Pós-Graduação IEC
Master em Engenharia de Geotecnia
Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais

RETROANÁLISE da ruptura de talude rodoviário na margem do
rio Paraibuna – estudo de caso
Rosemberg Ferreira Nunes
PUC Minas, Belo Horizonte, Brasil, rosembergfnunes@gmail.com
Thiago Cruz Bretas (Professor orientador)
PUC Minas, Belo Horizonte, Brasil, tbretas@gmail.com
“O autor agradece à Fundação de Apoio à Pesquisa de Minas Gerais (Fapemig) o apoio financeiro
obtido por meio da concessão da bolsa de especialização”
RESUMO:
O presente estudo tem por finalidade discorrer acerca da estabilidade de um talude de aterro
rodoviário em um segmento que a pista de rolamento se encontra com abatimento, situado na
rodovia estadual mineira LMG 874, km 6, que liga a cidade de Matias Barbosa a Juiz de Fora. O
talude em estudo fora construído através de aterro compactado controlado para implantação da
rodovia na margem do rio Paraibuna e sofre influência da variação no nível d’água durante as
estações do ano. Para elaboração das análises de estabilidade foram executadas sondagens a
percussão (SPT), que permitiram a obtenção dos parâmetros de caracterização das camadas solo e
posição do nível d’água, para modelagem do perfil geológico-geotécnico. As análises de
estabilidade foram elaboradas pelo método de equilíbrio limite com uso do software Slide da
RocScience, em que foram analisadas três situações distintas, sendo a primeira a verificação da
estabilidade atual, empregando os parâmetros obtidos através de correlações empíricas, a segunda
foi feita uma retroanálise para aferição dos parâmetros do maciço e a última análise com uma
proposta de solução, em que previu uma alternativa em muro de gravidade e substituição do solo
comprometido. As análises apresentaram fatores de segurança satisfatórios para um estudo
preliminar e permitiram propor uma opção de solução a nível de projeto básico.
PALAVRAS-CHAVE: Estabilidade de talude, SPT, Retroanálise, Correlações
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INTRODUÇÃO

As obras de infraestrutura rodoviária são de
suma importância para o desenvolvimento de
uma região, pois ela oferece a possibilidade de
industrias / comércios escoarem seus produtos e
serviços, além de proporcionarem o bem estar
para sociedade, que necessitam transitar a todo
momento pelas rodovias.
Como os projetos de infraestrutura rodoviária
envolvem áreas extensas, devido a suas grandes
dimensões, eventualmente as investigações
geotécnicas deixam de cadastrar segmentos que
necessitaria de maior atenção, em virtude da
heterogeneidade do solo. Estes seguimentos que
apresentam características diferenciadas, como
solos de pouca resistência, com nível freático
aflorado entre outros, podem acarretar

patologias durante a vida útil da rodovia, por
não receber o tratamento adequado durante a
fase de projeto. Essas situações podem ficar
mais complexas quando se necessita construir a
rodovia próximo a cursos d’água, como rios e
córregos, que trazem consigo particularidades
nas análises geotécnicas dos materiais, podendo
acarretar soluções onerosas e até mesmo, em
alguns casos, inviabilizar o traçado da rodovia
naquele local, sendo mais praticável a mudança
do curso da estrada para locais que possuem
solos com melhores propriedades construtivas.
Diante do exposto, este artigo apresenta um
estudo de caso referente ao abatimento de um
talude construído na margem do rio Paraibuna,
que afetou parte da pista de rolamento da
rodovia LMG 874, no Km 6, em fevereiro de

2017, em que são realizados estudos de
estabilidade global do segmento.
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CONTEXTO E LOCALIZAÇÃO DA
ÁREA

O local de estudo situa-se na região sudeste do
estado de Minas Gerais, no município de Matias
Barbosa/MG, no km 6 da rodovia estadual
LMG 874, conhecida como Estrada União
Industria, que interliga as cidades de Matias
Barbosa e Juiz de Fora, conforme aponta a
Figura 1.

