleto dos mecanismos de escorregamentos. Num sentido mais 

amplo, as incertezas deveriam incluir a probabilidade de sucesso ou falha das medidas de redução das 

ameaças tais como a implementação de códigos ou evitar o uso da terra (avoidance). 

 

 

3.1 DESCRIÇÃO DAS INCERTEZAS 
 

 

Na engenharia geotécnica, a incerteza está embutida em todas as fases de uma obra, 

desde a caracterização do sítio, passando pela análise e projeto até a tomada de decisões e 

construção. A incerteza é inerente à profissão. A influência da incerteza sobre a confiabilidade da 

segurança estimada pode ser significativa e freqüentemente é refletida na ruptura de estruturas 

projetadas para serem seguras. Apesar de reconhecer sua importância, EL-RAMLY (2001) destaca 

que a indústria sempre apresentou poucas ferramentas práticas para quantificar ou apenas considerar 

as incertezas. É interessante a citação de EINSTEIN e BAECHER (1982) apud EL-RAMLY (2001): 

a verdadeira questão não é se devemos lidar com a incerteza, mas como  fazê-

lo? 

Com uma tendência crescente em direção à aplicação do gerenciamento de risco e a 

elaboração de projetos baseados na confiabilidade na engenharia geotécnica, é necessário seu 

entendimento e quantificação adequados. Embora existam grandes avanços nessa direção, ainda 
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existem diversas origens de incerteza que não podem ser quantificadas facilmente (LACASSE; 

NADIM, 1996, apud EL-RAMLY, 2001). WU, TANG e EINSTEIN, (1996) destacaram duas 

origens de incertezas comumente encontradas na engenharia geotécnica. Primeiro, cargas futuras e 

condições ambientais não podem ser previstas com certeza (como a aceleração de terremotos ou o 

efeito das chuvas na poro-pressão). A segunda classe de incertezas é relativa às condições de campo. 

A variabilidade espacial de materiais geológicos requer que o engenheiro faça extrapolações a partir de 

furos de sondagens e amostras. Tal extrapolação envolve um grande grau de incerteza. Por exemplo, 

anomalias geológicas podem estar presentes num local sem terem sido detectadas durante a 

investigação geotécnica do canteiro. São introduzidos erros na estimativa das propriedades dos 

materiais quando o número de amostras for insuficiente; quando os métodos de ensaio não medirem as 

propriedades de forma acurada, tais como a resistência in situ; e quando os procedimentos de ensaio 

contiverem erros aleatórios. 

Por objetivos práticos, MORGENSTERN (1995) apud EL-RAMLY (2001) dividiu a 

incerteza geotécnica em três categorias distintas: (a) incerteza dos parâmetros (parameter 

uncertainty), (b) incerteza do modelo (model uncertainty) e (c) incerteza humana (human 

uncertainty). A primeira representa a incerteza dos parâmetros geotécnicos de análise, a segunda é 

devida às limitações das teorias e modelos usados na previsão do desempenho, e a incerteza humana é 

relacionada com os erros e enganos humanos. A Figura 2 resume as principais características das três 

origens de incerteza. Devido à inevitável presença de incerteza em todas as aplicações geotécnicas, os 

resultados de qualquer análise (tais como cálculos de fator de segurança ou capacidade de carga de 

fundações) também serão incertos. Assim, a estimativa e quantificação da incerteza é uma necessidade. 

 

 

3.1.1 Incerteza dos parâmetros 
 

Representa a incerteza dos parâmetros de entrada como os de resistência e poro-

pressão. BAECHER (1987) apud EL-RAMLY (2001) atribuiu duas origens às incertezas dos 

parâmetros: a dispersão dos dados e os erros sistemáticos. A dispersão dos dados é a dispersão das 

medidas em torno da média, composta pela variabilidade espacial inerente e pelos erros aleatórios dos 

ensaios. O erro sistemático é o desvio da tendência média observada em relação ao valor real 
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desconhecido, dividido em erro estatístico na tendência média (trend) e desvio nos procedimentos de 

medida (bias). Para identificar a variabilidade espacial e os erros sistemáticos, pode-se pensar na 

variação espacial como sendo a dispersão das propriedades do solo em torno da tendência média e 

nos erros sistemáticos como a incerteza na localização dessa média por si só (CHRISTIAN, LADD; 

BAECHER, 1994). 

 

 

3.1.1.1 Dispersão dos dados 
 

A dispersão dos dados tem duas origens: a variação espacial das propriedades do solo 

e os erros aleatórios dos ensaios. A variabilidade espacial é a variação real das propriedades do solo 

de um ponto a outro, e pode ocorrer mesmo dentro de uma camada supostamente homogênea. Ela é 

atribuída a fatores como a variação da composição mineralógica, condições durante a deposição, 

história de tensões e processos de decomposição físicos e mecânicos (LACASSE; NADIM, 1996, 

apud EL-RAMLY, 2001). A variabilidade espacial não é um processo aleatório, ela é controlada por 

alguma forma de correlação que relacione as propriedades do solo com sua localização no espaço. Em 

termos estatísticos, esse fenômeno é conhecido como estrutura espacial. Espera-se que essa 

correlação diminua com o aumento da distância entre os pontos. A variabilidade espacial é uma 

herança do solo e não pode ser reduzida; devendo ser considerada em qualquer análise de incerteza. 

Os erros aleatórios dos ensaios são oriundos de fatores relativos aos processos de 

medição, tais como erros do operador ou uso de equipamentos defeituosos. Eles são independentes 

da localização da amostra e flutuam acima e abaixo da magnitude do valor real (desconhecido) das 

propriedades do solo. Como eles não constituem uma variação real das propriedades do solo, os 

erros aleatórios deveriam ser removidos das medidas iniciais de um projeto. Eles podem ser 

acuradamente estimados através da repetição do ensaio, idealmente com um mesmo corpo de prova 

sendo ensaiado por operadores e/ ou equipamentos diferentes. Logicamente esta não é uma aplicação 

viável para geotecnia devido à natureza destrutiva da maioria dos ensaios geotécnicos de campo e 

laboratório. 
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3.1.1.2 Erros sistemáticos 
 

Os erros sistemáticos são coerentes ao longo de todo o domínio analisado e se 

propagam sem grandes alterações através da análise de incertezas (EL-RAMLY, 2001). Eles podem 

ser divididos em: erros estatísticos na tendência média (trend) e desvio nos procedimentos de medida 

(bias). O erro estatístico na tendência média (trend) é a incerteza na média estimada devido ao 

tamanho limitado da amostra. Os programas de investigação geotécnica do sítio do projeto quase 

sempre são controlados por orçamentos restritos, o que resulta em um número limitado de ensaios. O 

valor médio de uma propriedade do solo baseado em um conjunto de dados limitado é apenas uma 

estimativa da população média. A média de um conjunto maior ou menor de medidas, ou ainda de um 

outro conjunto com o mesmo tamanho, possivelmente será diferente. A menos que cada ponto dentro 

do domínio e interesse seja ensaiado, a média estimada permanece incerta. Quanto maior o tamanho 

da amostra, menor será a incerteza da média.  

O desvio nos procedimentos de medida (bias) ocorre quando a propriedade medida é 

superestimada ou subestimada uniformemente em todos os pontos dos ensaios. Diversos fatores 

podem contribuir para esse desvio como: o equipamento do ensaio, as condições de contorno do 

problema, a perturbação do solo ou os tipos de análises e correlações usados para interpretar as 

medidas. Através da retro-análise de estudos de casos de rupturas de aterros, BJERRUM (1974) 

observou que o ensaio de campo de palheta (vane) tende a superestimar de forma consistente a 

resistência ao cisalhamento não-drenada de argilas altamente plásticas. Ele introduziu um fator de 

correção empírico, uma relação da resistência ao cisalhamento obtida por retro-análise com a 

resistência ao cisalhamento não-drenada medida em campo, de forma a corrigir esta tendência. A 

Figura 3 apresenta um quadro-resumo das incertezas dos parâmetros. 
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* Resultante de enganos humanos; 
* Imprevisível e aleatória 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2 - Quadro resumo das origens de incertezas em geotecnia (adaptado de EL-RAMLY, 2001). 

ORIGEM DAS INCERTEZAS 

Incerteza 
Humana 

   - falta de cuidado; 
   - ignorância de assuntos; 
   -informações enganosas; 
   - construção deficiente; 
   - relações contratuais inapropriadas; 
   - falta de comunicação entre as   
partes envolvidas no projeto. 

Incerteza do 
modelo 

* lacuna entre a teoria adotada pelo modelo e a realidade; 
* hipóteses e aproximações simplificadoras; 
* tende a ser a maior origem de incerteza da geotecnia 
* capacidade de quantificação limitada (grande dificuldade) 

    Numérica 
 

- simplificações das hipóteses  
de cálculo (modelos bi ou 
tridimensionais); 
- aproximações matemáticas; 
- erros de modelos baseados 
em calibrações empíricas 
(também pode ser considerado 
como erro sistemático). 

    Conceitual 
 
- erros nas modelagens de 
rupturas progressivas; 
- processos de amolecimento 
(softening) dependentes do 
tempo; 
- disparo da liquefação sísmica; 
- desenvolvimento de erosão 
interna; 
- caracterização da resistência ao 
cisalhamento efetiva versus não-
drenada. 

Métodos de avaliação: 
A - Comparação de modelos de taludes 
rigorosos com outros mais simples ou com 
desempenho observado; 
B – Pesquisa de opinião entre 
especialistas ou julgamento de 
engenharia; 
C – Considerar o estado limite (FS=1) e 
através da retro-análise obter o erro 
numérico.  

Incerteza dos 
parâmetros 

* parâmetros de entrada tais como: 
resistência ao cisalhamento, poro-pressão e 
compressibilidade 

Dispersão dos 
dados 

Erros sistemáticos 
dos dados 

 * Dispersão das 
propriedades do 
solo em torno da 
tendência média. 

  * Incerteza na 
localização da 
tendência média em 
relação ao valor real 
(desconhecido). 
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- variação real das propriedades do 
solo ponto a ponto; 

- contribuição depende do tamanho 
da região; 

-não é um processo aleatório, mas é 
controlada por uma “estrutura 
espacial”; 

- deve ser considerada em qualquer 
análise e não pode ser removida. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- independente da localização espacial 

- flutuam acima e abaixo do valor real 
desconhecido; 

- devem ser removidos por não 
constituírem variação real do solo; 

- em certas condições, podem ser 
obtidos pela repetição do ensaio 
(dificuldade para ensaios geotécnicos). 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

- incerteza na média devido ao 
tamanho limitado da amostra; 

- erro diminui com o aumento do 
tamanho da amostra; 

- média varia com o tamanho da 
amostra e amostras  de mesmo 
tamanho podem levar a médias 
diferentes. 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- levam a média, em todos os pontos, a ser 
UNIFORMEMENTE subestimada ou 
superestimada. 
 
 
 
 

Figura 3 - Quadro resumo das incertezas dos parâmetros. 

Incerteza dos parâmetros 

Dispersão dos dados Erros sistemáticos 

Variabilidade espacial real Erros aleatórios de medida 
 Erro estatístico na média 
espacial real 

 Desvios nos procedimentos de 
medida (Bias) Origem: 

* variações da composição 
mineralógica; 
* condições de deposição; 
* história de tensões; 
* processos físicos e mecânicos 
de alteração. 

  Origem:  fatores relativos aos processos  
 de medição 
 * erros do operador;  
 * uso de equipamento defeituoso. 

Origem 
* restrições do orçamento. 

Origem: 
* equipamento de ensaio; 
* condições de contorno do problema 
(fronteira); 
* perturbação do solo; 
* modelos e correções usados para 
interpretar as medidas. 
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3.1.1.3 Modelagem das incertezas das variáveis de entrada 
 

Com base na metodologia probabilística para análise de taludes proposta por EL-

RAMLY (2001), as incertezas que circundam os parâmetros de entrada podem ser simuladas com o 

uso de um modelo de análise simplificado da estrutura espacial das propriedades do solo 

(VANMARCKE, 1977a; BAECHER, 1987, apud EL-RAMLY, 2001). O modelo de incertezas 

divide o parâmetro aleatório medido (X(u)) em qualquer localização (u) em: (a) uma componente de 

tendência (trend), t(u), representada pelos erros estatísticos; e (b) um valor residual fora da tendência 

(off the trend), )(uvε , representando a variabilidade espacial do solo (veja Figura 4 e Equação 1). 

 
Figura 4 - Modelagem das incertezas das variáveis de entrada. 

)()()( uutuX vε+=  Equação 1 

A propriedades do solo podem apresentar alguma tendência com a direção horizontal 

ou com a profundidade, como a tendência ao aumento da resistência não drenada (Su) com a 

profundidade. Neste caso, o uso de uma média constante, sem o componente de tendência (trend), 

levaria a uma estimativa de variabilidade não realista e alta. Pode-se dizer que a tendência t(u) é a 

função matemática que melhor descreve a relação entre as duas variáveis correlacionadas. Ela é 

quantificada como uma variável de média t(u) e variância diferente de zero, representada pelo erro 

estatístico na média. A média será uma função da localização (u) definida deterministicamente pela 

equação da tendência. A variância será estimada a partir da dispersão em torno da tendência (erro 
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estatístico). Com o método dos mínimos quadrados, técnica de regressão mais comum para avaliar 

magnitude da variância do erro estatístico, obtém-se os parâmetros da função t(u). Adota-se uma 

forma para a função de tendência (linear, polinomial...), e obtém-se os parâmetros de modo que a 

soma dos quadrados dos resíduos ( 2
viε ) seja minimizada. EL-RAMLY (2001) comenta que a 

magnitude da variância de t(u) depende do número de observações (n), tal que a elevação de (n) 

reduza a incerteza da média da tendência t(u). A incerteza total será a soma da incerteza estatística em 

t(u) com a incerteza devida a variabilidade dos resíduos ( )(uvε ). 

O valor residual fora da tendência (off the trend), )(uvε , é estimado estatisticamente, 

possuindo média zero e variância constante independentemente da sua localização. Ao utilizar o 

método dos mínimos quadrados para determinar t(u) assume-se que os resíduos sejam independentes 

para qualquer localização. Isto raramente será o caso, mas esta suposição é aceitável para a maioria 

dos casos práticos, a menos que as medidas tenham um espaçamento muito pequeno (EL-RAMLY 

(2001). A estrutura de correlação desses resíduos representa a variabilidade espacial dos parâmetros. 

Assim, os resíduos representam a incerteza pela dispersão dos dados (Figura 3) e, conforme a 

Equação 2, ainda podem ser divididos em dois componentes: o de erro aleatório de medida, )(uveε , e 

o de variabilidade espacial herdada , )(uvvε . 

)()()( uuu vvvev εεε +=  Equação 2 

Os erros aleatórios dos ensaios são uma parcela da incerteza dos parâmetros devido à 

dispersão dos dados. Eles constituem ruídos nas medições devido a erros do operador ou 

equipamentos defeituosos, não representando a variabilidade real dos dados, devendo ser subtraídos 

da dispersão dos dados do solo. Porém, EL-RAMLY (2001) destaca que reduzir a variância dos 

dados observados por um valor, não confiável, que se assuma representar a variância do erro de 

medida aleatório pode não ser sensato. Por isso, os erros aleatórios de medida não são considerados 

nesse estudo. Ao invés disto, a prática da boa engenharia deveria garantir uma revisão crítica do 

programa de exploração que os eliminasse ou os reduzisse a valores insignificantes. Esta revisão crítica 

deve incluir procedimentos pessoais, de ensaio e seguir as especificações técnicas. 

Para que o modelo representado pela Equação 1 esteja completo, o valor medido 

(X(u)) precisa ser corrigido do desvio experimental (ou bias), caso seja necessário. Esta correção é 
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feita através de um fator de desvio (B - bias factor),  resultando em Z(u) na equação 3, que é o 

modelo de análise simplificado da estrutura espacial das propriedades do solo. Assim, Z(u) é a variável 

aleatória corrigida do desvio experimental, representando o parâmetro de entrada na localização u. 

( ))()()( uutBuZ vε+=  Equação 3 

Esse fator de correção (B) refere-se aos erros sistemáticos devidos aos procedimentos 

de medida. A forma mais confiável de determiná-lo é comparar as medições com os valores 

calculados a partir do desempenho observado (como a ruptura na retro-análise) ou com medições 

feitas com um procedimento ou equipamento mais confiáveis.  

A estimativa analítica dos erros de medidas aleatórios depende fortemente do 

espaçamento entre os dados; quanto menor o espaçamento, mais confiável será a estimativa. Separar 

os erros aleatórios de medida (ruídos) das medidas reais do solo requer ensaios com distâncias de 

separação muito pequenas (r~0), o que na prática quase nunca será possível. Além disso, os erros 

aleatórios são caracterizados por uma média zero e alternância na sua magnitude para acima e abaixo 

de zero. Em um processo de tomada da média espacial sobre uma área ou volume, os erros aleatórios 

tendem a se cancelar, reduzindo ou até eliminando o erro aleatório total sobre a quantidade média 

analisada. Essa é a principal razão pela qual eles podem ser desconsiderados. Na prática de 

engenharia geotécnica, normalmente não é possível obter uma estimativa confiável da variabilidade das 

propriedades do solo ponto a ponto. EL-RAMLY (2001) aponta diversos estudos encontraram 

dificuldades na caracterização da estrutura espacial das propriedades do solo em projetos reais devido 

a falta de dados suficientes e /ou espaçamento inadequado dos dados disponíveis (FENTON; 

VANMARCKE, 1991; CHIASSON et al, 1995; DEGROOT, 1996). Além disso, os métodos de 

análise de taludes de terra não requerem a variabilidade espacial ponto a ponto das propriedades do 

solo, mas sim as propriedades operacionais médias da superfície de deslizamento. 

As incertezas devidos ao erro estatístico na tendência média e o desvio nos 

procedimentos de medida (bias) são representadas por variáveis aleatórias independentes daquelas 

que caracterizam a variabilidade espacial ( )(uvε ). A incerteza global de qualquer parâmetro de 

entrada é função das três origens de incerteza combinadas de acordo como modelo da Equação 3. 
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3.1.2 Incertezas do modelo de análise do problema 
 

A incerteza do modelo é relativa à lacuna entre a teoria adotada pelos modelos de 

previsão e a realidade. Segundo WU, TANG e EISNTEIN (1996), os modelos analíticos, 

particularmente os de engenharia, contêm erros introduzidos por hipóteses inadequadas e/ou 

simplificações da teoria, simplificações das condições de contorno e aproximações de cálculo 

numérico. 

EL-RAMLY (2001) cita que os modelos de previsão de desempenho são 

representações imperfeitas para a obtenção de alguns aspectos das condições reais. Os diversos casos 

de incerteza dos modelos podem ser classificados em numéricos e conceituais, sendo o segundo muito 

mais influente. Exemplos de incerteza conceitual de modelo incluem rupturas progressivas, processos 

de amolecimento (softening) dependentes do tempo, início da liquefação sísmica, desenvolvimento 

progressivo de erosão interna e caracterização da resistência ao cisalhamento efetiva versus a não-

drenada. A incerteza numérica inclui a simplificação das hipóteses de cálculo (tais como modelos 

bidimensionais e comportamento elástico do solo), erros associados aos modelos baseados em 

calibrações empíricas (como correlações entre o número de golpes NSPT e a magnitude de recalques) 

e aproximações matemáticas. EL-RAMLY (2001) conclui que provavelmente a incerteza do modelo 

seja a maior origem de incerteza da geotecnia; porém, nossa capacidade de quantificá-la de forma 

confiável ainda é limitada. 

Diversos pesquisadores mostraram problemas práticos onde a incerteza do modelo é 

importante e ainda assim é pouco considerada. LACASSE e NADIM (1996) apud EL-RAMLY 

(2001) notaram que os métodos correntes de previsão da capacidade de carga de estacas offshore 

são derivados de ensaios de carregamentos sobre estacas pequenas. O diâmetro, comprimento e 

capacidade das estacas normalmente usadas são muito maiores. Uma incerteza significante pode ser 

introduzida nos métodos de projeto devido a essa base de dados diferente. MORGENSTERN (1995) 

apud EL-RAMLY (2001) mostrou que a estabilidade de uma pilha de rejeitos de mina normalmente é 

estudada com o uso de modelos baseados no equilíbrio limite mas este material é fofo e sujeito ao 

colapso e rápida perda de resistência. A análise deveria incluir uma estimativa da ruptura nestas 

condições. 
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A incerteza numérica dos modelos de previsão normalmente é levada em conta através 

do fator de segurança global que é aplicado à equação que descreve a ruptura. Esse fator teria uma 

média e desvio padrão, e geralmente se considera que tenha uma distribuição normal ou log-normal 

distribuído (LACASSE; NADIM, 1996, apud EL-RAMLY, 2001). 

A comparação entre os modelos de previsão com o desempenho observado ou com a 

previsão por modelos mais rigorosos e compreensíveis é provavelmente a maneira mais direta e 

confiável de quantificar a incerteza do modelo. Entretanto, as dificuldades em quantificar 

confiavelmente a incerteza do modelo são evidentes. Os dados necessários para uma comparação 

direta com o desempenho observado raramente estão disponíveis na prática. E, ainda, as conclusões 

das comparações podem ser obscurecidas pela presença de outras origens de incerteza. Contudo, o 

mais importante é quando os pontos principais do problema não são considerados ou são ignorados 

(incerteza conceitual) como no exemplo da pilha de rejeitos fornecido por MORGENSTERN (1995) 

apud EL-RAMLY (2001). Em sua Rankine Lecture, de MELLO (1977) escreveu que: 

a segurança de barragens de terra não está baseada na acurácia de nossos 
cálculos, mas na adequação de nossas hipóteses. 

 

 

3.1.3 Incerteza humana 
 

Esta incerteza é resultante dos erros e enganos humanos, os quais normalmente são 

aleatórios e imprevisíveis. Exemplos incluem a falta de cuidado, ignorância de normas e padrões, 

informações enganosas, construção deficiente e também relações contratuais inapropriadas e falta de 

comunicação entre as partes envolvidas no projeto. Em diversas ocasiões, os equívocos humanos 

causaram rupturas devastadoras. EL-RAMLY (2001) salienta que PECK (1973) e SOWERS (1991) 

apresentaram exemplos do papel da incerteza humana dentro de rupturas geotécnicas. 

MORGENSTERN (1995) apud EL-RAMLY (2001) mostrou a contribuição esmagadora da 

incerteza humana para a ruptura no escorregamento Kwun Lung Lau em Hong Kong, que matou cinco 

pessoas. Segundo EL-RAMLY (2001), os erros humanos devem ser identificados, avaliando-se suas 

probabilidades e procurando formas para reduzir ou evitar sua possibilidade de ocorrência. Na 

geotecnia, a ampla variabilidade da contribuição humana entre os projetos dificulta a identificação de 

erros humanos potenciais. 
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3.2 DEFINIÇÕES MATEMÁTICAS E ESTATÍSTICAS BÁSICAS 
 

 

Segundo EL-RAMLY (2001), a análise estatística adequada das propriedades do solo 

requer, além dos dados em si, o conhecimento relativo à qualidade dos dados e à geologia local, 

aliados ao julgamento de engenharia. A análise estatística dos dados compreende diversos estágios. 

Primeiramente, os dados disponíveis devem ser revisados criticamente para garantir sua consistência e 

identificar qualquer anomalia. Segundo, para adequar os dados à representação de toda a população a 

ser avaliada. Em outras palavras, quão confiável foi a inferência estatística feita sobre a população, 

com base no conjunto de observações disponíveis. Finalmente, aplicam-se os métodos estatísticos 

para determinar os parâmetros de interesse. 

 

 

3.2.1 Revisão crítica dos dados 
 

Antes de se iniciar qualquer cálculo estatístico formal, é fundamental que se realize uma 

revisão crítica dos dados disponíveis. EL-RAMLY (2001) destaca que o primeiro passo da revisão é 

assegurar a consistência do conjunto de dados (ou seja, dados que pertençam à mesma população 

devem estar agrupados), conhecido como decisão de estacionaridade (stationarity). A inconsistência 

pode surgir de conjuntos de dados provenientes de diferentes tipos de solos, condições de tensão, 

métodos de ensaio, história de tensões ou padrões de perturbação da amostra. 

O segundo passo é identificar os dados espúrios, decidindo se eles deverão ser 

rejeitados ou aceitos como valores extremos. BAECHER (1987) apud EL-RAMLY (2001) chamou a 

atenção para que se tome cuidado na execução desse processo a fim de não rejeitar algum valor 

verdadeiro, descartando uma peça com informação importante. Um exemplo seria a resistência ao 

cisalhamento muito baixa de uma junta de rocha preenchida por argila. Esse processo normalmente é 

feito por julgamento, revisando os procedimentos de ensaio das medidas anormais e pela avaliação do 

número e intervalo de valores dos dados em locais próximos, embora existam procedimentos formais 

com o uso de tabelas t-student. 
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O próximo passo da revisão dos dados é identificar a presença de qualquer erro 

estatísticos na tendência média (trend) ou desvio nos procedimentos de medida (bias), o que 

normalmente é feito por julgamento através do exame do gráfico de dispersão das propriedades do 

solo com a profundidade ou a distância. CHIASSON et al (1995) indicaram uma abordagem 

estatística formal para a identificação da tendência. Também se recomenda uma revisão dos 

procedimentos de ensaio para analisar as causas do desvio nos procedimentos de medida (bias). 

 

 

3.2.2 Representatividade dos dados 
 

Os geotécnicos sempre confrontam o problema de representatividade das amostras. É 

usual que decisões sejam tomadas com base em poucos dados que podem, estatisticamente, não 

representar adequadamente o fenômeno que esteja sendo estudado. A representatividade da amostra 

leva em conta duas características importantes; o tamanho da amostra (número de dados) e o 

agrupamento (clustering) dos dados. 

Segundo EL-RAMLY (2001), geralmente a influência do tamanho da amostra é a mais 

comum e intensa para as aplicações geotécnicas. Essa influência é expressa pelo intervalo de 

confiança, definido como o intervalo dentro do qual o parâmetro estatístico desconhecido da 

população está contido com um certo nível de confiança, normalmente adotando-se 95% de 

probabilidade. Livros estatísticos (como ANG; TANG, 1975) têm seções sobre o cálculo do intervalo 

de confiança para conjuntos de observações independentes e igualmente distribuídos. Para um nível de 

confiança especificado, a largura do intervalo de confiança decresce com o aumento do número de 

observações, ou seja, a incerteza no parâmetro estatístico estimado (tal como a média) será menor 

para amostras maiores. 

Dado um conjunto de observações, os parâmetros estatísticos da população (média, 

variância, distorção...) podem ser estimados com o uso de diferentes métodos, sendo o mais comum o 

método dos momentos. Segundo esse método, a média é referida como o primeiro momento da 

variável aleatória, a variância como o segundo momento, e o coeficiente de distorção como o terceiro 

momento. Para um certo nível de confiabilidade, quanto maior a ordem do momento que estiver sendo 

estimado, maior o número de observações necessário. Por exemplo, será necessário um número de 

medidas maior para estimar a variância do que para obter a média, considerando o mesmo nível de 

confiabilidade. 
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O agrupamento dos dados em uma zona limitada dentro do domínio espacial de 

interesse também influi na representatividade dos dados. Na geoestatística, o agrupamento dos dados 

é de grande importância, particularmente para problemas que envolvem uma grande área (tais como a 

caracterização de minas ou reservatórios). Diferentes técnicas são usadas para corrigir os histogramas 

para dados agrupados. Conceitualmente, são atribuídos pesos para cada ponto que compõe os dados, 

dependendo da sua proximidade com as observações nos arredores. Os dados oriundos de áreas 

densamente amostradas recebem um peso menor que os dados de áreas com amostragem mais 

esparsa (EL-RAMLY, 2001). O agrupamento de dados tem menor importância nas aplicações 

geotécnicas devido à quantidade limitada de dados disponíveis e ao pequeno domínio espacial de 

interesse. Contudo, ao menos por julgamento, é recomendável avaliar se as medidas estão 

uniformemente distribuídas dentro do sítio em estudo. 

 

 

3.2.3 Inferência estatística inicial 
 

Em engenharia, quase todos os fatores que lidamos são definidos como variáveis 

aleatórias pois suas magnitudes não são exatas, mas se encontram dentro de um intervalo de valores 

(WHITMAN, 1984). Portanto, antes de qualquer tratamento estatístico espacial dos dados, é 

aconselhável executar uma análise estatística elementar. Por exemplo, a média ( µ ) e o desvio padrão 

(σ ) são parâmetros de informação simples. A média é uma medida de localização central ou a melhor 

estimativa da propriedade do solo; enquanto que o desvio padrão é uma medida da dispersão dos 

dados ou de sua incerteza. A seguir serão apresentados os principais conceitos de análise estatística 

que estão mais detalhados nos trabalhos de BENJAMIN e CORNEL (1970) e ANG e TANG 

(1975), FENTON et al (1997). 

a) Distribuição de probabilidades: 

WHITMAN (1984) destaca que numa análise probabilística, a função densidade de 

probabilidade (PDF - Probability Density Function), representada por f(x), descreve a incerteza 

sobre uma variável, ou seja, a probabilidade da variável aleatória assumir um valor particular em 

relação a outros possíveis. A incerteza em f(x), descrita pela função de densidade de probabilidades 
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(PDF) mostrada na Figura 5a para o caso onde a variável aleatória seja distribuída continuamente, é 

caracterizada por uma média µx e um desvio padrão s x . Desde que a probabilidade do espaço 

amostral seja igual a 1,0, a área sob a PDF também deverá ser igual a 1,0. A probabilidade que a 

variável aleatória x possa assumir valores entre “a” e “b” é dada pela área hachurada. Opiniões 

baseadas no julgamento e experiência podem ser incorporadas como probabilidades subjetivas. Os 

engenheiros freqüentemente expressam suas opiniões sob a forma da escolha da melhor estimativa 

dentro de um intervalo. Isso pode ser convenientemente descrito por uma probabilidade subjetiva que 

tenha uma distribuição triangular (ver Figura 5b), onde “b” representa a melhor estimativa e “a” e “c” 

representam os limites inferior e superior do intervalo. 

