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RESUMO 

 

 

Os estudos sobre estabilidade de taludes é de suma importância, tanto para as áreas da 

construção civil quanto para a mineração, uma vez que as consequências causadas pelas 

rupturas em taludes são muitas das vezes inestimáveis. Este presente trabalho apresenta três 

análises paramétricas de estabilidades de taludes, sendo duas dessas análises realizadas em um 

perfil de uma mina de bauxita em desenvolvimento, com bancadas de diferentes tamanhos e a 

outra para uma mina com taludes de 2 metros de altura. Os cálculos de fator de segurança 

foram realizados com a utilização de um software de análise de estabilidade chamado 

GeoStudio e também com a utilização da equação clássica para casos de rupturas planares. 

Observou-se que para o perfil estudado, para as condições de um solo saturado onde o ângulo 

de atrito é zero e para uma inclinação de talude de 45° a coesão mínima exigida para que não 

ocorra ruptura é de 14 KPa. E para uma mina em estágio inicial, onde as bancadas apresentam 

2 metros de altura com inclinação de 35°, para um solo saturado a coesão mínima exigida 

para que não ocorra ruptura é de 18 KPa. 

Palavras-chave: Estabilidade de talude. Fator de segurança. Ruptura. 
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ABSTRACT 

 

 

 

Studies about slope stability are of paramount importance both for the áreas of construction as 

for mining, since the consequences caused by ruptures in slopes are many times invaluable. 

This presente work presents three parametric analysis of estability of slopes, with two of these 

analyzes on a profile of a bauxite mine in development with stands of diferente sizes and the 

other to a mine with a slope of 2 meters tall. The safety fatctor calculatios were carried out 

using an analysis software called GeoStudio and by the classical equation for cases of planar 

ruptures too. It was observed that for the profile studied, for a saturated soil conditions where 

the friction angle is zero and slope to slope of 45°, the minimum required cohesion for the 

rupture doesn’t  occur is 14 KPa. And for a mine in inicial stage, where the stands have 2 

meters tall with na inclination of 35° for a saturated soil, the minimum required cohesion for 

the rupture doesn’t occur is 18 KPa. 

Key words: Slope stability. Safety factor. Rupture. 
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1. Introdução 

 

 

 Ao longo de toda a história da humanidade, seja na área da construção civil ou da 

mineração, foram construídas diversas obras onde pode-se observar a presença de taludes, 

sendo estes naturais ou de escavação em rocha ou solo. 

 Com o avanço da ciência e da tecnologia, estudos mais aprofundados foram realizados 

acerca da analise de estabilidade de taludes, contando atualmente com o auxílio de softwares 

para esses trabalhos. Estudos desse gênero são de extrema importância uma vez que as 

consequências causadas por ruptura em taludes são muitas das vezes inestimáveis. 

 A análise de estabilidade deve ser feita em qualquer obra onde há a presença de 

taludes, como por exemplo em barragens de contenção de rejeitos, barragens de usinas 

hidrelétricas, cortes de estradas ou rodovias e na mineração, sendo que o talude é o principal 

componente em uma mina a céu aberto. 

 Mesmo com um avanço significativo nos estudos de engenharia de taludes, ainda 

ocorrem diversos casos de ruptura com perdas significativas de vidas e equipamentos. Uma 

ruptura de talude em uma mina, pode causar consequências que englobam segurança, fatores 

sociais, econômicos e ambientais. Dentre as consequências estão perdas de vidas ou invalidez, 

danos econômicos para os trabalhadores, perda de credibilidade da corporação tanto da parte 

de acionistas como da sociedade em geral, perda de equipamentos, custos adicionais com 

limpeza, interrupção das operações, perda de minério entre outros prejuízos, reforçando assim 

a necessidade de uma atenção especial para uma análise de estabilidade confiável para que 

tais riscos sejam evitados. 

 Os dados que serão analisados referem-se a taludes de corte, em minas de bauxita no 

munícipio de Poços de Caldas-MG. 
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2.  Objetivo 

 

2.1. Objetivo Geral 

 

Este trabalho tem como objetivo realizar estudo de análise de estabilidade de taludes 

de escavação em minas de bauxita. 

 

  

2.2. Objetivos específicos 

 

Realizar revisão bibliográfica. 

Caracterizar o material de estudo. 

Gerar um perfil do talude estudado. 

Realizar análises de estabilidade. 
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3. Revisão Bibliográfica 

 

 

3.1.Tipos de Escorregamentos 

 

 

Escorregamentos são movimentos de massa, geralmente rápidos e com volumes bem 

definidos, onde o centro de gravidade é deslocado para baixo e para fora do talude. A 

velocidade de avanço de um escorregamento cresce mais ou menos rapidamente, de quase 

zero a pelo menos 0,30 m por hora (TERZAGHI, 1950). Velocidades maiores também podem 

ser atingidas. 