Figura 2: Trecho com patologia - (adaptado de Google
pelo autor, 2018).

O local apresenta uma subsidência de cerca de
45 metros de extensão com um abatimento que
varia de 5 a 30 cm de profundidade, formando
uma área de ruptura bem definida. A Figura 3
ilustra o contorno do maciço comprometido,
que na parte mais crítica, chega a uma
proximidade de 1 metro do eixo da pista de
rolamento.

Figura 1 - Planta de localização (adaptado de DEER/MG
pelo autor, 2018)

O segmento com patologias situa-se nas
coordenadas UTM: Zona 23S, N 7.584.747, E
673.704, em um trecho que tangencia o rio
Paraibuna por uma extensão de 300 metros a
uma distância média de 15 metros entre eixo da
pista e margem do curso d’água, conforme
ilustrado na Figura 2.

Figura 3 - Abatimento na pista de rolamento (o autor,
2017)

Conforme evidenciado nas Figuras 3 e 4, a
área do abatimento foi isolada através de
sinalização por não estar apta para trafego,
sendo que o fluxo de veículos neste seguimento
fica concentrado apenas em uma faixa de
rolamento.

Figura 4 – Sinalização para desvio do tráfego (o autor,
2017)

A vegetação nas margens do rio Paraibuna
neste segmento é composta por espécies
rasteiras e por bambus, de pequeno porte, como
evidenciado na Figura 5, não caracterizando
espécies robustas o suficiente para causar
sobrecargas extras no talude, sendo descartada
esta hipótese as possíveis causas do
rompimento do maciço.

completo do local, como a disposição de áreas
construídas, cristas, fundos de talvegues,
bueiros, ocorrência de nascentes, postes e torres
de eletricidade, etc. No ponto do abatimento foi
cadastrada a trinca de ruptura, para
determinação
do
maciço
que
estava
desprendendo do corpo do aterro, que servirá
como base para determinação da superfície de
ruptura nas análises de estabilidade global do
talude.
Como o talude está próximo ao rio, foi
necessária a realização de serviços de
batimetria, que consiste na modelagem do
relevo no fundo do curso d’água, o qual é
agregado
ao
levantamento
topográfico,
formando uma modelagem única do terreno,
conforme ilustrado na Figura 6.

Figura 5 - Vegetação nas margens do rio Paraibuna (o
autor, 2018)
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CARACTERIZAÇÃO TOPOGRÁFICA E
GEOTÉCNICA DO LOCAL

3.1 Topografia
O levantamento planialtimétrico da área
cadastrou todas as incidências de interesse do
local e balizou-se nas premissas do Manual
Técnico do DEER/MG (2013), possibilitando a
criação do Modelo Digital de Terreno (MDT),
devidamente georreferenciado por equipamento
de precisão. Foi cadastrada uma área de cerca
de 32000 m2 para possibilitar o entendimento

Figura 6 - Levantamento topográfico e batimétrico
(DEER/MG, 2017)

3.2 – Ensaios de Campo
Para caracterização do solo quanto a tipologia,
resistência, e posição no nível d’água foram
realizadas sondagens a percussão, as quais

seguiram as diretrizes das seguintes normas
técnicas:
- ABNT NBR 6484/2001: “Execução de
sondagens de simples reconhecimento dos
solos”.
- ABNT NBR 7250/1982: “Identificação de
Descrição de Amostras de Solos Obtidas em
Sondagens de Simples Reconhecimento dos
Solos”.
A campanha consistiu em 5 furos de
sondagem SPT, que totalizaram 69,92 metros
de perfuração, conforme detalhado na Tabela 1.

O perfil geológico-geotécnico foi gerado a
partir da sondagens SP02, SP04 E SP05,
adotando como critério para determinação das
camadas a granulometria (argiloso, siltoso ou
arenoso) e o índice de resistência a penetração
(N), em três grupos distintos: Camadas com
N(SPT) de até 10 golpes, de 11 a 20 golpes e
mais de 20 golpes, conforme esclarece o perfil
geológico-geotécnico na Figura 8.