FENTON et al (1997) apresentam modelos para as variáveis aleatórias contínuas 

resumidos na Tabela 2. A distribuição normal (ou Gaussiana) e as distribuições log-normais são os 

modelos de variáveis aleatórias mais usuais. 

A distribuição normal (ou distribuição Gaussiana) é a curva clássica em forma de sino 

que freqüentemente é usada para modelar um conjunto de dados. A distribuição normal é comum na 

natureza quando variáveis aleatórias individuais estiverem somadas na variável principal. Assim, os 

dados como a avaliação de alunos (somatória de resultados de testes individuais, trabalhos de casa e 

projetos), a altura das pessoas (a somatória de códigos genéticos sobre diversas gerações), ou a 

resistência ao cisalhamento do solo (somatória da resistência ao cisalhamento do solo entre partículas 

individuais), tendem a se adequar à modelagem pelas distribuições normais, conforme utilizado nos 

seguintes trabalhos: LUMB (1966); TAN; DONALD e MELCHERS (1993); MOSTYN e LI 

(1993); FENTON et al (1997); MACHADO e RIBEIRO (2001). 
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Figura 5 - Funções de densidade de probabilidades. 

Tabela 2 - Modelos usuais para variáveis aleatórias contínuas. 
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Fonte: FENTON et al (1997) 

Segundo FENTON et al (1997), a distribuição normal tem diversas propriedades 

interessantes. A primeira é que ela é uma distribuição simétrica. Segundo, o decaimento de sua cauda 

ocorre de forma exponencial. Existe 68% de chance que uma variável normal estar dentro de + ou – 1 

desvio padrão (σ ) do valor médio ( µ ), e 97% de chance que ela esteja dentro de σµ 2±  a partir 
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da média. Além disto, uma função linear de uma variável normalmente distribuída também terá uma 

distribuição normal. Se bxaY +⋅=  e x tiver uma distribuição normal, então Y também terá uma 

distribuição normal com média ba XY +⋅= µµ  e desvio padrão XY a σσ ⋅= . 

Outra forma de descrever a mesma informação é pela função de distribuição 

acumulada (CDF - Cumulative Distribution Function) ou função de distribuição de probabilidades, 

que mostra a probabilidade da variável assumir um valor menor ou igual a um valor selecionado. Esta 

função representa a integral da probabilidade correspondente na PDF. 

Outro modelo comum para a função de distribuição de probabilidades (PDF) de 

variáveis aleatórias contínuas é a distribuição log-normal (Figura 6a). Se o logaritmo de uma variável x 

tiver uma distribuição normal (Figura 6b), então a variável x terá uma distribuição log-normal. 

 
Figura 6 – Distribuição de probabilidades (a) Lognormal e (b) normal. 

Normalmente a distribuição log-normal é usada por três razões. Primeiro, ela é 

resultante da multiplicação de diversas variáveis aleatórias individuais. Assim, qualquer processo que 

seja o produto de diversas variáveis aleatórias individuais, tenderá a ser descrito por uma distribuição 

log-normal. Segundo, o modelo de distribuição de variáveis log-normal não admite valores menores 

que zero. Desde que as diversas propriedades em engenharia, tais como a resistência, sejam sempre 

positivas, a distribuição log-normal torna-se um modelo razoável. Finalmente, a distribuição log-normal 

é conveniente para modelar quantidades que variam diversas ordens de magnitude, tais como a 

condutividade hidráulica. 

Segundo FENTON et al (1997), ainda existem outros métodos gráficos para a análise 

da variabilidade como os histogramas, os gráficos de freqüência e os gráficos de densidade de 

freqüência. Estes métodos não serão revisados aqui. 
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b) Transformação de dados: 

Em muitos casos é útil transformar os dados antes de colocá-los em um gráfico para 

visualizar melhor os resultados. Há diversos exemplos na literatura de transformações bem conhecidas, 

úteis e bastante utilizadas como a plotagem da resistência não drenada com a profundidade, as quais 

não serão reproduzidas aqui (ver FENTON et al (1997) para exemplos). 

c) Momentos: 

Segundo WHITMAN (1984), para muitas aplicações não é necessário ter ou obter 

toda a informação contida na função de distribuição de probabilidades, histogramas ou gráficos de 

freqüência. Valores resumidos das características dominantes da distribuição, como os momentos 

estatísticos, podem ser suficientes. A média( µ ) e a variância ( 2σ ) são referidas respectivamente 

como primeiro e segundo momentos das variáveis aleatórias. Esses valores, assim como o desvio 

padrão (σ ) e o coeficiente de variação (COV), podem ser calculados para qualquer distribuição. 

A descrição mais comum para o centro de um conjunto de dados é o seu valor médio, 

também chamado de média ou valor esperado. A média indica o centro de gravidade de uma 

distribuição de probabilidades, ou sua tendência central. Para uma distribuição normal, a média é 

atingida no pico da distribuição. Em outras distribuições, incluindo a distribuição log-normal, isto não 

ocorre necessariamente. 

d) Dispersão 

A forma mais fácil e simples de avaliar a dispersão em um conjunto de dados é pela 

faixa de variação dos valores da amostra. Esse intervalo de valores é simplesmente a diferença entre os 

valores máximo e mínimo do conjunto de dados (FENTON et al ,1997). 

WHITMAN (1984) destaca que há três valores normalmente usados como medida de 

dispersão de uma variável aleatória em torno da média. A variância ( 2σ ), definida pela média do 

quadrado da distância entre os pontos individuais dos dados e a média, que é análoga ao momento de 

inércia sobre o centro de gravidade e cujo valor sempre será maior ou igual a zero (WHITMAN, 

1984). O desvio padrão (σ ), raiz quadrada da variância. E o coeficiente de variação (COV), desvio 

padrão dividido pelo valor médio, sendo adimensional. Como referência, WHITMAN (1984) cita que 

um COV = 0,05 representaria tipicamente uma incerteza pequena, enquanto que COV = 0,5 indica 

uma incerteza considerável. 
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3.2.4 Relação entre o fator de segurança e a confiabilidade na análise de taludes 
 

Para avaliar e interpretar corretamente os resultados das análises de ameaças e/ ou 

risco de escorregamento de terras, é necessário compreender a relação entre o fator de segurança 

(medida usual da segurança de obras geotécnicas) e a confiabilidade da análise realizada. Segundo 

Whitman (1984), de um modo geral, todo o engenheiro é ciente das dificuldades que circundam o 

termo “fator de segurança” (FS), normalmente compreendido como a razão entre a resistência, valor 

admissível ou capacidade do parâmetro (R) em relação a solicitação (S), ou seja, seu valor calculado, 

medido ou demandado (Equação 4). 

S
R

FS =  Equação 4 

Um fator de segurança maior que, por exemplo 1,2 ou 1,5, procura garantir que (a) as 

tensões reais não excedam as tensões calculadas (devido às aproximações de cálculo ou cargas não 

consideradas) e que (b) a falha não ocorra em tensões menores que as tensões permitidas devido a 

defeitos no material ou causas não consideradas. 

Para WHITMAN (1984), se os procedimentos prescritos para a seleção da 

resistência, definição da carga aplicável e realização dos cálculos forem cuidadosos, o fator de 

segurança resultante não terá um significado ambíguo, embora o número diga pouco sobre a 

possibilidade que a falha realmente possa ocorrer. Entretanto, normalmente os passos pelos quais a 

resistência é selecionada ou a solicitação é determinada ainda não estão bem definidos nem seguem um 

padrão uniforme pelos engenheiros. Portanto, um talude com um fator de segurança relatado como 1,5 

pode ter, na verdade, uma margem de segurança menor ou maior probabilidade de ruptura do que 

outro talude com o mesmo fator de segurança. 

Uma ramificação da teoria da probabilidade, conhecida como teoria da confiabilidade, 

fornece uma estrutura racional para considerar as incertezas na capacidade resistente (R) e na 

solicitação (S). Segundo FENTON et al (1997), as abordagens de projeto baseadas na confiabilidade 

estão se tornando mais comuns na engenharia civil (normas americanas para projeto em aço e concreto 

e novo padrão “Eurocode”). Nos Estados Unidos, essas abordagens são referidas pelo nome de 
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Fatores de Carregamento e Resistência de Projeto (LRFD - Load and Resistance Factor Design) e 

na Europa são denominadas Estado Limite de Projeto (LSD - Limit State of Design). 

O objetivo de uma abordagem de projeto baseada na confiabilidade é assegurar o 

desempenho satisfatório do sistema dentro das restrições econômicas, que implicam no 

desenvolvimento de projetos sem informações completas e sob condições de incerteza. Todo projeto 

balanceia, ao menos de forma implícita, os custos e benefícios, mas a abordagem baseada na 

confiabilidade busca obter esse balanço de uma forma mais sistemática e racional. 

WHITMAN (1984) e FENTON et al (1997) apresentam a idéia básica da teoria da 

confiabilidade através das Figuras 7 e 8, que contém, respectivamente, as curvas da função de 

densidade de probabilidade (PDF) para a resistência (R) e a solicitação (S) reais, e para o FS real. A 

região sob a área de superposição das duas curvas da Figura 7a representa a zona onde a resistência 

pode ser menor que a solicitação. Embora a área de sobreposição não seja a probabilidade de 

ruptura, o tamanho relativo da região de sobreposição pode ser usado como uma comparação 

grosseira das probabilidades de ruptura. Qualquer ação que reduza a área de superposição também 

reduzirá a probabilidade de ruptura, como o aumento da distância entre as médias das distribuições 

(Figura 7b) ou a diminuição do espalhamento, dispersão ou incerteza em cada uma ou ambas as 

distribuições de probabilidade (Figura 7c). 

Segundo WHITMAN (1984), a informação contida nas curvas de distribuição para 

solicitação e resistência também pode ser usada para estimar a curva de distribuição de probabilidades 

do fator de segurança real (Figura 8a). Neste caso, a probabilidade de ruptura ou falha, Pr, será a área 

abaixo da nova curva de densidade de probabilidades à esquerda de FS = 1. Por esta forma 

alternativa, verifica-se que a probabilidade de ruptura decresce com a elevação do fator de segurança 

médio (Figura 8b) ou com a redução do espalhamento (variabilidade) da distribuição da resistência ou 

da solicitação (Figura 8c). 
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Figura 7 - PDF da solicitação (S) e da 
resistência (R). 
A probabilidade de ruptura (Pr) decresce para: 
(a) elevação da distância entre as médias; 
(b) decréscimo na incerteza da resistência 
(aumento do índice de confiabilidade, β ). 

 

 

Figura 8 - Função Densidade de Probabilidade 
(PDF) do FS. 
A probabilidade de ruptura (Pr) decresce para: 
(a) elevação da média; 
(b) decréscimo da variabilidade (variância). 
 
 

Se ambas, a resistência e a solicitação, seguirem uma distribuição normal, a 

probabilidade total de falha, Pr pode ser avaliada como: 

( )βΦ−= 1Pr  Equação 5 

SR

SR
22 σσ

β
+

−
=  Equação 6 

Onde:  R e S  são os valores médios de resistência (R) e solicitação ou carregamento (S); 



3 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA ESPECÍFICA: ELEMENTOS BÁSICOS À ESTIMATIVA DAS AMEAÇAS E RISCO DE 
ESCORREGAMENTOS DE TERRA 

AVALIAÇÃO DE AMEAÇAS E RISCO GEOTÉCNICO APLICADOS À ESTABILIDADE DE TALUDES 

57 

 s R e s S são os desvios padrão destas variáveis; 

 ?  denota a função de distribuição cumulativa normal padrão, ou seja, a função de 

distribuição cumulativa de uma variável normal com média zero e desvio padrão unitário. A Tabela 3 

apresenta alguns valores para ?  como função de β .; 

 β  é o índice de confiabilidade (a ser definido no item 3.3.2.2). 

Tabela  3 - Valores de Pr como função de ß. 

ß 
(1) 

Pr 
(2) 

1 0,16 
1,5 0,067 
2 0,023 
3 0,0014 
4 0,000032 

Se a resistência e a solicitação forem distribuídas de forma log-normal, a Equação 5 

ainda será válida, mas ß ficará conforme a Equação 7 (WHITMAN, 1984): 

)]1()1ln[(

1
1

ln

22

2

2

RS

R

S

COVCOV

COV
COV

S
R

+++













+
+

=β  Equação 7 

Na Equação 7, COVR e COVS são os coeficientes de variação da resistência e da 

solicitação, respectivamente. Na verdade, mesmo que a resistência e a solicitação forem distribuídas 

de forma log-normal, ainda é possível obter uma estimativa muito boa da probabilidade de ruptura 

(Pr) pelas equações 5 e 6 (distribuição não log-normal), desde que ß < 2,5 e que COVS e COVR 

não sejam muito elevados. Para ß dentro desta faixa de valores, a relação entre ß e Pr não é muito 

sensível à função de distribuição dos parâmetros de entrada. Portanto, o índice de confiabilidade, ß, 

é um parâmetro muito usual para a caracterização do grau de segurança. Para ß maiores, Pr é um 

pouco sensível a forma exata da função de distribuição. Contanto que a resistência ou a solicitação 

sejam distribuídas de forma normal ou log-normal, a probabilidade de ruptura nunca será zero, não 

importando o fator de segurança, embora possa ser muito pequena. FENTON et al (1997) 

apresentam um exemplo de aplicação para o caso de um pilar onde calculam a probabilidade que 

sua carga limite seja ultrapassada pela solicitação. Os autores mostram que se houvesse uma 

incerteza maior na resistência fazendo com que seu COV (coeficiente de variação) aumentasse de 

15% para 20%, mantido o mesmo fator de segurança, a probabilidade de ruptura cresceria de 

0,047 para 0,082 e a confiabilidade decresceria de 95,3% para 91,8%. 
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FENTON et al (1997) apresentam alguns itens da comparação do uso da 

abordagem baseada na confiabilidade versus o enfoque tradicional:  

a) o fator de segurança não fornece informações sobre o nível de segurança em um projeto. A 

abordagem baseada na confiabilidade permite a quantificação da confiabilidade, além dos 

fatores de solicitação e resistência serem desenvolvidos para atingirem níveis de 

confiabilidade consistentes entre projetos distintos; 

b) fatores de segurança são baseados na experiência com projetos similares. O que fazer se 

não tivermos experiência (como no caso de um novo material de construção ou um novo 

ambiente)? O que fazer se sua experiência não for positiva? Uma abordagem baseada na 

confiabilidade fornece a habilidade para desenvolver novos projetos que alcancem uma 

confiabilidade especificada; 

c) como o fator de segurança não tem um significado real em termos de confiabilidade, é difícil 

selecionar um fator de segurança ótimo. Pela quantificação da confiabilidade, podem-se 

realizar análises de custo-benefício para balancear os custos de construção contra o risco 

de ruptura ou a sua suscetibilidade. 

Contudo, FENTON et al (1997) destacam que a abordagem baseada na 

confiabilidade realizada com fatores de projeto de carregamento e resistência (LRFD) apresenta 

limitações. Os códigos de usuário não têm controle sobre a probabilidade de ruptura a ser atingida, 

e não podem incorporar diretamente as incertezas associadas ao seu projeto específico. E até 

mesmo uma abordagem puramente probabilística não pode evitar uma má engenharia, ela apenas 

pode auxiliar a fazer melhor a boa engenharia. 

 

 

3.2.5 Variabilidade espacial 
 

3.2.5.1 Introdução 
 

Uma componente importante da incerteza dos parâmetros é a dispersão dos dados, 

cujo fator principal é a variabilidade espacial. As técnicas de análise da variabilidade espacial mais 

conhecidas, tais como o método dos momentos, o método da possibilidade máxima, e a abordagem 
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geoestatística, são de difícil implementação prática, não sendo apresentadas nesta dissertação. 

Assim, na metodologia proposta no Capítulo 4 desta dissertação, é necessário fazer algumas 

aproximações a fim de considerar a variabilidade espacial de forma prática. Esse trabalho utiliza uma 

abordagem bastante simplificada implementada no Capítulo 5, porém, as sub-seções seguintes 

apresentam uma base teórica fundamental, necessária ao entendimento e avaliação correta da 

variabilidade espacial. 

WHITMAN (1984) cita que, na maioria das análises da engenharia, existem 

diversas variáveis cuja variação ocorre de forma aleatória. Essas variáveis serão ditas independentes 

se o valor de uma variável não influenciar o valor assumido para a outra. A independência das 

variáveis aleatórias simplifica bastante a representação e a análise das incertezas, e por isso, 

normalmente se assume a independência mesmo que esta condição não esteja comprovada. Um 

tratamento probabilístico completo de variáveis aleatórias dependentes requer a junção de 

distribuições de probabilidades, o que pode ser esboçado como uma superfície no caso de duas 

variáveis. WHITMAN (1984) também salienta que para muitas aplicações basta uma descrição 

simples ao invés de toda a distribuição de probabilidades. Segundo WHITMAN (1984) um caso 

especial de correlação surge quando um parâmetro for uma função aleatória do espaço, tempo ou 

ambos. Obviamente, o valor assumido pela variável em um ponto no espaço (ou instante de tempo) 

será associado, em algum grau, com um valor de um ponto próximo (ou um instante de tempo 

depois). O grau de influência é expresso por uma função de autocorrelação e as características 

essenciais podem ser resumidas por uma distância de autocorrelação ( 0r ) ou pela escala de 

flutuação - δ  (VANMARCKE, 1977a). Em distâncias ou tempos maiores que as flutuações de 

escala, a dependência probabilística é pequena. 

Segundo EL-RAMLY (2001), as medições de valores espaciais, como as dos 

parâmetros dos solos, são intrinsecamente relacionados com a sua localização espacial. A magnitude 

de uma propriedade do solo em dois locais adjacentes possivelmente será fortemente 

correlacionada. Com o aumento da distância entre os locais, a correlação vai reduzindo até 

desaparecer. VANMARCKE (1977a) mostrou que tal correlação espacial não deveria ser ignorada 

na modelagem das propriedades do solo. 
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3.2.5.2 Conhecimento teórico prévio  
 

Nesse item será apresentada uma base teórica fundamental à avaliação formal da 

variabilidade espacial. Pela dificuldade imposta pela quantidade limitada de dados, essa avaliação 

formal não será adotada na metodologia proposta no Capítulo 4 e implementada no Capítulo 5. 

Contudo, seu entendimento é importante para a compreensão dos conceitos envolvidos na avaliação 

de ameaças e risco geotécnico de escorregamento de terras, bem como para futuras melhorias na 

metodologia proposta. 

Segundo EL-RAMLY (2001), na maioria dos casos, os estudos relacionados com a 

análise da variabilidade espacial dos dados geotécnicos são baseados na teoria de campos 

aleatórios, que também é a base da metodologia proposta. A teoria de campos aleatórios é uma 

abordagem matemática para a modelagem de padrões de variação complexos e interdependência 

de um atributo no espaço e /ou tempo. EL-RAMLY (2001) destaca que o trabalho pioneiro de 

VANMARCKE (1977a, 1977b, 1980, 1983) trouxe a implementação dessa teoria para a prática 

de engenharia, tornando-se uma das principais referências para a maioria dos estudos que levam em 

conta a variabilidade espacial das propriedades geotécnicas; citando-se exemplos como: 

CHOWDHURY (1984) apud EL-RAMLY (2001); LI e LUMB (1987); MOSTYN e LI (1993); 

CHRISTIAN, LADD e BAECHER (1994); LACASSE e NADIM (1996) apud EL-RAMLY 

(2001); PHOON e KULHAWY (1999). 

Dentro de um espaço n-dimensional A, Figura 9, um parâmetro X é definido por um 

vetor de localização u e a magnitude do parâmetro x(u). Em uma dada localização uα , o parâmetro 

( )αuX  é uma quantia incerta a ser observada ou uma variável aleatória. Cada variável aleatória é 

caracterizada por uma distribuição de probabilidades e normalmente é correlacionada com as 

variáveis aleatórias em regiões adjacentes. O conjunto de variáveis aleatórias em todos os locais 

dentro do espaço A é referido como sendo um campo aleatório (random field) e é caracterizado 

pela distribuição de probabilidades conjunta (joint probability distribution) de todas as variáveis 

aleatórias. Por isso, uma variável aleatória ( )αuX  é o valor do campo aleatório no local u. Uma vez 

que o valor do parâmetro em um local específico seja acuradamente medido, sua magnitude não 

será mais incerta tornando-se determinística, tal como, (u1,x1) na Figura 9. Infelizmente, amostrar 
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todos os locais não é prático e factível, geralmente sendo que previsões, análises e tomadas de 

decisão são baseadas em um número limitado de observações determinísticas (ou seja, com 

informações incompletas sobre o campo aleatório). 

 

Figura 9 - Representação de um campo aleatório A com suas variáveis aleatórias e valores 
determinísticos (EL-RAMLY, 2001). 

Em geral, são feitas diversas hipóteses sobre as propriedades do campo aleatório 

para inferir suas características a partir de poucos dados. Normalmente, o campo aleatório é 

assumido como homogêneo, isotrópico e ergódico. Um campo aleatório será considerado 

homogêneo (ou estacionário) se as leis probabilísticas, tais como as distribuições de probabilidades 

conjuntas, que governam o campo não variam quando se translada sobre o espaço. Isso implica que 

todos os parâmetros probabilísticos e estatísticos dependam da localização relativa, e não absoluta, 

dos pontos. Com isso, a CDF (função de densidade de probabilidades cumulativa) unidimensional, a 

média e a variância são constantes para qualquer local dentro do domínio A. Quando os dados 

apresentarem uma tendência (como uma média não constante), o componente da tendência é 

removido das observações e os resíduos são modelados como campos aleatórios estacionários. 

Após a análise dos resíduos, a tendência volta a ser adicionada a estimativa dos parâmetros de 

interesse. O campo aleatório será isotrópico se suas leis probabilísticas forem as mesmas em 

qualquer direção. O campo aleatório é dito ser ergódico se a estatística de sua função de 

probabilidade conjunta puder ser obtida a partir de uma única avaliação do campo aleatório, ou 

seja, uma parcela dos dados puder representar o todo. 
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A tese central do trabalho de VANMARCKE (1983) apud EL-RAMLY (2001) 

sobre os campos aleatórios é que a variação local ponto a ponto dos dados do campo é de 

obtenção prática muito difícil (se não impossível), e normalmente não há um interesse real. Médias 

locais sobre um domínio local temporal ou espacial têm um valor muito maior. Por exemplo, para os 

hidrologistas a precipitação horária ou diária tem um interesse muito maior que seu valor instantâneo. 

De forma similar, a resistência ao cisalhamento média de um solo sobre uma área local será mais 

importante aos engenheiros geotécnicos que a variação ponto a ponto sobre toda a camada. Sob 

esse ponto de vista, Vanmarcke focou-se na estimativa de características estatísticas de médias 

locais, incluindo sua intercorrelação tanto quanto suas correlações com os processos pontuais. 

A Figura 10 mostra um campo aleatório ergódico, estacionário unidimensional X(t), 

tal como uma série de tempo, com média µ  e variância 2σ  (o mesmo processo poderia ser a 

variação ao longo de uma linha no parâmetro espaço de um campo aleatório unidimensional 

ergódico homogêneo). Se o espaço amostral for dividido em “i” intervalos de tempo T e se tomar 

uma amostra com “n” elementos, cada intervalo “i” terá sua média iµ , e a variância das médias 

desses intervalos será 2]ˆvar[ Ti σµ =  , que é menor que 2σ . É importante destacar que 
22 σσ =T  

para 0→T , e que 
2

Tσ  é diferente da variância dos dados dentro de cada intervalo “i” intervalo 

( 2
iσ ). Em termos de espaço, se poderia considerar todo o comprimento dividido em segmentos de 

tamanho T e calcular o desvio padrão ( 2]var[ Ti σµ = ) das médias representativas desses intervalos 

( iµ ). 

 

Figura 10 - Campo aleatório unidimensional X(t) com as médias locais sobre amostras com “ni” dados 
e sobre os intervalos T, de tempo ou espaço. 

T 
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T T T 
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VANMARCKE (1983) apud EL-RAMLY (2001) definiu a função de variância 

unidimensional )(TΓ , que mede a redução da variância das médias locais em relação à variância 

pontual 2σ , Equação 8. Ele mostrou que )(TΓ  é relacionada com a função de correlação )(rρ  

através da Equação 9, onde r é a distância de separação (ou tempo de separação) entre os dados. 

Vanmarcke ainda notou que )(TΓ  decai a zero se ∞→T . 

2

2

)(
σ
σTT =Γ

 Equação 8 

( ) ( )drr
T
r

T
t

T

ρ∫ 





 −=Γ

0

1
2

 Equação 9 

FENTON et al (1997) citam que o aumento da correlação entre os dados 

( 1)(0 ≤<< rρ ) faz com que a variância das médias dos “i” intervalos com comprimento T, tenda a 

ser igual à variância pontual ou total ( 22 σσ →T  ou 1)( →Γ T ). A Figura 11 apresenta um exemplo 

onde uma variação lenta (altamente correlacionada) das propriedades do solo é amostrada sobre 

um intervalo “i” com uma distância (T) relativamente curta. Verifica-se que a variância estimada para 

o intervalo “i” ( 2
iσ ) é muito menor que a variância real pontual ou total ( 2σ ), e que a média 

estimada ( iµ ) é consideravelmente diferente da média real total do espaço amostral ( µ ). Mas se a 

variância das médias de todo o espaço amostral dividido em intervalos de comprimento T ( 2
Tσ ) 

fosse avaliada, ela tenderia a ser próxima da variância pontual ou total ( 2σ ). 

 
Figura 11 - Estimativa local da média e da variância sobre a amostragem de domínio T (FENTON     et 
al, 1997). 
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Observa-se que quando ∞→T , todo o período passa a ser um único intervalo 

com uma única média; assim sendo, 
2

Tσ  representa a variância de um único dado (uma única 

média), que será nula; além da correlação no intervalo T ser pequena. Por outro lado, quando 

0→T , o número de intervalos “i” tenderá ao infinito e cada dado corresponderá a um intervalo, o 

desvio padrão considerando a média para todos os intervalos, 
2

Tσ , tenderá ao desvio padrão 

considerando todos os pontos (dados), ou seja, 
2σ , e a correlação no intervalo ( )(rρ ) tenderá a 

1,0 (dados perfeitamente correlacionados). 

FENTON et al (1997) ainda apresentam, na Figura 12, exemplos de um processo 

altamente correlacionado e de um processo fracamente correlacionado. Quando o processo for 

fracamente correlacionado (elevados períodos T), a variabilidade das médias representativas dos 

intervalos (
2

Tσ ) tende a ser muito menor que a variabilidade do X(t) original (
2σ ), enquanto que se 

o processo for altamente correlacionado, a média tende a ser próxima de X(t) com pouca redução 

da variância.  

 

Figura 12 - Efeito da utilização da média (averaging) sobre a variância (FENTON et al,1997) 

A Tabela 4 apresenta um resumo dos conceitos relativos à variabilidade dos campos 

aleatórios apresentados, estabelecendo uma comparação entre os processos fracamente e altamente 

correlacionados (casos a e b), já apresentados na Figura 12. Nessa Tabela resumo, ainda 

apresenta-se a idéia de que um campo mais correlacionado leva a uma variabilidade dos dados mais 

contínua e a uma incerteza maior. 
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Tabela 4 - Conceitos relativos à variabilidade dos dados modelados como campos aleatórios. 

Caso a Caso b: 
Campos aleatórios fracamente correlacionados Campos aleatórios altamente correlacionados 
T > 02 r⋅=δ  (p/ correlação exponencial) T < 02 r⋅=δ  

0)( →rρ   e  02 →Tσ  1)(0 ≤< rρ   e  22 σσ →T  

0)( 2

2

→=Γ
σ
σTT   e  1)( ≤Γ T  1)( 2

2

→=Γ
σ
σTT  

Menos incerteza Mais incerteza 
Variabilidade mais errática Variabilidade mais contínua 

0r↓  (distância de autocorrelação) 0r↑  

δ↓  (escala de flutuação) δ↑  

FENTON et al (1997) também destacam que no caso de um campo aleatório com 

correlação espacial significante a média pode ser altamente variável. E elevar o número de amostras 

dentro de um domínio fixado pode não decrescer sua variabilidade (seria melhor elevar o tamanho 

do domínio de amostragem). Por outro lado, o fato da média poder permanecer altamente variável 

só será realmente importante quando esse estimador for usado para modelar uma propriedade 

aleatória do solo em outro sítio. Se os dados estiverem sendo coletados no sítio em questão, o 

crescimento do número de amostras reduz a incerteza no sítio, até mesmo se a média real da 

propriedade do solo em geral permanecer questionável. 

Para a maioria das funções de correlação ( )(rρ ) normalmente usadas na prática 

(tais como exponencial, gaussiana (normal) e esférica), VANMARCKE (1983) apud EL-RAMLY 

(2001) mostrou que )(TΓ  é inversamente proporcional a T para grandes valores de T (Figura 13). 