Para a ocorrência de um escorregamento é necessário que a relação entre resistência média 

ao cisalhamento do solo e as tensões médias na superfície potencial de movimentação 

decresçam de tal forma a serem menor que 1, de tal forma que as tensões na superfície sejam 

maiores que a resistência ao cisalhamento (GUIDICINI; NIEBLE, 1983). 

Dentre os principais escorregamentos ocorridos em solos têm-se os escorregamentos 

rotacionais e os escorregamentos translacionais. 

A análise utilizada para escorregamentos rotacionais se da através da separação de uma 

determinada massa de material do terreno, onde, de um lado a delimitação é feita pelo talude e 

o outro lado por uma superfície continua de ruptura, realizando assim a analise de estabilidade 

dessa cunha (GUIDICINI; NIEBLE, 1983). 

A forma e a posição da superfície de ruptura são influenciadas pela distribuição de 

pressões neutras e pelas variações de resistência ao cisalhamento dentro da massa de terreno. 

A superfície desse tipo de escorregamento que mais se aproxima da realidade é em forma de 

arco de circunferência ou cilíndrica e ocorre para materiais coesos (GUIDICINI; NIEBLE, 

1983). 

Os movimentos translacionais apresentam o plano de movimentação condicionado por 

anisotropias presentes nas massas de solo ou rocha. Esse tipo de movimento pode ocorrer em 

grandes extensões, podendo atingir centenas de metros (GUIDICINI; NIEBLE, 1983). 

Os movimentos translacionais em solo ocorrem em superfícies sendo que a massa em 

movimento apresenta geralmente forma tabular. Os movimentos apresentam alta velocidade e 
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ocorrem em curtos períodos de tempo e causam grande destruição. Este movimento ao 

contrário do rotacional ocorre principalmente em materiais que apresentam baixa coesão 

(GUIDICINI; NIEBLE, 1983). 

Movimentos translacionais em solo ocorrem geralmente no manto de alteração ou 

regolito, onde a espessura é determinada pela natureza da rocha, condições climáticas, 

drenagem e inclinação dos taludes (GUIDICINI; NIEBLE, 1983). 

 

 

3.2. Fenômenos que Conduzem a Escorregamentos 

 

 

As causas dos escorregamentos podem ser classificadas de duas formas, sendo estas, 

causas externas e causas internas. Esta última refere-se a uma ruptura em uma superfície onde 

não ocorreu nenhuma alteração, como mudança na inclinação do talude ou algum tipo de 

escavação que altere os parâmetros originais do talude. Porém para que ocorra a ruptura é 

necessário que haja uma diminuição da resistência ao cisalhamento do material, que pode ser 

explicada pelo intemperismo, diminuição da coesão do material e aumento da pressão 

hidrostática (TERZAGHI, 1950). 

Em contrapartida as causas externas são por alterações na superfície de ruptura 

responsáveis por gerar um aumento das tensões ao cisalhamento sem que ocorra um aumento 

da resistência ao cisalhamento, resultando assim em uma ruptura (TERZAGHI, 1950). 

Ao se realizar um corte excessivo no pé do talude ou ao se sobrecarregar o bordo 

superior do mesmo, com qualquer tipo de material, ocorre um aumento das tensões ao 

cisalhamento, e assim quando esta tensão aumentar ao ponto de ser igual à resistência ao 

cisalhamento ocorrerá o escorregamento de material (TERZAGHI, 1950). 

Com relação ao efeito lubrificante da água causado por chuvas torrenciais, pode-se 

dizer que este afetará a estabilidade do talude de varias maneiras, como a perda de coesão do 

solo e o aumento da superfície piezométrica sendo que esta última causa um aumento das 

pressões hidrostáticas diminuindo assim a resistência ao cisalhamento (TERZAGHI, 1950). 

 

 

3.3.Critérios de Ruptura 
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O critério de ruptura que será utilizado nas análises refere-se a Mohr Coulomb, 

fundamentado na análise do “equilíbrio limite”. 

O critério de Coulomb pode ser expresso da seguinte forma: “não há ruptura se a tensão 

de cisalhamento não ultrapassar um valor dado pela expressão c + f.σ, sendo c e f constantes 

do material e σ tensão normal existente no plano de cisalhamento” (PINTO,2006). O 

parâmetro c refere-se a coesão do material, enquanto que f ao coeficiente de atrito interno, 

representado também pela tangente de um ângulo designado ângulo de atrito interno. Esses 

parâmetros estão representados na figura 1 (a) 

O critério de Mohr pode ser expresso da seguinte forma: “não há ruptura enquanto o 

círculo representativo do estado das tensões se encontrar no interior de uma curva, que é a 

envoltória dos círculos relativos ao estado de ruptura, observados experimentalmente para o 

material” (PINTO,2006). Na figura 1 (b) pode-se observar a envoltória de Mohr, onde A 

indica uma possível ruptura uma vez que a circulo de tensão tangencia a envoltória de 

resistência e B não indica nenhum estado de ruptura. 

