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Capitulo 221- Estabilidade de talude em canais 

usando Taylor 

 

 

 

 

 

 
Collin, 1846 engenheiro francês, construindo vários canais na França 

estudou a estabilidade de taludes em argila, ficando esquecido por 70 

anos. 
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Capitulo 221- Estabilidade de talude em canais usando Taylor 

 

221.1 Introdução 

O objetivo é ensinar um método simples para achar o fator de 

segurança em taludes de rios, córregos e canais de irrigação em terra. O 

canal estado cheio e quando esvazia rapidamente, oferece problemas de 

cisalhamento principalmente no abaixamento. 

O Método de Taylor deve ser usado somente para estudos 

preliminares. 

Para isto vamos mostrar o método de Taylor, 1937 conforme 

mostrado por Palanikumar, 2013. 

O método de Taylor somente calcula o abaixamnento total e não 

parcial. Para abaixamento parcial podemos usar os gráficos de 

Morgenstern, 1963, por exemplo. 

Os vários tipos de taludes estão na Figura (221.1), onde podemos 

ver os mesmos em estrada de rodagem e ferroviás, bem como em canais e 

barragens de terra onde temos o talude montante e o de jusante. 

 
 

Figura 221.1- Tipos de taludes 
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221.2 Taylor 

O método de Taylor foi feito em 1937 e foi pensado em solos secos 

ou drenados e não com água. 

No método de Taylor temos que obedecer às seguintes condições: 

 

1. Solo tem que ser homogêneo. (mesmo que não for homogêneo 

podemos transformá-lo, fazendo média ponderada da coesão, do 

peso específico e tan φ do ângulo de atrito) 

2. Geometria simples 

3. Ruptura circular 

4. Calculamos o fator de estabilidade de Taylor:  Sn. 

No método de Taylor a ruptura pode ser feita de 3 maneiras básicas 

conforme Figura (221.1): no pé do latude, no meio do talude ou até 

camada rígida mais profunda. 

 

 
 

Figura 221.1- Os 3 casos de ruptura de Taylor 

 

Conforme Fiori e Carmigiani, 2009 existe duas zonas específicas no 

gráfico do Método de Taylor, sendo uma quando o ângulo do talude é 

maior que 53⁰ e para quando é menor que 53⁰ e neste caso, sempre a 

ruptura será circular e se dará no pé do talude. 

A zona B é quando o  ângulo do talude é menor que 53⁰ e neste 

caso, temos três situações: 

Caso 1-: quando o corte do talude é no pe 

Caso 2-  quando a ruptura atinge a area  da ruptura rígida do 

talude 

Caso 3-quando o circulo passa pelo pé do talude, mas também não 

passa abaixo da altura do talude. 
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A Figura (221.2) é a base do método de Taylor. 

 
 

 

Figura 221.2- Gráfico principal de Taylor para achar o coeficiente 

de estabilidade Sn conforme PALANIKUMAR, 2013 

 

Notar que existe ainda a relação da altura do terreno até região 

rígida “z”, dividido pela altura do talude “H”. Assim teremos df variando 

de 1 até infinito. 

                    Df=z/H 

Na prática costuma-se usar o produto Df x H 
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Número de estabilidade de Taylor 

 

                                    Sn= c/ (ϒ x Hc) = c/ (FC x ϒ x H) 

Sendo: 

Sn= número de estabilidade de Taylor obtido no gráfico da Figura 

(221.2) 

C= coesão do solo (KN/m2) 

ϒ = peso específico do solo (KN/m3) 

Fc= fator de segurança em relação a coesão 

H= altura do talude (m) 

Hc= altura crítica do talude (m) que é a maior altura que podemos 

ter. 

 

Existem  tabelas para aplicação do Método de Taylor conforme 

Palanikumar4, 2013. 
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Segundo PALANIKUMAR, 2013, o método de Taylor pode ser 

usado de 3 maneiras: 

 

1. Dada a declividade do talude, achar o fator de segurança (mais 

usado) 

2. Dada a altura do talude, achar a declividade ideal 

3. Achar a altura segura do talude para um determinado fator de 

segurança 

 

O método de Taylor fornece mínimo fator de segurança. 

Palanikumar, 2013 usa o Método de Taylor somente em dois casos 

onde podemos facilmente obter o mínimo fator de segurança. 

Primeiro caso: quando o talude está totalmente submerso  

Segundo caso: quando há um súbito abaixamento do nível de agua 

(pior situação) 
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Exemplo 221.1 

Palanikumar, 2013 apresenta um exemplo bastante interessante, 

que é aplicação de Taylor, 1937 em um canal de terra de 3m de altura, 

com coesão c= 10 KN/m2, ângulo do talude ϐ= 45⁰ . Ângulo de atrito 

φ=10 ⁰ e Peso específico normal ϒ= 19,18 KN/m3 

Temos que achar o fator de segurança quando o canal de terra está 

cheio e quando há um abaixamento rápido. 

 

Cálculo quando o canal está cheio 

Supomos que o canal está com água até 3,00m não havendo folga, 

pois, o método de Taylor não permite que calcule com freeboard. 

Como o talude de 45⁰ está cheio de água dizemos que está 

submerso, então o peso específico do solo submerso será: 

 

ϒsub= ϒ – 9,81= 19,18 – 9,81= 9,37 KN/m3 

 

Gráfico 

Entrando com o ângulo do talude ϐ= 45⁰  e ângulo de atrito φ= 10⁰  

achamos o número de estabilidade de Taylor  Sn= 0,108 

Sn= número de estabilidade de Taylor 

Sn= c/ (ϒsub x Hc) = 10/(9,37 x Hc)= 0,108 

 

Hc= 10/(9,37x0,108)= 9,88m (máxima altura que podemos ter) 

 

O fator se segurança em relação a altura FH = Hc/H= 9,88/3= 3,29 

Nota: achamos o fator de segurança em relação a altura, mas poderíamos 

achar em relação a coesão e teríamos o mesmo resultado: 

            Sn= c/ (ϒsub x Hc) = cm/(9,37 x 3)= 0,108 

Fazendo Hc=H=3,00m 

           cm= (9,37 x 3 x 0,108)= 3,03 

Fc= c/cm= 10/3,03=3,29 (fator de segurança em relação a coesão) 

 

Quando o canal esvaziou rapidamente 

O truque é achar o novo ângulo de atrito devido a água foi feito por 

Taylor em 1948. 