Por isso, ele introduziu a escala de flutuação δ , que é igual a constante de proporcionalidade e é 

dada pela Equação 10. Ela é interpretada como o intervalo sobre o qual o atributo mostra uma forte 

correlação de ponto a ponto. A escala de flutuação (δ ) é relacionada com a distância de 

autocorrelação (r0) conforme indicado na Tabela 5. 

)(lim TT
T

Γ⋅=
∞→

δ
 Equação 10 

Resumindo, a variância pontual (
2σ ) relaciona-se com a variância das médias dos 

intervalos de comprimento T (
2

Tσ ) através da função de variância ( )(TΓ ), que é relacionada com a 
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função de correlação )(rρ . Usualmente, a função de correlação é normal (gaussiana) ou 

exponencial e depende da escala de flutuação (δ ). A escala de flutuação (δ ) é função da distância 

de autocorrelação ( 0r ), ver Tabela 5. A distância de autocorrelação ( 0r ) ainda pode ser definida 

pela Equação 11. 

 
Figura 13 - Função de variância versus intervalo médio T normalizado com respeito à escala de 

flutuação δ  para diversos modelos de autocorrelação (EL-RAMLY, 2001). 

Tabela 5 - Relação entre a escala de flutuação e a distância de autocorrelação. 

Função de correlação; ( )rρ  Escala de Flutuação; δ  

Exponencial 
02 r⋅  

Gaussiana (normal) 
0r⋅π  

∫= drrr )(0 ρ  Equação 11 

A Figura 14 apresenta a relação entre o coeficiente de correlação ( )(rρ ) e a 

distância de separação entre os dados (r), que também poderia ser vista como o tempo entre as 

medições (t), para (a) um coeficiente de correlação exponencial, e (b) um coeficiente de correlação 

linear. Ambos os gráficos são uma simplificação da realidade. 
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Figura 14 - Gráficos para o coeficiente de correlação entre os dados como função exponencial 

( )/( orre −=ρ ) ou linear (
)2(

1
or

r
⋅

−=ρ ). 

Baseado na Figura 13, VANMARCKE (1983) apud EL-RAMLY (2001) sugeriu 

que a função de variância de um processo aleatório unidimensional ergódico estacionário poderia ser 

aproximada por uma única função independentemente da função de autocorrelação real. Então 

propôs a função aproximada, definida pela Equação 12 e apresentada na Figura 13. O modelo 

indica não redução de variância, 1)( =Γ T , devido a média local sobre um intervalo médio 

característico igual a δ . Isso implicaria que o atributo fosse perfeitamente correlacionado, ou seja, 

( ) 1=rρ , dentro de intervalos menores que δ , o que de fato só ocorre para intervalos tendendo a 

zero. VANMARCKE (1983) apud EL-RAMLY (2001) argumentava que a tentativa de modelar 

um fenômeno aleatório com um nível de agregação mais detalhado que a forma com que a 

informação sobre o fenômeno foi adquirida ou processada, não é prática e é desnecessária. Para um 

amplo intervalo de aplicações práticas, o espaçamento ou o intervalo de tempo entre as 

observações é grande, então a caracterização da estrutura de correlação em pequenos intervalos 

torna-se muito pouco confiável.  







≥

≤
=Γ

δ
δ

δ

T
T

T
T

,1
)( 0

 Equação 12 

 

 

b) Correlação exponencial a) Correlação 
linear 
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3.2.5.3 Distância de autocorrelação ( )( 0r ) 
 

Na geotecnia, a quantidade e o espaçamento dos dados em um programa típico de 

investigação de campo raramente permitem estimativas confiáveis da distância de autocorrelação 

(r0). Em geral, sua determinação requer uma quantidade de dados geotécnicos consideravelmente 

maior, até mesmo em comparação com uma campanha detalhada de investigação de campo 

(MOSTYN; LI, 1993). Assim, apesar da distância de autocorrelação ser muito importante, é 

bastante difícil considerá-la. Por isso, nessa dissertação, considera-se a variabilidade dos 

parâmetros apenas pelo desvio padrão e média dos parâmetros de entrada. 

É interessante verificar o efeito da autocorrrelação sobre os resultados dos métodos 

probabilísticos de análise de taludes. A maioria dos métodos (como o de Monte Carlo) assumem 

implicitamente que a correlação espacial seja perfeita (ou seja, que a escala de flutuação no plano x 

y seja, dx = dy = ∞ ), por isso um valor simples é aplicado a cada parâmetro ao longo de toda a 

superfície de ruptura para cada determinação. O efeito dessa suposição foi ilustrado por MOSTYN 

e LI (1993) que re-analisaram diversos casos da literatura, que haviam sido analisados assumindo 

uma correlação espacial perfeita (mas não realista). Eles foram re-analisados permitindo-se o uso de 

uma correlação espacial. Como resultado, em um dos casos estudados utilizando uma correlação 

aproximadamente perfeita, a probabilidade de ruptura foi de 1,9 x 10-2 , enquanto que com valores 

mais realistas de dx = 10 metros e dy = 1 metro resultaram numa redução da probabilidade de 

ruptura para 2 x 10-5 . Por isso, ignorar a autocorrelação (ou seja, definir dx = ∞ ) pode ser 

excessivamente conservador.  

A distância de autocorrelação também varia segundo a direção, mas normalmente se 

adota a suposição de isotropia horizontal (EL-RAMLY, 2001). FENTON e VANMARCKE 

(1991) apud EL-RAMLY (2001) sugeriram que a escala de flutuação fosse mais dependente do 

“processo geotécnico de deposição das camadas” do que da propriedade específica do solo que 

esteja sendo estudada. Por isso, diversas propriedades de uma camada de solo poderiam ter 

distâncias de autocorrelação comparáveis. EL-RAMLY (2001) a partir de uma pesquisa na 

literatura, cita que a maioria dos valores de distâncias de autocorrelação horizontal (rh) ficam entre 

20 a 40metros, enquanto que a distância vertical (rv) fica entre 1 e 3 metros. O fato da escala de 



3 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA ESPECÍFICA: ELEMENTOS BÁSICOS À ESTIMATIVA DAS AMEAÇAS E RISCO DE 
ESCORREGAMENTOS DE TERRA 

AVALIAÇÃO DE AMEAÇAS E RISCO GEOTÉCNICO APLICADOS À ESTABILIDADE DE TALUDES 

69 

flutuação horizontal ( hδ ) ser maior que a vertical ( hδ ) indica que os dados tendem a apresentar uma 

correlação maior sobre um intervalo horizontal. 

Segundo EL-RAMLY (2001), considerando as grandes incertezas que circundam a 

estimativa analítica da distância de autocorrelação (r0) utilizando-se dados esparsos ou espaçados 

inadequadamente, é razoável que se estime empiricamente um valor (ou valores) para r0 a partir dos 

intervalos citados no parágrafo anterior. 

Em relação à poro-pressão, quanto menor for a distância de autocorrelação (r0), 

menor a escala de flutuação ( 02 r×=δ ) e mais errática será sua variabilidade (como em solos 

residuais) e menos incerta será a poro-pressão média sobre uma área ou superfície (EL-RAMLY, 

2001). Os resultados de BERGRADO e ANDERSON (1985) e GRIFFITHS e FENTON (1993) 

confirmam essa hipótese. Ambos executaram análises de elementos finitos para estudar a 

variabilidade da poro-pressão devido à variabilidade espacial da permeabilidade do solo, assumindo 

um estado de fluxo permanente através de um poro médio. BERGRADO e ANDERSON (1985) 

relataram menos incerteza na previsão da superfície freática de água que flui através de uma 

barragem de terra quando a distância de autocorrelação da permeabilidade estava decrescendo. De 

forma similar, GRIFFITHS e FENTON (1993) notaram um desvio padrão menor da força de sub-

pressão (pressão atuando para cima) sob uma estrutura de contenção de água quando a distância de 

autocorrelação da permeabilidade era reduzida (tornava-se mais errática). 

Neste trabalho, devido à ausência de dados de campo para determinação da 

distância de autocorrelação ( 0r ), ela não será diretamente considerada, ou seja, a variabilidade 

espacial dos parâmetros de entrada serão consideradas apenas pelo seu coeficiente de correlação, 

média e desvio padrão.  

 

 

3.2.5.4 Limitações das análises de variabilidade espacial  
 

Segundo EL-RAMLY (2001), apesar da legitimidade do conceito de variabilidade 

espacial, existem diversas ambigüidades e limitações que circundam as técnicas analíticas usadas na 
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avaliação da função de autocorrelação e parâmetros associados (como a distância de 

autocorrelação, 0r ). Essas limitações devem ser conhecidas para que se possa entender melhor o 

problema e aperfeiçoar a metodologia probabilística de avaliação de ameaças e riscos geotécnicos 

de escorregamentos de terra proposta no Capítulo 4. 

EL-RAMLY (2001) destaca que os parâmetros básicos da estatística não 

conseguem modelar a estrutura espacial do solo. A Figura 15 compara a variabilidade espacial de 

dois conjuntos artificiais de dados gerados com o uso do programa de geostatística GSLIB ( e 

JOURNEL. 1998, apud EL-RAMLY, 2001), ambos com funções de distribuição de 

probabilidades similares. O gráfico superior é caracterizado por uma estrutura espacial altamente 

errática, com os dados quase não sendo correlacionados, enquanto que o gráfico inferior é 

caracterizado por uma estrutura espacial altamente contínua. Contudo, ferramentas adicionais são 

necessárias para se lidar com a variabilidade espacial. 

 
Figura 15 - Estrutura espacial altamente errática (canto superior direito) e estrutura espacial altamente 
contínua (inferior direito), ambas com histogramas similares (EL-RAMLY, 2001). 

EL-RAMLY (2001) também comenta sobre algumas outras limitações destacando a 

possível anisotropia do solo, a escala das observações e o esquema de amostragem. 
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a) Anisotropia: 

As propriedades do solo normalmente apresentam alguma forma de anisotropia e, 

devido ao caráter horizontal dos processos de sedimentação, normalmente leva a uma variabilidade 

muito maior na direção vertical que na horizontal. 

b) Escala de observações: 

Dependendo da distância de separação entre os dados (r), JOURNEL e 

HUIJBREGTS (1978) apud EL-RAMLY (2001) atribuíram diversas causas à variabilidade entre as 

medidas. Existe uma variabilidade devida ao erro de medida ( 0≅r ), uma variabilidade devida a 

variações na composição mineralógica (r<cm), uma variabilidade devida a alteração das 

propriedades ao nível das camadas de solo (r<100m), uma variabilidade devida as condições 

geológicas (r<100 km), e uma variabilidade devida a outras possíveis causas desconhecidas. 

c) Esquema de amostragem: 

O esquema de amostragem é uma das principais dificuldades da análise da 

variabilidade espacial das propriedades do solo. Ele refere-se ao número de medições e a distância 

de separação entre elas. Os métodos de análise da variabilidade espacial, como o método dos 

momentos, o método da possibilidade máxima ou a abordagem geoestatística, têm por objetivo 

separar o componente de erro aleatório da variabilidade herdada, além de estimar a distância de 

autocorrelação com base em um conjunto de observações (EL-RAMLY, 2001). Uma síntese 

desses métodos, que diferem na abordagem estatística adotada, suposições, limitações e 

complexidade estatística, é apresentada por EL-RAMLY (2001). 

EL-RAMLY (2001) comenta que normalmente não há dados suficientes para 

estimar a distância de autocorrelação ( 0r )de forma confiável. A limitação dos dados devido a 

restrição orçamentária representa o maior obstáculo à implementação das análises formais de 

variabilidade espacial na prática geotécnica. Além disso, a localização dos ensaios e furos de 

sondagem normalmente é feita sem considerar as eventuais necessidades de uma análise estatística. 
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Com isso, a análise formal da variabilidade espacial das propriedades do solo, em muitos casos, 

torna-se infrutífera. Além do número adequado de observações, a estimativa da variabilidade 

espacial das propriedades do solo requer que os dados estejam localizados em um amplo intervalo 

de distâncias de separação. A falta de dados com espaçamento adequado pode reduzir muito a 

confiabilidade das análises de variabilidade espacial. Quando os dados forem esparsos ou ausentes, 

o julgamento de engenharia pode ser usado para se estimar a incerteza das propriedades do solo 

(U.S. ARMY CORPS OF ENGINEERS, 1992, apud EL-RAMLY, 2001). Isso é uma situação 

comum na prática, particularmente no projeto do corpo de barragens, onde as propriedades in situ 

do material de preenchimento não são conhecidas. 

Com base na discussão dos parágrafos anteriores, EL-RAMLY (2001) conclui que, 

quando a variabilidade espacial for considerada, o empirismo e o julgamento normalmente precisam 

ser utilizados para estabelecer os parâmetros de entrada.  

 

 

3.3 RISCO GEOTÉCNICO E TERMINOLOGIAS AFINS 
 

 

3.3.1 Introdução 
 

Segundo CRUDEN e FELL (1997) apud CARVALHO (1998), o risco geotécnico 

pode ser definido como a medida da probabilidade e severidade de um efeito adverso para a saúde, 

propriedade ou meio ambiente. CARVALHO (1998) adotou, como definição para risco geotécnico 

(R), a conseqüência (ou dano) esperada de eventos aleatórios associados a processos de 

instabilização de maciços naturais, artificiais ou obras geotécnicas,definida pela Equação 13. 

R = ∑ (Pi x Ci ) Equação 13 

com i variando de 1 a “n” eventos aleatórios, onde: 

Pi = probabilidade de ocorrência do evento aleatório Ei 

Ci = conseqüência ou dano do evento aleatório Ei 
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Observa-se que, de acordo com esta definição, a avaliação do risco geotécnico 

envolve necessariamente considerações a respeito das probabilidades de ocorrência de eventos 

aleatórios (associados às possíveis formas de ocorrência do processo de instabilização) e da 

conseqüência potencial (entendida como uma variável aleatória) dos “n” eventos considerados. 

WU, TANG e EINSTEIN (1996) adotaram uma forma similar para problemas 

onde o critério de decisão fosse o custo esperado E(C), quantificando o risco pela Equação 14. 

rr CPCCE ×+= 0)(  Equação 14 

Onde:  Co é o custo inicial; Pr é a probabilidade de ruptura; Cr é a conseqüência, custo da ruptura 

ou dano. 

Segundo ALHEIROS (2003), não há unanimidade conceitual na bibliografia 

internacional sobre risco geotécnico; os termos hazard (perigo ou ameaça) e risk (risco) são, por 

vezes, utilizados como sinônimos. Apesar de ameaça e risco serem termos intimamente 

relacionados, o primeiro refere-se à probabilidade de ocorrência de um desastre, enquanto o 

segundo expressa as conseqüências em termos de danos e perdas de vidas, propriedades e 

serviços, caso esse desastre venha a ocorrer. Assim, a análise de risco, a rigor, compreende não só 

o estudo da probabilidade de ocorrência dos acidentes, como também o potencial de perdas 

econômicas e sociais associadas, que expressa a vulnerabilidade. Os procedimentos atualmente 

aplicados para essa análise são quase sempre específicos, baseados em condições locais, de difícil 

aplicabilidade direta em outras regiões que apresentem contextos geológicos, ambientais ou sócio-

econômicos diferentes. 

Ainda quanto à dificuldade em estabelecer definições gerais para os conceitos 

usados na estimativa de risco, FELL (1994) indicou que, em 1981, a Sociedade Americana para 

Análise de Risco (United States Society for Risk Analysis) estabeleceu um comitê para definir o 

risco. Após 3 ou 4 anos de trabalho, o comitê publicou uma lista de 14 candidatas à definição e 

relatou que elas poderiam não alcançar uma ampla concordância. Eles recomendaram que não fosse 

estabelecida uma definição simples de risco, mas que cada um fosse livre para defini-la de forma 

apropriada ao seu trabalho. Esta opinião deve ser considerada com cuidado, pois uma conceituação 

adequada do problema, em qualquer área do conhecimento, é fundamental para o estabelecimento 

de metodologias para sua avaliação, além de que a padronização é necessária para a comparação 

entre os trabalhos executados. 
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Como discutido em FELL (1994) existem divergências na Austrália entre os 

engenheiros de barragens e aqueles que trabalham em escorregamentos, além do uso de termos 

inconsistentes pelos envolvidos em escorregamentos. Um levantamento entre os congressistas na 6° 

Conferência em Geomecânica na Austrália - Nova Zelândia (3 a 7 de fevereiro de 1992, 

Christchurch, N.Z.) mostrou que os termos ameaça (hazard) e risco (risk) foram usados quase 

igualmente para definir a probabilidade de escorregamento e os danos nos eventos de 

escorregamentos. 

FELL (1994) propôs que os termos apresentados a seguir sejam usados na 

estimativa do risco para escorregamentos de terra; salientando que eles são similares aos propostos 

por VARNES (1984). 

a) Classificação: é a descrição da natureza do(s) escorregamento(s) ou potencial de 

escorregamento(s), como corrida de detritos e afundamento de terra; 

b) Magnitude (M): é o volume (em m3) original(is) do(s) escorregamento(s); 

c) Probabilidade (P): é a probabilidade que um escorregamento em particular ocorra dentro 

de um dado período de tempo (geralmente um ano); 

d) Ameaça (H - Hazard): é a descrição da magnitude e probabilidade de ocorrência do (s) 

escorregamento(s) (num sentido amplo, H = M x P). A ameaça não está relacionada aos 

“elementos” em risco (como casas e rodovias), e por isso provavelmente tende a 

permanecer constante com o tempo, exceto onde a construção de elementos aumenta a 

probabilidade de escorregamentos de terra; 

e) Vulnerabilidade (V): é o grau de perda para um dado elemento ou conjunto de elementos 

dentro de uma área afetada pelo(s) escorregamento(s). É expressa numa escala de 0(sem 

danos) a 1(perda total). Para a perda de vidas, a vulnerabilidade é a probabilidade que 

uma vida em particular (elemento em risco) seja perdida dada a ocorrência do 

escorregamento; 

f) Risco Específico (Rs): é, para um dado elemento, calculado como a probabilidade (P) vezes 

a vulnerabilidade (V); 

g) Elementos em risco (E): população, propriedades e atividades econômicas, incluindo os 

serviços públicos, em áreas potencialmente afetadas pelos escorregamentos; 
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h) Risco Total (Rt): é o número esperado de vidas perdidas ou feridos, propriedades 

danificadas ou perdas na atividade econômica ou ambiental. É o produto do risco 

específico (Rs) pelos elementos em risco (E) sobre todos os escorregamentos e 

escorregamentos potenciais na área em estudo. Resulta que: 

( ) ( )∑ ∑ ××=×= VPERER st  Equação 15 

A probabilidade P poderia ser avaliada como um valor individual ou como a soma das 

probabilidades individuais dependendo do efeito causador, HSR PPPP ++= . Onde PR, 

PS e PH representariam as probabilidades relativas à precipitação, atividade sísmica e 

atividade humana, respectivamente. Ainda se poderia acrescentar a perda de resistência do 

solo por intemperismo. 

Em trabalho mais recente, o COMMITEE ON THE REVIEW OF THE 

NATIONAL LANDSLIDE HAZARDS MITIGATION STRATEGY BOARD ON EARTH 

SCIENCES AND RESOURCES (2003), do National Research Council dos E.U.A., definiu a 

terminologia e conceitos associados às ameaças de escorregamentos de terra, geralmente 

concordando com o especificado por FELL (1994) e VARNES (1984) e apresentando as 

seguintes definições: 

a) ameaça (hazard) de escorregamento de terra:  refere ao potencial de ocorrência de um 

escorregamento de terra que cause danos dentro de uma área; tal dano poderia incluir 

perdas de vidas ou lesões, danos à propriedade, perturbação social e econômica, ou 

degradação do meio-ambiente; 

b) suscetibilidade ao escorregamento de terra: referindo-se à possibilidade de que o 

escorregamento ocorra em uma área com base nas condições do terreno local. A 

suscetibilidade não considera de forma explícita a probabilidade de ocorrência, que 

também depende da recorrência de fatores de disparo, tais como as precipitações ou 

sismos; 

c) vulnerabilidade ao escorregamento de terra: refletindo a extensão das perdas potenciais 

para um dado elemento (ou um conjunto de elementos) dentro de uma área afetada pela 

ameaça, expressa na escala de zero (sem perdas) a um (perda total); a vulnerabilidade é 

formada por condições físicas, sociais econômicas e ambientais; 
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d) risco de escorregamento de terra: referindo-se à probabilidade de conseqüências 

prejudiciais – o número esperado de vidas perdidas, pessoas feridas, extensão dos danos 

a propriedade ou sistemas ecológicos, ou interrupção das atividades econômicas – dentro 

de uma área sujeita a escorregamentos. O risco pode ser de abrangência individual ou 

coletiva, resultante da interação entre a ameaça e a vulnerabilidade individual ou coletiva; 

e) elemento em risco: referindo-se à população, infra-estrutura pública e privada, atividades 

econômicas, valores ecológicos, ... , em risco em uma determinada área; 

f) risco específico de escorregamento de terra: significando o grau de perdas esperado devido 

a um escorregamento em particular, baseado na estimativa do risco – a integração da 

análise de freqüência e da análise das conseqüências; 

g) avaliação do risco de escorregamento de terra: é a aplicação de análises e julgamentos 

(envolvendo dimensões físicas, sociais e econômicas da vulnerabilidade a escorregamentos 

de terra) para determinar alternativas de gerenciamento de risco, que podem incluir a 

determinação de que risco ao escorregamento de terras seria aceitável ou tolerável; 

h) zoneamento das ameaças de escorregamento de terra: refere-se a divisão das terras em 

áreas ou domínios homogêneos e a classificação dessas áreas segundo seus graus de 

ameaça ou suscetibilidade a escorregamentos de terra reais ou potenciais. 

Como se pode ver, há diversas nuances na conceituação de risco na literatura. 

Nesta dissertação, as definições apresentadas por FELL (1994) serão seguidas. 

 

 

3.3.2 Estimativa das ameaças (hazard), probabilidade de ruptura e probabilidade de 
desempenho insatisfatório 

 

Quando se estimam as ameaças, uma das principais medidas probabilística da 

segurança é a probabilidade de ruptura (Pr). Todavia, o termo “Probabilidade de Ruptura” 

possivelmente trará preocupações aos clientes, particularmente os não profissionais. KULHAWY 

(1996) apud EL-RAMLY (2001) menciona que: 

... um fator de segurança de 2,0 ou 2,5, em média, soa melhor que uma 

probabilidade de ruptura de 1% ou 2%. Enquanto o primeiro sugere um 
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amortecimento da saúde do projeto, o segundo cita diretamente que ele 

poderia romper. E ainda, o termo “ruptura” implica que o colapso catastrófico 

do talude seja o único evento de preocupação do projetista, o que não é 

necessariamente o caso. 

Segundo EL-RAMLY (2001), o limite de utilização do talude é tão importante 

quanto o colapso e requer avaliação e estimativa completas. O item limite de utilização pode incluir o 

movimento do talude e suas fissurações ou rachaduras (sem que o talude colapse), altas forças de 

percolação e a superfície de erosão. Devem-se adotar terminologias diferentes para não deixar 

dúvidas quanto ao significado do conceito a que se referem, ou seja, a probabilidade de ruptura (Pr) 

é conceitualmente diferente da probabilidade de ultrapassar o estado limite de utilização (Pu), que é 

a probabilidade de desempenho insatisfatório com relação aos mecanismos de ruptura. O U.S. 

ARMY CORPS OF ENGINEERS (1995) apud EL-RAMLY (2001), por exemplo, usou 

Probabilidade de Desempenho Insatisfatório, Pu, ao invés de probabilidade de ruptura (Pr). No 

presente trabalho, o limite de utilização será geralmente considerado como sendo a ruptura, e com 

isso, Pu será igual a Pr. Outra terminologia possível para se referir ao critério de utilidade seria a 

Probabilidade de Utilidade Não-Satisfatória.  

A probabilidade de ruptura é a probabilidade do fator de segurança real ser menor 

que 1,0. Segundo MOSTYN e LI (1993), ela pode possuir duas formas de interpretação: 

a) o percentual de taludes rompidos caso diversos taludes equivalentes fossem construídos; 

b) o nível de confiança que pode ser atribuído ao projeto. 

A primeira interpretação pode ser relevante em projetos onde um mesmo talude seja 

construído diversas vezes, enquanto que a segunda interpretação será mais relevante para projetos 

que sejam executados uma única vez. A probabilidade de ruptura é um índice que mostra o nível 

esperado da estabilidade de um talude. 

Para CARVALHO (1998), a inexistência de dados experimentais que permitam 

uma análise probabilística da estabilidade dos taludes, bem como de registros históricos de acidentes 

que sejam representativos da área estudada, não impede a utilização da Teoria das Probabilidades 

para a quantificação do risco; apenas exige uma definição alternativa a respeito do significado do 

termo “probabilidade”. Nesse caso, torna-se imprescindível a adoção do conceito subjetivo das 

probabilidades (suscetibilidade) para as análises quantitativas de risco, onde ele expressa o grau de 

confiança de um indivíduo em particular na ocorrência do evento. Destaca-se ainda que esse 
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conceito permite que o conhecimento (conceitos teóricos, experiências práticas, parâmetros típicos, 

resultados de cuidadosas campanhas de investigações geológico-geotécnicas de superfície...) de 

especialistas da área geotécnica seja traduzido em valores de probabilidade, permitindo a tomada de 

decisões de controle de risco de forma lógica e racional. Concluindo, a adoção do conceito de 

probabilidade subjetiva não inviabiliza a adoção de freqüências relativas. Sempre que probabilidades 

obtidas empiricamente estiverem disponíveis, elas devem ser usadas como pano de fundo da 

avaliação (CARVALHO, 1998). O Teorema de Bayes (BENJAMIN; CORNELL, 1970) permite 

que elas sejam revistas com base no julgamento do indivíduo, sendo incorporadas formalmente ao 

conjunto de conhecimentos desse indivíduo. 

Segundo FELL (1994), a probabilidade de escorregamentos pode ser determinada 

de diversas formas, incluindo as seguintes: 

a) análise probabilística baseada na geometria do escorregamento, resistência ao cisalhamento 

do solo e poro-pressão. MOSTYN e LI (1993) resumiram o estado da prática dessas 

técnicas; 

b) uso de dados históricos de rupturas: são a base para a maioria dos mapas de zoneamento 

das ameaças. Segundo WU, TANG e EINSTEIN (1996), idealmente, as ameaças de 

escorregamentos deveriam ser expressas como probabilidade de ruptura por tempo e por 

área. Para taludes sob movimento de fluência, a probabilidade de aceleração do 

movimento poderia ser adequada. Contudo, existe uma falta geral de avaliação estatística 

formal de escorregamentos. No Brasil, a possibilidade de utilização das taxas de rupturas 

históricas na definição das ameaças (probabilidades de ruptura) é muito pequena, uma vez 

que a base de dados é ainda pouco organizada ou inexistente (BRESSANI, 2003). 

Estimativas das taxas de rupturas também têm sido expressas por indivíduos com base na 

sua experiência. WU, TANG e EINSTEIN (1996) citaram que as estimativas de 

probabilidade de ruptura durante a vida útil de barragens e taludes foi 0,0001 ou menor 

quando o fator de segurança de projeto fosse 1,5, desde que projetados por engenheiros 

qualificados e construídos sob supervisão e monitoramento de desempenho adequados; 

c) relações com a precipitação: WU, TANG e EINSTEIN (1996) citaram que, se a poro-

pressão elevada causada pela precipitação puder iniciar uma instabilização, as estimativas 

da probabilidade de ruptura deveriam levar em conta a possibilidade de ocorrência desta 

poro-pressão crítica;  
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d) uso de informações geomorfológicas e geotécnicas: o uso dos dados geomorfológicos e 

observações da natureza do deslizamento da massa para estimar as probabilidades tornam 

esse método mais subjetivo que os outros, mas permite atribuir uma probabilidade relativa 

dentro da área em estudo. Por exemplo, se poderiam atribuir menores probabilidades a 

áreas arredondadas e com cicatrizes de escorregamentos envelhecidas do que em áreas 

mostrando cicatrizes íngremes com solo exposto.  

CRUDEN e FELL (1997) apud AMARAL e SILVA (2001) destacaram que a 

probabilidade de ocorrência do escorregamento pode ser expressa por três formas: número de 

escorregamentos de certo tipo que podem ocorrer por ano numa área, probabilidade do talude 

romper em um ano ou probabilidade das forças instabilizantes excederem as de resistência, sem 

relação com a freqüência anual. Eles ainda sugerem as seguintes opções de cálculo: 

a) aplicação de métodos probabilísticos formais, considerando as incertezas das variáveis; 

b) análise de dados históricos; 

c) análise da freqüência de escorregamentos versus a intensidade da chuva deflagradora; 

d) com base em evidências geomorfológicas de campo, aliada a dados históricos e julgamento 

subjetivo, ainda podendo incluir o julgamento direto de especialista muito experiente; 

e) através da modelagem de variáveis de poro-pressão, tensões totais ou efetivas e 

parâmetros de resistência;  

f) a partir de métodos empíricos baseados em correlações e num sistema de classificação de 

instabilidades (AMARAL; SILVA, 2001). 

Obs: note que os quatro primeiros foram basicamente os referidos por FELL (1994). 