 

 

                  Figura 1: Representação dos parâmetros do material e envoltória de Mohr. 

        Fonte: Pinto (2006, p. 251).  

 

Fazendo-se uma reta como a envoltória de Mohr, seu critério de resistência fica 

análogo ao de Coulomb, justificando a expressão critério de Mohr-Coulomb (PINTO, 2006). 
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3.4.Solos Residuais 

 

 

Os solos residuais são caracterizados pela sua heterogeneidade, tornando difícil o 

estudo de suas características por meio de ensaios de laboratório porem, a diferença das 

amostras não interfere nos resultados e a probabilidade delas possuírem as mesmas 

características é igual (PINTO, 2006). 

Os solos residuais são geralmente cimentados e se estiverem acima do nível da água 

são considerados solos não saturados. Outra importante característica desse tipo de solo é sua 

anisotropia (PINTO, 2006). 

 

 

3.5.Solos não Saturados 

 

 

Os solos não saturados apresentam um comportamento diferente uma vez que parte dos 

vazios é ocupado por água e parte por ar. A presença desses dois fluidos diferentes gera uma 

pressão chamada de sucção, determinada pela diferença entre as duas pressões (ar e água). 

 Devido a presença de duas pressões distintas não é possível aplicar a equação de 

Terzaghi, na qual a tensão efetiva é igual a tensão total menos a tensão neutra uma vez que 

existe duas pressões diferentes (PINTO, 2006). 

O estudo e entendimento da sucção apresentada em solos não saturados é possível através 

da combinação de duas componentes, sendo uma matricial e outra osmótica. A componente 

matricial é função das forças capilares e de adsorção, e a osmótica das interações moleculares 

da água com os solutos (FREIRE, 1995). 

A importância de cada componente no comportamento do solo é discutível, não havendo 

um consenso entre os pesquisadores da área. 

Com relação à sucção matricial um modelo é apresentado para a ilustrar a ação dessa 

componente por Cruz (1994). O modelo sugere que ao se mergulhar totalmente um material 

poroso deixando-o saturado, ao ser erguido a uma altura qualquer do nível da água, parte da 

água contida entre os poros cairá devido a ação da gravidade, essa água denomina-se água 

livre. O restante da água ficará retida entre os poros devido aos efeitos capilares e apresentará 
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uma pressão inferior à pressão atmosférica (CRUZ, 1994 apud FREIRE 1995, p. 33). A figura 

2 apresentada a seguir ilustra a situação da água presa no solo. 

 

 

       Figura 2- Água presa no solo. 

       Fonte: Freire (1995, p. 33).  

 

 

3.6. Análise de Estabilidade 

 

 

A análise de estabilidade de taludes é feita através do método do equilíbrio-limite. Para a 

utilização desse método o material dever possuir um comportamento rígido-plástico, as 

equações de equilíbrio estático devem ser válidas até a iminência da ruptura apesar de o 

processo ser dinâmico e o coeficiente de segurança (F) constante ao longo da linha de ruptura 

(MASSAD, 2003) 

O método de equilíbrio-limite apresenta diversas variações como o círculo de atrito, 

método das cunhas e método sueco, sendo este último dividido ainda em método de Fellenius, 

método de Bishop Simplificado e método de Morgenstern-Price. 
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Tanto para o método de Fellenius quanto para o método de Bishop simplificado, admite-se 

que a linha de ruptura seja uma circunferência e a massa de solo é subdividida em fatias ou 

lamelas (MASSAD, 2003).  

O coeficiente de segurança obtido pelos métodos de Fellenius e Bishop Simplificado, 

associado ao arco de circunferência em análise, e da linha potencial de ruptura é dado pela 

equação 1, apresentada por Massad (2003): 

 

  
              

         
       (1)      

 

Onde,  

N é a força normal (“efetiva”) atuante na base da lamela, 

P é o peso da lamela, 

   é o comprimento da base da lamela, 

c’ é a coesão do material, 

Ф é o ângulo de atrito do material. 

 

 No caso de ruptura em superfícies não circulares, tem-se o método de Jambu, o qual 

pode ser dividido em simplificado e generalizado. 