Tabela 1 - Tabela de furos - Sondagem SPT (Torres
Geotecnia, 2017)

Sondagem a Percussão
Sondagem Profundidade (m) Nível d’água (m)
após 24 hs
SP 01
14,30
3,63
SP 02
13,27
3,65
SP 03
13,10
4,10
SP 04
13,20
4,10
SP 05
16,05
3,42
Total
69,92
-

A disposição dos furos de sondagem levaram
em consideração os pontos mais críticos do
abatimento, procurando cobrir toda a área de
interesse do estudo. Foi estabelecida uma seção
crítica do talude, utilizando como critério o
ponto extremo da trinca do abatimento, na qual
foram executadas três sondagens em linha,
conforme ilustra a Figura 7, em conformidade
com o subitem 4.3 da NBR 11682:2009, para
obtenção do perfil geológico-geotécnico.

Figura 7 - Locação das sondagens a percussão (Torres
Geotecnia, 2017)

Figura 8 - Perfil geológico-geotécnico da seção crítica
estudada (o autor, 2018)

Percebe-se na Figura 8 que a sondagem SP04
está muito distante da margem do rio (8
metros), de forma que o perfil fique extrapolado
nas extremidades, tendo que inferir uma faixa
muito extensa de solo, gerando incertezas na
caracterização do maciço.
O perfil geológico-geotécnico indica a presença
de:
- Uma camada de aterro/aluvião, com espessura
média de 3,20 metros, composta de argila
siltosa, consistência média, com índice de
resistência a penetração médio de 7 golpes;
- logo abaixo uma camada de silte argiloarenoso em forma de uma “lente”, caracterizado
como solo residual maduro, de consistência rija,
com índice de resistência a penetração médio de
15 golpes, com espessura de cerca de 1,7
metros;
- adiante segue uma camada de solo residual
composto de silte argilo-arenoso, com espessura
média de 2,1 metros, de consistência média,
com índice de resistência a penetração médio de
7 golpes;

- mais profundamente uma camada de silte
arenoso, com veios de alteração de rocha, não
plástico, de consistência compacta a muito
compacta e N(SPT) médio de 36 golpes.
A posição do nível d’água medido nas
sondagens SP02, SP04 e SP05 foram de 3,65m,
4,10m e 3,42m, respectivamente.
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PARÂMETROS GEOTÉCNICOS:

Os parâmetros geotécnicos iniciais, coesão,
ângulo de atrito e peso especifico do solo foram
obtidos a partir dos N(SPTs) das camadas,
fundamentadas em correlações consagradas que
são vastamente utilizadas para projetos
geotécnicos básicos.
O ângulo de atrito do solo (Ø) foi obtido
através da equação de Kishida (1967) onde:

  20 N SPT +15

eq. 1

Com base na equação acima, foi obtido os
seguintes valores de ângulo de atrito das
camadas:
Tabela 2 - Ângulos de atrito obtidos através de
correlações

Camada
1
2
3
4

NSPT (médio)
7
15
7
36

Ø (°)
26
32
26
41

Godoy (1972) propôs valores de peso
especifico de solos argilosos e arenosos,
conforme tabelas 3 e 4 a seguir, nas quais foram
obtidos os parâmetros para os solos em estudo:
Tabela 3 - Peso Específico de solos argilosos Correlações empíricas, uso limitado a estudos
preliminares (Godoy, 1972)

N (Golpes)

Consistência

Peso Específico
(KN/m3)

≤2
3-5
6 - 10
11 - 19
≥ 20

Muito Mole
Mole
Média
Rija
Dura

13
15
17
19
21

Tabela 4 - Peso Específico de solos arenosos Correlações empíricas, uso limitado a estudos
preliminares (Godoy, 1972)