Outro aspecto interessante é que, de acordo com SCHUSTER e KOCKELMAN 

(1996), a probabilidade de sucesso ou falha dos códigos, zoneamentos e outras formas de 

avoidance (evitar o uso da terra) envolve considerações sociais e políticas, sendo muito mais 

difíceis de se avaliar. O uso da probabilidade subjetiva baseada na experiência pode ser a única 

forma de estimar tais probabilidades. Para WU, TANG e EINSTEIN (1996), o cálculo das 

probabilidades pode ser ainda mais complexo se levarmos em conta que a segurança de sistemas 

geotécnicos pode significar um desempenho satisfatório com respeito aos diversos modos de falha. 

Escorregamentos podem ser induzidos por precipitações ou terremotos. 
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Concluindo, na maioria dos casos práticos deve-se atribuir uma probabilidade ao 

escorregamento. Porém, mesmo que ela seja subjetiva e aproximada, sua quantificação ajuda 

consideravelmente os tomadores de decisão. A forma mais exata de se quantificar a probabilidade 

de desempenho insatisfatório (Pu) é através dos métodos probabilísticos. 

 

 

3.3.2.1 Métodos probabilísticos de análise de taludes 
 

A análise probabilística de taludes apresenta uma estrutura eficiente para a 

incorporação lógica e sistemática das incertezas, fornecendo assim uma base de projeto mais 

racional. Ela também é o primeiro passo para a implementação da estimativa quantitativa do risco 

geotécnico, que tende a ampliar seu uso cada vez mais (WHITMAN, 1984). As análises de 

confiabilidade envolvem o uso dos procedimentos estatísticos e probabilísticos na análise de 

segurança de projetos geotécnicos. Estes procedimentos incluem a quantificação das incertezas e a 

avaliação das probabilidades de ruptura ou desempenho insatisfatório, calculando o risco de maneira 

racional (DELL'AVANZI; SAYÃO, 1998). 

Segundo EL-RAMLY (2001), genericamente, os métodos de análise probabilística 

de estabilidade de taludes são baseados nos mesmos princípios dos métodos determinísticos (como 

modos de ruptura e equilíbrio limite). Contudo, eles apresentam a vantagem de poder considerar 

quantitativamente as diversas origens de incerteza. Os resultados da análise vão além do fator de 

segurança, pois se podem obter o desempenho mais provável e a variabilidade potencial devidos às 

incertezas envolvidas. As técnicas probabilísticas ainda auxiliam fortemente no entendimento das 

principais origens de risco, melhorando o julgamento de engenharia e permitindo uma comparação 

racional da confiabilidade das alternativas de projeto.  

Nas análises probabilísticas de taludes, a probabilidade de ruptura (Pr) será a 

probabilidade do fator de segurança ser menor que 1,0. Se estivermos nos referindo a probabilidade 

de desempenho insatisfatório, ela será definida como a possibilidade do valor da função de 

desempenho exceder o estado limite (deformações, por exemplo). 

Numa análise de confiabilidade formal, o desempenho de um sistema geotécnico 

(barragens de terra, taludes...) é expresso como uma função de fatores de controle (precipitação, 
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resistência ao cisalhamento do solo,...) que são considerados variáveis aleatórias por seus valores 

não serem precisamente conhecidos. Cada variável aleatória (x) é caracterizada por uma função de 

densidade de probabilidades (PDF), com média µx e desvio padrão s x. A média de um valor de 

entrada deve representar a melhor estimativa do valor real sem conservadorismos, enquanto que a 

variância s x
2 deve representar a incerteza sobre o valor real. Portanto, a média e a variância refletem 

o julgamento de especialistas técnicos sobre a incerteza das variáveis (WU; TANG; EINSTEIN, 

1996). 

Ainda segundo WU, TANG e EINSTEIN (1996), para avaliar a confiabilidade, o 

desempenho dos sistemas geotécnicos deve ser expresso por uma função de desempenho. Por 

exemplo, uma função de desempenho que defina a segurança de um talude poderia ser o fator de 

segurança, que se alterna como uma função de variáveis aleatórias incluindo carregamentos e 

resistências. A função de densidade de probabilidades da resistência, por exemplo, é usada para 

derivar a função de densidade de probabilidades da função de desempenho, que é então usada para 

calcular a probabilidade de ruptura. Isso apenas tem sido levado em conta para problemas simples, 

uma vez que a complexidade de várias relações na função de desempenho dificulta a obtenção de 

soluções de forma fechada. 

Segundo GUEDES (1997) os métodos probabilísticos podem ser classificados em 

diretos ou indiretos. Nos métodos diretos a distribuição do fator de segurança é obtida em termos 

das distribuições das variáveis aleatórias xi, como nas simulações de Monte Carlo. Já nos métodos 

indiretos estimam-se somente os momentos estatísticos (usualmente a média, µ ,e a variância, 2σ ) 

da distribuição do fator de segurança (função de desempenho), em função dos momentos 

estatísticos das variáveis aleatórias xi. Este é o caso do Método das Estimativas Pontuais e do 

método do Segundo Momento de Primeira Ordem (FOSM). 

Os métodos probabilísticos variam em termos de hipóteses, limitações, capacidades 

de lidar com problemas complexos e complexidade matemática. A maioria deles se divide em: 

métodos analíticos, métodos aproximados e simulações de Monte Carlo. A seguir, apresentam-se as 

principais características de cada método (EL-RAMLY, 2001). 
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a) Métodos analíticos: 

São métodos diretos que derivam uma expressão para a função densidade de 

probabilidade do fator de segurança. A complexidade matemática torna esse método impraticável 

para a maioria dos casos. 

b) Métodos aproximados: 

São métodos indiretos e, geralmente, são versões modificadas do método do 

Segundo Momento de Primeira Ordem (FOSM) ou do Método das Estimativas Pontuais. Ambas as 

abordagens requerem o conhecimento da média e da variância de todas as variáveis de entrada 

assim como a função de desempenho que defina o fator de segurança (como a equação de Bishop). 

O fator de segurança será uma função aleatória que se alterna como função de variáveis aleatórias 

de carregamentos e resistências. 

EL-RAMLY (2001) destacou que os métodos aproximados são muito menos 

complexos que os analíticos, e por isso são muito mais utilizados até mesmo em nível de pesquisa. 

Além disto, os métodos analíticos envolvem diversas hipóteses simplificadoras que limitam suas 

aplicações a classes específicas de problemas. 

Os métodos aproximados não requerem o conhecimento prévio da forma da função 

de distribuição de probabilidades (PDF) das variáveis de entrada. A maioria assume um coeficiente 

de distorção igual a zero, o que resulta numa PDF simétrica, embora EL-RAMLY (2001) tenha 

citado diversos estudos mostrando que as propriedades do solo podem ter distribuições distorcidas, 

tais como CHOWDHURY (1984); WOLFF (1985); LACASSE e NADIM (1996). Um dos 

poucos estudos encontrados (WOLFF; HARR, 1987, apud EL-RAMLY, 2001) mostra o caso da 

estabilidade de uma barragem, onde a desconsideração da distorção da PDF da coesão produziu 

uma probabilidade de ruptura subestimada em 50%. 

Os métodos aproximados são razoáveis para um número limitado de variáveis de 

entrada. Com o aumento do número de variáveis de entrada (acima de 4 ou 5), os cálculos tornam-

se muito longos. É importante saber que os métodos aproximados não fornecem qualquer 

informação sobre a forma da função distribuição de probabilidades (PDF) do fator de segurança 

(FS), fornecendo apenas estimativas da média ( µ ) e da variância ( 2σ ). A probabilidade de ruptura 



3 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA ESPECÍFICA: ELEMENTOS BÁSICOS À ESTIMATIVA DAS AMEAÇAS E RISCO DE 
ESCORREGAMENTOS DE TERRA 

AVALIAÇÃO DE AMEAÇAS E RISCO GEOTÉCNICO APLICADOS À ESTABILIDADE DE TALUDES 

83 

(Pr) só pode ser obtida assumindo-se uma forma paramétrica (como a normal) para a PDF do FS. 

Nos casos de estruturas muito seguras, EL-RAMLY (2001) salienta que a estimativa de baixas 

probabilidades de ruptura torna-se muito sensível à forma assumida para a PDF, o que também é 

apresentados nos trabalhos de CHOWDHURY (1984); CHOWDHURY e TANG (1987); 

MOSTYN e LI (1993).  

c) Simulações de Monte Carlo: 

É um método direto e exato (FARIAS; ASSIS, 1998) e também bastante eficiente 

para problemas matematicamente complexos em que as estimativas dos sistemas de desempenho 

sejam difíceis para avaliações analíticas. Quanto a projetos de taludes, segundo EL-RAMLY 

(2001), esse método foi adotado por diversos pesquisadores, como TOBUTT, 1982 e NGUYEN 

e CHOWDHURY, 1984.  

O método de Monte Carlo, segundo MACHADO e RIBEIRO (2001) e EL-

RAMLY (2001), é considerado um método semi-probabilístico e trabalha com a variabilidade dos 

parâmetros de entrada, tendo os seguintes passos: 

a) Seleção do modelo determinístico de base para a função de desempenho, como o método 

de Bishop; 

b) Tomada de decisão relativa à quais parâmetros irão ser modelados probabilisticamente, 

bem como as funções de distribuição das variáveis de entrada; 

c) Estimativa, respeitando a curva de distribuição de freqüência de Gauss (Normal), dos 

parâmetros de entrada do modelo determinístico adotado. Para isso, se usa um falso 

gerador de números aleatórios que seleciona um valor aleatório para cada variável de 

entrada baseado na sua distribuição de probabilidades. E após isso, usam-se esses valores 

para resolver a função de desempenho, calculando o fator de segurança (estes cálculos são 

normalmente efetuados considerando-se somente a superfície crítica obtida a partir da 

análise determinística realizada previamente); 

d) O processo é repetido diversas vezes para se construir a distribuição de freqüências da 

variável de desempenho (Fator de Segurança), de onde se obtém suas principais 

características de variação, o FS médio e probabilidade de ruptura do talude Pr, que no 

caso será a probabilidade de FS ≤ 1. 
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EL-RAMLY (2001) destaca as seguintes vantagens da simulação de Monte Carlo 

sobre os métodos analíticos e aproximados: 

- Não requer a compreensão estatística e matemática dos outros métodos; 

- Fornece a forma da função de distribuição de probabilidades (PDF) do FS e a Pr, 

eliminando a necessidade de se assumir uma forma para essa distribuição; 

- Ao contrário dos outros métodos, o aumento do número de variáveis de entrada não 

amplifica a complexidade da análise. Porém, dependendo do número de variáveis e de 

suas variâncias, as técnicas convencionais de Monte Carlo podem requerer um número 

significativo de iterações (até acima de dezenas de milhares) para a convergência, 

particularmente quando se tratar de pequenas probabilidades de ocorrência. Salienta-se 

que até meados dos anos 90, o extenso esforço de cálculo limitava o uso desse método 

(MOSTYN; LI, 1993). Contudo, o avanço nas técnicas de amostragem aleatória, como a 

amostragem estratificada e hiper-cubos latinos, bem como o rápido desenvolvimento dos 

programas computacionais, vem mudando esse quadro. Assim, o crescimento do número 

de programas comerciais utilizando a simulação de Monte Carlo, a contínua melhoria de 

suas capacidades e conseqüente redução nos custos tem encorajado uma maior 

implementação dessa técnica de simulação em problemas práticos. 

Ainda conforme EL-RAMLY (2001), como desvantagens, a simulação de Monte 

Carlo raramente é usada com variáveis aleatórias correlacionadas, principalmente pela dificuldade, 

até então, de gerar valores aleatórios que preservem essa correlação entre as variáveis. A 

variabilidade espacial das propriedades do solo também raramente é estudada com simulações de 

Monte Carlo. 

 

 

3.3.2.2 Índice de confiabilidade ( β ) 
 

Outra forma de efetuar análises de confiabilidade é pela avaliação da segurança do 

projeto geotécnico através do índice de confiabilidade (ß), por vezes também chamado de nível de 

confiança. O índice de confiabilidade (ß) é definido em termos da média (µ ) e do desvio padrão 

(σ ) dos fatores de segurança das iterações pela Equação 16, cujos termos podem ser verificados 
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na Figura 16. Ele envolve o conceito da função de desempenho (fator de segurança, FS) de forma 

implícita, podendo expressar a segurança em substituição à probabilidade de ruptura, conforme 

apresentado nos trabalhos de WU, TANG e EINSTEIN (1996); MACHADO e RIBEIRO (2001); 

CHRISTIAN, LADD e BAECHER (1994); e MOSTYN e LI (1993). 

σ
µ

β
)0,1( −

=  Equação 16 

 
Figura 16 - Elementos necessários ao cálculo do índice de confiabilidade ( β ). 

O índice de confiabilidade (β ) é uma forma de normalização do fator de segurança 

com respeito a sua incerteza. Ele descreve a estabilidade de um talude pelo número de desvios 

padrão que separam o fator de segurança médio do valor definido para a ruptura (FS = 1,0). 

Portanto, ß é uma medida de segurança que considera a magnitude das incertezas envolvidas. Se as 

incertezas (σ ) forem elevadas, os fatores de segurança médios necessários para manter o mesmo 

nível de segurança serão maiores (WU, TANG; EINSTEIN, 1996). 

Uma grande vantagem da utilização do índice de confiabilidade (ß) advém da 

simplicidade de sua avaliação. Além disso, ß é obtido diretamente dos dois momentos estatísticos 

( µ e variância ( 2σ ) do FS), não requerendo que se assuma nada sobre a função densidade de 

probabilidade. Entretanto, a hipótese de distribuição gaussiana do FS necessita ser consistente com 

as variáveis aleatórias envolvidas na análise. Verifica-se que, caso as variáveis de entrada possuam 

distribuição gaussiana (normal), pode-se supor que o fator de segurança (função de desempenho) 

tenha um comportamento similar, ou seja, a mesma distribuição (DELL'AVANZI; SAYÃO, 1998). 

Segundo LUMB (1966) e TAN, DONALD e MELCHERS (1993), essa hipótese de distribuição 

gaussiana é atendida porque estudos laboratoriais mostraram que a curva de distribuição de 
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freqüência de Gauss é adequada à representação do comportamento estatístico das principais 

variáveis envolvidas no cálculo da estabilidade de taludes, c´ e φ´. 

Depois de estimar a variabilidade (desvios padrão) dos parâmetros de entrada e o 

índice de confiabilidade (ß), pode-se estimar a probabilidade de ruptura (Pr). Se a forma da 

distribuição de probabilidades do fator de segurança for conhecida, ß pode ser correlacionado 

diretamente com a probabilidade de ruptura. A Figura 17 ilustra a relação existente entre o ß e a 

probabilidade de ruptura do talude, considerando-se uma distribuição normal de freqüências para o 

fator de segurança (MACHADO; RIBEIRO, 2001). 

 
Figura 17 - Probabilidade de ruptura do talude como função do índice de confiabilidade (β ) para um 
fator de segurança normalmente distribuído (MACHADO; RIBEIRO, 2001) 

O índice de confiabilidade (ß) fornece uma medida com mais significado relativo à 

estabilidade que o fator de segurança (FS), podendo-se comparar o desempenho de projetos 

alternativos. LACASSE e NADIM (1996) apud EL-RAMLY (2001) mostraram resultados da 

reavaliação da segurança de uma estaca de fundação instalada em 1976. A estaca foi originalmente 

projetada com base em informações limitadas e com um fator de segurança (FS) de 1,79. A 

reavaliação, baseada em informações novas e detalhadas sobre os parâmetros do solo e o 

carregamento, produziram um FS de 1,40. Porém, a probabilidade de ruptura associada à última 

análise foi de 1x10-4, que é significativamente menor que aquela associada com o projeto original, 

cuja Pr era de 5x10-3, conforme mostrado na Figura 18. Assim, a análise permitiu concluir que a 

estaca possuía um nível de confiabilidade ou segurança mais alto do que se pensava originalmente. 

Projetos com a mesma probabilidade de ruptura ou índices de confiabilidade (ß), têm níveis de 

segurança comparáveis. 



3 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA ESPECÍFICA: ELEMENTOS BÁSICOS À ESTIMATIVA DAS AMEAÇAS E RISCO DE 
ESCORREGAMENTOS DE TERRA 

AVALIAÇÃO DE AMEAÇAS E RISCO GEOTÉCNICO APLICADOS À ESTABILIDADE DE TALUDES 

87 

 
Figura 18 - Análise probabilística de uma estaca de fundação (modificado de LACASSE e NADIM, 
1996, por EL-RAMLY, 2001). 

DELL’AVANZI e SAYÃO (1998) citam que, em muitos casos, a faixa de variação 

da probabilidade de ruptura e do índice de confiabilidade (ß) é muito ampla. Estes autores 

apresentam, na Tabela 6, valores típicos para a probabilidade de ruptura e ß utilizados na prática 

geotécnica. Note que a confiabilidade de taludes de mineração é bastante reduzida devido às 

questões econômicas e ao baixo dano (ou conseqüência) que uma ruptura ocasiona. WHITMAN 

(1984) citou que, em seu julgamento, um valor de ß igual a 2 seria uma confiabilidade típica 

comumente aceita na prática de engenharia geotécnica. Contudo, encontram-se exemplos onde ß 

assume valores acima ou abaixo deste. 

Tabela 6 - Valores típicos de índice de confiabilidade (ß) e probabilidade de ruptura. 

Caso Índice de Confiabilidade (ß) Probabilidade de ruptura 
Fundações 2,3 a 3,0 10-2 a 10-3 
Taludes de mineração 1,0 a 2,3 10-1 a 10-2 
Barragens 3,5 a 5,0 10-3 a 10-5 
Estruturas de Contenção 2,0 a 3,0 10-2 a 10-3 
Fonte: DELL’AVANZI e SAYÃO (1998) 

 

 

3.3.2.3 Uso da opinião de especialistas 
 

FELL (1994) apresentou alguns pontos úteis sobre o uso da opinião de especialistas 

na estimativa das probabilidades de desempenho insatisfatório: 

a) o assessor de probabilidades deve conhecer o assunto analisado e a teoria das 

probabilidades; 
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b) evitar a estimativa direta dos momentos ou parâmetros de distribuição (s 2), pois 

especialistas têm dificuldade na compreensão total do seu significado; 

c) estimativas intuitivas da mediana (valor do meio) da distribuição são bastante acuradas, mas 

estimativas da média são desviadas em direção a mediana; 

d) especialistas tendem a produzir distribuições muito rigorosas comparadas com o estado 

real de conhecimento (pequeno desvio padrão); 

e) os métodos sistemáticos melhoram estimativas das probabilidades; deve-se tomar cuidado 

quando baixas probabilidades estiverem envolvidas. 

VICK (1992b) apud FELL (1994) sugere formas para ajudar na estimativa das 

probabilidades, incluindo o que ele denomina de decomposição, ou seja, decompor um evento 

complexo ou muito pouco provável dentro de uma seqüência de eventos com componentes mais 

simples e com uma faixa de variação das probabilidades menor. É mais fácil atribuir probabilidades 

aos seguintes casos: 

a) qual a probabilidade da ocorrência do escorregamento (relativa à precipitação);  

b) se ocorrer,que tamanho provavelmente terá (relativo a probabilidade); 

c) se ocorrer, qual será a probabilidade de corrida de detritos;  

d) qual a vulnerabilidade (de uma residência) se houver corrida de detritos; 

e) qual o risco da residência quanto à corrida de detritos. 

No mundo real dos projetos, é provável que as opiniões dos especialistas sejam 

restritas a um número limitado. Todavia, normalmente três ou quatro pessoas completamente 

familiares com os dados e suas restrições podem alcançar um grau de consenso sobre as 

probabilidades, talvez até com uma certa argumentação e discussão, porém, o mais importante, com 

compromisso. 

 

 

3.3.3 Conseqüências (danos) 
 

Segundo FELL (1994), as conseqüências ou danos que compõem a segunda 

componente do risco, são melhor estabelecidas em função da sua natureza: 

a) Monetária: associada à destruição de benfeitorias e a interrupção de processos 

produtivos, como a interrupção de estradas; 
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b) Social: associada a mortes ou ferimentos, como mortes por corridas de detritos; 

c) Ambiental: relacionada a impactos sobre o patrimônio ambiental, como a destruição de 

florestas e mangues. 

Independentemente da natureza, a avaliação das conseqüências envolve um 

julgamento (avaliação subjetiva) a respeito dos elementos em risco e de sua vulnerabilidade. 

Conforme CARVALHO (1998), a conseqüência do processo de instabilização, 

também denominada vulnerabilidade, é o grau de perda devido à interação entre os elementos em 

risco e o processo de instabilização (PI). Por exemplo, uma residência de alvenaria implantada numa 

encosta sujeita a um processo de escorregamento lento pode apresentar um elevado nível de 

vulnerabilidade quando se consideram as conseqüências de natureza monetária (destruição da 

residência) e uma vulnerabilidade bem menor quando as conseqüências consideradas são sociais 

(morte dos moradores que, devido ao desenvolvimento lento do processo, conseguem abandonar a 

casa antes de serem atingidos). 

Dentro do mesmo raciocínio, uma maneira de determinar a vulnerabilidade (V) é a 

proposta por MORGAN, RAWLINGS e SOBKOWICZ (1992) apud FELL (1994): 

)()()( LTS VVVV ××=  Equação 17 

V(S) é a probabilidade de impacto espacial, ou seja, que um elemento seja afetado 

pelo escorregamento (por exemplo, se uma corrida de detritos atingiria uma casa na área em 

estudo); V(T) é a probabilidade de impacto temporal (a casa poderia estar ocupada no momento do 

impacto); V(L) é a probabilidade de perda de vida do ocupante individual no elemento impactado, ou 

a proporção do valor do elemento impactado que é perdida. 

V(S) , V(T) e V(L) estão na escala de 0 a 1. Essa subdivisão de V facilita sua avaliação 

e permite, para diferentes localizações dentro de um escorregamento, o estabelecimento de padrões 

e a verificação do efeito das medidas de alerta (por exemplo, permitindo que as pessoas fujam de 

um escorregamento potencial e portanto reduzindo V(T)). 

A estimativa da vulnerabilidade normalmente será subjetiva, sendo amplamente 

baseada nos dados históricos e opiniões (FELL, 1994). Contudo, pelo menos no fim da escala, 

deveria ser possível estimar valores razoáveis em termos comparativos. Por exemplo, a 

vulnerabilidade de uma residência no pé de um talude sujeita a ocorrência de uma corrida de detritos 
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é claramente maior que a de uma residência no limite da área de deposição (porque a velocidade de 

corrida é muito menor). Assim, é essencial que se defina claramente o elemento em risco, podendo 

ser útil considerar um elemento isolado ou em partes. 

Provavelmente a maioria dos engenheiros estime a estabilidade incluindo 

intuitivamente uma estimativa da vulnerabilidade. Separar vulnerabilidade da probabilidade de 

ruptura permite, por exemplo, avaliar situações com uma alta ameaça (grande magnitude e alta 

probabilidade), mas com baixo risco porque o elemento em risco (como uma residência) poderia 

estar distante do escorregamento e, portanto, ter uma baixa vulnerabilidade. 

 

 

3.3.4 Análises de risco geotécnico 
 

A seguir serão apresentados os dois tipos de análises de risco geotécnico. A 

qualitativa, que é mais subjetiva, e a quantitativa pela qual se tem um interesse maior uma vez que, se 

bem realizada, possibilita uma melhor interpretação. 

A análise de risco deve levar em consideração tanto a probabilidade de ocorrência 

do processo de instabilização quanto as conseqüências (danos) oriundos desse processo, o que 

envolve maior trabalho do que a análise de ameaça que não considera danos. Por isto o estudo de 

ameaças é feito inicialmente. Esse item foi baseado principalmente nos trabalhos de CARVALHO 

(1998) e WU, TANG e EINSTEIN (1996). 

 

 

3.3.4.1 Análise Qualitativa 
 

Segundo CARVALHO (1998), a análise qualitativa tem por objetivo estabelecer 

uma hierarquia entre as situações de risco (ou ameaça), procurando-se elaborar: 

a) zoneamentos de ameaça (ou risco): identificando zonas ou setores sujeitos a níveis de 

ameaça semelhantes, como regiões em uma ou várias favelas; 

b) cadastramentos de risco (ou ameaça): atribuição de níveis de risco aos elementos do todo 

numa avaliação individual, como em moradias individuais de uma favela. 



3 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA ESPECÍFICA: ELEMENTOS BÁSICOS À ESTIMATIVA DAS AMEAÇAS E RISCO DE 
ESCORREGAMENTOS DE TERRA 

AVALIAÇÃO DE AMEAÇAS E RISCO GEOTÉCNICO APLICADOS À ESTABILIDADE DE TALUDES 

91 

A análise qualitativa de risco envolveria (a) a caracterização do processo de 

instabilização (PI) atuante; (b) a delimitação espacial do setor de risco; (c) a avaliação da 

suscetibilidade (probabilidade subjetiva) do setor; (d) a avaliação da magnitude das 

conseqüências potenciais no setor; e (e) a atribuição de um nível de risco ao setor. 

A caracterização do processo de instabilização (PI) pressupõe a identificação do 

tipo de processo (escorregamento, erosão...); seus agentes e causas; geometria, natureza, estado e 

volumes de materiais envolvidos; mecanismos de movimentação, velocidades e trajetórias 

potenciais. É realizada a partir de uma análise sistemática das condicionantes (inclinação e altura de 

taludes, tipos de solo, estruturas geológicas) e indícios (trincas no solo, cicatrizes de antigas 

movimentações, deformações de muros e cercas...) existentes no local (CARVALHO, 1998). A 

caracterização do processo de instabilização (PI) também propicia a delimitação da área 

potencialmente submetida aos seus efeitos. Assim, em função do tipo de processo, bem como da 

posição dos elementos indicadores da instabilidade, são identificados os limites do setor de risco, 

devendo englobar a área diretamente envolvida na deflagração do processo, a área de passagem 

das massas instabilizadas e a área de deposição de material. 

No caso de zoneamento de áreas sob ameaça de escorregamento, a necessidade de 

se atribuir um único nível de suscetibilidade (probabilidade subjetiva) ao setor de risco implica que o 

geotécnico deve simplificar seu julgamento para reduzir sua avaliação a poucos níveis (3 ou no 

máximo 4). CARVALHO (1998) apresenta um exemplo de uma possível classificação de 

suscetibilidade de ocorrência de processos de instabilização de taludes (Tabela 7), bem como um 

exemplo de classificação de conseqüências (ou danos) segundo a vulnerabilidade e número das 

residências de uma favela (Tabela 8). A consideração das conseqüências nas análises qualitativas de 

risco padece de limitações ainda maiores do que as encontradas na avaliação da suscetibilidade. 

É importante notar que é difícil estabelecer uma hierarquia entre classes similares, o 

que exige a adoção de critérios complementares. Por exemplo, não é trivial estabelecer o que seria 

mais grave, a classe C5 ou a classe C7. Este tipo de análise é aplicável a situações que necessitem 

definir níveis de ameaça, mas não é adequada ao zoneamento de risco. É útil para elaboração de 

mapas de suscetibilidade e na implantação de planos preventivos de defesa civil para áreas com 

problemas geotécnicos. 
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Tabela 7 - Classes de suscetibilidade. 

Suscetibilidade Descrição 
S4 - Muito alta O processo de instabilização encontra-se em adiantado estágio de 

desenvolvimento, com elevada probabilidade de ocorrência de um evento 
destrutivo em um ano  

S3 - Alta O processo de instabilização encontra-se instalado, com probabilidade mediana 
de ocorrência de um evento destrutivo em um ano 

S2 - Média Detecta-se a presença de condicionantes para o  processo de instabilização, 
mas não se observam indícios de instabilização. Baixa probabilidade de 
destruição da moradia em um ano 

S1 - Baixa O setor encontra-se estável, não se observa presença de condicionantes para o 
processo de instabilização nas condições atuais. 

Fonte: CARVALHO (1998) 

Tabela 8 - Classes de conseqüências. 

Número de Moradias Vulnerabilidade 
 Pequena Média Grande 

Pequeno C1 C2 C3 
Médio C4 C5 C6 
Grande C7 C8 C9 

Fonte: CARVALHO (1998) 
 

 

3.3.4.2 Análise Quantitativa 
 

Nas análises quantitativas de risco, ele é expresso como o produto das 

probabilidades e das conseqüências do processo de instabilização para “n” eventos aleatórios 

(CRUDEN; FELL, 1997, apud CARVALHO, 1998), Equação 13. 

AMARAL e SILVA (2001) destacam que a análise quantitativa de risco envolve 

uma fase de identificação, onde se obtêm informações sobre o tipo de escorregamento, geometria, 

geologia e mecanismo de ruptura; e uma fase de avaliação do risco. A avaliação do risco envolve a 

determinação de variáveis como a probabilidade de início do movimento, o volume do material 

mobilizado, a velocidade de deslocamento, o alcance da massa escorregada, a força de impacto, o 

número de propriedades e pessoas sob risco, o tempo de exposição ao risco e a vulnerabilidade das 

pessoas e propriedades. A quantificação da probabilidade de ocorrência do escorregamento parece 

ser a etapa mais complexa. 
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A análise quantitativa envolve a elaboração do modelo de risco, composto pelo 

modelo do processo de instabilização (PI) e pelo modelo de conseqüências; bem como da avaliação 

das incertezas associadas ao modelo, compreendendo as probabilidades de ocorrência do processo 

de instabilização e a distribuição probabilística das conseqüências.  

 

 

3.3.4.3 Exemplos simplificados de análises de risco geotécnico 
 

As aplicações gerais das análises de risco e mapas de suscetibilidade envolvem 

planos preventivos de defesa civil, programas de urbanização em favelas, definição de regiões de 

risco em rodovias, gasodutos e áreas urbanas. A seguir, serão apresentados 3 exemplos 

simplificados para ilustrar as análises quantitativas de risco e ameaça. 