 O método de Jambu generalizado, trata-se de um método bastante rigoroso, que 

considera e satisfaz a todas as equações de equilíbrio. Nesse método subdivide-se a massa de 

solo em fatias infinitesimais e o equilíbrio de forças e momentos é realizado em cada fatia 

(GESRCOVICH, 2012). 

 O fator de segurança definido por Jambu, apresentado na equação 2, é definido através 

da utilização do equilíbrio das forças horizontais como critério de estabilidade para toda a 

massa(GERSCOVICH, 2012), e os esforços atuantes na fatia podem ser vistos na figura 3. 
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                                 Figura 3- Esforços na fatia - método de Jambu generalizado. 

                                 Fonte: GEORSCOVICH (2012, P. 135). 

 

    
  [   (

    

 
  )    ]

    [           ]

 

  
       (2) 

 

 Com o objetivo de simplificar os cálculos e a dependência dos recursos 

computacionais, foi criado o método de Jambu simplificado. 

 Este método é aplicado em taludes homogêneos, como apresentado na figura 4, e não 

fornece bons resultados para superfícies em forma de cunha. Um fator de correção (f0), 

definido a partir de comparações entre FS obtidos pelos métodos simplificado e generalizado, 

é utilizado para que os efeitos das forças cisalhantes interlamelares sejam incorporados ao 

cálculo, obtendo um fator de segurança definido pela equação 3 (GEORSCOVICH, 2012). 
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                Figura 4- Geometria do método de Jambu simplificado. 

               Fonte: GEOSCOVICH (2012, P. 137). 

 

 

    
 

{             }

  

          
       (3) 

 

Além dos métodos de Jambu apresentados acima, tem-se o cálculo do fator de 

segurança para taludes de encostas naturais caracterizados pela sua grande extensão e pela 

reduzida espessura do manto de solo, de alguns metros (MASSAD, 2003). A ruptura 

apresentada nesse caso é do tipo planar, apresentando uma linha crítica entre o solo e o 

terreno firme, podendo ser este um rocha intacta ou alterada por exemplo. O cálculo desse 

tipo de ruptura é apresentado pela equação clássica 4 (MASSAD, 2003). 

 

    
                    

           
       (4) 

 

Onde, 
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C’ é a coesão do material de estudo, 

γ é o peso específico do material, 

H é a altura do talude estudado, 

α é a inclinação do talude, 

u é poro- pressão, 

Ф é o ângulo de atrito do material 

 

 

3.7. Análise de Estabilidade de Taludes em Mina de bauxita 

 

 

3.7.1.  Situação Geográfica 

 

 

A jazida de bauxita, objeto deste estudo, situa-se no interior do Planalto de Poços de 

Caldas, representado na figura 5, na divisa entre os estados de Minas Gerais e São Paulo 

(PARISI, 1988). 

 

 

                                                 Figura 5-Mapa geológico do maciço alcalino de Poços de Caldas. 

             Fonte: PARISI (1988, p. 663). 
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3.7.2. Clima e Fisiografia 

 

 

O clima da região é temperado com alternância de períodos chuvosos e secos no 

inverno. 

O relevo é típico da caldeira vulcânica da qual originou-se o planalto de Poços de 

Caldas, com um anel circular de aproximadamente 30 km de diâmetro e cotas máxima de 

1600 m e cotas médias entre 1200 a 1400 m (PARISI, 1988). 

Na parte sul inicia-se os sistemas de drenagem do planalto, onde vários córregos se 

unem para formar o Ribeirão das Antas, principal curso de água local. 

O interior do planalto é constituído por campos nativos e estreitas faixas de matas 

ciliares ao longo dos cursos de água (PARISI, 1988). 

 

 

3.7.3. Geologia Regional 

 

 

O maciço alcalino de Poços de Caldas apresenta uma área de 800 km², formando 

assim um dos maiores complexos do mundo, exclusivamente com rochas nefelínicas 

(PARISI, 1988). 

O maciço é formado por rochas nefelínicas, tinguaitos e foiaitos, com rochas 

anteriores a intrusão em seu interior. O maciço encontra-se entre a formação de granito e 

gnaisse (PARISI, 1988). 

 

 

3.7.4. Descrição dos Jazimentos 

 

 

A bauxita de Poços de Caldas ocorre em superfície, apresentando finas camadas de 

solo. A espessura dos corpos mineralizados podem variar de poucos centímetros até 20 metros 

ou mais, sendo a média de 2 metros para minas menos espessas. e 4 metros para as mais 

profundas (PARISI, 1988). 
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As jazidas podem ser classificadas de duas formas, jazidas de campo e as jazidas de 

serra. 