                            Φw= (ϒsub/ϒ) x φ =(9,37/19,18) x 10= 5⁰  
                            Notar que  Φw≈0,5 Φ= 5⁰  
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Entrando no gráfico de Taylor com ângulo ϐ= 45⁰ e atrito 

φ=5⁰ achamos      Sn= 0,136 

Sn= c/ (ϒ x Hc) = 10/(9,37 x Hc)= 0,136 

Truque: mudamos o atrito, mas usamos agora o peso específico do 

solo  

                                Hc= 10/(19,18 x0,136)= 3,83m 

 

                                FH= Hc/H= 3,83/3= 1,28 

 

Notar que quando houve abaixamento rápido o valor do coeficiente 

de segurança diminuiu como era de se esperar. 

Poderemos também achar o coeficiente de segurança em função da 

coesão Fc. 

cm= (19,18 x 3 x 0,136)= 7,82 

                                                  Fc=c/cm= 10/7,82= 1,27 

 

 

mailto:pliniotomaz@gmail.com


 Curso de Manejo de águas pluviais 

Capítulo 221- Estabilidade de talude em canais sando Taylor 

Engenheiro Plínio Tomaz    pliniotomaz@gmail.com   31/05/19 

 

 

 221-10 

 

Exemplo 221.2- Gopa, India 

Canal de terra de 5m de altura, com coesão c= 12 KN/m2, ângulo 

do talude ϐ= 45⁰ Ângulo de atrito φ=15 ⁰ e. Peso especpifico normal ϒ= 

17,9 KN/m3 

Temos que achar o fator de segurança quando o canal de terra está 

cheio e quando há um abaixamento rápido. 

 

Cálculo quando o canal está cheio 

Supomos que o canal está com água até 3,00m não havendo folga, 

pois, o método de Taylor não permite que calcule com freeboard. 

Como o talude de 45⁰ está cheio de agua dizemos que está 

submerso, então o peso especifico do solo submerso será: 

ϒsub= ϒ – 9,81= 17,9 – 9,81= 8,09 KN/m3 

Gráfico 

Entrando com o ângulo ϐ= 45⁰  ângulo de atrito φ= 15⁰  achamos 

Sn= 0,08 

Sn= número de Taylor 

Sn= cm/ (ϒsub x H) = cm/(8,09 x 5)= 0,08 

Cm=H x Hsub x Sn= 5 x 8,09 x 0,08= 3,23 

 

Quando o canal esvaziou rapidamente 

O truque é achar o novo ângulo de atrito devido a água foi feito por 

Taylor em 1948. 

                            Φw= (ϒsub/ϒ) x φ =(8,09/17,9) x 15= 6,8⁰  
                           Notar que  Φw≈0,5 Φ= 7,5⁰  

Entrando no gráfico com ângulo ϐ= 45⁰ e atrito φ=6,8⁰ 

achamos      Sn= 0,126 

Sn= cm/ (ϒ x H) = cm/(17,9 x 5)= 0,126 

Truque: usar ϒ=17,9. Cuidado não errar ! 
Cm=H x ϒ  x Sn= 5 x 17,9 x 0,126= 11,27 

Fc= c/cm= 12/11,27= 1,06 
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Exemplo 221.3- Caso real. Neste caso consideramos df=1 com ruptura 

circular  

Canal de terra de 5m de altura, com coesão c= 12 KN/m2, ângulo 

do talude ϐ= 34⁰ Ângulo de atrito φ=25 ⁰ e Peso especifico normal ϒ= 15 

KN/m3 

Temos que achar o fator de segurança quando o canal de terra está 

cheio e quando há um abaixamento rápido. 

 

Cálculo quando o canal está cheio 

Supomos que o canal está com água até 3,80m  não havendo folga, 

pois, o método de Taylor não permite que calcule com freeboard. 

Como o talude de   1:2 34⁰ está cheio de agua dizemos que está 

submerso, então o peso especifico do solo submerso será: 

ϒsub= ϒ – 9,81= 15 – 9,81= 5,19 KN/m3 

Gráfico (usdaremos Df=1) 

Entrando com o ângulo ϐ= 34⁰   e Df = 1,00   achamos Sn= 0,135 

Sn= numero de Taylor 

Sn= cm/ (ϒsub x H) = cm/(5,19 x3,8)= 0,135 

Fc= C/Cm=12/3,23 

Cm=H x Hsub x Sn= 3,8 x 5,19 x 0,135= 3,23 

Fc/ c/cm= 12/3,23=3,76  

 

Quando o canal esvaziou rapidamente 

O truque é achar o novo ângulo de atrito devido a água foi feito por 

Taylor em 1948. 

                            Φw= (ϒsub/ϒ) x φ =(5,19/15) x 25= 9⁰  
                Notar que  Φw≈0,5 Φ= 5⁰  

Entrando no gráfico com ângulo ϐ= 34⁰ e atrito φ=9⁰ 

achamos      Sn= 0,12 

Sn= cm/ (ϒ x H) = cm/(15 x 3,8)= 0,12 

Truque: usar ϒ=15 

Cm=H x ϒ  x Sn= 3,8 x 15 x 0,12= 6,84 

                      Fc= c/cm= 12/6,84= 1,46 

 

 
 

mailto:pliniotomaz@gmail.com


 Curso de Manejo de águas pluviais 

Capítulo 221- Estabilidade de talude em canais sando Taylor 

Engenheiro Plínio Tomaz    pliniotomaz@gmail.com   31/05/19 

 

 

 221-12 

 

 

Exemplo 221.4  baseado em Palanikumar, 2013  

Temos que fazer um corte de 5m em um solo argiloso com ângulo de 

atrito desprezível. Consideremos c= 19 KN/m2 e ϒ = 16,56 KN/m3. Achar 

a declividade do talude com fator de segurança de 1,5 usando o método de 

Taylor, sendo que há um camada dura de 2,5m abaixo do pé do talude. 