Peso Específico (KN/m3)
N
Consistência Areia
(Golpes)
Úmida Saturada
seca

<5
5-8
9 - 18

Fofa
Pouco
Compacta
Medianamente
compacta

19 - 40
Compacta
>40 Muito Compacta

16
16

18
18

19
19

17

19

20

18
18

20
20

21
21

Através das tabelas acima, foram obtidos os
seguintes valores para peso especifico das
camadas:
Tabela 5 - Peso específico das camadas

Camada

NSPT (médio)

1
2
3
4

7
15
7
36

Peso Específico
(KN/m3)
17
19
17
21

Terzaghi e Peck (1948) propuseram uma
correlação entre o N(SPT) e a coesão para solos
coesivos (Tabela 6), os quais serviram como
referencia para determinação dos parametros de
coesão das camadas do solo.
Tabela 6 - Correlações da coesão não drenada com o
ensaio SPT de Terzaghi e Peck (1948) apud Bowles
(1997)

Solos Coesivos
NSPT
<2
2-4
4–8
8 – 15
15 – 30
> 30

Cu (kPa)
< 12,5
12,5 – 25,0
25,0 – 50,0
50,0 – 100,0
100,0 – 200,0
> 200

Foram feitas ponderações levando
consideração a não confiabilidade
correlações empíricas para determinação
parâmetros do solo, e foram obtidos
seguintes valores de coesão:

em
de
dos
os

Tabela 7 - Coesão das camadas

Camada
1
2
3
4

NSPT (médio)
7
15
7
36

C (KPa)
9
25
12
36
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ANÁLISES DE ESTABILIDADE

Como o talude apresenta a trinca de ruptura
definida, será adotada a técnica de retroanálise,
que é habilitada pela NBR 11682:2009.

As análises de estabilidade foram elaboradas
com auxílio da ferramenta computacional da
RocScience Suite, que é tradicional em
elaboração de softwares para analises
geotécnicas. O Software utilizado foi o Slide
7.0, integrante do pacote RocScience Suite que
tem por finalidade simular análise de
estabilidade 2D através do método de equilíbrio
limite. O programa permite adoção de diversos
métodos de cálculo simultaneamente (entre eles
Bishop, Jambu simplificado e corrigido,
Morgenstern & Price, Spencer, entre outros) e
modelos de comportamento do solo (MohrCoulomb, Hoek-Brown, Hyperbolic, BartonBandis, Power Curve, entre outros) analisando
diversas superfícies e apresentando a que possui
menor fator de segurança (mais crítica).
As análises de estabilidade foram elaboradas
pelos métodos de Bishop Simplificado, Jambu
Corrigido e Morgenstern & Price, sendo o
último adotado para apresentação dos resultados
deste estudo.

5.2 – Retroanálise
Foram ajustados os parametros do aterro, já que
o mesmo pode sofrer influencias durante todo
processo construtivo, encontrando os seguintes
valores:
Ângulo de atrito: 20°;
Coesão: 3 KPa
Peso Específico: 17 KN/m3
Obs.: os parametros das demais camadas
permaceram inalterados
A retroanálise tentou reproduzir a condição
real do campo, pois no software modelou-se o
ponto exato do rompimento (região da trinca de
tração identificada em campo) que foi
cadastrado pela topografia, deixando as análises
determinarem qual seria a superficie mais
adequada para se obter um coeficiente de
segurança próximo de 1, conforme evidenciado
na Figura 10.

5.1 – Análise inicial
Foi verificada a estabilidade do talude com os
parâmetros obtidos através das correlações
acima mencionadas e esperava-se um fator de
segurança bem próximo da unidade, já que o
talude se encontra rompido, mas não foi o
ocorrido. A Figura 9 demonstra um fator de
segurança de 1.764, o que evidencia que os
parâmetros precisam de ajustes para se obter um
modelo geotécnico mais fidedigno com a
realidade.
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Figura 10 - Retroanálise pelo método de MorgensternPrice (o autor, 2018)
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5.3 – Proposta de solução
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Figura 9 - Análise de estabilidade simulando os
parâmetros atuais do solo (o autor, 2018)
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Foi proposta uma solução que atendesse o
quesito da estabilidade global do talude, que
fosse exequível e viável do ponto de vista
ambiental.
A NBR 11682:2009 preconiza no subitem
7.3.7 que o fator de segurança de projeto pode
variar em função da situação potencial de
50