As jazidas de serra, apresentada na figura 6, se encontram nas altitudes mais elevadas 

do planalto, localizadas no anel circular. A espessura dos corpos mineralizados dessas jazidas 

são maiores e a qualidade do minério superior ao das jazidas de campo, esse fatos podem ser 

explicados pela ação da lixiviação mais intensa provocada por águas de percolação, 

promovendo assim uma drenagem mais ativa (PARISI, 1988). 

 

 

                                       Figura 6- Perfil da jazida de serra. 

            Fonte: PARISI (1988, p. 664). 

 

As jazidas de campo, referente a figura 7, localizam-se no interior do planalto, onde a 

topografia é mais suave, apresentam em menor espessura e elevado teor de sílica reativa, 

tornando a qualidade do minério inferior ao de serra. O substrato dessas jazidas geralmente é 

argiloso e o contato entre a bauxita e a argila é gradacional, enquanto que nas jazidas de serra 

o substrato é rochoso (PARISI, 1988). 
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             Figura 7- Perfil da jazida de campo. 

              Fonte: PARISI (1988, p. 665). 

 

Ambas as jazidas apresentam em sua superfície uma camada de cascalho ou bauxita 

nodular, e logo abaixo apresentam-se de forma mais macia, porosa, com aspecto terroso e 

friável (PARISI, 1988). 

 

 

3.7.5. Gênese dos Depósitos 

 

 

A bauxita é o produto final de um processo de intemperismo atuante sobre rochas 

alcalinas. 

 

 

3.8. Resistência dos Solos não Saturados 

 

 

Ao se realizar um ensaio triaxial não drenado, UU para argilas não saturadas obtem-se um 

gráfico apresentado na figura abaixo, de pressão neutra nos corpos de prova em função da 

pressão confinante aplicada (PINTO, 2006). 
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       Figura 8: Gráfico de pressão neutra em função de pressão confinante e envoltória de resistência. 

       Fonte: PINTO (2006, p. 336). 

 

 Durante os ensaios, o ar se comprime e o grau de saturação aumenta com o aumento 

da pressão. Conforme o ar se dissolve na água o grau de saturação aumenta, assim para 

acréscimos maiores de pressões confinantes, maior será o acréscimo de pressão neutra até o 

solo ficar saturado, como pode ser observado no ponto D (Pinto, 2006). 

 O comentário acima pode ser observado também na envoltória de resistência (b), onde 

a partir do ponto D a envoltória torna-se uma reta, indicando que a resistência não varia mais 

com o aumento da pressão confinante. 

 

 

3.9.  Caracterização do material de estudo 

 

 

 É apresentado na tabela 1 a caracterização química de uma mina de bauxita localizada 

no município de Poços de Caldas, onde são apresentados os teores de alumina e sílica de 24 

amostras, assim como sua caracterização física em termos de umidade e massa específica “in 

situ”. 
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                         Tabela 1- Caracterização química e física do material de estudo. 

Furo Al (%) Si (%) 
Umidade 

(%) 
Densidade Úmida 

(g/cm3) 

1 47,89 1,5 19,0 2,05 

2 47,62 1,36 20,0 2,10 

3 48,36 1,2 19,2 2,00 

4 46,9 2,05 23,1 1,87 

5 46,8 2,04 23,2 1,89 

6 47,7 1,67 25,0 1,80 

7 46,24 1,94 24,0 1,69 

8 47,65 1,03 21,7 1,88 

9 46,98 1,35 21,9 1,91 

10 47,31 2,12 21,9 1,51 

11 46,77 1,22 22,3 1,64 

12 46,23 1,05 23,9 1,64 

13 44,11 1,84 24,7 1,85 

14 44,24 1,02 27,1 1,81 

15 40,23 3,48 25,5 1,94 

16 42,84 2,83 26,4 1,77 

17 43,97 1,38 26,2 2,06 

18 41,77 2,59 26,7 1,79 

19 44,04 1,51 28,1 1,87 

20 48,52 0,78 28,9 1,83 

21 46,05 0,97 26,9 1,96 

22 43,97 1,14 26,0 1,72 

23 48,12 1,16 26,2 1,70 

24 43,97 2,78 28,4 1,76 

Média 45,76 1,67 24,4 1,83 
 

Fonte: Elaboração própria. 
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4. Materiais e Métodos 

 

 

 A metodologia do trabalho constou primeiramente da realização de uma revisão 

bibliográfica referente ao tema, posteriormente um levantamento de dados a respeito da mina 

estudada, como a geometria e topografia dos taludes. E ainda outros parâmetros necessários 

para a continuidade do estudo.  

 Ensaios de campo e laboratório físicos e mecânicos dos materiais foram avaliados  

para a obtenção de parâmetros físicos e mecânicos do material, como índice de vazios, massa 

específica, umidade, permeabilidade, porosidade, coesão, ângulo de atrito e resistência ao 

cisalhamento. 