 

Solução: 

Altura da camada do estrato duro =z= 5,00+ 2,5m= 7,5m 

Portanto, DfxH= 7,5m 

Df= 7,5/5= 1,5 

 

Vamos tomar o valor do número de estabilidade de Taylor: 

                                     Sn= c/ (ϒ x Hc) 

Fazendo Hc= 7,5m teremos: 

 

Sn= c/ (ϒ x Hc) 

Sn= 19/ (16,56 x 7,5) =0,153 

 

Entranto no gráfico de Taylor co9m ângulo de atrito igual a zero e Df= 

1,5 e com Sn =0,153 achamos na Tabela o ângulo de 22,5⁰ que é a solução. 
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Exemplo 221.5 Palanikumar, 2013 

Um corte deve ser feito em um solo com profundidade de 15m com solo 

homogeneo com as seguintes propriedades; 

 C= 30 KN/m2 

 Ângulo do talude= 15 ⁰ 

 Peso específicoi do solo= 17,78 KN/m3 

a) Considerando o fator de segurança 1,5 qual a 

máxima declividade que podemos ter no talude. 

b) Qual será o fator de segurança com respeito qa 

coesão para o ângulo em questão de 15⁰ 

 

Solução 

A coesão mobilizada cm será igual   cm= c/1,5= 30/1,5= 20 KN/m2 

 

Φm= tan 
-1

  tan φ/F= tan 
-1

  tan 15⁰/1,5= 10⁰ 
 
Nota:  φm= φ/F = 15⁰/1,5= 10 ⁰ 
 
Sn= cm/ ϒ x H) =20/ (17,78 x 15)= 0,0785 
 
Entrando no gráfico de Taylor com Sn=0,0785 e com ângulo de atrito de 10⁰ 
, achamos ângulo do talude de 30⁰ que é a primeira resposta. 
 
No segundo caso denominado “b” queremos o fator de segurança em 
relação a coesão. 

 
             Primeiramente com ângulo do talude 30 ⁰e ângulo de atrito 15⁰ 
vamos ao grafico de Taylor e achamos Sn=0,046 

 
Portanto: 
Cm/ (ϒ x H)= 0,046 

Cm/(17,78 x 15)= 0,046 
Achamos cm=  12,27 KN/m2 
Então 
Fc= C/cm= 30/12,27= 2,44   que é a resposta 
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Exemplo 221.6 Bodo e Coilin,, 2017 
Usando o método de Taylor, calcular o fator de segurança para um 
corte de 6m com talude 2:1 (26,57⁰)  em uma argila adensada com c= 
40 N/m2 ângulo de atrito igual a 15⁰ e peso especifico do solo igual a 
19 KN/m3, 
Solução  
Primeiramente vamos achar o fator de segurança em relação ao 
ângulo de atrito φ 
Fator= tan(φ)/tan(φm) 
Consideramso primeiramente φ= φm= 15⁰ 
Fator de atrito= Fφ = tan(φ)/tan( φm) = tan(15)/tan(15) = 1 
 
om ângulo de atrito 15⁰ e talude de 26,57⁰ achamos no gráfico de 
Taylor Sn=0,038 
               Fc= C/ (Sn x ϒ x H) =40/(0,038 x 19 x 6)  = 9,24 
Mas como Fc= 9,24 e Fatrito= 1 temos  que fazer com que: 
                                            F= Fc=Fatrito 
Para isto vamos variar o ângulo de atrito φ e fazemos uma tabela, 
 E parqa cada ângulo achamos o Fator de segurança devido a coesaõ 
 
 
 
 

Ângulo de 
atrito φm 

 
Tan(φm) 

 

 
Sn 

 
Fφ =tan(15)/tan(φm) 

 
Fc= 40/114Sn 

0 0,0 0,154 infinito 2,28 

5 0,0875 0,102 3,06 3,44 
10 0,1763 0,064 1,52 5,48 

15 0,2679 0,038 1,0 9,24 

20 0,3640 0,016 0,74 21,93 
25 0,4663 0,003 0,57 175,44 
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Na Figura (221.3) o achamos Fc=Fφ= 3,25 que é a resposta. 
 

 

 
 

Figura 221.3- Grafico para achar a igualdade entre Fc e Fφ 
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221.3 Conversaode unidades 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:pliniotomaz@gmail.com


 Curso de Manejo de águas pluviais 

Capítulo 221- Estabilidade de talude em canais sando Taylor 

Engenheiro Plínio Tomaz    pliniotomaz@gmail.com   31/05/19 

 

 

 221-17 

221.4   Estimativa preliminares 

Sondagem de percussao SPT. Solta-se um peso de 65 Kg a uma 
distância de 75cm sobre um dispositivo de aço de 30 cm. Mede-se o 
numero de vezes que demora para cravar os 30 sm no solo. 
           DNIT taludes 1:1,5   c=13,4 KN/m2  Fs=1,11   Ângulo de atrigo  φ =27⁰  
          Tendo o SPT podemos estimar o peso especifico, ângulo de atrito e 

coesão. Pelo SPT temos uma descrição do solo e podemos aproximadamente 

estimar a condutividade hidráulica do solo. 

Tabela 221.2- Para estudos preliminares conforme Ghodoy, 1972 

 
  Estudos prelimnnares Ghodoy, 1972    

N (golpes) Consistencia Peso especifico Ângulo de atrito Coesao Compressao 

(SPT)  (KN/m3) (graus) (KN/m2) (KN/m2) 

<=2 Muito mole 13 19 0 a 12 0 a 25 

3 a 5 Mole 15 24 13 a 25 25 a 50 

6 a 10 Media 17 27 25 a 50 50 a 100 

11 a 19 Rija 19 32 50 a 100 100 a 200 

>=20 Dura 21 35 100 a 200 200 a 400 
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Tabela 1.2- Condutividade hidráulica do solo conforme a declividade do terreno e textura do solo. 

 

 Tipos de solo 

Condutividade hidráulica conforme a declividade do terreno. 

0 a 4% 5 a 8% 8% a 12% 12% a 16% > 16% 

mm/h mm/h mm/h mm/h mm/h 

1 Areia grossa 31,8 25,4 19,1 12,7 7,9 

2 Areia média 26,9 21,6 16,3 10,7 6,9 

3 Areia fina 23,9 19,1 14,2 9,7 6,1 

4 Areia franca 22,4 17,8 13,5 8,9 5,6 

5 Franco arenoso 19,1 15,2 11,4 7,6 4,8 

6 Franco arenosa fina 16,0 12,7 9,7 6,4 4,1 

7 Franco arenosa muito fina 15,0 11,9 8,9 6,1 3,8 

8 Franco 13,7 10,9 8,4 5,6 3,6 

9 Franco siltoso 12,7 10,2 7,6 5,1 3,3 

10 Solo siltoso 11,2 8,9 6,6 4,6 2,8 

11 Argila arenosa 7,9 6,4 4,8 3,0 2,0 

12 Franco argiloso 6,4 5,1 3,8 2,5 1,5 

13 Argila siltosa 4,8 3,8 2,8 2,0 1,3 

14 Solo argiloso 3,3 2,5 2,0 1,3 0,8 
Fonte: Toro Company, 1986 in AWWA, 1993 
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221.5 Fator de segurança 

             Na Tabela abaixo estão os valores do fator de segurança de taludes 

adotados pela norma brasileira NBR 11682. É comum adotar-se em taludes de 

rios e canais de  F=1,5 como o menor. 
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Capitulo 222- Estabilidade de talude usando Fellenius 

 

221.1 Introdução 

 

 

 

 

O objetivo é ensinar um método simples para achar o fator de 

segurança em taludes de rios, córregos e canais de irrigação em terra. O 

canal estado cheio e quando esvazia rapidamente, oferece problemas de 

cisalhamento principalmente no abaixamento. 