A - Exemplo apresentado por WU, TANG e EINSTEIN (1996): 

Esses autores apresentaram uma árvore de decisões hipotética para remediação de 

escorregamentos (Figura 19). Ela pode ser usada para identificar as alternativas de ações, os 

possíveis resultados e os respectivos custos ou conseqüências para cada cenário ou caminho 

adotado. A probabilidade de cada ramo do resultado pode ser determinada por modelos 

probabilísticos ou subjetivamente através das informações disponíveis. Conforme indicado pela 

equação 13, o custo esperado de cada alternativa é o somatório dos produtos da probabilidades 

pela conseqüências para cada caminho, considerando-se todos os caminhos possíveis de cada 

alternativa (Figura 19). Então, se o valor esperado for o critério de decisão, a alternativa de menor 

custo esperado é a escolhida. Neste exemplo, a solução ótima para essa obra seria a instalação do 

sistema de drenagem. Quando as probabilidades ou os custos forem estimativas brutas, dever-se-ia 

executar uma análise de sensibilidade para descobrir se a solução ótima muda com pequenas 

variações de probabilidades e custos. 
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Figura 19 - Árvore de decisões para atenuação de escorregamentos de terra (WU, TANG; 
EINSTEIN, 1996). 

B – Exemplo apresentado por CARVALHO (1998): 

Esse exemplo refere-se aos resultados de uma análise de risco de um setor da favela 

São Camilo, localizada em Jundiaí, São Paulo. Formado por uma encosta com cerca de 30 metros 

de altura e 50% de declividade média, o setor apresenta várias plataformas formadas por cortes 

verticais e aterros simplesmente lançados, construídas para a instalação de moradias. No trecho 

médio da encosta observava-se a existência de um aterro (bota fora) de maior porte que apresenta 

sinais de instabilidade (cicatrizes de escorregamentos superficiais, trincas, cercas inclinadas…). 

Numa análise preliminar (de caráter qualitativo), foi atribuído ao setor, que abriga 13 moradias, um 

nível de suscetibilidade (probabilidade subjetiva) S4 (muito alta). 

O modelo probabilístico do processo de instabilização é uma representação dos 

eventos aleatórios (Ei) associados às possíveis formas de desenvolvimento do processo, dispostos 

em ordem cronológica. Sua representação gráfica (árvore de eventos) compõe-se de círculos que 

representam nós de acaso (pontos onde os eventos seguintes são determinados pelo acaso) e de 

Alternativas Resultados Probabilidade 
do caminho 

Conseqüência 
do caminho 

Custo 
Esperado 

Nada 

fazer 

suavizar 

talude 

instalar 

sistema de 

drenagem 

com escorregamento 

(0,3) 

com escorregamento 

(0,02) 

sem escorregamento 

(0,7) 

sem escorregamento 

(0,98) 

sistema eficiente 

(0,8) 

sistema não eficiente 

(0,2) 

com escorregamento 

(0,05) 

com escorregamento 

(0,2) 

sem escorregamento 

(0,95) 

sem escorregamento 

(0,8) 

0,3 10 

0,7 

0,02 

0,98 

0,04 

0,76 

0,04 

0,16 

12 

2 

0 

1 

11 

1 

11 

3,0 

2,2 

1,8 
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ramos associados aos eventos aleatórios, definidos de forma a se obter, para cada nó, um conjunto 

de eventos exaustivos e mutuamente exclusivos (Figura 20). 

 
Figura 20 - Árvore de eventos (CARVALHO, 1998). 

No que tange às conseqüências, foram considerados, separadamente, custos 

associados à destruição de benfeitorias instaladas no setor de risco (natureza monetária) e mortes 

(natureza social). Os elementos em risco são as moradias e seus habitantes. Para comparação, 

adotou-se a vulnerabilidade igual a 1,0 para os dois tipos de conseqüências (hipótese 

simplificadora). Isto levou a um modelo bastante simples das conseqüências monetárias (Equação 

18) e sociais (Equação 19): 

C = D * V Equação 18 

M = D * T Equação 19 

onde: D = número de moradias destruídas; 

 C = prejuízo monetário; V = valor de uma moradia (admitido constante); 

 M = número de mortes; T = número de habitantes da moradia (admitido cte.). 

Em seu trabalho, CARVALHO (1998) calcula o risco, conseqüência esperada dos 

eventos aleatórios considerados no modelo do processo de instabilização (PI), para cada nó de 

acaso, utilizando a probabilidade de cada evento por meio da Equação 13. Fazendo esta operação 

seqüencialmente na árvore de eventos da Figura 20 (no sentido dos ramos finais para os iniciais) e 

considerando as equações 18 e 19 (lembrando que T e V foram considerados constantes) obteve-

se o modelo de risco em termos do prejuízo ou custo esperados e do número esperado de mortes.  
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CARVALHO (1998) observa que avaliadores diferentes, dispondo das mesmas 

informações, podem chegar a valores de risco diferentes. Isto é admissível pela visão subjetiva da 

Teoria das Probabilidades, que apenas exige uma avaliação das probabilidades matematicamente 

coerente e consistente. Por isso, a avaliação das probabilidades pelo geotécnico deve condizer com 

a realidade. Contudo, os resultados apenas serão considerados efetivamente diferentes se levarem a 

decisões diferentes no processo de gerenciamento de risco. Neste caso, deve-se incrementar o nível 

de informação disponível (sondagens, ensaios de campo...) ou se buscar uma terceira opinião. É 

conveniente que mais de um avaliador estime as probabilidades subjetivas de forma independente, 

pois resultados efetivamente diferentes podem alertar sobre necessidade de se aprofundar mais os 

estudos. 

Por fim, conclui-se que a probabilidade subjetiva permite, por meio da incorporação 

do julgamento de profissionais geotécnicos, a análise quantitativa de risco em situações em que há 

carência de amostras estatisticamente representativas dos processos de instabilização de taludes. 

Mas é fundamental que o profissional seja um especialista nos fenômenos físicos envolvidos na 

situação de risco analisada, caso contrário, se poderão ter estimativas irreais de probabilidades ou 

resultados sem significado. 

C - Análise da barragem de Santa Branca:  

DELL’AVANZI e SAYÃO (1998) apresentaram um exemplo de análise 

quantitativa da ameaça de escorregamento de um talude da barragem de Santa Branca, situada no 

rio Paraíba do Sul, próxima ao município de Jacareí, São Paulo. Eles avaliaram a confiabilidade na 

situação de fluxo permanente, com a linha freática tangenciando a face de jusante da barragem.. A 

barragem de terra possui aproximadamente 320 metros de extensão de crista e 55 metros de altura 

máxima.  

DELL’AVANZI e SAYÃO (1998) resumiram os conceitos e procedimentos 

necessários para a realização das análises como: 

a) Avaliação das médias e variâncias das variáveis aleatórias. Devido ao custo de 

obtenção do número de dados necessário ou adequado, as variâncias foram estimadas com base em 

dados de literatura. LEE, WEEKS e INGLES (1983) apud DELL’AVANZI e SAYÃO (1998) e 

GUEDES (1997) sugerem intervalos típicos de coeficiente de variação para diversos parâmetros 

geotécnicos. DELL’AVANZI e SAYÃO (1998) destacam que MASSAD, SOUZA PINTO e 
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NADER (1992), e SOUSA PINTO et al (1993) apresentam coletâneas bem documentadas de 

dados de alguns solos brasileiros, que podem ser usadas como referência nas análises de 

confiabilidade. Parâmetros considerados nas análises estão apresentados na Tabela 9. 

Tabela 9 - Parâmetros geotécnicos adotados. 

Parâmetro Média ( µ ) Desvio Padrão (σ ) Coeficiente de variação (COV) 
c’ (kPa) 83,61 17,05 20,3% 

'φ  (graus) 24,43 1,11 4,5 % 

satγ  (kN/m³) 20,0 1,50 7,5% 

natγ  (kN/m³) 18,0 1,35 7,5% 

Nível d’água (m) 40,0 1,50 3,8% 
Fonte: DELL’AVANZI e SAYÃO (1998) 

b) Definição da superfície crítica considerando-se valores médios das variáveis. 

Duas hipóteses são consideradas como verdadeiras: o fator de segurança fornecido pela superfície 

de ruptura crítica é o valor médio da distribuição do fator de segurança; e o índice de confiabilidade 

( β ) relacionado a esta superfície de ruptura crítica coincide com o valor mínimo de β  

(SANDRONI; SAYÃO, 1992). DELL’AVANZI (1995) e GUEDES (1997) investigaram e 

comprovaram essas hipóteses para os casos de taludes de mineração e de barragens de terra. No 

entanto, LI e LUMB (1987), e ASSIS, ESPOSITO e ALMEIDA (1997) sugerem que pode haver 

uma diferença significativa entre as localizações das superfícies de ruptura relativas aos valores 

mínimos do fator de segurança (FS) e β . A confiabilidade da barragem foi quantificada pelos 

métodos simplificados de Bishop e Janbu, e os mais rigorosos de Spencer e Sarma; cada método 

fornecendo uma superfície de ruptura levemente diferente. 

c) Avaliação das derivadas parciais. Obtidas pela imposição de incrementos 

independentes a cada parâmetro a fim de se obter as variações correspondentes na função de 

desempenho. Os quocientes dessas variações (incremento no parâmetro pelo incremento no fator de 

segurança) são as derivadas parciais aproximadas das funções de desempenho (FS).  

d) Avaliação da variância do FS. O método utilizado por DELL’AVANZI e 

SAYÃO (1998) foi o de aproximação do segundo momento de primeira ordem (FOSM) para a 

estimativa da variância da função de desempenho (fator de segurança). Assim, essa variância foi 

obtida pela aproximação da função de desempenho por uma série de Taylor. 

e) avaliação do índice de confiabilidade ( β ). 
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A Tabela 10 apresenta uma síntese das análises de confiabilidade referentes a cada 

método de estabilidade utilizado. DELL’AVANZI e SAYÃO (1998) destacam que os métodos 

mais rigorosos fornecem os maiores valores de β  (menores probabilidades de ruptura) e que os 

resultados foram fortemente influenciados pelo método de estabilidade adotado. 

Tabela 10 - Síntese das análises de confiabilidade. 

Método de Estabilidade E[FS] σ [FS] β  Probabilidade de ruptura 
Janbu 1,303 0,150 2,03 1 : 50     =      2102 −×  
Bishop 1,452 0,163 2,77 1 : 400   =   3105,2 −×  
Spencer 1,503 0,163 3,09 1 : 830   =   3102,1 −×  
Sarma 1,571 0,184 3,12 1 : 1250 =     4108 −×  
Fonte: DELL’AVANZI e SAYÃO (1998) 

 

 

3.3.5 Aceitabilidade do risco geotécnico 
 

Uma parte importante do procedimento de análise de risco é a avaliação da sua 

aceitabilidade. Porém, na literatura cada autor pode ter utilizado um conceito levemente diferente 

para o risco, tornando pouco precisa a comparação dos valores brutos das aceitabilidades. Ora os 

resultados referem-se ao risco, ora referem-se à probabilidade de desempenho insatisfatório (Pu) 

sem considerar as conseqüências do desempenho insuficiente. Conforme discutido por FELL 

(1994), a avaliação de risco ou da probabilidade de desempenho insatisfatório pode ser realizada 

por diversas formas: 

a) comparação de risco - envolve a comparação do risco calculado com os “riscos 

aceitáveis” socialmente, para escorregamentos ou outras atividades (usualmente em termos 

de probabilidade assumida ou perda de vidas); 

b) eficácia do custo de redução de risco (normalmente em termos de custo de vida salva) - O 

AUSTRALIAN NATIONAL COMMITTEE ON LARGE DAMS (1992) apud FELL 

(1994), por exemplo, com base em estudos, concluiu que se o custo por vida salva for 

menor que U$350mil (valores de 1990), o investimento feito na redução do risco de 

ruptura de uma barragem pode ser considerado justificável. Nesse caso se apresenta a 

difícil tarefa de quantificar o valor da vida humana. 
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c) análise de custo-benefício - como a comparação do custo anual das medidas de redução 

de risco com a redução anual do risco. 

Esses procedimentos constituem apenas uma parte da análise de risco, pois as 

decisões envolverão considerações legais, políticas, sociais e financeiras. A decisão normalmente 

será tomada pelos proprietários, políticos e ou outros agentes públicos. O analista de risco não deve 

tentar impor o seu resultado, mas se concentrar em apresentar a informação de forma clara e 

objetiva. 

 

 

3.3.5.1 Comparação de riscos 
 

Existe uma série de artigos que discutem este assunto, particularmente o risco 

aceitável, entretanto raramente apresentam informações detalhadas a respeito de como os riscos 

aceitáveis são estimados. Segundo FELL (1994), os artigos de REID (1989), WHITMAN (1984), 

e OOSTHUIZEN e ELGES (1988) apresentam as seguintes informações úteis:  

a) existem muitas evidências indicando que a população aceita níveis de risco voluntário 

(como dirigir um veículo) mais altos que os riscos involuntários impostos; 

b) existe alguma evidência de que a população é mais disposta a aceitar um grande número de 

eventos com poucas mortes do que poucos eventos com muitas mortes, mesmo que o 

número de mortes seja o mesmo. Isto permite concluir que a escala do risco influencia na 

sua aceitabilidade. FELL (1994) sugere que parecem ser suficientes as evidências de que o 

risco aceitável é dependente do número de vidas perdidas em um evento, ao menos de 

forma inversamente proporcional; 

c) existe uma distinção entre o risco geral aceitável e o risco individual aceitável, ou seja, entre 

o risco de uma pessoa que vive sobre o escorregamento e o risco da população como um 

todo (isso é ligado ao risco voluntário e involuntário). 

A Tabela 11 mostra riscos estatísticos avaliados para pessoas expostas 

voluntariamente ou involuntariamente a várias ameaças. Na discussão sobre os riscos aceitáveis, 

REID (1989) apud FELL (1994) mostra o seguinte: 
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a) o público está disposto a aceitar riscos voluntários com severidade 1000 vezes maior que 

os riscos involuntários impostos; 

b) a estatística de mortes por doença parece ser o fator determinante para o estabelecimento 

de outros níveis de aceitabilidade de riscos; 

c) a aceitabilidade do risco parece ser grosseiramente proporcional ao a terceira potência 

(103) dos benefícios (reais ou imaginários). 

Pela revisão apresentada por FELL (1994), os parâmetros de controle do risco 

voluntário parecem ser a percepção individual da sua própria habilidade para gerenciar a situação de 

risco criada, e o indivíduo exposto ao risco voluntário é temeroso das conseqüências, fazendo da 

aversão ao risco o seu objetivo; contudo, ele demandará um nível ao risco involuntário mais de 1000 

vezes menor que seria aceitável numa base voluntária. A revisão de FELL (1994) ainda indicou que 

se pode aceitar de forma incondicional o risco involuntário (de um indivíduo) se ele for semelhante 

ao risco devido a ameaça natural (taxa de mortalidade anual aproximadamente 10-6), e que ele é 

excessivo (inaceitável) se for similar ao risco devido as doenças (taxa de mortalidade anual 10-3). 

Segundo FELL (1994), parece razoável concluir que o risco (específico) 

involuntário mais comumente aceitável, particularmente se ele for relacionado à estruturas feitas pelo 

homem (barragens, indústrias químicas, etc), seja de 10-6 por ano e não mais que 10-5 por ano. 

Valores bem mais altos são aceitos para riscos voluntários. A Tabela 11 mostra que riscos entre 10-

3 e 10-4 por ano são comuns e podem ser tomados como típicos de riscos voluntários. Assim, um 

risco voluntário de 10-3 por ano parece ser o máximo tolerável. 
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Tabela 11 - Risco estatístico para pessoas expostas voluntariamente ou involuntariamente a várias 
ameaças (REID, 1989, apud FELL, 1994). 

Causa Risco 
(x 10-6)a 

 Causa Risco 
(x 10-6)a 

Ameaças a edifícios:   Acidentes em geral (E. U. A., 1979):  
Ameaça estrutural  (Reino Unido) (Construction 
Industry and Information 

0,14  Viagem ferroviária 4 

Association 1977)   Eletrocussão 6 
Incêndio (Estatística do Governo Australiano) 4  Viagem aérea 9 
Ameaças naturais (E. U. A.):   Transporte aquático 9 
Furacão (1901 – 1972) 0,4  Envenenamento 20 
Tornado (1953 - 1971) 0,4  Afogamento 30 
Raios (Lightning) (1961) 0,5  Incêndios e queimaduras 40 
Terremoto (Califórnia)  2  Quedas (escada, banheiro...) 90 
Esportes   Acidentes na estrada 300 
Exploração de cavernas (E. U. A., 1970 – 1978) 45  Ocupação (Reino Unido – U. K.)  
Vôo de asa delta (E. U. A., 1970 - 1978) 400  Manufatura de roupas 5 
Mergulho com tubo (E. U. A., 1970 - 1978) 420  Manufatura de veículos 15 
Corridas de lanchas (E. U. A., 1970 - 1978) 800  Indústria química e similares 85 
Para-glider (U. K., 1977 - 1979) 1500  Construção naval e engenharia 105 
Paraquedas (E. U. A., 1978) 1900  Agricultura 110 
   Indústria da construção 150 
Todas as causas (Reino Unido,  1977)    Ferrovias 180 
Toda a população 12000  Mineração de carvão 210 
Mulheres de 30 anos 600  Pedreiras 295 
Homens de 30 anos 1000  Mineração (exceto carvão) 750 
Mulheres de 60 anos                    10000  Plataformas de óleo e gás (1967 – 1976) 1650 
Homens de 60 anos 20000  Pesca em mar profundo (1959 – 1968) 2800 
   Fonte: REID (1989) apud FELL (1994) 

Na discussão acima, não é feita uma distinção entre os eventos que resultam na 

perda de uma vida e aqueles que resultam na perda de um grande número de vidas. Como já vimos 

(FELL, 1994), existem evidências de que a sociedade aceita riscos mais altos para eventos que 

resultem num pequeno número de vidas perdidas comparado com eventos com um grande número 

de vidas perdidas. A Figura 21 (WHITMANN, 1984) mostra essa tendência geral, apresentando a 

probabilidade de ruptura anual para projetos de engenharia selecionados (risco histórico) e, 

portanto, pode ser um guia para o risco aceitável. Embora a Figura 21 mostre alguma sensibilidade 

quanto ao número de vidas perdidas, a probabilidade de ruptura para barragens não é muito 

sensível. Observa-se também que a probabilidade anual aceitável para 100 vidas perdidas tende a 

ser 20 vezes menor que para uma vida perdida. 

EL-RAMLY (2001) sugere que, para a definição de valores aceitáveis de 

probabilidade de ruptura de taludes, dever-se-ia estimá-los a partir das taxas de rupturas reais em 

uma ampla pesquisa de casos históricos, avaliados com experiência e o julgamento. Aquele autor 

cita dados de literatura para valores típicos entre 10-3 e 10-4. O principal inconveniente dessa 
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abordagem é que as características específicas de cada sítio ou caso não são consideradas. Em 

outras palavras, a geometria, as condições do sítio, bem como as origens e níveis de incerteza (tais 

como a variabilidade espacial, a profundidade da investigação, a adequação dos modelos de 

projeto, a qualidade da construção) dos casos históricos que constituem o banco de dados não 

possuem endereço. A aplicação de tal critério global a qualquer talude é uma generalização muito 

rude. 

 
Figura 21 - Valores usuais de probabilidades e conseqüências da ruptura em projetos de engenharia 
(WHITMAN, 1984). 

 

 

3.3.5.2 Eficácia dos recursos na redução de riscos e análises de custo-benefício 
 

É evidente da discussão anterior que é difícil estimar o risco aceitável com base no 

número anual de vidas perdidas. Também existe um grande número de estimativas de risco onde o 

dano não é necessariamente em termos de perdas de vidas, mas danos a propriedades, perdas de 

produção ou instalações. Nesse caso o custo anual estimado pode ser avaliado em termos da sua 

aceitabilidade pela organização responsável ou pelo o custo das medidas de redução de risco 
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comparado com a redução do risco calculado. Isso pode ser feito sobre uma base de custo-

benefício (talvez anual) ou, onde vidas estiverem em risco, baseado no custo por vida salva. FELL 

(1994) destaca que procedimentos detalhados de tais análises para o caso de barragens são 

descritos em UNITED STATES BUREAU OF RECLAMATION (1989) e AUSTRALIAN 

NATIONAL COMMITTEE ON LARGE DAMS (1992), podendo ser aplicados a 

escorregamentos de terras. 

O AUSTRALIAN NATIONAL COMMITTEE ON LARGE DAMS (1992) apud 

de FELL (1994) também mostra que a boa vontade em investir em redução de risco aumenta com o 

aumento das perdas de vidas. Nesse trabalho há um resumo do valor de vida a partir de vários 

autores e conclui que até 1993, o valor monetário de uma vida ficava no intervalo de A$500mil até 

muitos milhões de dólares. Assim, concluem que se o custo por vida salva for menor que A$500mil 

(valores de 1990), o investimento na redução do risco de ruptura de uma barragem poderia ser 

considerado justificável. Esses valores podem servir de referência sobre o que se tem adotado nos 

países desenvolvidos. No Brasil não foram encontrados valores de referência. 

 

 

3.3.5.3 Riscos aceitáveis para escorregamentos de terra  
 

Como se determina o risco aceitável para escorregamentos de terra ainda é uma 

questão interessante. O gráfico de WHITMAN (1984) que mostra riscos associados projetos de 

engenharia (Figura 21), indica que uma probabilidade anual de 10-2 para rupturas de taludes estaria 

num patamar aceitável. FELL (1994) apresenta algumas informações que suportam o gráfico de 

Whitman. O autor também apresenta indicações de que o público pode aceitar um risco 

relativamente alto para escorregamentos naturais, especialmente se evitar risco envolve evacuação e 

retirada de moradores. Geralmente o público está mais preocupado com perdas econômicas, 

incluindo desvalorização da propriedade, do que com a probabilidade de perda de vida (geralmente 

algo mais abstrato). 

FELL (1994) concluiu que, para danos às propriedades, a comunidade pode aceitar 

um risco específico anual da ordem de 10-2, e que para escorregamentos naturais podem-se aceitar 

um risco específico anual de perda de vidas (suas vidas) de 10-3 (consistente com o risco voluntário 

no seu local de trabalho), ou ainda maior. Entretanto, é provável que o público exija riscos mais 
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baixos para estruturas de taludes feitas pelo homem. Então, aparentemente os escorregamentos 

naturais tendem a ser um caso de “risco voluntário”, onde os residentes aceitariam um risco 

específico anual de 10-3 (ou até 10-2); mas as estruturas artificiais seriam casos de risco involuntário, 

sendo solicitado pela comunidade um risco muito menor. Segundo FELL (1994), talvez um risco 

específico anual de até 10-5 seja aceitável para tais estruturas, mas necessita- se de pesquisas 

adicionais para sua estimativa correta. 

DELL’AVANZI e SAYÃO (1998) apresentam (Tabela 6), valores típicos para a 

probabilidade de ruptura e o índice de confiabilidade (ß). Destaca-se que a probabilidade de ruptura 

para taludes de mineração, entre 10-1 e 10-2 , é bem maior que seria aceitável para taludes de 

rodovias com circulação intensa ou de taludes urbanos.  

É interessante observar que quando forem realizados trabalhos de remediação para 

redução da probabilidade de escorregamentos naturais, o público deve requerer um nível de risco 

mais baixo, ao menos quanto às perdas de vidas, similar ao de estruturas artificiais (FELL, 1994). 

Além disto, possivelmente se podem aplicar valores menos conservadores de risco aceitável para 

rodovias que para desenvolvimentos residenciais urbanos. 

Quando vidas estiverem em risco, é melhor relatar os resultados em termos 

quantitativos que qualitativos, para depois compará-los com o risco aceitável. FELL (1994) concluiu 

que geotécnicos e geólogos envolvidos em estudos de zoneamento de escorregamento deveriam ser 

encorajados a formalizar as suas avaliações de risco. A adoção de definições consistentes e 

procedimentos de análise de risco como discutidos aqui colaboraria para reduzir a discussão (e 

confusão) nessa área e, portanto, melhorar o serviço à sociedade. Talvez os níveis de risco 

aceitáveis definidos por instituições como a Health and Safety Executive do Reino Unido sejam 

menores do que a comunidade pode se proporcionar  ou menores do que a comunidade esteja 

disposta a aceitar para um amplo conjunto de outras atividades e para os escorregamentos. É 

interessante citar N. Janbu que durante o 7° Simpósio Internacional de Estabilidade de Taludes 

(1996) comentou que, em relação aos escorregamentos de argilas sensíveis, “por razões 

econômicas, a Noruega tem que conviver com taludes naturais com fatores de segurança de 1,2 no 

máximo” (BRESSANI, 2004). 
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4 PROPOSTA DE METODOLOGIA PARA ANÁLISE PROBABILÍSTICA DE TALUDES 
DE TERRA 

 

 

4.1 INTRODUÇÃO 
 

 

O uso da análise probabilística na engenharia geotécnica tem crescido 

progressivamente entre os profissionais. Infelizmente, o desenvolvimento das pesquisas e das técnicas 

necessárias a estas análises ainda não é adequado, os dados de campo disponíveis para a 

caracterização do canteiro são escassos, os métodos probabilísticos ou são simplificados demais para 

lidar com os problemas reais ou são muito complexos para uso prático. Assim, executar análises 

probabilísticas e de risco constitui um grande desafio aos geotécnicos. Neste capítulo será apresentada 

uma adaptação da metodologia desenvolvida por EL-RAMLY (2001)1 para estabelecer um critério 

probabilístico para o projeto de taludes. O objetivo é permitir que os engenheiros combinem a prática 

convencional, a experiência e o julgamento de engenharia com a quantificação estatística da incerteza, 

a fim de obter um critério aceitável. Espera-se que essa metodologia possa vir a auxiliar a tomada de 

decisão pelos geotécnicos pois, embora bastante simplificada, representa uma introdução dos métodos 

probabilísticos na prática geotécnica corrente. 

Um projeto probabilístico de taludes compreende dois estágios principais: a 

caracterização estatística das incertezas e a análise probabilística da estabilidade dos taludes. As 

incertezas do modelo podem ser determinantes em diversas classes de problemas geotécnicos, como 

no caso de rupturas progressivas ou processos de amolecimento dependentes do tempo 

(MORGENSTERN, 1995, apud EL-RAMLY, 2001). Devido à dificuldade em quantificar a incerteza 

do modelo de forma confiável, esta proposta de metodologia será focada principalmente nos 

problemas onde esta incerteza não seja tão importante.   Isso  inclui  os  taludes  de  solos  granulares  

grosseiros  não estruturados, solos granulares finos saturados e não estruturados, deslizamento ao 

longo de planos de cisalhamento pré-existentes que venham a mobilizar a resistência  residual e  aterros 

adequadamente compactados. 
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A análise probabilística deve estar inserida desde a fase de planejamento da 

investigação geotécnica (quais dados buscar, espaçamento e quantidade), na obtenção dos parâmetros 

e suas variabilidades (médias, µ  e desvios padrão, σ ) e nas análises de estabilidade. Os avanços 

recentes nas técnicas de amostragem aleatória e na engenharia de computação, têm levado ao 

desenvolvimento de programas de simulação comerciais. Diversos pacotes de programas que realizam 

a Simulação de Monte Carlo são capazes de interagir com planilhas eletrônicas disponíveis 

comercialmente; tais como @Risk e Crystal Ball, usados por EL-RAMLY (2001). Nesta dissertação 

utilizou-se o programa de análise de taludes SlopeW, da Geo-slope International Ltd., versão 5. 

 

 

4.2 COMENTÁRIOS SOBRE A ANÁLISE DETERMINÍSTICA PRÉVIA 
 

 

Apesar das limitações da prática convencional de projetos de taludes, a experiência a 

ela anexada é significativa e não deve ser ignorada. A aplicação do julgamento do engenheiro na 

decisão das propriedades representativas do solo, poro-pressões, modos de ruptura e método de 

análise é muito importante para a solução do problema. A análise determinística prévia do talude é de 

grande valia para qualquer análise probabilística, pois pode guiar a própria análise probabilística e a 

interpretação dos seus resultados.  