Após o levantamento de dados e ensaios, foram realizadas análises de estabilidade para 

obtenção de resultados dos respectivos fatores de segurança dos taludes em estudo. Os 

resultados acerca da análise de estabilidade de taludes serão obtidos através de um software 

chamado GeoStudio e de uma equação clássica para taludes de ruptura planar.  
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5. Resultados e Discussão 

 

 

5.1. Análise de Caso. 

 

 

Duas das análises referentes a este trabalho foram realizadas em uma mina de bauxita 

localizada na cidade de Divinolândia, no Distrito de Campestrinho, apresentada na figura 9. 

Com uma imagem de satélite e o auxilio do software Sketchup foi inserido as curvas 

de nível do terreno, conhecendo-se assim a topografia da mina. 

 

 

             Figura 9: Vista aérea da mina de bauxita em estudo. 

  Fonte: GOOGLEEARTH (2014). 

 

Através da topografia foi gerado um perfil da mina no AutoCad, utilizado para os 

cálculos de análise de estabilidade no software GeoStudio. Segue abaixo o perfil da mina de 

estudo. 
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              Figura 10: Perfil da mina de bauxita gerado através do software Geostudio. 

 Fonte: Elaboração própria. 

 

A camada amarela representa o minério, bauxita, e a camada verde, como observado 

em campo, representa uma camada de rocha intacta. Através dos parâmetros coesão, ângulo 

de atrito e peso específico foi realizado um estudo paramétrico deste perfil, identificando 

assim os valores de fator de segurança. 

Para este estudo foram utilizados os métodos de Bishop, Jambu e Ordinary (Fellenius) 

para a obtenção dos fatores de segurança, e o critério de Mohr Coulomb. 

É apresentado uma análise paramétrica de estabilidade para o perfil apresentado 

acima, onde variou-se o ângulo de atrito Ф de 0° até 30° com um espaçamento de 2° e a 

coesão de 20 a 200 KPa com um espaçamento de 20 KPa. O peso específico utilizado foi de 

18 KN/m³, seguindo os valores apresentados pela tabela 1. 
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Tabela 2- Análise paramétrica do fator de segurança, correlacionando os diferentes ângulos de atrito 
e coesões do material. 

Ф  0° 2° 4° 

Coesão 
(KPa) 

Fator de segurança Fator de segurança Fator de segurança 

Ordinary Bishop  Janbu Ordinary Bishop  Janbu Ordinary Bishop  Janbu 

20 1,573 1,573 1,539 1,753 1,760 1,718 1,933 1,946 1,897 

40 3,146 3,146 3,078 3,327 3,333 3,256 3,507 3,520 3,435 

60 4,719 4,719 4,619 4,900 4,906 4,797 5,080 5,093 4,976 

80 6,293 6,293 6,159 6,473 6,479 6,337 6,654 6,666 6,516 

100 7,866 7,866 7,698 8,046 8,052 7,976 8,227 8,239 8,055 

120 9,439 9,439 9,238 9,619 9,625 9,416 9,800 9,812 9,595 

140 11,012 11,012 10,777 11,192 11,198 10,956 11,373 11,385 11,134 

160 12,585 12,585 12,317 12,765 12,772 12,495 12,946 12,959 12,674 

180 14,158 14,158 13,857 14,339 14,345 14,035 14,519 14,543 14,214 

200 15,731 15,731 15,396 15,912 15,918 15,575 16,092 16,105 15,753 

 

6° 8° 10° 

Fator de segurança Fator de segurança Fator de segurança 

Ordinary Bishop  Janbu Ordinary Bishop  Janbu Ordinary Bishop  Janbu 

2,112 2,132 2,075 2,292 2,319 2,254 2,474 2,508 2,435 

3,689 3,708 3,615 3,870 3,896 3,797 4,052 4,085 3,978 

5,262 5,281 5,156 5,445 5,471 5,337 5,630 5,662 5,520 

6,835 6,854 6,695 7,018 7,044 6,876 7,203 7,235 7,059 

8,408 8,427 8,235 8,591 8,617 8,416 8,776 8,808 8,599 

9,982 10,000 9,774 10,165 10,190 9,955 10,349 10,381 10,138 

11,555 11,573 11,314 11,738 11,763 11,495 11,922 11,954 11,678 

13,128 13,147 12,854 13,311 13,336 13,035 13,496 13,527 13,217 

14,701 14,720 14,393 14,884 14,909 14,574 15,069 15,100 14,757 

16,274 16,293 15,933 16,457 16,482 16,114 16,642 16,673 16,296 

 

 

 