O Método de Taylor deve ser usado somente para estudos 

preliminares. 

Para isto vamos mostrar o método de Taylor, 1937 conforme 

mostrado por Palanikumar, 2013. 

O método de Taylor somente calcula o abaixamnento total e não 

parcial. Para abaixamento parcial podemos usar os gráficos de 

Morgenstern, 1963, por exemplo. 

Os vários tipos de taludes estão na Figura (221.1), onde podemos 

ver os mesmos em estrada de rodagem e ferroviás, bem como em canais e 

barragens de terra onde temos o talude montante e o de jusante. 

 
 

Figura 221.1- Tipos de taludes 
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221.2 Taylor 

O método de Taylor foi feito em 1937 e foi pensado em solos secos 

ou drenados e não com água. 

No método de Taylor temos que obedecer às seguintes condições: 

 

1. Solo tem que ser homogêneo. (mesmo que não for homogêneo 

podemos transformá-lo, fazendo média ponderada da coesão, do 

peso específico e tan φ do ângulo de atrito) 

2. Geometria simples 

3. Ruptura circular 

4. Calculamos o fator de estabilidade de Taylor:  Sn. 

No método de Taylor a ruptura pode ser feita de 3 maneiras básicas 

conforme Figura (221.1): no pé do latude, no meio do talude ou até 

camada rígida mais profunda. 

 

 
 

Figura 221.1- Os 3 casos de ruptura de Taylor 

 

Conforme Fiori e Carmigiani, 2009 existe duas zonas específicas no 

gráfico do Método de Taylor, sendo uma quando o ângulo do talude é 

maior que 53⁰ e para quando é menor que 53⁰ e neste caso, sempre a 

ruptura será circular e se dará no pé do talude. 

A zona B é quando o  ângulo do talude é menor que 53⁰ e neste 

caso, temos três situações: 

Caso 1-: quando o corte do talude é no pe 

Caso 2-  quando a ruptura atinge a area  da ruptura rígida do 

talude 

Caso 3-quando o circulo passa pelo pé do talude, mas também não 

passa abaixo da altura do talude. 
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A Figura (221.2) é a base do método de Taylor. 

 
 

 

Figura 221.2- Gráfico principal de Taylor para achar o coeficiente 

de estabilidade Sn conforme PALANIKUMAR, 2013 

 

Notar que existe ainda a relação da altura do terreno até região 

rígida “z”, dividido pela altura do talude “H”. Assim teremos df variando 

de 1 até infinito. 

                    Df=z/H 

Na prática costuma-se usar o produto Df x H 
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Número de estabilidade de Taylor 

 

                                    Sn= c/ (ϒ x Hc) = c/ (FC x ϒ x H) 

Sendo: 

Sn= número de estabilidade de Taylor obtido no gráfico da Figura 

(221.2) 

C= coesão do solo (KN/m2) 

ϒ = peso específico do solo (KN/m3) 

Fc= fator de segurança em relação a coesão 

H= altura do talude (m) 

Hc= altura crítica do talude (m) que é a maior altura que podemos 

ter. 

 

Existem  tabelas para aplicação do Método de Taylor conforme 

Palanikumar4, 2013. 
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Segundo PALANIKUMAR, 2013, o método de Taylor pode ser 

usado de 3 maneiras: 

 

1. Dada a declividade do talude, achar o fator de segurança (mais 

usado) 

2. Dada a altura do talude, achar a declividade ideal 

3. Achar a altura segura do talude para um determinado fator de 

segurança 

 

O método de Taylor fornece mínimo fator de segurança. 

Palanikumar, 2013 usa o Método de Taylor somente em dois casos 

onde podemos facilmente obter o mínimo fator de segurança. 

Primeiro caso: quando o talude está totalmente submerso  

Segundo caso: quando há um súbito abaixamento do nível de agua 

(pior situação) 
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Exemplo 221.1 

Palanikumar, 2013 apresenta um exemplo bastante interessante, 

que é aplicação de Taylor, 1937 em um canal de terra de 3m de altura, 

com coesão c= 10 KN/m2, ângulo do talude ϐ= 45⁰ . Ângulo de atrito 

φ=10 ⁰ e Peso específico normal ϒ= 19,18 KN/m3 

Temos que achar o fator de segurança quando o canal de terra está 

cheio e quando há um abaixamento rápido. 

 

Cálculo quando o canal está cheio 

Supomos que o canal está com água até 3,00m não havendo folga, 

pois, o método de Taylor não permite que calcule com freeboard. 

Como o talude de 45⁰ está cheio de água dizemos que está 

submerso, então o peso específico do solo submerso será: 

 

ϒsub= ϒ – 9,81= 19,18 – 9,81= 9,37 KN/m3 

 

Gráfico 

Entrando com o ângulo do talude ϐ= 45⁰  e ângulo de atrito φ= 10⁰  

achamos o número de estabilidade de Taylor  Sn= 0,108 

Sn= número de estabilidade de Taylor 

Sn= c/ (ϒsub x Hc) = 10/(9,37 x Hc)= 0,108 

 

Hc= 10/(9,37x0,108)= 9,88m (máxima altura que podemos ter) 

 

O fator se segurança em relação a altura FH = Hc/H= 9,88/3= 3,29 

Nota: achamos o fator de segurança em relação a altura, mas poderíamos 

achar em relação a coesão e teríamos o mesmo resultado: 

            Sn= c/ (ϒsub x Hc) = cm/(9,37 x 3)= 0,108 

Fazendo Hc=H=3,00m 

           cm= (9,37 x 3 x 0,108)= 3,03 

Fc= c/cm= 10/3,03=3,29 (fator de segurança em relação a coesão) 

 

Quando o canal esvaziou rapidamente 

O truque é achar o novo ângulo de atrito devido a água foi feito por 

Taylor em 1948. 