Segundo BRESSANI (2004), as principais etapas para a solução determinística de um 

problema de estabilidade de taludes, e que foram adotadas na metodologia proposta nesta dissertação, 

podem ser estabelecidas como: 

a) estudo inicial de escritório e levantamento de campo. Coleta-se todas as informações 

disponíveis sobre o local, tais como topografia do talude e da região no entorno, 

geomorfologia, geologia, extensão do movimento, trincas e deformações existentes, níveis 

d’água, dados de projeto de obras executadas no local, tipos de materiais presentes (mapas 

geológicos, informações do encarregado), chuvas ocorridas e fotografias aéreas ou de 

satélite; 

b) estudo de campo preliminar. Utiliza-se a topografia básica local, sondagens a trado e /ou 

trincheiras de investigação, e determinam-se níveis d’água; 

                                                                                                                                                            
1 El-Ramly (2001) é a referência principal desse capítulo, e somente será formalmente citada nos conceitos mais 
relevantes do texto. 
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c) projeto de investigação de campo e análise de dados. Se a interpretação dos dados na fase 

inicial não conduzir a resultados satisfatórios no sentido de que não se tenha certeza sobre os 

materiais envolvidos, profundidade da ruptura, poro-pressões existentes ou mecanismos 

envolvidos, é necessário que se faça uma investigação mais aprofundada; 

d) reavaliação do modo e extensão do escorregamento. Verifica-se, com topografia e 

mapeamento das trincas, se a extensão do problema é a estimada inicialmente; 

e) investigações de campo e laboratório. A escolha do ensaio dependerá muito do material e 

deformações envolvidos. O cisalhamento direto é o ensaio mais utilizado tanto por custo 

quanto por adequação aos problemas; 

f) determinação do modelo geomecânico (MG). Ele consubstancia o perfil do terreno 

(topografia e suas variações), os estratos do subsolo (com pesos específicos e resistências ao 

cisalhamento), redes de fluxo e poro-pressões decorrentes; 

g) análises de estabilidade e avaliação do risco. As análises de estabilidade por equilíbrio limite 

são realizadas com base no modelo geomecânico (MG), nessa etapa é possível inserir a 

avaliação das incertezas e a análise probabilística para estimar a probabilidade de ruptura 

(Pr) em áreas similares. Nesta fase também se pode comprovar a qualidade do MG através 

da retro-análise da ruptura observada. A experiência em taludes bem estudados resulta numa 

margem de erro da ordem de 5% ou menos no fator de segurança (BRESSANI, 2004), e 

geralmente o maior problema será estabelecer a poro-pressão atuante no momento da 

ruptura. Quando os níveis de água variam muito rápido, esses percentuais raramente são 

atingidos com os dados de campo (exceto com uma instrumentação contínua). Caso o fator 

de segurança (FS) apresente valores muito diferentes da realidade para a retro-análise, deve-

se re-avaliar o MG, efetuar uma revisão crítica dos dados de campo ou realizar investigações 

de campo adicionais, sendo necessário rever todo o processo; 

h) projetos de estabilização. Se o Modelo Geomecânico for satisfatório pode-se utilizá-lo para 

projetar as obras de estabilização. Em geral, um diagnóstico bem feito induz à escolha da 

solução mais adequada; 

i) construção. Durante essa etapa são feitas muitas observações importantes sobre o projeto, 

havendo diversos casos onde os projetos foram modificados nesta fase para serem 

adequados a uma realidade diferente da prevista. Como procedimento geral, nesta fase se 

deveria re-avaliar todas as etapas anteriores. 
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A escolha do método de cálculo do fator de segurança deve considerar diversos 

aspectos. Matematicamente, o melhor fator de segurança é obtido por métodos que satisfaçam as 

condições de equilíbrio de forças e momentos. Contudo, cada método necessita a adoção de certas 

suposições acerca das forças cisalhantes entre as fatias. Essas suposições originam as diferenças entre 

os métodos e podem ser ilustradas pela Figura 22. As forças de cisalhamento entre as fatias (X) são 

usadas para o cálculo da força normal na base de cada fatia (N), e são calculadas como um percentual 

da força normal entre as fatias (E) pela Equação empírica 20 (MORGENSTERN; PRICE, 1965). 

Outros fatores ainda podem ser considerados na escolha do método de cálculo do fator de segurança, 

como a prática local e a experiência do projetista. Os procedimentos e a experiência locais podem 

indicar que um método matematicamente mais simples seja adequado à definição da estabilidade do 

talude. 

)(xfEX ⋅⋅= λ  Equação 20 

Onde; λ : percentual (na forma decimal) da função de força entre as fatias usada 

 f(x): função de força entre as fatias (direção relativa da força resultante entre as fatias) 

 
Figura 22 - Fatores de segurança baseados nos equilíbrios de momento e / ou força como função da força 
de cisalhamento entre fatias (SLOPE/W USER’S GUIDE, 2002). 

Observa-se na Figura 22 que o método de Bishop simplificado considera a força 

normal entre as fatias sem cisalhamento (λ =0) e satisfaz apenas o equilíbrio de momentos. Já o 

Método de Janbu simplificado também considera λ  igual a zero, mas satisfaz apenas o equilíbrio 

global de forças. Os métodos de Spencer e Morgenstern-Price satisfazem ambos os equilíbrios 
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(momento e força), e por isso, seu fator de segurança representa a intersecção entre as curvas de FS 

por momento e força para um valor de λ  diferente de zero. 

Com base nas considerações acima, o método de cálculo adotado para o talude 

coluvionar analisado no Capítulo 5 foi o de Spencer (equilíbrio de momento e força), baseado na 

suposição de que a força resultante entre fatias tenha um ângulo constante com a horizontal para todo 

o talude. 

 

 

4.3 ELEMENTOS BÁSICOS PARA A ANÁLISE PROBABILÍSTICA 
 

 

A metodologia de análise probabilística proposta nesta dissertação segue uma 

seqüência similar à apresentada no item anterior. Suas principais etapas são: 

a) identificação dos fenômenos e modos de ruptura envolvidos no problema através da 

Geologia, Topografia e Geomorfologia;  

b) definição dos mecanismos. Avaliar os tipos de movimentos, estabelecer o modelo 

geomecânico preliminar, planejar a investigação geotécnica e definir o modelo geomecânico 

final. Adotam-se valores para os parâmetros de entrada com base na investigação 

geotécnica, bibliografia e conhecimento prévio do projetista; 

c) estabelecimento do fator de segurança (FS). A metodologia probabilística é inserida para 

auxiliar a investigação geotécnica (planejamento de quais dados buscar e sua quantidade); 

obter a variabilidade dos parâmetros de resistência e poro-pressão (médias e desvios 

padrão) definindo suas incertezas; além de estimar da probabilidade de desempenho 

insatisfatório (ameaça) e o índice de confiabilidade ( β ) através dos métodos probabilísticos;  

d) avaliação das conseqüências (danos) do processo de instabilização, do risco geotécnico e da 

sua aceitabilidade. 

A metodologia probabilística proposta é baseada na sugerida por EL-RAMLY 

(2001). A metodologia original de EL-RAMLY (2001) utilizou, em conjunto, o programa de 

simulação estatística @Risk para gerar os números aleatórios correspondentes aos parâmetros de 

entrada do problema, e a planilha de cálculo Excel para a análise do modelo determinístico do talude. 
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Nesta dissertação se utiliza somente o programa Slope/W, tanto para a análise determinística quanto 

para a análise probabilística. 

Este item apresenta os princípios básicos para a análise probabilística da estabilidade 

de taludes proposta nesta dissertação, similar à sugerida por EL-RAMLY (2001), destacando os 

principais aspectos comuns e diferenças em relação à função de análise probabilística do programa 

utilizado nessa dissertação (Slope/W). Inicia-se pela caracterização estatística dos parâmetros 

aleatórios de entrada, avaliando-se as incertezas pela análise dos dados disponíveis (bibliografia e 

investigação geotécnica) para obter sua variabilidade. Nesse ponto, o método adotado nessa 

dissertação se diferencia do sugerido por EL-RAMLY (2001) por considerar a incerteza de forma 

total através da média e do desvio padrão das variáveis aleatórias de entrada selecionadas, não as 

diferenciando quanto as suas origens (sistemática e dispersão). Então, o método de análise 

probabilística (simulação de Monte Carlo) é aplicado na seção crítica definida pelo modelo 

determinístico, obtendo-se a função densidade de probabilidades do fator de segurança, o índice de 

confiabilidade (β ) e a probabilidade de desempenho insatisfatório do talude. A Figura 23 apresenta, 

esquematicamente, a metodologia para análise probabilística da estabilidade de taludes descrita por 

EL-RAMLY (2001). 

 

 

4.3.1 Caracterização estatística das variáveis de entrada 
 

A identificação de quais parâmetros deverão ser tratados como variáveis aleatórias é o 

primeiro e importante passo na modelagem das variáveis de entrada. A decisão depende da 

variabilidade nos valores medidos para cada parâmetro e da sensibilidade dos valores de saída (como 

o fator de segurança) em relação à variação da magnitude daquele parâmetro. Os parâmetros de 

resistência e a poro-pressão tipicamente serão os primeiros a serem considerados como variáveis 

aleatórias. Contudo, se for julgado necessário, qualquer outro parâmetro poderia ser tratado como 

variável (como a espessura de uma camada fofa). 
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Figura 23 - Metodologia para análise Probabilística de taludes. 

Dependendo da quantidade de dados disponíveis, diferentes abordagens podem ser 

adotadas para inferir a distribuição de probabilidades de cada parâmetro (DEUTSCH, 1996, apud 

EL-RAMLY, 2001). Onde houver uma quantidade significativa de dados, maior que 1000, por 

exemplo, a distribuição observada é considerada adequada e pode ser usada diretamente na 

simulação. Nos típicos casos práticos um menor número de dados estará disponível, neste caso, o 

histograma observado pode apresentar saliências que não apareceriam se houvessem mais dados. 

Uma distribuição paramétrica adequada pode ser ajustada aos dados amostrados suavizando o 

histograma, e então, ao invés da distribuição original, a distribuição ajustada pode ser usada. 

Onde os dados forem escassos ou ausentes, assume-se distribuições paramétricas. 

Guias para a seleção de distribuições adequadas para os diferentes parâmetros de solo estão 

disponíveis na literatura. As distribuições normal e log-normal são as mais utilizadas. Na estimativa de 

Análise determinística 
   - considerar a prática convencional 
   - guiar interpretação dos resultados 

Modelagem do problema de taludes 
(geometria, estratigrafia, propriedades do solo, 
superfície de ruptura...) 

          Definir variáveis aleatórias de entrada 

                (c’, 'φ ´, u...) e sua variabilidade 

                 Avaliar dispersão (scatter): 
- erros aleatórios de medida (ruídos); considerados 
nulos (tendem a ter média zero) 
- variabilidade espacial real (dispersão e distância de 
autocorrelação). 

             Avaliar erros sistemáticos 
 - Erro estatístico na tendência média (pequena 
amostragem) 
 - Desvio nos procedimentos de medida (Bias) 

Avaliação das 
incertezas 
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Análise 
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* Nº de iterações 
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uma distribuição paramétrica, deve-se garantir que os valores mínimos e máximos da distribuição 

selecionada sejam consistentes com os limites físicos do parâmetro a ser modelado. Por exemplo, a 

resistência ao cisalhamento não pode assumir valores negativos. Caso isto ocorra, um limite de 

truncamento (como um início mínimo prático) deve ser imposto sobre a distribuição ou se adotar outra 

distribuição que não permita valores negativos (como a log-normal). Quando não houver dados 

disponíveis, normalmente se adota uma distribuição triangular baseada na opinião de especialistas no 

assunto (valores mínimo, máximo e mais provável). 

MACHADO e RIBEIRO (2001) ressaltaram que os conjuntos de valores de c’ e 'φ  

costumam ser dependentes um do outro, freqüentemente apresentando coeficientes de correlação 

negativos, fato que deveria ser levado em conta na geração dos parâmetros do modelo estatístico 

empregado. Segundo LUMB (1966), TAN, DONALD e MELCHERS (1993), MOSTYN e LI 

(1993), FENTON et al (1997) e MACHADO e RIBEIRO (2001), estudos laboratoriais provaram 

que a curva de distribuição de freqüência de Gauss é adequada à representação do comportamento 

estatístico das principais variáveis envolvidas no cálculo da estabilidade de taludes (c´ e 'φ ), apesar de 

uma melhor adequação à curva normal ser obtida, em geral, para )'tan(φ  ao invés de 'φ .  

 

 

4.3.2 Superfície de deslizamento crítica 
 

 

Reconhecidamente, a localização e o raio dos círculos de deslizamento críticos nas 

análises de estabilidade dependem dos parâmetros de resistência ao cisalhamento. De forma ideal, as 

análises probabilísticas que usam a Simulação de Monte Carlo deveriam envolver uma procura sobre o 

círculo de deslizamento crítico para cada conjunto de valores de entrada gerados aleatoriamente. 

Contudo, o esforço computacional e o tempo de cálculo necessários à procura de poucas centenas de 

círculos para cada conjunto de dados de entrada (uma simulação pode envolver de 10.000 até mais de 

100.000 conjuntos de dados de entrada) são significativos. 

Na prática, o problema normalmente é simplificado pela análise de uma superfície de 

deslizamento crítica fixada independentemente dos valores dos conjuntos dos dados de entrada da 
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análise probabilística. Essa hipótese foi adotada para a metodologia proposta, mas a questão é: qual 

superfície considerar? Segundo EL-RAMLY (2001), a maioria dos estudos publicados, tais como 

VANMARCKE (1977b); HONJO e KURODA (1991); e CHRISTIAN, LADD e BAECHER 

(1994), lidam com a superfície de deslizamento crítica de uma análise determinística (mínimo fator de 

segurança) obtida com valores médios das variáveis de entrada. Contudo, diversos pesquisadores 

citados por EL-RAMLY (2001), como TOBUTT e RICHARDS (1979); e CHOWDHURY e 

TANG (1987), indicaram que a superfície de deslizamento crítica determinística não é sempre a 

superfície mais crítica numa análise probabilística. Nos casos em que uma variável aleatória contribuir 

muito mais que as outras, as duas superfícies podem ser significativamente diferentes.  

A probabilidade total de desempenho insatisfatório de um talude é a probabilidade 

conjunta que a ruptura ocorra ao longo de qualquer uma das superfícies de ruptura admissíveis. Como 

tal, a probabilidade associada à superfície de ruptura mais crítica é a fronteira inferior da probabilidade 

total de desempenho insatisfatório de um talude. A matemática para a estimativa da probabilidade total 

de desempenho insatisfatório ainda não foi bem desenvolvida (EL-RAMLY, 2001). Contudo, a 

metodologia proposta considera que a probabilidade de ruptura estimada com base na superfície de 

ruptura determinística mais crítica represente adequadamente a confiabilidade do talude 

(VANMARCKE, 1977b; ALONSO, 1976). Essa aproximação baseia-se no fato de que todas as 

superfícies são analisadas com as mesmas variáveis de entrada e os mesmos modelos analíticos. Como 

resultado, elas tendem a ser altamente correlacionadas, o que reduz significantemente as diferenças 

entre a probabilidade de desempenho insatisfatório total e a da superfície mais crítica (MOSTYN; LI, 

1993). 

 

 

4.3.3 Aplicação da análise probabilística da estabilidade de taludes com o método de Monte 
Carlo 

 

 

Uma análise de estabilidade de taludes sempre terá um certo grau de incerteza 

associado aos parâmetros de entrada. Nas simulações de Monte Carlo, os parâmetros de entrada são 

especificados pela sua média (µ ) e desvio padrão (σ ), obtendo-se a distribuição de probabilidades 
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do fator de segurança, o índice de confiabilidade (β ) e a probabilidade de ruptura (Pr). Nesse item, 

será discutida a aplicação da análise probabilística da estabilidade de taludes com o uso do método de 

Monte Carlo, fundamento importante da metodologia proposta. 

 

 

4.3.3.1 Método de Monte Carlo 
 

 

O método de Monte Carlo é um procedimento de cálculo simples mas versátil, muito 

adequado ao cálculo computacional. Sua implementação envolve os seguintes passos: 

a) selecionar um modelo de solução determinístico (como os métodos de Bishop, ou Spencer); 

b) decidir que parâmetros de entrada serão modelados probabilisticamente, representando a 

variabilidade por um modelo de distribuição normal ( µ e σ ); 

c) estimar novos parâmetros de entrada e determinar os fatores de segurança correspondentes; 

d) determinação estatística do fator de segurança (FS) calculado (função de densidade e de 

distribuição de probabilidades) e do índice de confiabilidade( β ). 

É importante destacar as seguintes características da análise probabilística efetuada 

pelo programa Slope/W (SLOPE/W USER’S GUIDE, 2002): 

a) a análise probabilística é feita apenas sobre a superfície crítica; 

b) os parâmetros de entrada da análise probabilística são considerados normalmente 

distribuídos, definidos pelo seu valor médio e desvio padrão; 

c) a análise probabilística fornece o fator de segurança médio das iterações executadas pela 

rotina de Monte Carlo; 

d) é comum que algumas iterações tenham soluções não-convergentes. Nesse caso, o fator de 

segurança não é considerado na análise estatística. 
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4.3.3.2 Modelagem da variabilidade dos parâmetros  
 

A variabilidade nas propriedades do solo é o principal contribuinte para a incerteza na 

estabilidade de um talude. Ensaios de laboratório sobre solos naturais indicam que a maioria das 

propriedades dos solos pode ser considerada como variáveis aleatórias ajustadas por uma distribuição 

normal, o que é apresentado nos trabalhos de LUMB (1966); TAN, DONALD e MELCHERS, 

(1993); MOSTYN e LI, (1993); e MACHADO e RIBEIRO, (2001). Além disto, LUMB (1966) 

mostrou que a tangente do ângulo de atrito ( )'tan(φ ) comporta-se melhor como uma função 

normalmente distribuída do que o ângulo de atrito sozinho ( 'φ ). O programa Slope/W, utilizado neste 

trabalho, considera a função de distribuição normal, ou Gaussiana, para descrever a variabilidade dos 

parâmetros de entrada nas suas análises probabilísticas, e considera a distribuição normal da tangente 

do ângulo de atrito em todas as iterações. 

Para a modelagem da variabilidade espacial dos parâmetros aleatórios de entrada, os 

programas de computador utilizam números aleatórios para estimativa dos parâmetros de entrada e 

coeficientes de correlação. Os parâmetros de entrada gerados aleatoriamente e que alimentam o 

modelo determinístico são fundamentais para o método de Monte Carlo. O programa Slope/W utiliza 

uma função de geração de números aleatórios uniformemente distribuídos entre 0 e 1 e aplica um 

algoritmo de normalização como proposto por BOX e MULLER (1958). O programa obtém um 

número aleatório normalizado a partir de dois números aleatórios uniformes gerados. 

Para a estimativa dos parâmetros de entrada, o programa Slope/W reavalia, no início 

de cada iteração de Monte Carlo, todos os parâmetros de entrada variáveis com base no valor médio 

especificado (µ ), no desvio padrão (σ ) e no número aleatório normalizado, sendo simulado um 

parâmetro numericamente diferente a cada iteração. A Equação 21 é usada pelo Slope/W para a 

atualização dos parâmetros. 

σµ ⋅+= *NP  Equação 21 

onde P é o novo valor aplicado a qualquer parâmetro especificado com um certo desvio padrão e N* 

é o número aleatório normalizado. 
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A correlação espacial dos parâmetros de entrada do problema pode ser modelada 

pela escala de flutuação (δ ) e distância de autocorrelação ( 0r ) (EL-RAMLY, 2001). Contudo, estas 

grandezas não foram avaliadas neste trabalho devido à restrição de dados espaciais. Utilizou-se o 

coeficiente de correlação para expressar a força de ligação entre os parâmetros de resistência.  O 

coeficiente de correlação sempre assume  valores  entre  -1 e 1; se ele for nulo (zero) significa que os 

parâmetros c’ e 'φ  são independentes, ou seja, que o valor de uma variável não influencia o valor 

assumido para a outra. Quando ele for positivo, implica que maiores valores para c’ levam a maiores 

valores para 'φ . De forma similar, quando o coeficiente de correlação for negativo, maiores valores de 

c’ levam a menores valores de 'φ .O manual do programa utilizado (SLOPE/W USER’S GUIDE, 

2002) cita diversas referências onde ensaios de laboratório sobre uma ampla variedade de solos 

mostram que os parâmetros de resistência ao cisalhamento c’ e 'φ  normalmente são correlacionados 

negativamente, com coeficientes de correlação variando entre -0,72 e 0,35. 

O programa utilizado nesta dissertação (Slope/W) permite correlacionar os parâmetros 

de resistência (c’ e 'φ ). Por exemplo, quando um valor de 'φ  for estimado para uma nova iteração da 

simulação de Monte Carlo, o novo número aleatório normalizado é ajustado para considerar o efeito 

dessa correlação, levando em conta os números aleatórios gerados para c´e 'φ  na iteração anterior. 

Segundo MOSTYN e LI (1993), muitos pesquisadores têm baseado seus métodos 

probabilísticos na suposição que os parâmetros de resistência ao cisalhamento (c e Ø) sejam 

independentes, como A-GRIVAS e ASAOKA (1982); TOBUTT e RICHARDS (1979); 

CHOWDHURY (1984); BERGADO e ANDERSON (1983); e VANMARCKE (1980). Muitos 

autores referem o artigo de ALONSO (1976) na sustentação dessa suposição, outros nem oferecem 

sustentação. MOSTYN e LI (1993) ainda salientam que a evidência oferecida por Alonso não é forte 

mas indica uma correlação negativa fraca para solos residuais não saturados. Considerar o coeficiente 

de correlação igual a zero (tornando os dados independentes) faz com que , por exemplo no método 

de Monte Carlo, o valor do parâmetro em uma fatia não dependa do valor arbitrado para a outra, 

simplificando o cálculo.  
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4.3.3.3 Número de iterações 
 

O número de iterações da simulação de Monte Carlo é muito importante para a análise 

probabilística. Teoricamente, quanto mais iterações, mais acurada será a solução; pois o número de 

amostragens aleatórias esboçado para cada variável de entrada também será maior, tornando as 

distribuições recriadas pela amostragem mais próximas da real. 

O número de iterações ótimo da simulação de Monte Carlo dependerá do nível de 

confiança desejado, do número de parâmetros variáveis de entrada, da variabilidade desses 

parâmetros (desvios padrão) e da probabilidade de ruptura esperada (SLOPE/W USER’S GUIDE, 

2002; e EL-RAMLY, 2001). O número de iterações tende a aumentar com a elevação do número de 

variáveis de entrada, ou com a diminuição da probabilidade de ruptura esperada. 

Não é raro executar milhares de iterações a fim de atingir um nível de confiança 

aceitável para a análise probabilística de estabilidade de taludes (MOSTYN; LI, 1993). EL-RAMLY 

(2001) destaca que um número de iterações da ordem de milhares pode não ser suficiente para um 

alto nível de confiança com variáveis múltiplas. Mas na maioria dos casos, a solução não é muito 

sensível ao número de iterações após a execução de poucos milhares de iterações, além de que o grau 

de incerteza nos parâmetros de entrada possivelmente limitará o nível de confiança na análise 

probabilística. 

Nesta dissertação executou-se a mesma análise algumas vezes com o mesmo número 

de iterações. Se as duas soluções forem bastante diferentes, deve-se elevar o número de iterações até 

que as diferenças entre as soluções atinjam um valor tolerável, ou seja, a resposta da simulação 

estabilize com a elevação do número de iterações. O número de iterações ótimo seria o menor número 

de iterações com o qual o valor resultante se estabiliza (SLOPE/W USER’S GUIDE, 2002).  

EL-RAMLY (2001) também ressalta que aumento do número de iterações eleva o 

tempo de cálculo. Por isso ele adotou a técnica de amostragem por hipercubos latinos (latin 

hypercube), onde a amostragem de cada porção da função densidade de probabilidades ajuda a 

reduzir o número de iterações necessárias para atingir uma solução estável, em relação à adotada 

nessa dissertação. 



4 PROPOSTA DE METODOLOGIA PARA ANÁLISE PROBABILÍSTICA DE TALUDES DE TERRA 

ELI ANTÔNIO DA COSTA, DISSERTAÇÃO DE MESTRADO, Porto Alegre, PPGEC/UFRGS, Março/2005. 

118 

4.3.4 Interpretação dos resultados 
 

Para uma interpretação correta dos resultados, é importante que se tenha uma noção 

bem clara do conceito dos parâmetros calculados, como os de probabilidade de desempenho 

insatisfatório, índice de confiabilidade e função de distribuição de probabilidades do fator de 

segurança. A interpretação dos resultados também requer que a probabilidade de desempenho 

insatisfatório seja avaliada em termos de sua aceitabilidade. Para se obter a importância relativa das 

diversas variáveis intervenientes da análise probabilística deve-se efetuar uma análise de sensibilidade. 

 

 

4.3.4.1 Probabilidade de desempenho insatisfatório 
 

Concordando com EL-RAMLY (2001), o principal resultado da análise probabilística 

é a função densidade de probabilidades (PDF) do fator de segurança, da qual a média e o desvio 

padrão podem ser inferidos. A probabilidade de desempenho insatisfatório pode ser calculada como o 

número de iterações para o qual 1≤FS  dividido pelo número total de iterações, M. Normalmente ela 

é interpretada como o percentual de M estruturas idênticas que poderiam falhar. Contudo, o 

significado físico dessa interpretação não é atraente, pois dificilmente haverá M estruturas geotécnicas 

idênticas. Normalmente há mais sentido em interpretá-la como a probabilidade das forças 

instabilizantes excederem as resistentes em um talude. 

Como o processo de simulação é baseado em uma amostragem aleatória das variáveis 

de entrada, a probabilidade de desempenho insatisfatório calculada também é variável. O valor 

estimado para uma simulação simples em particular pode diferir do valor verdadeiro. Assim, é 

necessário definir corretamente o número de iterações e depois repetir a mesma simulação algumas 

vezes para confirmar e garantir a consistência das estimativas, conforme apresentado no item 4.3.3.3. 

O número de iterações adequado leva ao histograma de probabilidade de desempenho insatisfatório. 

Estimativas da probabilidade média e do intervalo de confiança de 95% em torno da média são 

esclarecedoras (EL-RAMLY, 2001). 
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4.3.4.2 Análise de sensibilidade 
 

Segundo EL-RAMLY (2001), a análise de sensibilidade é executada para se estimar a 

significância das variáveis de entrada com relação à variável resultante. Em outras palavras, a 

contribuição relativa de cada variável de entrada para a incerteza global no fator de segurança (FS). 

Essa contribuição reflete o impacto físico que o parâmetro tem sobre o desempenho do talude e sobre 

a incerteza. Por exemplo, uma incerteza elevada no peso específico pode contribuir pouco para a 

incerteza do FS. Ou pelo contrário, uma grande porção da superfície de deslizamento estar dentro de 

uma única camada pode fazer com que o FS seja altamente sensível à incerteza na resistência ao 

cisalhamento dessa camada. Na prática, os resultados das análises de sensibilidade podem ser muito 

úteis por identificarem as variáveis mais críticas da análise. Assim, pesquisas podem ser alocadas no 

sentido de reduzir racionalmente a incerteza dessas variáveis mais importantes no processo. 

A análise de sensibilidade pode ser feita através da redução ou elevação proposital da 

variabilidade (desvio padrão) das variáveis de interesse, mantendo-se as demais constantes. Assim, 

podem-se alterar os desvios padrão das propriedades do solo (peso específico do material, coesão 

(c’), ângulo de atrito ( 'φ )), das linhas de carregamento, das linhas piezométricas ou condições de 

poro-pressão; ou ainda modificar os coeficientes de correlação entre os parâmetros de resistência (c’ 

e 'φ ). Com isto, verifica-se a influência dessas alterações nos parâmetros resultantes da análise 

probabilística, como o fator de segurança médio, a probabilidade de ruptura e o índice de 

confiabilidade. 

 

 

4.4 VANTAGENS E LIMITAÇÕES DA METODOLOGIA PROPOSTA 
 

 

Uma das maiores vantagens da metodologia proposta por EL-RAMLY (2001) e aqui 

adaptada para utilização no programa Slope/W é sua simplicidade e compatibilidade com a prática 

convencional de projeto de taludes. Os procedimentos e conceitos são transparentes e inteligíveis, 

requerendo apenas um conhecimento fundamental da teoria de probabilidade e estatística, podendo-se 
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utilizar planilhas de cálculo ou programas comerciais de estabilidade de taludes. Isto torna o método 

mais atraente à prática de engenharia.  

Para melhorar o entendimento do problema e o processo de tomada de decisão, 

também se pode aplicar a análise probabilística em conjunto com uma análise de sensibilidade, 

variando-se os parâmetros de entrada e investigando a sua influência 

A metodologia proposta por EL-RAMLY (2001) é flexível, podendo ser aplicada a 

uma ampla variedade de problemas em taludes. Isso inclui diversas condições de carregamento, 

estratigrafia complexa, solos com coesão e ângulo de atrito ( 'φ ), um grande número de variáveis de 

entrada, superfícies de deslizamento com qualquer forma, diversos métodos de análise de taludes, e 

diversas funções de densidade de probabilidades (PDF) dos parâmetros de entrada. Tudo isso se 

aplica à metodologia proposta nesse trabalho com o uso do programa Slope/W, exceto o fato deste 

programa sempre assumir que a PDF das variáveis de entrada sempre seja normal, o que geralmente é 

uma hipótese adequada. 

O rápido desenvolvimento dos programas de cálculo deve possibilitar a solução de 

problemas cada vez mais complexos, permitindo uma fácil atualização da análise pela obtenção de 

qualquer informação nova na fase de investigação ou projeto. A variabilidade espacial e a correlação 

entre as variáveis de entrada podem ser consideradas de forma transparente. Além disso, a economia 

da análise, em termos de sistema de cálculos requeridos e tempo, é razoável. 

Concordando com EL-RAMLY (2001), embora haja um forte desejo de estimar a 

probabilidade de desempenho insatisfatório real, nós ainda somos incapazes de consegui-la com 

grande acurácia. Apesar dos esforços dos projetistas em obter todas as origens das incertezas, sempre 

há a possibilidade de haverem incertezas não detectadas (como erros humanos) afetando a análise da 

estabilidade do talude. A contribuição das incertezas desconhecidas para a probabilidade de 

desempenho insatisfatório não é considerada e a probabilidade calculada poderia ser uma fronteira 

inferior para a real, fazendo com que seja importante a comparação entre as probabilidades calculadas 

para projetos diferentes. Todavia, isso não deveria ser uma desculpa para adiar ou evitar a 

implementação das técnicas probabilísticas e de análise de risco que requerem valores absolutos, 

enquanto se espera por uma abordagem completamente impecável e perfeita que pode nunca ser 

alcançada. O engenheiro é responsável pela busca por ferramentas que melhorem o entendimento e o 
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controle da influência das diversas fontes de incerteza sobre a segurança, pelo menos aquelas origens 

que possam ser controladas. 