45
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ruptura do talude, no tocante a risco de perda de
vidas humanas e possibilidade de danos ao meio
ambiente. Através da metodologia proposta pela
norma foi determinado o fator de segurança
adequado para a situação, através dos níveis de
segurança que devem ser atribuidos as
necessidades do local, a saber:
Safety Factor
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16.5
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- Nível de segurança desejado quanto a perdas
de vidas humanas: (Médio), pelo fato de ser
uma rodovia de trafego moderado;
- Nível de segurança desejado contra danos
materiais e ambientais: (Alto), atribuido pelo
fato da intervenção estar próximo ao curso
d’água, e que um rompimento pode acarretar
sérios danos ambientais, como assoreamento do
rio.
Dispondo destes níveis de segurança é
possível determinar através da tabela 3 da NBR
11682:2009 que o fator de segurança mínimo
recomendado para esta situação é de 1,5 para
estabilidade interna e externa do maciço, o qual
será adotado para avaliação da proposta de
solução a seguir.
A alternativa sugerida foi a implantação de
uma contenção em gabião caixa na margem do
rio, pois é um elemento robusto, drenante e que
apresenta pouco impacto ambiental durante a
execução. Aliada a contenção, foi substituido o
maçico comprometido, com implantação de um
novo aterro controlado, os quais foram
estimados
empiricamente
os
seguintes
parametros:

W
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-10

Ângulo de atrito: 25°;
Coesão: 8 KPa
Peso Específico: 20 KN/m3
Conforme exibido na Figura 11, foram
atribuidas
sobrecargas
uniformemente
distribuidas de 25 KPa na pista de rolamento,
em função carga exercida pelos veículos e
20KPa em toda a superficie do talude arrimado,
em atendimento ao subitem 7.3.3 da NBR
11682:2009. Foi obtido um fator de segurança
de 1,816 contra ruptura global do talude,
comprovando que a solução é adequada para a
situação.
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Figura 11 - Proposta de solução com contenção em
gabião caixa, pela análise de Morgenstern & Price (o
autor, 2018)
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CONCLUSÃO

Foi comprovada a imprecisão das correlações
empíricas para obtenção de parâmetros
geotécnicos, visto que apresentou um fator de
segurança de 1.764 em um ponto do talude que
já estava abatido, que deveria apresentar um
fator de segurança próximo de 1. A despeito
disso, a sondagem SPT continua sendo uma
aliada para criação de perfis geológicosgeotécnicos, pela capacidade de fornecer
características do solo de todas as camadas por
ela alcançada.
A proposta de solução em gabião caixa, com
substituição da camada de solo abatida
apresentou resultados satisfatórios quanto a
ruptura global, conferindo um fator de
segurança de 1.816 pelo método de
Morgenstern & Price, revelando ser uma
alternativa viável técnica e economicamente
para contenções em locais próximos a cursos
d´água, devido os gabiões serem dispositivos
robustos, que aceitam deformações e serem
estruturas drenantes e de baixo impacto
ambiental. Deve-se salientar que não foi objeto
deste estudo verificar a estabilidade estrutural
do gabião (verificação quanto ao tombamento,
deslizamento da base e capacidade de carga da
fundação), mas que estas análises são
imperativas em projetos de contenções.
Ademais, conclui-se que a sondagem a
percussão é uma ferramenta excepcional para
embasamento de um projeto básico de

50

engenharia geotécnica, sendo que um projeto
executivo necessita dispor de ensaios e estudos
complementares para enriquecer a campanha de
investigação, no sentido de diminuir incertezas
e assegurar uma proposta mais segura e
econômica.
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