                            Φw= (ϒsub/ϒ) x φ =(9,37/19,18) x 10= 5⁰  
                            Notar que  Φw≈0,5 Φ= 5⁰  
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Entrando no gráfico de Taylor com ângulo ϐ= 45⁰ e atrito 

φ=5⁰ achamos      Sn= 0,136 

Sn= c/ (ϒ x Hc) = 10/(9,37 x Hc)= 0,136 

Truque: mudamos o atrito, mas usamos agora o peso específico do 

solo  

                                Hc= 10/(19,18 x0,136)= 3,83m 

 

                                FH= Hc/H= 3,83/3= 1,28 

 

Notar que quando houve abaixamento rápido o valor do coeficiente 

de segurança diminuiu como era de se esperar. 

Poderemos também achar o coeficiente de segurança em função da 

coesão Fc. 

cm= (19,18 x 3 x 0,136)= 7,82 

                                                  Fc=c/cm= 10/7,82= 1,27 
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Exemplo 221.2- Gopa, India 

Canal de terra de 5m de altura, com coesão c= 12 KN/m2, ângulo 

do talude ϐ= 45⁰ Ângulo de atrito φ=15 ⁰ e. Peso especpifico normal ϒ= 

17,9 KN/m3 

Temos que achar o fator de segurança quando o canal de terra está 

cheio e quando há um abaixamento rápido. 

 

Cálculo quando o canal está cheio 

Supomos que o canal está com água até 3,00m não havendo folga, 

pois, o método de Taylor não permite que calcule com freeboard. 

Como o talude de 45⁰ está cheio de agua dizemos que está 

submerso, então o peso especifico do solo submerso será: 

ϒsub= ϒ – 9,81= 17,9 – 9,81= 8,09 KN/m3 

Gráfico 

Entrando com o ângulo ϐ= 45⁰  ângulo de atrito φ= 15⁰  achamos 

Sn= 0,08 

Sn= número de Taylor 

Sn= cm/ (ϒsub x H) = cm/(8,09 x 5)= 0,08 

Cm=H x Hsub x Sn= 5 x 8,09 x 0,08= 3,23 

 

Quando o canal esvaziou rapidamente 

O truque é achar o novo ângulo de atrito devido a água foi feito por 

Taylor em 1948. 

                            Φw= (ϒsub/ϒ) x φ =(8,09/17,9) x 15= 6,8⁰  
                           Notar que  Φw≈0,5 Φ= 7,5⁰  

Entrando no gráfico com ângulo ϐ= 45⁰ e atrito φ=6,8⁰ 

achamos      Sn= 0,126 

Sn= cm/ (ϒ x H) = cm/(17,9 x 5)= 0,126 

Truque: usar ϒ=17,9. Cuidado não errar ! 
Cm=H x ϒ  x Sn= 5 x 17,9 x 0,126= 11,27 

Fc= c/cm= 12/11,27= 1,06 
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Exemplo 221.3- Caso real. Neste caso consideramos df=1 com ruptura 

circular  

Canal de terra de 5m de altura, com coesão c= 12 KN/m2, ângulo 

do talude ϐ= 34⁰ Ângulo de atrito φ=25 ⁰ e Peso especifico normal ϒ= 15 

KN/m3 

Temos que achar o fator de segurança quando o canal de terra está 

cheio e quando há um abaixamento rápido. 

 

Cálculo quando o canal está cheio 

Supomos que o canal está com água até 3,80m  não havendo folga, 

pois, o método de Taylor não permite que calcule com freeboard. 

Como o talude de   1:2 34⁰ está cheio de agua dizemos que está 

submerso, então o peso especifico do solo submerso será: 

ϒsub= ϒ – 9,81= 15 – 9,81= 5,19 KN/m3 

Gráfico (usdaremos Df=1) 

Entrando com o ângulo ϐ= 34⁰   e Df = 1,00   achamos Sn= 0,135 

Sn= numero de Taylor 

Sn= cm/ (ϒsub x H) = cm/(5,19 x3,8)= 0,135 

Fc= C/Cm=12/3,23 

Cm=H x Hsub x Sn= 3,8 x 5,19 x 0,135= 3,23 

Fc/ c/cm= 12/3,23=3,76  

 

Quando o canal esvaziou rapidamente 

O truque é achar o novo ângulo de atrito devido a água foi feito por 

Taylor em 1948. 

                            Φw= (ϒsub/ϒ) x φ =(5,19/15) x 25= 9⁰  
                Notar que  Φw≈0,5 Φ= 5⁰  

Entrando no gráfico com ângulo ϐ= 34⁰ e atrito φ=9⁰ 

achamos      Sn= 0,12 

Sn= cm/ (ϒ x H) = cm/(15 x 3,8)= 0,12 

Truque: usar ϒ=15 

Cm=H x ϒ  x Sn= 3,8 x 15 x 0,12= 6,84 

                      Fc= c/cm= 12/6,84= 1,46 
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Exemplo 221.4  baseado em Palanikumar, 2013  

Temos que fazer um corte de 5m em um solo argiloso com ângulo de 

atrito desprezível. Consideremos c= 19 KN/m2 e ϒ = 16,56 KN/m3. Achar 

a declividade do talude com fator de segurança de 1,5 usando o método de 

Taylor, sendo que há um camada dura de 2,5m abaixo do pé do talude. 

 

Solução: 

Altura da camada do estrato duro =z= 5,00+ 2,5m= 7,5m 

Portanto, DfxH= 7,5m 

Df= 7,5/5= 1,5 

 

Vamos tomar o valor do número de estabilidade de Taylor: 

                                     Sn= c/ (ϒ x Hc) 

Fazendo Hc= 7,5m teremos: 

 

Sn= c/ (ϒ x Hc) 

Sn= 19/ (16,56 x 7,5) =0,153 

 

Entranto no gráfico de Taylor co9m ângulo de atrito igual a zero e Df= 

1,5 e com Sn =0,153 achamos na Tabela o ângulo de 22,5⁰ que é a solução. 
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Exemplo 221.5 Palanikumar, 2013 

Um corte deve ser feito em um solo com profundidade de 15m com solo 

homogeneo com as seguintes propriedades; 

 C= 30 KN/m2 

 Ângulo do talude= 15 ⁰ 

 Peso específicoi do solo= 17,78 KN/m3 

a) Considerando o fator de segurança 1,5 qual a 

máxima declividade que podemos ter no talude. 

b) Qual será o fator de segurança com respeito qa 

coesão para o ângulo em questão de 15⁰ 

 

Solução 

A coesão mobilizada cm será igual   cm= c/1,5= 30/1,5= 20 KN/m2 

 

Φm= tan -1  tan φ/F= tan -1  tan 15⁰/1,5= 10⁰ 
 
Nota:  φm= φ/F = 15⁰/1,5= 10 ⁰ 
 
Sn= cm/ ϒ x H) =20/ (17,78 x 15)= 0,0785 
 
Entrando no gráfico de Taylor com Sn=0,0785 e com ângulo de atrito de 10⁰ 
, achamos ângulo do talude de 30⁰ que é a primeira resposta. 
 