É importante destacar que a probabilidade de desempenho insatisfatório calculada não 

considera os efeitos do tempo. Se a resistência do solo degradar ou for melhorada durante a vida útil 

da estrutura, ou se houver mudanças temporais na poro-pressão, o impacto do tempo sobre a 

estabilidade somente poderá ser avaliado por outra análise com as distribuições de probabilidade dos 

parâmetros de resistência revisadas.  

O rápido desenvolvimento de programas, como o Slope/W, tem superado esse 

problema de limitação das planilhas de cálculo, viabilizando o uso do Método de Spencer nas análises 

da estabilidade de taludes. Porém, deve-se destacar a limitação do Slope/W por não considerar 

diretamente a distância de autocorrelação ( 0r ), uma vez que um parâmetro aleatório é especificado 

para todo o talude a cada iteração, ao contrário do método de EL-RAMLY (2001), onde a 

correlação entre os parâmetros depende da largura das fatias adjacentes em relação a distância de 

autocorrelação. Assim, no Slope/W, uma vez estabelecido o coeficiente de correlação entre os 

parâmetros de resistência (c’ e 'φ ), ele será o mesmo para toda a análise, independentemente da 

largura das fatias adotada para o problema. 

Existem muito poucos estudos relativos a variabilidade da poro-pressão, tais como os 

de HACHICH e VANMARCKE (1983), BERGRADO e ANDERSON (1985), GRIFFITHS e 

FENTON, (1993). Os três estudos tentaram quantificar a variabilidade da altura piezométrica (ou 

superfície freática) devido à variabilidade espacial da permeabilidade do solo, assumindo um fluxo 

laminar permanente através de um meio poroso saturado e incompressível. Todavia, o problema é mais 

complexo, pois deve incluir a intensidade de precipitação, a taxa de infiltração, padrões de fluxo 

regionais e locais, a variabilidade espacial da condutividade hidráulica e o estado de tensões. O 

problema ainda será mais complicado se o tempo for levado em consideração. As poro-pressões 

também podem tender a variar em períodos de tempo relativamente curtos, por exemplo, em áreas 

tropicais como o Brasil, as variações podem ser rápidas e significativas. A complexidade do problema 

e o fato dos dados disponíveis normalmente serem esparsos constituem a principais razões da escassez 

de estudos. Estas razões foram consideradas na adoção de valores de poro-pressão no Capítulo 5. 
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5 APLICAÇÃO DE ANÁLISE DE RISCO E AMEAÇAS EM UM TALUDE 
COLUVIONAR 

 

 

O principal objetivo desse capítulo é apresentar a aplicação de uma análise 

probabilística de estabilidade em um talude coluvionar semelhante aos encontrados na região do sopé 

dos Aparados da Serra no estado de SC. A análise de estabilidade do colúvio apresentada será 

considerada uma análise de ameaça de escorregamento (possibilidade de ocorrência), pois as 

conseqüências do escorregamento não foram consideradas. 

A análise probabilística de estabilidade do talude segue a metodologia apresentada no 

Capítulo 4 e esquematizada na Figura 23. Para fins de análise, utilizaram-se dados geotécnicos obtidos 

por SILVEIRA (2003), incluindo perfis de sondagem. Foi feita uma avaliação das incertezas dos 

dados disponíveis a partir dos ensaios de laboratório de SILVEIRA (2003) e outros dados publicados 

na literatura, definindo-se a variabilidade espacial dos parâmetros aleatórios de entrada. A seguir, foi 

feita a análise determinística convencional e aplicado o método probabilístico (simulação de Monte 

Carlo) na seção crítica, obtendo-se a distribuição estatística do fator de segurança (média e desvio 

padrão), o índice de confiabilidade ( β ) e a probabilidade de desempenho insatisfatório do talude. Por 

último é apresentada uma análise de sensibilidade relativa à variação dos parâmetros aleatórios de 

entrada. 

 

 

5.1 CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA MODELADA 
 

 

A área considerada para fins de modelo fica na região de abrangência do Projeto 

FINEP CTPETRO 0682/01, na região dos Aparados da Serra em SC e foi descrita em maior detalhe 

por STRIEDER, BICA e BRESSANI (2003) e na dissertação de mestrado de SILVEIRA (2003). A 

área de investigação definida está situada na divisa dos estados do Rio Grande do Sul e Santa 
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Catarina, envolvendo basicamente os municípios de Timbé do Sul (SC) e de São José dos Ausentes 

(RS). 

Em seu trabalho, SILVEIRA (2003) realizou um conjunto de ensaios de laboratório 

(ensaios de caracterização, de cisalhamento direto, triaxiais, ring shear e alguns triaxiais especiais) 

para a determinação das propriedades geotécnicas dos solos coluvionares desta região, os quais foram 

utilizados nas análises de estabilidade. Considerando os dados disponíveis, optou-se por simular a 

estabilidade de um talude composto de solo coluvionar de basalto, denominado de ES por SILVEIRA 

(2003). Neste material foi realizado um maior número de ensaios de campo e laboratório do que nos 

demais, o que contribui na redução da incerteza nos parâmetros de entrada. 

 

 

5.2 ESTABELECIMENTO DO MODELO GEOMECÂNICO PARA A ANÁLISE DETERMINÍSTICA 
 

 

Segundo a metodologia apresentada no Capítulo 4, busca-se definir o modelo 

geomecânico do talude a ser analisado com o uso dos dados topográficos, e interpretação dos ensaios 

de campo e laboratório disponíveis, definindo-se os parâmetros de entrada. O modelo deve ser 

montado de forma crítica para analisar se os dados são compatíveis com a ruptura observada ou seus 

sinais, quando for o caso.  

 

 

5.2.1 Interpretação da topografia 
 

O reconhecimento da região foi efetuado por STRIEDER, BICA e BRESSANI 

(2003) a partir fotos aéreas e imagens de satélite e os dados topográficos da região em estudo foram 

tornados disponíveis através de plantas topográficas digitalizadas. Quanto à seção adotada para o 

colúvio de basalto, buscou-se aquela de maior declividade na parte inferior do colúvio ensaiado por 

SILVEIRA (2003). A seção definida para a análise final apresentou 5 segmentos com comprimentos 

horizontais e inclinações de: (a) 100m com 21,8°; (b) 51m com 23,3°; (c) 73m com 15,3°; (d) 20m 
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com 19,3°; e (e) 126m com 4,3°. A altitude ficou entre 250 e 376 metros. Esses dados são mostrados 

na Figura 24. 

 
Figura 24 - Superfície da seção do colúvio de basalto analisada com a localização das projeções das 
sondagens mais próximas. 

 

 

5.2.2 Interpretação dos ensaios de campo 
 

Na região investigada, dispunha-se das seguintes informações de campo: 4 sondagens 

mistas (SM), 2 inclinômetros (INC), 2 piezômetros (PZ) e medições do nível d’água em cada ponto 

de sondagem mista. Com base nas sondagens mistas, respectivamente no sentido de oeste a leste, 

SM2, SM3, SM4 e SM5, foi estabelecido o perfil do sub-solo para modelagem. A partir da análise 

dos dados das sondagens, a seguinte interpretação simplificada foi adotada (de cima para baixo): 

a) a sondagem mista SM2 apresenta 10 metros de colúvio de basalto, 4 metros de basalto muito 

alterado e 4,65 metros de basalto pouco alterado; 

b) a sondagem mista SM3 apresenta 15 metros de colúvio de basalto, 1 metro de solo residual 

de basalto e 3 metros de basalto alterado; 

c) a sondagem mista SM4 apresenta 20 metros de colúvio de basalto, 3 metros de solo residual 

de basalto e 3 metros de basalto alterado e muito fraturado; 

d) a sondagem mista SM5 apresenta 9,4 metros de colúvio de basalto, 3,6 metros de basalto 

médio pouco fraturado. 
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Devido ao número limitado de sondagens, simplificou-se o perfil do colúvio a duas 

camadas: o colúvio de basalto e a camada rochosa de basalto resistente. A Figura 25 mostra a seção 

denominada Corte 1 estabelecida a partir da topografia de campo e dados de sondagem. Entre os 

pontos de sondagem e até o limite da seção modelada, a superfície inferior do colúvio foi considerada 

como sendo uma interpolação linear (linha reta) entre as espessuras de colúvio estabelecidas pelas 

sondagens. Em alguns casos, a espessura das sondagens foi extrapolada em direção ao corte, 

considerando-se que as camadas mantivessem espessuras constantes com relação às cotas, resultando 

nas seguintes camadas para a seção crítica escolhida (Corte 1): 

- SM2: 10 metros de colúvio de basalto + camada rochosa resistente; 

- SM3: 15 metros de colúvio de basalto + camada rochosa resistente; 

- SM4: 20 metros de colúvio de basalto + camada rochosa resistente; 

- SM5: 9 metros de colúvio de basalto + camada rochosa resistente. 

O talude modelado representa um maciço típico da região estudada. 

 
Figura 25 - Perfil simplificado adotado para o colúvio de basalto, com as sondagens utilizadas na 
modelagem. 

Quanto à modelagem da poro-pressão do talude avaliado, as sondagens executadas 

para a instalação dos piezômetros PZ2 e PZ3 mostraram, respectivamente, uma poro-pressão medida 

de 0,57 e 1,25 metros de coluna d’água (mca) mais baixa que o nível d’água da sondagem (ver Tabela 

12). Tendo em vista a ausência de dados em um período mais extenso, se estabeleceu, como pior 

caso, um nível d’água superficial com a análise de estabilidade considerando um fluxo paralelo à 

superfície do talude. 
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Tabela 12: Dados de leituras dos piezômetros considerados. 

 Profundidade (m) 
(* valores relativos à cota da cabeça do piezômetro) 

Data SM 03 - PZ 02 SM 04 - PZ 03 

22/9/2003 * 5,80 * 25,20 
25/9/2003 * 5,65 * 25,30 
6/10/2003 * 5,60 * 25,35 

23/10/2003 * 5,60 * 25,40 
valor adotado * 5,60 * 25,20 

Cotas * Cabeça do Piezômetro 284,99 309,05 
(m) NT (Nível do Terreno) 284,46 308,50 

  tubo aparente na superfície  0,53 0,55 
Profundidade do furo relativa ao NT 19 26 
Profundidade do NA relativa ao NT 4,5 23,4 
Tamanho total do tubo (m) 19,53 26,55 
Poro-pressão [mca] ** 13,93 1,35 
Altura relativa ao nível d’água [mca] 14,5 2,6 

 

 

5.2.3 Interpretação dos ensaios de laboratório 
 

SILVEIRA (2003) realizou ensaios de caracterização, cisalhamento direto, triaxiais e 

ring shear para a determinação das propriedades geotécnicas dos solos coluvionares aqui utilizados, 

referidos por ele como bloco ES. Os índices físicos foram determinados a partir dos ensaios de 

cisalhamento direto com corpos de prova indeformados. A Tabela 13, modificada de SILVEIRA 

(2003), mostra um resumo dos valores dos corpos de prova antes da aplicação da tensão do ensaio. 

O valor de tensão vertical efetiva adotado ( v'σ ) considerou o ponto médio da camada mais espessa 

do colúvio (aproximadamente 10 metros de profundidade), julgando-se 150 kPa como sendo o valor 

mais representativo. Assim, se obteve um valor medido para o índice de vazios inicial após o 

adensamento (e0(pós)) de 1,16. 

Considerando-se a densidade real dos grãos (G) de 2,78 e demais parâmetros obtidos 

da tabela 13, adotaram-se os seguintes parâmetros a serem utilizados nas análises: 

Umidade - %7,41100 =w  

Peso específico aparente seco  3/63,12 mkNd =γ  

Peso específico natural   
3/18 mkNnat =γ  
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Tabela 13 – Índices físicos dos ensaios de cisalhamento direto com corpos de prova indeformados (Bloco 
ES1). 

Tensão 
Vertical 
σv (kPa) 

Índice de 
vazios inicial 

e0 

Teor de 
umidade 
w (%) 

γnat  
(kN/m3 ) 

γd  
(kN/m3 ) 

S     
(%) 

Índice de vazios após 
o adensamento 

e 
25 1,28 34,7 16,39 12,16 75,2 1,23 
50 1,37 35,6 15,86 11,70 71,9 1,29 

100 1,34 37,8 16,36 11,88 78,3 1,04 
150 1,43 40,1 16,00 11,43 77,8 1,16 
200 1,23 33,2 16,57 12,44 74,8 0,96 
300 1,42 39,1 15,95 11,47 76,3 1,00 

Fonte: SILVEIRA (2003) 

Os parâmetros de resistência do solo do talude analisado (c’ e 'φ ) também foram 

obtidos a partir dos ensaios executados por SILVEIRA (2003) no bloco ES. Foram executados 6 

ensaios de cisalhamento direto com corpos de prova indeformados e mais 5 ensaios com corpos de 

prova deformados; 4 ensaios ring shear; e 5 ensaios triaxiais CIU (adensados isotropicamente e não 

drenados), nas tensões de confinamento de 50, 100, 200, 300 e 400kPa. Os resultados da resistência 

de pico dos ensaios triaxiais para tensões de confinamento de até 300kPa no bloco ES forneceram 

valores de a=18kPa e °= 7,28'α  (Figura 26), de onde c’=21,5kPa e 'φ = 33,1°. O resultado do 

ensaio realizado na tensão de confinamento de 400kPa foi desprezado na definição da envoltória. A 

camada rochosa de basalto alterado foi considerada como resistente para fins das análises. 

 
Figura 26 - Trajetórias de tensão (p’ x q) para os ensaios triaxiais CIU referente ao Bloco ES1 
(SILVEIRA, 2003). 
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5.3 ANÁLISE DE ESTABILIDADE BÁSICA (DETERMINÍSTICA) DO TALUDE MODELADO 
 

 

Definidos os parâmetros de resistência ao cisalhamento e a caracterização do solo, 

bem como o perfil da seção (Figura 25), a análise de estabilidade propriamente dita inicia com uma 

extensão reduzida buscando identificar onde se localizaria o trecho crítico da análise. Os parâmetros 

básicos adotados para colúvio foram: c’=21,5kPa, 'φ = 33,1°, natγ =18 kN/m³, e nível d’água 

superficial considerando-se um fluxo paralelo a superfície do talude. Todas as análises foram 

executadas com o uso do programa Slope/W, versão 5, da Geoslope. 

Dividiu-se o talude em 100 fatias. A princípio, esse número representa um número de 

fatias satisfatório pois a partir dele o fator de segurança da seção crítica se estabiliza em relação a esta 

variável. Inicialmente, se utilizou uma seção circular com uma malha de centros e raios diversos dentro 

da camada de solo coluvionar. Posteriormente, se pesquisou a superfície crítica por meio de blocos de 

entrada e saída para a superfície de ruptura (irregular). Variou-se a posição dos blocos de entrada e 

saída das retas da superfície de ruptura, bem como suas inclinações, até que se chegasse à posição 

mais crítica. Foi verificado que a superfície de ruptura mais crítica era tangente ao contato do colúvio 

com a camada de basalto fraturado resistente. 

Desde a primeira etapa, observou-se que as superfícies críticas obtidas sempre eram 

limitadas pelo lado mais elevado do talude. Assim, a extensão inicial de 270 metros foi expandida, 

ficando com um comprimento horizontal de 370 metros (Figuras 24 e 25), derivando-se a topografia 

desta expansão a partir das cartas topográficas do exército. 

A superfície de ruptura crítica encontrada está apresentada na Figura 27. Esta 

superfície é tangente à interface do colúvio com a camada resistente e tem um fator de segurança 

mínimo, avaliado pelo método de Spencer, de 1,20 , o que estaria abaixo dos padrões normalmente 

aceitos para um talude natural no entorno de alguma obra de importância econômica como rodovias ou 

dutos. Para esta seção do talude em especial, verificou-se que uma análise pelo método de 

Morgenstern-Price, com uma função de forças entre as fatias em forma de meia senóide, resultaria em 

um fator de segurança de 1,19 , que é praticamente o mesmo ao obtido por Spencer (1,20). 
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Figura 27 - Superfície de ruptura determinística crítica modelada para análise pelo Slope/W. 

 

 

5.4 ANÁLISE PROBABILÍSTICA DA ESTABILIDADE DO TALUDE MODELADO 
 

 

5.4.1 Caracterização estatística das variáveis de entrada 
 

Como explicado no Capítulo 4 é importante que se definam quais variáveis serão 

tratadas como aleatórias. Nesse problema, serão os parâmetros de resistência, coesão efetiva (c’) e 

ângulo de atrito efetivo ( 'φ ), e o peso específico natural ( natγ ). Não se dispõe de dados suficientes 

para considerar as condições de poro-pressão como variável aleatória e sua incerteza muito elevada 

comprometeria os resultados obtidos. Por não haver dados suficientes, o que normalmente ocorre em 

problemas de taludes, a variabilidade dos parâmetros de resistência (c’ e 'φ ) e do peso específico 

natural ( natγ ) foi adotada a partir de dados bibliográficos. Isso tende a elevar a incerteza, além do fato 

de não permitir que ela seja separada em termos de erros sistemáticos e de dispersão (Capítulo 3). 

Porém, destaca-se que o entendimento das origens das incertezas é muito importante para que se 

possa definir, em trabalhos futuros, quais as melhores formas de alocar os recursos a fim de reduzir a 

incerteza dos parâmetros. Essa forma adotada para a avaliação da variabilidade dos parâmetros é 

subjetiva, pois o julgamento do engenheiro se faz necessário para a devida interpretação dos dados da 

literatura. 
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Nesse trabalho, foi adotada uma distribuição gaussiana (normal) para os parâmetros de 

resistência e do peso específico natural, conforme discutido nos Cap. 3 e 4. Assim, para a 

caracterização estatística das variáveis de entrada, será necessário apenas o coeficiente de variação 

(COV= µσ / ), com o qual obtém-se a variância ( 2σ ) dos parâmetros avaliados. Relembra-se que o 

COV é uma medida adimensional da dispersão dos dados bastante útil na avaliação das incertezas. 

Apesar dos parâmetros de resistência (c’ e 'φ ) serem considerados normalmente distribuídos, sua 

variância pode ficar dentro de um amplo intervalo. A seguir, serão apresentados os tópicos de diversos 

trabalhos, os quais serão utilizados na estimativa de um coeficiente de variação para o talude 

modelado. 

(a) WHITMAN (1984) apresenta, como referência aproximada, que um COV = 0,05 

representaria uma incerteza tipicamente pequena, enquanto que COV = 0,5 indicaria uma incerteza 

considerável. Ele destaca que para a resistência ao cisalhamento em termos de tensão efetiva, o 

coeficiente de variação normalmente é cerca de 0,1. Maiores coeficientes de variação (COV) surgem 

onde a coesão possuir grande importância para a análise da estabilidade do talude, ou seja, em 

deslizamentos rasos ou taludes em materiais cimentados. 

(b) O mesmo autor também salienta que para índices de confiabilidade (ß) menores 

que 2,5 e coeficientes de variação dos parâmetros (COV) “não muito elevados” (o autor não 

especifica valores), a probabilidade de ruptura não é muito sensível à forma da função de distribuição 

do fator de segurança. Assim, para valores de ß menores do que 2,5 , a relação entre ß e a 

probabilidade de ruptura não é muito sensível à função de distribuição. Neste trabalho, essa função 

será considerada normal por ser oriunda de parâmetros com distribuição normal (FENTON et al 

1997). 

(c) MOSTYN e LI (1993) destacam que a probabilidade de ruptura resultante 

normalmente será bastante sensível à variância dos parâmetros de entrada e, por isso, analistas 

diferentes podem obter probabilidades de ruptura muito diferentes para os mesmos dados de projeto. 

Usualmente, a escolha da variância das propriedades de resistência utiliza uma considerável parcela de 

julgamento, mas geralmente baseia-se apenas no trabalho de LUMB (1966). 

(d) DELL’AVANZI e SAYÃO (1998) utilizaram, para a análise probabilística da 

estabilidade da barragem de Santa Branca (SP), um coeficiente de variação (COV) de 20,3% para a 
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coesão de 83,6 kPa, um COV de 4,5% para o ângulo de atrito de 24,4°, e um COV de 7,5% para o 

peso específico natural de 18 kN/m³. DELL’AVANZI e SAYÃO (1998) comentam que, pelo alto 

custo de obtenção do número de dados necessário ou adequado à determinação do COV, sua 

definição geralmente é feita a partir de dados da literatura, sugerindo GUEDES (1997), MASSAD, 

SOUSA PINTO e NADER (1992) e SOUSA PINTO et al (1993). 

(e) A partir de suas respectivas revisões bibliográficas, PACHECO (1990) e 

SANDRONI e SAYÃO (1992) apresentam valores típicos recomendados para os coeficientes de 

variação (COV) de alguns parâmetros do solo, apresentados na Tabela 14. PACHECO (1990) 

também salienta que os limites inferiores dos valores propostos somente devem ser utilizados onde a 

massa de solo puder ser considerada homogênea, levando a uma menor variabilidade da resistência do 

solo, e quando os parâmetros forem obtidos a partir de ensaios de boa qualidade e em quantidade 

suficiente. 

Tabela 14: Valores típicos recomendados para os coeficientes de variação (COV) de alguns parâmetros 
do solo. 

Parâmetro Coeficiente de variação (%) 
 SANDRONI e SAYÃO (1992) PACHECO (1990) 
Peso específico ( natγ )               3           (2 a 8) - 

Coesão efetiva (c’)              40         (20 a 80) 20 a 50 
Ângulo de atrito efetivo ( 'φ )              10         (4 a 20) - 

)'(φtg  - 0,023  a  0,051 
Coesão não-drenada (Su)              30         (20 a 50) - 

A relação entre os desvios padrão do 'φ  e da )'(φtg  é dada pela Equação 22 de 

SMITH (1986) apud PACHECO (1990), com 'φ  em radianos.  

2)'(cos]'[]'[ φφσφσ ⋅= tg  Equação 22 

(f) CHRISTIAN, LADD e BAECHER (1994) utilizaram o julgamento e dados 

históricos para estimar a variabilidade das propriedades do material dos diques do corpo da barragem 

da hidroelétrica James Bay. Eles adotaram um ângulo de atrito médio ( 'φ ) de 30° com desvio padrão 

(σ ) de 2° (COV= 0,067), e um peso específico natural médio ( natγ ) de 20 kN/m³ com σ  de 1,4 

kN/m³ (COV= 0,07). 
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(g) WOLFF (1991) adotou um ângulo de atrito médio de 39° e um coeficiente de 

variação (desvio padrão/média) de 8% para as bermas rochosas usadas na estabilização da barragem 

Shelbyville. 

(h) FARIAS e ASSIS (1998) apresentaram uma comparação entre o Método 

Probabilístico de Estimativas Pontuais (Rosenbleuth) e o Método de Segundo Momento de Primeira 

Ordem aplicados à estabilidade de taludes. Foram analisados dois taludes; um é típico de obras 

rodoviárias em solo, com 8 metros de altura e 45° de inclinação, onde predomina o efeito da coesão 

(caso 1); o outro é alto e típico de mineração em rocha, com 200 metros de altura e inclinação de 34°, 

onde predomina o ângulo de atrito interno (caso 2). Os valores adotados nas análises estão 

apresentados na Tabela 15. Os valores do caso 1 foram obtidos da literatura. Os parâmetros do caso 

2 foram obtidos a partir de uma campanha de ensaios de laboratório composta por 50 ensaios de 

cisalhamento direto executados por SANDRONI e SAYÃO (1992), também analisada por GUEDES 

(1997). No caso 2, apesar do COV da coesão ser alto (0,97), sua influência na variância total do fator 

de segurança, avaliada pelo método FOSM, é muito menor (da ordem de 5,8%) que a do ângulo de 

atrito (77,2%). 

Tabela 15: Parâmetros de entrada adotados para a análise probabilística da estabilidade de taludes 
realizada por Farias e Assis (1998). 

 Coesão (c’) Ângulo de atrito interno 
(φ ) 

Peso específico natural          

( natγ ) 

 µ  (kPa) σ (kPa) (COV) µ (°) σ (°) (COV) µ  (kN/m³) σ (kN/m³) (COV) 

Caso 1 20 6 0,3 25 2,5 0,1 17 2 0,117 

Caso 2 25 24,3 0,97 38 3 0,079 29 1,4 0,048 

(i) ALONSO (1976) avaliou as diferentes origens de incerteza de forma racional para 

chegar à probabilidade de ruptura. Ele apresentou os dados da Tabela 16, baseados no trabalho de 

LUMB (1966), para os coeficientes de variação (COV) da coesão (c’) e do ângulo de atrito ( 'φ ) de 

diversos tipos de solo. Nota-se que o COV da )'(φtg  tende a ser menor que o COV de c’. 

MEYERHOF (1970) apud ALONSO (1976) atribui valores entre 0,1 e 0,15 para o COV da 

)'(φtg . ALONSO (1976) ainda apresenta a Tabela 17 com a variabilidade do peso específico natural 

( natγ ) de depósitos de solo homogêneo, que é bem menor que a dos parâmetros de resistência. 

ALONSO (1976) considerou para o talude analisado, e formado por argilas canadenses sensíveis, os 
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valores médios de c’=3 t/m³, °= 19'φ  e natγ  = 1,602 t/m³, com COV’s para c’, da )'(φtg  e do natγ , 

respectivamente, de 0,3; 0,15 e 0,025. 

Tabela 16: Variabilidade dos parâmetros de resistência . 
Solo Propriedade  Média (lb/ft²) Desvio padrão - σ  

(lb/ft²) 
COV 

Argila marinha coesão )6(59.6 +⋅ Z  )6(21,1 +⋅ Z  0,184 
Argila de Londres Coesão Z⋅141  Z⋅8,22  0,162 
Areia siltosa )'(φtg  Z⋅692.0  0,0958 0,138 
Silte argiloso )'(φtg  0,597 0,0881 0,148 
Silte A Coesão 1870 576 0,316 
Silte B Coesão 1620 435 0,259 
Red earth )'(φtg  0,54 0,124 0,229 
Granito muito alterado )'(φtg  0,694 0,098 0,141 
Riolito muito alterado )'(φtg  0,596 0,090 0,151 
Z é a profundidade em pés (ft) 
Fonte: ALONSO (1976) 

Tabela 17: Variabilidade do natγ  de depósitos naturais. 

Solo Média ( µ ) Desvio padrão (σ ) COV 
Boulder clay  2,05 t/m³ 0,14 t/m³ 0,068 
Argila siltosa, mole a dura 1,6 t/m³ 0,0408 t/m³ 0,025 
Fonte: ALONSO (1976) 

(j) TAN, DONALD e MELCHERS (1993) apresentaram um trabalho sobre a análise 

probabilística de estabilidade com escorregamentos circulares de barragens de terra e enrocamento. 

Eles utilizaram o Método de Segundo Momento de Primeira Ordem para obter a probabilidade de 

ruptura em seis superfícies de um talude de montante de uma barragem com geometria idêntica a 

barragem de Talbingo. Os coeficientes de variação (COV) adotados para a coesão (c’), o ângulo de 

atrito ( 'φ ), e o peso específico natural ( natγ ) pelos autores são apresentados na Tabela 18. 

Tabela 18: Valores dos COV de diversas propriedades dos solos naturais adotados por TAN, DONALD 
e MELCHERS (1993). 

 Taludes de terra naturais material do núcleo da barragem* 
Parâmetro c  ́

natγ  c’ 'φ  

COV entre 0,10 e 0,50 entre 0,00 e 0,05 entre 0,405 e 0,625 entre 0,076 e 0,117 
* dados oriundos das barragens de Dartmouth, Talbingo e Blue Rock, por Tan, Donald e Melchers (1993) 
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Assim, baseado nos trabalhos acima, foi adotado um coeficiente de variação (COV) 

de 10% para o ângulo de atrito interno ( 'φ ), o que corresponde a um desvio padrão (σ ) de 3,31°.  

De acordo com os dados de peso específico do solo do Bloco ES, ensaiado por SILVEIRA (2003) e 

apresentados na Tabela 13, o COV do peso específico natural ( natγ ) ficou em torno de 2%. Mas 

como os dados disponíveis são escassos para uma avaliação mais exata da variância dessa grandeza, 

optou-se, de forma conservadora, por adotar um COV de 5%. Assim, como natγ  foi estimado como 

sendo 18 kN/m³, o σ  ficou em 0,9 kN/m³. Como normalmente a coesão apresenta uma incerteza 

maior, considerou-se um COV de 15%. Esse valor é reduzido, mas foi adotado em função do 

resultado dos ensaios triaxiais utilizados para a modelagem dos parâmetros de resistência (Figura 26), 

os quais foram de boa qualidade e mostraram-se bem ajustados à curva adotada para o nível de 

tensões previsto (desprezou-se a tensão normal de 400kPa). Assim, a coesão estimada de 21,5 kPa 

ficou com um σ de 3,23 kPa. Salienta-se que pela importância da parte coesiva da resistência, 

principalmente para taludes rasos, necessita-se realizar uma investigação mais detalhada sobre essa 

componente. Além disso, o COV da coesão tenderá a variar dentro da própria camada, uma vez que 

o intemperismo afeta muito mais a coesão que o ângulo de atrito do solo. A Tabela 19 apresenta os 

parâmetros adotados para a análise do talude coluvionar modelado. 