12° 14° 16° 

Fator de segurança Fator de segurança Fator de segurança 

Ordinary Bishop  Janbu Ordinary Bishop  Janbu Ordinary Bishop  Janbu 

2,658 2,699 2,618 2,845 2,893 2,805 3,036 3,091 2,994 

4,236 4,276 4,161 4,423 4,470 4,347 4,613 4,667 4,536 

5,814 5,853 5,706 6,001 6,047 5,891 6,191 6,244 6,080 

7,390 7,429 7,245 7,579 7,624 7,433 7,769 7,821 7,624 

8,963 9,002 8,784 9,153 9,199 8,972 9,346 9,399 9,164 

10,536 10,575 10,323 10,726 10,772 10,512 10,919 10,972 10,703 

12,110 12,148 11,863 12,299 12,345 12,051 12,493 12,545 12,242 

13,683 13,721 13,402 13,873 13,918 13,590 14,066 14,118 13,782 

15,256 15,294 14,942 15,446 15,491 15,130 15,639 15,691 15,321 

16,829 16,867 16,482 17,019 17,064 16,669 17,212 17,264 16,861 
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18° 20° 22° 

Fator de segurança Fator de segurança Fator de segurança 

Ordinary Bishop  Janbu Ordinary Bishop  Janbu Ordinary Bishop  Janbu 

3,230 3,293 3,188 3,428 3,499 3,385 3,632 3,711 3,588 

4,807 4,869 4,729 5,006 5,075 4,927 5,210 5,287 5,130 

6,385 6,446 6,273 6,584 6,652 6,471 6,787 6,863 6,673 

7,963 8,023 7,817 8,161 8,229 8,014 8,365 8,440 8,217 

9,541 9,600 9,359 9,739 9,806 9,558 9,943 10,017 9,761 

11,117 11,176 10,898 11,317 11,383 11,098 11,520 11,595 11,303 

12,690 12,749 12,438 12,891 12,958 12,637 13,098 13,172 12,842 

14,263 14,322 13,977 14,464 14,531 14,177 14,671 14,745 14,382 

15,836 15,895 15,516 16,038 16,104 15,716 16,224 16,318 15,921 

17,409 17,468 17,056 17,611 17,677 17,255 17,818 17,891 17,460 

 

24° 26° 28° 

Fator de segurança Fator de segurança Fator de segurança 

Ordinary Bishop  Janbu Ordinary Bishop  Janbu Ordinary Bishop  Janbu 

3,841 3,929 3,797 4,057 4,154 4,013 4,281 4,386 4,236 

5,419 5,504 5,339 5,635 5,729 5,554 5,589 5,961 5,777 

6,997 7,081 6,882 7,213 7,305 7,097 7,436 7,537 7,320 

8,575 8,658 8,425 8,791 8,882 8,640 9,014 9,114 8,863 

10,152 10,235 9,969 10,368 10,459 10,184 10,592 10,691 10,406 

11,730 11,812 11,513 11,946 12,036 11,727 12,170 12,268 11,950 

13,308 13,389 13,053 13,524 13,613 13,271 13,474 13,845 13,949 

14,884 14,966 14,592 15,102 15,191 14,810 15,325 15,423 15,035 

16,457 16,539 16,132 16,677 16,766 16,349 16,903 17,000 16,574 

18,030 18,112 17,671 18,250 18,339 17,889 18,477 18,575 18,114 

 

30° 

Fator de segurança 

Ordinary Bishop  Janbu 

4,513 4,628 4,467 

6,091 6,203 6,008 

7,669 7,778 7,551 

9,246 9,355 9,093 

10,824 10,932 10,637 

12,402 12,509 12,180 

13,979 14,086 13,724 

15,557 15,663 15,268 

17,135 17,241 16,808 

18,713 18,818 18,347 

 

Fonte: Elaboração própria. 
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Através dos resultados obtidos gerou-se um gráfico para visualização do 

comportamento do fator de segurança, segundo o modelo de Bishop. 

 

 

Figura 11- Gráfico do fator de segurança variando-se o ângulo de atrito para uma       

determinada coesão. 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Segundo a figura 11 é possível observar a influência da coesão e do ângulo de atrito no 

fator de segurança, e consequentemente na estabilidade. 

Para o caso de um material saturado, onde o ângulo de atrito é zero, o fator de 

segurança calculado foi de 1,5. Portanto uma coesão mínima de 20 KPa é suficiente para que 

não haja ruptura dos taludes de escavação. 

Nas figuras 12 e 13 estão representadas as superfícies de menor fator de segurança 

para a coesão máxima e mínima para o mesmo ângulo de atrito de 0°, e a massa de solo 

subdividida em fatias segundo o método de Bishop. 
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         Figura 12: Superfície de menor fator de segurança para uma coesão de 20 e um PHI de 0°. 

 Fonte: Elaboração própria. 