No segundo caso denominado “b” queremos o fator de segurança em 
relação a coesão. 

 
             Primeiramente com ângulo do talude 30 ⁰e ângulo de atrito 15⁰ 
vamos ao grafico de Taylor e achamos Sn=0,046 

 
Portanto: 
Cm/ (ϒ x H)= 0,046 

Cm/(17,78 x 15)= 0,046 
Achamos cm=  12,27 KN/m2 
Então 
Fc= C/cm= 30/12,27= 2,44   que é a resposta 
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Exemplo 221.6 Bodo e Coilin,, 2017 
Usando o método de Taylor, calcular o fator de segurança para um 
corte de 6m com talude 2:1 (26,57⁰)  em uma argila adensada com c= 
40 N/m2 ângulo de atrito igual a 15⁰ e peso especifico do solo igual a 
19 KN/m3, 
Solução  
Primeiramente vamos achar o fator de segurança em relação ao 
ângulo de atrito φ 
Fator= tan(φ)/tan(φm) 
Consideramso primeiramente φ= φm= 15⁰ 
Fator de atrito= Fφ = tan(φ)/tan( φm) = tan(15)/tan(15) = 1 
 
om ângulo de atrito 15⁰ e talude de 26,57⁰ achamos no gráfico de 
Taylor Sn=0,038 
               Fc= C/ (Sn x ϒ x H) =40/(0,038 x 19 x 6)  = 9,24 
Mas como Fc= 9,24 e Fatrito= 1 temos  que fazer com que: 
                                            F= Fc=Fatrito 
Para isto vamos variar o ângulo de atrito φ e fazemos uma tabela, 
 E parqa cada ângulo achamos o Fator de segurança devido a coesaõ 
 
 
 
 

Ângulo de 
atrito φm 

 
Tan(φm) 

 

 
Sn 

 
Fφ =tan(15)/tan(φm) 

 
Fc= 40/114Sn 

0 0,0 0,154 infinito 2,28 

5 0,0875 0,102 3,06 3,44 
10 0,1763 0,064 1,52 5,48 

15 0,2679 0,038 1,0 9,24 

20 0,3640 0,016 0,74 21,93 
25 0,4663 0,003 0,57 175,44 
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Na Figura (221.3) o achamos Fc=Fφ= 3,25 que é a resposta. 
 

 

 
 

Figura 221.3- Grafico para achar a igualdade entre Fc e Fφ 
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221.3 Conversaode unidades 
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221.4   Estimativa preliminares 

Sondagem de percussao SPT. Solta-se um peso de 65 Kg a uma 
distância de 75cm sobre um dispositivo de aço de 30 cm. Mede-se o 
numero de vezes que demora para cravar os 30 sm no solo. 
           DNIT taludes 1:1,5   c=13,4 KN/m2  Fs=1,11   Ângulo de atrigo  φ =27⁰  
          Tendo o SPT podemos estimar o peso especifico, ângulo de atrito e 

coesão. Pelo SPT temos uma descrição do solo e podemos aproximadamente 

estimar a condutividade hidráulica do solo. 

Tabela 221.2- Para estudos preliminares conforme Ghodoy, 1972 

 
  Estudos prelimnnares Ghodoy, 1972    

N (golpes) Consistencia Peso especifico Ângulo de atrito Coesao Compressao 

(SPT)  (KN/m3) (graus) (KN/m2) (KN/m2) 

<=2 Muito mole 13 19 0 a 12 0 a 25 

3 a 5 Mole 15 24 13 a 25 25 a 50 

6 a 10 Media 17 27 25 a 50 50 a 100 

11 a 19 Rija 19 32 50 a 100 100 a 200 

>=20 Dura 21 35 100 a 200 200 a 400 
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Tabela 1.2- Condutividade hidráulica do solo conforme a declividade do terreno e textura do solo. 

 

 Tipos de solo 

Condutividade hidráulica conforme a declividade do terreno. 

0 a 4% 5 a 8% 8% a 12% 12% a 16% > 16% 

mm/h mm/h mm/h mm/h mm/h 

1 Areia grossa 31,8 25,4 19,1 12,7 7,9 

2 Areia média 26,9 21,6 16,3 10,7 6,9 

3 Areia fina 23,9 19,1 14,2 9,7 6,1 

4 Areia franca 22,4 17,8 13,5 8,9 5,6 

5 Franco arenoso 19,1 15,2 11,4 7,6 4,8 

6 Franco arenosa fina 16,0 12,7 9,7 6,4 4,1 

7 Franco arenosa muito fina 15,0 11,9 8,9 6,1 3,8 

8 Franco 13,7 10,9 8,4 5,6 3,6 

9 Franco siltoso 12,7 10,2 7,6 5,1 3,3 

10 Solo siltoso 11,2 8,9 6,6 4,6 2,8 

11 Argila arenosa 7,9 6,4 4,8 3,0 2,0 

12 Franco argiloso 6,4 5,1 3,8 2,5 1,5 

13 Argila siltosa 4,8 3,8 2,8 2,0 1,3 

14 Solo argiloso 3,3 2,5 2,0 1,3 0,8 
Fonte: Toro Company, 1986 in AWWA, 1993 
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221.5 Fator de segurança 

             Na Tabela abaixo estão os valores do fator de segurança de taludes 

adotados pela norma brasileira NBR 11682. É comum adotar-se em taludes de 

rios e canais de  F=1,5 como o menor. 
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Capitulo 223-Estabilidade de taludes usando Hoek e Bray 

 

223.1 Introdução 

O objetivo é mostrar como usar os gráficos de Hoek e Bray em 

solos, apesar de as mesmas serem feitas originalmente para taludes em 

rochas. 

Os gráficos de Hoek e Gray permitem uma avaliação rápida e boa 

da estabilidade de taludes, com a vantagem que levam em conta o lençol 

freático. 

O Método de Hoeck e Gray foi feito baseado no método de Bishop 

com falha circular no pé do talude. 

 

223.2 Hoek e Bray, 1981 

A grande vantagem dos gráficos de Hoek e Bray é que consideram o 

o lençol freático, o que não foi feito por Taylor em 1948. 

As Figuras (223.1) e (223.2) mostram o a posição do lençol freático e 

quando chove muito. 