Tabela 19: Dados utilizados para a análise probabilística do talude coluvionar modelado. 

Parâmetro Peso específico natural 
( natγ ) 

Coesão 
(c’) 

ângulo de atrito 
( 'φ ) 

 
)'(φtg  

Média ( µ ) 18 kN/m³ 21,5 kPa 33,14° 0,653 
Desvio padrão (σ ) 0,9 kN/m³ 3,23 kPa 3,314° 0,0579 
Coeficiente de variação (COV) 0,05 0,15 0,10 0,089 

Quanto à correlação entre as variáveis, apresentada no Cap. 4, MOSTYN e LI 

(1993) citam que muitos pesquisadores assumem c’ e 'φ  como variáveis independentes, mesmo que 

essa suposição não esteja verdadeiramente correta. Isso é feito porque essa suposição simplifica 

bastante a análise das incertezas. Porém, pode trazer um impacto significativo para a análise de 

confiabilidade de um talude, mais precisamente na definição da probabilidade de ruptura. É importante 

salientar que essa hipótese nem sempre será conservadora, embora não haja um consenso na 

bibliografia. 

Neste trabalho foi considerada a existência de uma correlação levemente negativa entre 

a coesão e o ângulo de atrito interno, com um coeficiente de correlação igual a -0,2. Este valor é 
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ligado ao fato de que os parâmetros de resistência ao cisalhamento (c’ e 'φ ) são oriundos de retas 

ajustadas aos resultados dos ensaios de laboratório. Nesse caso, uma elevação de 'φ  tenderia a 

reduzir c’ na reta ajustada. Também foi verificada a condição de parâmetros independentes 

(coeficiente de correlação nulo). 

WHITMAN (1984) destaca que em um processo estocástico, onde os parâmetros 

são uma função aleatória do espaço, o valor assumido pela variável, em um dado ponto espacial, será 

associado ao valor de um ponto próximo (como apresentado no Cap. 4). O grau de influência também 

pode ser avaliado pela distância de autocorrelação ( 0r ) (TANG, 1979; e VANMARCKE, 1977a). 

Em distâncias maiores que as escalas de flutuação, a dependência probabilística e o coeficiente de 

correlação serão pequenos. Neste trabalho, a variação espacial dos parâmetros não foi considerada 

explicitamente, o que corresponde a uma correlação espacial perfeita. Segundo MOSTYN e LI 

(1993), a ignorância da correlação espacial (ou seja, assumir que as propriedades do solo sejam 

perfeitamente correlacionadas, ∞→0r ) leva a estimativas muito conservadoras (altas) da 

probabilidade de ruptura. Contudo, eles comentam que a análise da variabilidade espacial requer que 

uma quantidade consideravelmente maior de dados seja coletada, até mesmo em comparação a um 

programa detalhado de investigação de campo. 

 

 

5.4.2 Resultados da análise 
 

A análise probabilística básica da estabilidade do talude modelado foi executada com a 

seção típica e modelo geomecânico representados pela Figura 25. A variabilidade dos parâmetros de 

entrada foi estabelecida no item anterior (5.4.1) e apresentada na Tabela 19, com coeficiente de 

correlação entre c’ e 'φ  igual a -0,2. O talude foi dividido em 100 fatias, sendo realizadas 50.000 

iterações para a simulação de Monte Carlo. O número de iterações representa o número a partir de 

qual o valor da probabilidade de ruptura resultante se estabiliza dentro de uma tolerância de mais ou 

menos 0,01%. 

O método de Monte Carlo foi utilizado para que obter a probabilidade de ruptura (Pr) 

e o índice de confiabilidade (β ) considerando a variabilidade dos parâmetros de entrada. O fator de 
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segurança fornecido pela análise probabilística do Slope/W é o fator de segurança médio de todas as 

iterações de Monte Carlo sobre a superfície crítica obtida com o método determinístico. Ele 

geralmente é próximo do fator de segurança mínimo determinístico (1,2 neste caso), o qual é obtido 

pela análise de todas as superfícies de deslizamento calculadas. 

A Tabela 20 apresenta os resultados obtidos de 9 simulações executadas com 50.000 

iterações, onde se observa a estabilização de resultados. A análise resultou em um fator de segurança 

médio de 1,205 com um desvio padrão de 0,078, um índice de confiabilidade (β ) de 2,64 e uma 

probabilidade de ruptura (Pr) de 0,41%. Na Figura 28 é apresentado o gráfico da função de 

densidade de probabilidades e na Figura 29 o gráfico da função de distribuição acumulada do fator de 

segurança, oriundos da simulação 8. 

Tabela 20: Resultados da simulação da análise probabilística de estabilidade básica do talude modelado. 

 
Simulação 

FS mínimo 
determinístico 

FSmédio σ  do fator 
de segurança 

Pruptura 
(%) 

β  

 Momento Força Momento Força    
1 1,206 1,199 1,205 1,198 0,077 0,3962 2,654 
2 1,206 1,199 1,205 1,198 0,078 0,4076 2,644 
3 1,206 1,199 1,205 1,197 0,078 0,4136 2,639 
4 1,206 1,199 1,205 1,197 0,078 0,4226 2,632 
5 1,206 1,199 1,205 1,197 0,078 0,4167 2,637 
6 1,206 1,199 1,205 1,197 0,078 0,4130 2,640 
7 1,206 1,199 1,205 1,198 0,078 0,4205 2,634 
8 1,206 1,199 1,205 1,197 0,078 0,4142 2,639 
9 1,206 1,199 1,205 1,197 0,077 0,4061 2,645 

Pode-se dizer que o índice de confiabilidade (β ) obtido pela análise (2,64) encontra-

se no entorno do valor típico proposto por WHITMAN (1984), que é 2,0. Comparado com os 

valores da Tabela 6 (Capítulo 3), β  fica dentro dos valores típicos para fundações e estruturas de 

contenção, mas abaixo dos valores indicados para barragens. Assim, pelas hipóteses assumidas e 

considerando o β , a segurança desse talude estaria no limite do aceitável. Com base apenas no fator 

de segurança (FS) determinístico (1,2), se poderia concluir que este FS seria insuficiente se o talude 

estivesse no entorno de obras de grande importância econômica. 
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Figura 28 - Gráfico da função de densidade de probabilidades do fator de segurança para as 50.000 
iterações de Monte Carlo, simulação 8. 

 
Figura 29 - Gráfico da função de distribuição acumulada do fator de segurança, simulação 8.  

A probabilidade de ruptura de 0,41%, ou 3101,4 −× , fica abaixo de 210− , apresentado 

como aceitável por WHITMAN (1984). Com relação a Tabela 6 (Capítulo 3), a probabilidade de 

ruptura também ficou no intervalo típico de fundações e estruturas de contenção e abaixo da indicada 

para barragens. FELL (1994) acredita que para danos a propriedades aceite-se um risco geotécnico 

anual da ordem de 210− , enquanto que para perdas anuais de vidas, o risco geotécnico aceitável para 

escorregamentos naturais seja da ordem de 310− . Com isto, pode-se considerar que o risco do talude 

modelado está dentro dos limites de aceitabilidade.  
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Conceitualmente a análise probabilística do talude coluvionar modelado é uma análise 

de ameaça de escorregamento, pois considerou apenas a possibilidade de ocorrência do mesmo, sem 

levar em conta suas conseqüências. Porém, pode-se referir a probabilidade de ruptura como risco a 

partir do momento que, de forma subjetiva, se relacione a probabilidade de ruptura calculada 

( 3101,4 −× ) com a probabilidade aceitável de escorregamentos naturais com perdas de vidas humanas, 

de 310− . 

Por outro lado, ALONSO (1976) considerou a probabilidade de ruptura de 3105 −×  

como sendo alta. Assim, conclui-se que ainda não há uma boa definição do risco aceitável. No caso 

do talude modelado existem dificuldades de estabelecer o patamar aceitável tendo em vista as 

hipóteses simplificadoras adotadas para a distribuição de poro-pressão e as incertezas delas 

decorrentes. 

Deve-se citar também que a metodologia utilizada pelo Slope/W nesse trabalho não 

utiliza a técnica de amostragem por hipercubos latinos (Latin Hypercube) sugerida por EL-RAMLY 

(2001). Esse método visa evitar a aglomeração dos valores selecionados aleatoriamente na parte 

central da função de distribuição de probabilidades, perdendo-se as porções de probabilidade alta e 

baixa da curva de distribuição de probabilidades. Geralmente são os valores extremos que levam à 

ruptura, como uma baixa resistência ao cisalhamento ou uma alta poro-pressão. Pode-se elevar o 

número de iterações necessário à estabilização da solução para não perder esses valores de 

probabilidades extremos, mas esta solução tende a ser mais exata pela eficiência em lidar com 

probabilidades baixas. 

 

 

5.5 SENSIBILIDADE DAS ANÁLISES DE ESTABILIDADE À VARIAÇÃO DOS PARÂMETROS DE ENTRADA 
 

 

A análise de sensibilidade serve para estimar a contribuição relativa da incerteza de 

cada variável de entrada para a incerteza global no fator de segurança. O resultado da análise de 

sensibilidade, apresentado na Tabela 21, pode ser mensurado em termos da probabilidade de ruptura 

ou do índice de confiabilidade (β ), refletindo o impacto que a incerteza do parâmetro de entrada tem 

sobre o desempenho do talude. 
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Tabela 21: Sensibilidade das análises probabilísticas pelo método de Monte Carlo com respeito à 
variabilidade dos parâmetros de entrada. 

Simu-
lação 

Coef 
de 

correl. 

 
COV do  

 
COV do  

 
COV 

da 

COV 
norma-
lizado 

FS mímino 
determinístico 

FS médio de Monte 
Carlo 

σ  do 
FS 

Probab. 
de 

ruptura 

β  

  
natγ  'φ  c’  Momento Força Momento Força  (%)  

             

1 0,2 0,05 0,10 0,15 1 1,206 1,199 1,204 1,197 0,097 1,78 2,10 
2 0,0 0,05 0,10 0,15 1 1,206 1,199 1,205 1,198 0,097 1,73 2,11 
3 - 0,1 0,05 0,10 0,15 1 1,206 1,199 1,205 1,197 0,088 0,97 2,34 
4 - 0,2 0,05 0,10 0,15 1 1,206 1,199 1,205 1,197 0,078 0,41 2,64 
5 - 0,4 0,05 0,10 0,15 1 1,206 1,199 1,205 1,197 0,059 0,0283 3,446 
             

6 - 0,2 0,00 0,10 0,15 0 1,206 1,199 1,205 1,198 0,073 0,251 2,81 
7 - 0,2 0,025 0,10 0,15 0.5 1,206 1,199 1,206 1,198 0,074 0,269 2,78 
8 - 0,2 0,05 0,10 0,15 1 1,206 1,199 1,205 1,197 0,077 0,410 2,64 
9 - 0,2 0,075 0,10 0,15 1.5 1,206 1,199 1,203 1,196 0,083 0,691 2,46 

10 - 0,2 0,10 0,10 0,15 2 1,206 1,199 1,202 1,194 0,089 1,172 2,26 
             

11 - 0,2 0,05 0,00 0,15 0 1,206 1,199 1,205 1,197 0,066 0,0913 3,116 
12 - 0,2 0,05 0,025 0,15 0.25 1,206 1,199 1,205 1,197 0,064 0,0685 3,20 
13 - 0,2 0,05 0,05 0,15 0.5 1,206 1,199 1,204 1,197 0,066 0,0957 3,102 
14 - 0,2 0,05 0,075 0,15 0.75 1,206 1,199 1,205 1,198 0,071 0,1883 2,896 
15 - 0,2 0,05 0,10 0,15 1 1,206 1,199 1,205 1,198 0,078 0,420 2,633 
16 - 0,2 0,05 0,15 0,15 1.5 1,206 1,199 1,205 1,197 0,097 1,7768 2,10 
17 - 0,2 0,05 0,20 0,15 2 1,206 1,199 1,205 1,198 0,122 4,5969 1,683 
18 - 0,2 0,05 0,30 0,15 3 1,206 1,199 1,206 1,200 0,179 12,374 1,155 

             

19 - 0,2 0,05 0,10 0,00 0 1,206 1,199 1,205 1,198 0,063 0,0596 3,239 
20 - 0,2 0,05 0,10 0,05 0.333 1,206 1,199 1,205 1,198 0,062 0,0505 3,286 
21 - 0,2 0,05 0,10 0,10 0.667 1,206 1,199 1,205 1,198 0,067 0,1142 3,049 
22 - 0,2 0,05 0,10 0,15 1 1,206 1,199 1,204 1,197 0,078 0,4227 2,632 
23 - 0,2 0,05 0,10 0,20 1.333 1,206 1,199 1,205 1,198 0,091 1,2347 2,244 
24 - 0,2 0,05 0,10 0,25 1.667 1,206 1,199 1,205 1,197 0,106 2,7147 1,923 
25 - 0,2 0,05 0,10 0,30 2 1,206 1,199 1,205 1,198 0,125 5,0151 1,641 
26 - 0,2 0,05 0,10 0,35 2.333 1,206 1,199 1,204 1,197 0,142 7,4179 1,443 
27 - 0,2 0,05 0,10 0,40 2.667 1,206 1,199 1,206 1,198 0,160 9,9074 1,285 

50.000 iterações por análise; 100 fatias por análise; parâmetros médios segundo a Tabela 19. 

* Análise probabilística básica sombreada. Coeficientes de variação (COV) adotados para o talude modelado 

Inicialmente, verificou-se a importância da variação do coeficiente de correlação entre 

a coesão e o ângulo de atrito nos resultados da análise probabilística da estabilidade do talude 

modelado. Os coeficientes de correlação adotados para a análise de estabilidade foram: -0,4 , -0,2 ;  -

0,1 ; 0 (parâmetros independentes); e +0,2. 

Dentre os parâmetros utilizados, o peso específico natural tende a apresentar a menor 

variabilidade. Por isso, adotou-se um coeficiente de variação (COV) de 0,05 , com um intervalo de 

variação entre 0 e 0,10. Quanto ao ângulo de atrito ( 'φ ), a literatura mostra que ele tende a apresentar 

uma variabilidade menor que a da coesão (c’). Assim, coerentemente com os valores apresentados na 

literatura, adotou-se o valor de 0,10 para o COV do 'φ , e de  0,15 para a coesão. O intervalo de 
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variação do COV do 'φ  ficou entre 0 e 0,30 e para a coesão foi adotado um intervalo de variação 

entre 0 e 0,40. Normalmente a coesão é o parâmetro sujeito à maior variabilidade em sua média, por 

diversos fatores (intemperismo, maior sensibilidade aos ensaios e amostragem, por exemplo). 

A partir das análises de sensibilidade apresentadas na Tabela 21, pode-se observar 

que: 

a) Como tendência geral, nas análises de estabilidade do talude modelado, o aumento 

dos coeficientes de variação (COVs) do peso específico natural ( natγ ), do ângulo de atrito ( 'φ ) ou da 

coesão (c’), resultam na elevação da probabilidade de ruptura e na diminuição do índice de 

confiabilidade (β ). Isto pode ser observado nas Figuras 30 e 31, onde cada curva representa a 

variação do coeficiente de variação (COV) de um dos parâmetros de entrada ( natγ , 'φ  ou c’), com os 

COV dos demais mantendo o valores adotados para a análise probabilística básica, respectivamente 

0,05; 0,10 e 0,15. 
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Figura 30 - Influência da variação dos coeficientes de variação (COV) dos parâmetros de entrada na 
probabilidade de ruptura. 

b) Para esse talude, devido à geometria e como a incerteza na coesão é maior que a 

do natγ  e do 'φ , verifica-se que a coesão é o principal parâmetro interveniente para a elevação da 

probabilidade de ruptura e diminuição do índice de confiabilidade ( β ). 
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c) A incerteza no peso específico natural, por ser menor que a dos parâmetros de 

resistência, tende a contribuir menos para incerteza do fator de segurança (probabilidade de ruptura e 

β ). Isso significa que um leve aumento no COV do peso específico elevará menos a probabilidade de 

ruptura que a elevação do COV do 'φ  ou da c’. 
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Figura 31 - Influência da variação dos coeficientes de variação (COV) dos parâmetros de entrada no 
índice de confiabilidade ( β ). 

d) Para valores de COV entre 0 e cerca de 0,025 / 0,05, dependendo da variável, a 

curva da Figura 31 apresenta uma estabilização que necessita ser melhor investigada, uma vez que o 

comportamento esperado seria de redução contínua do índice de confiabilidade ( β ). 

e) O coeficiente de correlação entre a coesão (c’) e o ângulo de atrito interno ( 'φ ) tem 

uma influência considerável na probabilidade de ruptura e no índice de confiabilidade (β ). Nesse 

exemplo, para o intervalo de coeficientes de correlação adotado na análise de sensibilidade, quanto 

mais negativo for o coeficiente de correlação, menor foi a probabilidade de ruptura obtida e, 

conseqüentemente, maior o β  obtido; o que pode ser verificado na Figuras 32 e 33. 

f) Observa-se que, nesse exemplo, para coeficientes de correlação positivos entre c’ e 

'φ  (o que não é usual ), a variação do coeficiente de correlação acaba não alterando de forma 

significativa os resultados da análise probabilística (probabilidade de ruptura e β ), Figuras 32 e 33. 

g) O exame da Figura 32 mostra que, considerar o coeficiente de correlação nulo (c’ e 

'φ  independentes) ou considerá-lo (-0,4), causa uma redução da probabilidade de ruptura calculada 
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de 1,73% para 0,028%, representando uma redução de aproximadamente 60 vezes o valor inicial. 

Esta mesma variação do coeficiente de correlação eleva o índice de confiabilidade de 2,11 para 3,45; 

um aumento de aproximadamente 60% (Tabela 21 e Figura 33). No entorno do valor adotado para o 

problema (-0,2) a declividade das curvas é mais acentuada, demonstrando a importância desta 

hipótese nos cálculos. 
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Figura 32 - Influência do coeficiente de correlação na probabilidade de ruptura. 
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Figura 33 - Influência do coeficiente de correlação no índice de confiabilidade ( β ). 

Nem sempre a consideração do coeficiente de correlação negativo reduz a 

probabilidade de ruptura e eleva β , já que os resultados da análise dependem da geometria do 
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problema e da magnitude da importância da parte coesiva da resistência em relação a parte devida a 

'φ . Em exemplo apresentado por ATHANASIOU-GRIVAS e HARR (1979) apud MOSTYN e LI 

(1993), a probabilidade de ruptura de 8,8% considerando um coeficiente de correlação negativo, 

reduziu para 4,8% ao considerar c’ e 'φ  independentes (coeficiente de correlação nulo). Assim, a 

consideração da independência entre c’ e 'φ  pode ser conservadora, como seria o caso do talude 

modelado, ou não, como no exemplo de ATHANASIOU-GRIVAS e HARR (1979) apud 

MOSTYN e LI (1993). Isto só pode ser verificado por análises de sensibilidade como as 

apresentadas nas Figuras 32 e 33. 

Para que se pudesse comparar a influência da variabilidade dos parâmetros de entrada 

( natγ , 'φ  e c’), sem considerar que eles assumem valores absolutos de coeficientes de variação 

(COV) diferentes na análise probabilística básica (respectivamente 0,05 ; 0,10 e 0,15), elaborou-se os 

dois gráficos apresentados nas Figuras 34 e 35. Eles representam, respectivamente, a probabilidade de 

ruptura e o índice de confiabilidade em relação ao COVnormalizado , obtido pela Equação 23. Note que 

para os três conjuntos de dados analisados (Tabela 21) com relação à variação do COV, 

COVnormalizado sempre será a razão entre o COV do parâmetro que estiver sendo alterado na análise 

de sensibilidade e o COV da análise probabilística básica. A influência do COV dos outros dois 

parâmetros é anulada, pois eles assumem os valores de COV da análise probabilística básica, que 

estão no denominador da Equação 23. A Tabela 21 apresenta os COV normalizados para cada 

análise probabilística realizada.  
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Figura 34 - Variação da probabilidade de ruptura pelo COV normalizado. 
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Figura 35 - Variação do índice de confiabilidade ( β ) pelo coeficiente de variação (COV) normalizado. 

15,010,005,0
''

⋅⋅
⋅⋅

=
COVcCOVCOV

COV nat
onormalizad

φγ
 Equação 23 

Nas Figuras 34 e 35, nota-se que o comportamento da probabilidade de ruptura e de 

β  é similar no que se refere à variação do COV da coesão e do 'φ  efetivos. Mas como a 

variabilidade da coesão é maior, essa variável acaba se tornando mais importante para a análise 

probabilística da estabilidade do talude, conforme foi citado na letra b do início desse item. 

Se forem desprezados os valores brutos dos coeficientes de variação (COV) da 

análise probabilística da estabilidade do talude para natγ , 'φ  e c’, nota-se que a variável cuja incerteza 

usual (COV) leva a uma menor alteração na probabilidade de ruptura e β  é o peso específico natural 

( natγ ). Isso pode ser melhor visualizado na Figura 36, onde se dispõe de todos os dados das 

simulações executadas. Então, ressalta-se que a influência da variação do peso específico para a 

análise é menor, mesmo desconsiderando o fato do COV do natγ  ser menor que os outros. 

Por fim apresenta-se, na Figura 37, a relação obtida entre o índice de confiabilidade 

( β ) e a probabilidade de ruptura para todos os casos calculados e apresentados nas Tabelas 20 e 21. 

Esse gráfico é apresentado em escala logarítmica, com o eixo y representando o logaritmo das 

probabilidades de ruptura. Observa-se que o gráfico obtido possui forma similar ao da Figura 17 e aos 

encontrados na literatura, como em MACHADO e RIBEIRO (2001); DELL’AVANZI e SAYÃO 

(1998); CHRISTIAN, LADD e BAECHER (1994). Recorda-se que o fator de segurança foi 

considerado normalmente distribuído por ser oriundo de parâmetros de entrada com distribuição 

também gaussiana. 
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Figura 36 - Variação da probabilidade de ruptura pelo coeficiente de variação (COV) normalizado para 
todos os dados calculados. 
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Figura 37 - Relação entre β  e a probabilidade de ruptura para o fator de segurança normalmente 
distribuído do talude modelado. 
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6 CONCLUSÕES E SUGESTÕES PARA FUTURAS PESQUISAS 
 

 

Esse capítulo apresenta as principais conclusões relativas à avaliação de ameaças e 

risco geotécnico aplicados à estabilidade de taludes, muitas delas baseadas na literatura revisada 

neste trabalho, e as principais conclusões das análises realizadas no talude modelado. 

 

 

6.1 CONCLUSÕES 
 

 

As principais conclusões obtidas com a elaboração desse trabalho, a respeito da 

avaliação de ameaças e risco geotécnico aplicados à estabilidade de taludes, são: 

1. É fundamental que se tenha uma noção clara e objetiva dos principais conceitos 

envolvidos nesta área, como os de risco geotécnico, ameaças, probabilidade de ruptura, 

probabilidade de desempenho insatisfatório, suscetibilidade e conseqüências ou danos. Muitas 

vezes, alguns desses conceitos são apresentados erroneamente, ou indevidamente utilizados como 

sinônimos na literatura. Por ser uma área tão multidisciplinar, onde se envolvem diversas áreas de 

atuação como geotecnia, geologia, defesa civil, poder público, administração, probabilidade, 

estatística, direito e meio-ambiente, os conceitos mal compreendidos ou a própria barreira da 

linguagem pela adoção de termos técnicos de diversas áreas, podem constituir um enorme obstáculo 

ao avanço do conhecimento. 

2. A engenharia de taludes é uma das áreas mais dominadas pela incerteza. A análise 

determinística convencional de taludes não quantifica as incertezas, confiando somente nos 

parâmetros conservadores de projeto para lidar com as condições incertas da resistência e dos 

carregamentos. O impacto desse conservadorismo subjetivo não pode ser calculado, e a experiência 
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mostra que um projeto aparentemente conservador não é uma garantia contra a ruptura, sendo 

possível a ruptura de taludes considerados seguros. 

3. O resultado da análise de estabilidade, em termos de probabilidade de ruptura ou 

índice de confiabilidade (β ), é uma medida da confiabilidade do projeto que melhora o julgamento 

de engenharia e aperfeiçoa o processo de tomada de decisão, sendo de grande valia para a 

complementação da prática convencional. 

4. O fator de segurança determinístico não fornece informações sobre o nível de 

segurança em um projeto, enquanto que a abordagem baseada na confiabilidade permite a 

quantificação desta confiabilidade de maneira mais rigorosa. 

5. Uma das principais vantagens da metodologia apresentada nesta dissertação para 

a análise probabilística de taludes de terra é ser simples, intuitiva e compatível com a prática 

convencional de projeto de taludes. Os procedimentos e conceitos são transparentes e inteligíveis, 

requerendo apenas um conhecimento fundamental da teoria de probabilidade e estatística. 

6. O coeficiente de correlação entre a coesão (c’) e o ângulo de atrito ( 'φ ) tem uma 

influência considerável na probabilidade de ruptura e no índice de confiabilidade (β ). No caso do 

talude coluvionar modelado, para o intervalo de coeficientes de correlação adotado na análise de 

sensibilidade (entre -0,4 e +0,2), quanto mais negativo for o coeficiente de correlação, menor é a 

probabilidade de ruptura obtida e, conseqüentemente, maior o índice de confiabilidade ( β ) obtido. 

7. A análise determinística do talude coluvionar modelado resultou em um fator de 

segurança mínimo de 1,20, avaliado pelo método de Spencer. A análise probabilística apresenta um 

fator de segurança médio similar de 1,205. Este fator de segurança médio deve ser avaliado em 

conjunto com o seu desvio padrão de 0,078, sua probabilidade de ruptura de 0,41% e seu índice de 

confiabilidade ( β ) de 2,64.  

8. O talude coluvionar modelado apresentou uma probabilidade de ruptura da 

ordem de 
3101,4 −× . Em relação a este valor, a literatura ainda não apresenta um consenso sobre os 

limites de aceitabilidade. Assim este valor está no limite do aceitável, ou não, dependendo do autor 

consultado. 
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9. O índice de confiabilidade obtido pela análise ( β  = 2,64) encontra-se no entorno 

do valor típico proposto por WHITMAN (1984), que é 2,0 e fica dentro dos valores típicos para 

fundações e estruturas de contenção, mas abaixo dos valores previstos para barragens. 

10. A relação encontrada entre o índice de confiabilidade ( β ) e a probabilidade de 

ruptura para todos os casos avaliados na análise de sensibilidade possui forma similar às 

encontradas na literatura. 

11. O aumento do coeficiente de variação (COV) dos parâmetros de entrada eleva 

a probabilidade de ruptura e reduz o índice de confiabilidade (β ). Além disso, para o talude 

modelado, a incerteza na coesão (c’) foi o principal parâmetro interveniente para a elevação da 

probabilidade de ruptura e diminuição do β , uma vez que, embora sua importância seja similar à do 

ângulo de atrito efetivo ( 'φ ), apresenta uma variabilidade maior. 

Embora haja um forte desejo de estimar a probabilidade de desempenho 

insatisfatório real, a profissão ainda não é capaz de consegui-la com exatidão, pois sempre há a 

possibilidade de haverem incertezas não detectadas (como erros humanos) que afetem o 

desempenho do talude. A contribuição das incertezas desconhecidas para a probabilidade de 

desempenho insatisfatório não é considerada e a probabilidade calculada poderia ser uma fronteira 

inferior para a probabilidade real. Por isso é que se acredita que a comparação entre as 

probabilidades calculadas para projetos diferentes seja de grande valor. Como profissionais, é nossa 

responsabilidade buscar continuamente por ferramentas mais avançadas para melhorar o 

entendimento e controlar a influência das diversas fontes de incerteza sobre a segurança, pelo menos 

aquelas origens que possam ser controladas. 
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6.2 SUGESTÕES PARA FUTURAS PESQUISAS 
 

 

De forma de completar, aperfeiçoar e dar seguimento ao trabalho apresentado, 

sugere-se que os seguintes assuntos sejam abordados em futuras pesquisas: 

– realizar a análise probabilística de taludes reais julgados críticos no entorno de obras de 

importância econômica ou social (rodovias, ferrovias, gasodutos, escolas, etc); 

– aprofundar o estudo sobre as incertezas dos parâmetros mais sensíveis para a análise, 

que no caso estudado refere-se à poro-pressão e variabilidade espacial de parâmetros de 

resistência; 

– avaliar a importância da poro-pressão na análise probabilística de estabilidade de taludes 

com modelos que integrem os efeitos da intensidade de precipitação, duração e históricos de chuvas 

com a ocorrência dos deslizamentos de terra;  

– mensuração das incertezas humanas e das incertezas dos modelos adotados, avaliando 

seu efeito para as análises probabilísticas da estabilidade de taludes; 

– uso das análises pela teoria da confiabilidade para verificação do efeito das correlações 

entre as propriedades dos materiais; 

– obtenção do coeficientes de correlação entre c’ e 'φ  através de análises de campanhas 

extensas de ensaios de campo e laboratório; 

– comparação de outros métodos probabilísticos, tais como o de Segundo Momento de 

Primeira Ordem (FOSM) ou o das Estimativas Pontuais, com análises probabilísticas da estabilidade 

de taludes efetuadas com as simulações de Monte Carlo; 

– investigar o comportamento do índice de confiabilidade (β ) para pequenos valores de 

coeficientes de variação. 
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