 

 

            Figura 13- Superfície de menor fator de segurança para uma coesão de 200 e um PHI de 0°. 

 Fonte: Elaboração própria. 

 

Nas análises apresentadas os fatores de segurança são superiores a 1,  portando não 

ocorre ruptura. 

Através dessa análise paramétrica foi possível identificar que os fatores de segurança 

mais críticos para um talude com inclinação de 45°, se dão para um solo saturado, onde o 

ângulo de atrito é zero. Dessa forma uma segunda análise foi realizada, mantendo-se o ângulo 
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de atrito constante em zero e reduzindo a sua coesão de 20 KPa para 10 KPa em intervalos de 

2KPa. 

 

              Figura 14- Gráfico do fator de segurança variando-se a coesão para um solo saturado. 

              Fonte: Elaboração própria. 

 

Através dessa análise foi possível observar que para um solo saturado, o limite de 

ruptura será atingido em uma coesão entre 12 KPa e 14 KPa. Assim uma coesão mínima de 

14 KPa deve ser atendida para que não haja ruptura. A figura 15 representa a superfície de 

ruptura de menor fator de segurança para a coesão de 13KPa, com um fator de 1,0. 

 

               Figura 15- Superfície de menor fator de segurança para uma coesão de 13KPa e um PHI de 0° 

  Fonte: Elaboração própria. 

 

A próxima análise realizada consistiu em um estudo paramétrico para um solo 

saturado, no qual manteve-se o ângulo de atrito zero e variou-se a inclinação do talude de 20° 
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a 70° em intervalos de 5° para as coesões identificadas como críticas para a ruptura do talude. 

As coesões utilizadas variaram de 10 KPa a 20 KPa em intervalos de 2 KPa. Para essa análise 

foi utiliza a equação 4 clássica para o fator de segurança em taludes naturais para ruptura do 

tipo translacional. 

 

Figura 16- Gráfico do fator de segurança variando-se a coesão e a inclinação para um solo   

saturado. 

 Fonte: Elaboração própria. 

 

 Através do gráfico apresentado na figura 16 é possível identificar que para uma coesão 

constante e um ângulo de atrito zero o comportamento da curva do fator de segurança em 

função da variação da inclinação do talude é representado por uma parábola com seu ponto 

mínimo em 45°, ou seja, o menor fator de segurança para as condições descritas acima é 

atingido para um ângulo de 45° de inclinação. 
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6. Conclusão 

 

 

Pelas três análises realizadas e apresentadas no presente trabalho pode-se chegar a  

números mínimos de coesão, ângulo de atrito e inclinação dos taludes, necessários para que 

não haja ruptura dos taludes em minas de bauxita. 

Através da primeira análise paramétrica realizada com a utilização do perfil de uma 

mina de bauxita em desenvolvimento, pode-se concluir que para um solo saturado e 

inclinação de 45°, onde o ângulo de atrito é zero, uma coesão mínima de 20KPa proporciona 

um fator de segurança de 1,5, não havendo portanto a ruptura do talude em estudo. 

A segunda análise consistiu de um estudo mais criterioso com respeito a coesão do 

material, para as mesmas condições da primeira análise. Nesse estudo foi possível identificar 

exatamente a coesão mínima necessária para que haja a ruptura do talude em estudo, estando 

esta coesão entre 12KPa e 14KPa, sendo que a primeira já caracteriza a ruptura. Portanto para 

uma maior segurança de que não haverá a ruptura do talude em estudo, uma coesão de 14KPa 

é desejável, apresentando esta um fator de segurança de 1,1, caso contrário o talude estará na 

iminência de ruptura. 

Na terceira análise realizada para um talude saturado e com 2 m de altura, é possível 

constatar que uma coesão de 10 KPa não garante a condição de estabilidade para nenhuma 

inclinação de talude apresentada no presente estudo. Assim a coesão mínima aceitável para 

aceitável é de 12 KPa , porém a inclinação mínima necessária é de 20° e o fator de segurança 

é de 1,0, estando esse talude na iminência de ruptuira. 

Para uma mina tradicional de bauxita, com  lavra em encosta de morro, como é o caso 

de nossa região, a inclinação dos taludes é de aproximadamente 35°, sendo necessário 

portanto uma coesão mínima de 18 KPa para uma segurança do empreendimento. 

Observou-se nos resultados obtidos que a expressão clássica para o fator de segurança 

em taludes naturais, com camada delgada do solo e portanto ruptura do tipo translacional,  

utilizada durante a terceira análise, é aplicável para inclinações de até 45° para ângulo de 

atrito 0. Inclinações superiores apresentam valores de FS irreais, com um comportamento de 

curva antagônico ao que ocorre na realidade. 
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