Devido a isto que Hoek e Gray consideraram 5 (cinco) opções de 

cálculo conforme Figura (223.3) 

 

 

 
Figura 223.1- Mostra quando a recarga devido as chuvas é muito grande 

e que o talude está saturado 
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Figura 22 Mostra que o lençol freático atinge a altura do talude 
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Figura 223.3- Cinco possibilidades do lençol freático em taludes conforme 

Hoek e Bray, 1970 
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223.3 Condiçoes para uso de Hoek e Bray,1970 

 As condições básicas para uso dos gráficos de Hoek e Bray são: 

 

,  1. O material do talude é homogêneo 

2. A resistência ao cisalhamento é dada pela equação s=c+ σ . tan φ 

3. A ruptura ocorre numa superfície circular que passa pelo pé do 

talude 

4. Na análise é considerada a variação das águas subterraneas, 

desde um talude seco a um talude saturadfo com recarga pesada. 

As Figuras 1 a 5 são relativas a cada caso da Figura (223.3). 

Considerei as figuras originais para não haver confusão na escolha. 
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Examplo 223.1- Guidicine e Nieble, 1984. Achar o fator de segurança de um 

talude com altura de 15m, ângulo do talude de 40 ˚, coesão de 39 KN/m2, 

ângulo de atrito de 30 ˚ e peso específicio do solo de 16 KN/m3. Sabe-se que 

existe mina de água perto do pé do talude. 

 

Solução: a mina de água indica que se trata do problema da Figura 2. 

 

c/ (ϒ x Hx tanφ ==39 /(16x15xtan(30)= 0,28 

 

Entrando no gráfico da Figura 2  com 0,28 e ângulo do talude de 40˚ achamos  

tan φ /FS= 0,32 

 

Onde achamos FS= 0,32 x tan (30)= 1,80   Ok 

 

 

Examplo 223.2- Gerscovich, 2009 Achar o fator de segurança de um talude 

com altura de 15m, ângulo do talude de 60˚, coesão de 20 KN/m2, ângulo de 

atrito de 30˚s e peso específicio do solo de 18 KN/m3. Sabe-se que a linha 

freática encosta no pé do talude. 

 

Soluççao: a mina de agua indica que se trata do problema da Figura 2. 

 

c/ (ϒx Hx tan φ ==20 /(18x15xtan(30)= 0,13 

 

Entrando no gráfico da Figura 2 achamos  tan φ /FS= 0,58 

 

Onde achamos FS= 0,58 x tan (30)= 1,00 

 

Como o valor Fs=1 é muito baixo, o valor ideial seria maior que 1,3, então 

diminuímos o ângulo do talude de 60˚ para 45˚ e achamos FS= 1,11 

 

Diminuimos ainda mais o ângulo do talude para 40˚ e achamos F= 1,31 que 

consideramos aceito. 
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223.4 Conversaode unidades 
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223.5   Estimativa preliminares 

Sondagem de percussao SPT. Se solta  um peso de 65 Kg a uma 
distância de 75cm sobre um dispositiovo de aço de 30 cm. Mede-se o 
número de vezes que demora para cravar os 30 sm no solo. 
           DNIT taludes 1:1,5   c=13,4 KN/m2  Fs=1,11  Ângulo de atrigo  φ 27 ˚ 
 

Tabela 223.1- Para estudos preliminares conforme Ghodoy, 1972 

N (golpes) Consistência Peso específico Ângulo de atrito  Φ (graus) 

(SPT)       (KN/m3) Ângulo φ=(20N)^0,5 + 15 

<=2 Muito mole 13 1 19 

3 a 5 Mole 15 4 24 

6 a 10 Media 17 7 27 

11 a 19 Rija 19 15 32 

>=20 Dura 21 20 35 

 

223.6 Fator de segurança 

             Na Tabela abaixo estão os valores do fator de segurança de taludes 

adotados pela norma brasileira NBR 11682, 
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Capitulo 224- Estabilidade de talude de terra com 

Morgenstern 

 
224.1 Introdução 

 Vamos apresentar os ábacos de Norbert Morgenstern elaborados 

em 1963 para em taludes de terra onde há um abaixamento rápido. 

        Lembremos que Taylor estudou o assunto primeiramente, só que 

considerava o rebaixamento completo e não parcial, porém Morgenstern, 

1963 resolveu este problema. 

 Esclarecemos que o método de Morgenstern é para estudos 

preliminares da mesma maneira que o Método de Tayloir. 

Isto acontece normalmente em dois casos: barragens de terra e em 

canais de terra. 

Tive a oportunidade de verificar a Barragem Euclides da Cunha no 

Estado de São Paulo no dia seguinte ao rompimento. 

Houve vários desbarrancamentos não só no barramento, como nas 

encostas do reservatório, fato observado pelo prof. Dr. Kokei Uehara que 

nos acompanhava. 

 

224.2 Considerações de Morgenstern, 1963 

1. Solo tem que ser homogêneo. (mesmo que não for homogêneo 

podemos transformá-lo, fazendo média ponderada da coesão, do 

peso específico e tan φ do ângulo de atrito) 

2. Geometria simples 

3. Ruptura circular 

4. Supomos ru=1 ou B=1  para poro pressão 

5. Depois do abaixamento do nível de aáua as linhas de fluxo sdão 

paralelas ao fundo do barramento e as linhas equipotenciais são 

perpendiculares conforme Figura (224.1). 
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                 Figura 224.1- Linhas de fluxo e equipotencias  

 

 

 

224.3 Gráficos de Morgenstern, 1963 

Os gráficos de Morgenstgern foram feitos para três fatores de 

coesão: 0,0125  0,025 e 0,05 calculado pela fórmula c´/(γ x H). Pode ser 

feito interpolação. 

Também são usados  quatros declividades dos taludes mais usadas 

na prática: 2:1   3:1  4:1  5:1 

Ângulo de atrito: 20˚   30 ˚ e 40 ˚ 

 

 

Nota: o grande problema que achei é para taludes em rios baixos 

com altura de aproximadamente 3m. Teremos valores muito alto do fator 

de coesão que não se encontram nos gráficos de Morgenstern. 
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224.4 Exemplos de Morgenstern, 1963 

Há dois exemplos basicos, sendo um de abaixamento completo e outro 

de abaixamento da metade da altura do talude. 
 

 

 

Exemplo 224.1- Morgenstern, 1963 

Seja o talude de uma barragem de 3:1 com c´= 16,5 KN/m2   H=33m 

ângulo de atrito de 30˚  e peso específico do solo 20 KN/m3. 

 

 

 

Seja o  
 
 

Primeiramente calculamos o fator de coesão: c´/(γ x H) 

          C´/ (γ x H)= 16,5/(20 x 33)=0,025 

 

Procuramos então o gráfico que tem o fator de coesão 0,025 e 

declividade 3:1. 

Então achamos F=1,2 
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Exemplo 224.2 

Vamos supor que em vez do abaixamento total queremos saber o fator 

de segurança quando o abaixamento é metade da altura, ou seja, L/H= 0,50 

O truque é usar H=33/2=16,5m na fórmula do fator de coesão ao invés 

de usar H=33m 

Assim teremos: 

C´/ (γ x H)= 16,5/(20 x 16,5)=0,05 

 

Procuramos então  o gráfico do fator de coesão 0,05 e com declividade 

3:1 e ângulo de atrito de 30˚achamos F= 1,52. 

Segundo Morgenstgern, 1963 os fatores de seguraçao estão numa linha 

reta conforme figura abaixo. 
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224.5 Conversaode unidades 
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224.6   Estimativa preliminares 

Sondagem de percussao SPT. Se solta um peso de 65 Kg a uma 
distância de 75cm sobre um dispositivo de aço de 30 cm. Mede-se o numero 
de vezes que demora para cravar os 30 sm no solo. 
           DNIT taludes 1:1,5   c=13,4 KN/m2  Fs=1,11   Ângulo de atrigo  φ =27⁰  
 

Tabela 221.2- Para estudos preliminares conforme Ghodoy, 1972 

N (golpes) Consistência Peso específico Ângulo de atrito  Φ (graus) 

(SPT)       (KN/m3) Ângulo φ=(20N)^0,5 + 15 

<=2 Muito mole 13 1 19 

3 a 5 Mole 15 4 24 

6 a 10 Media 17 7 27 

11 a 19 Rija 19 15 32 

>=20 Dura 21 20 35 

 

224.7 Fator de segurança 

             Na Tabela abaixo estão os valores do fator de segurança de taludes 

adotados pela norma brasileira NBR 11682, 
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Capitulo 225- Estabilidade de taludes infinitos para 

abaixamento rápido 

 

 

 

 

 

 
Collin, 1846 engenheiro francês, construindo vários canais na França 

estudou a estabilidade de taludes em argila, ficando esquecido por 70 

anos. 
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Capitulo 225- Estabilidade de taludes  infinitos 

para abaixamento rápido 
 

225.1 Introdução 

Há dois tipos de taludes:  taludes finitos e  infinitos.  

Os taludes finitos são os normais, geralmente feitos pelo homem e os 

infinitos são montanhas e são muito compridos, mas logico que não são 

infinitos. Alguns chamam de semi-infinito como ISCHIBASHI e 

HAZARIKA,2015, porém vamos continuar com a nomenclatura adotada 

pelos especialistas no mundo todo, que é de talude infinito. Alguns 

chamam de talude ilimitado. 

O nosso objetivo é verificação da estabilidade de talude com a 

presença de um reservatório, de um rio ou córrego ou canal de irrigação e 

considerar sempre que há um abaixamento rápido do nível de água que é 

a pior situação. 

O abaixamenbto rápido pode-se pensar que é aquele que acontece 

quando se rompe uma barragem, mas também pode ser quando diminui a 

drasticamente a vazão de um rio ou quando o nível do reservatório 

diminui sensivelmente em alguns dias. Não há uma definição exata do 

número de dias em começa a se contar de abaixamento rápido, mas 

sempre deve ser considerado. 

Vamos fazer 5 modelos de cálculo baseado em ISCHIBASHI e 

HAZARIKA,2015, sempre considerando o nível de água alto e 

abaixamento rápido. 

 

225.2 Abaixamento rápido 

Conforme Figura (225.1) houve um abaixcamento rápido onde o 

nível que estava em A e passou depois de vários dias para o nível B. 

Quando a água do lago está no nível A é considerado no Steady 

State (regime permanente) existe a pressão da água para não escorregar o 

talude. Mas quando abaixa o nível de água de A para B, começa 

primeiramente um escoamento horizontal. 

Depois mais ou menos no meio entre A e B, teremos um escoamento 

paralelo ao talude e finalmente no ponto B, teremos um escoamento 

vertical com ângulos variando de varias maneiras. 
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O mais importante é o escoamento horizontal e o paralelo, onde 

teremos problemas  de estabilidade do talude e ai calculamos o Fator de 

Segurança FS que na minha opinião deve ser maior ou igual a 1,3. 

 

 

 
 

Figura 225.1-Mostra talude infinito em um reservatio com agua no 

nível A e com abaixamento rápido passará para o nível B.  

Fonte: ISCHIBASHI e HAZARIKA,2015, 
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225.3 Talude infinito seco  

Conforme ISCHIBASHI e HAZARIKA,2015 e temos: 

 

                                   FS= c/[z . ϒ . cos (i) sen(i)]   + tan(φ)/tan(i) 
Sendo: 

FS= fator de segurança do talude infinito= forças resistentes/forças 

atuantes 

C= coesão em KN/m2 

Z = espessura da camada de solo (m). Geralmente em torno de 1,00m 

ϒ = peso específico do solo (KN/m3) 

i= ângulo do talude em graus 

φ = ângulo de atrito do solo em graus 
 

 

 
Figura 225.2-Mostra talude infinito seco 

Fonte: ISCHIBASHI e HAZARIKA,2015, 
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Autores: Isao Ishibaschi  eHemanta Hazarika   
Amazon/Kindle   

  Soil Mechanics Fundamentals and applications    

Importante o abaxiamento do nivel daagua em lagos e rios em taludes infinitos   

Caso de Talude semi infinitoseco (dry)   

      

Coesao (KN/m2) 5 

Ângulo do talude em graus i 20 

Peso especifico do solo (KN/m3) 19,2 

Peso especifico da agua (KN/m3) 9,81 

Ângulo de atrito phi em graus 10 

Profundidade da superficie de escorregamento (m)=z 1 

Fator se segurança FS  1,29 
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225.4 Talude infinito com NIVEL DE AGUA FIXO (Steady state) 

 

             FS= c/[z . ϒ´ . cos (i) sen(i)]   + tan(φ)/tan(i) 
 

 

Sendo: 

FS= fator de segurança do talude infinito 

C= coesão em KN/m2 

Z= espessura da camada de solo (m) 

ϒ = peso específico do solo (KN/m3) 

i= ângulo do talude em graus 

φ = ângulo de atrito do solo em graus 
ϒ´= ϒ – ϒw= ϒsub 

 

 

 

 
 

 

Figura 225.3-Mostra talude icom nível fixo A (Steady state) 

Fonte: ISCHIBASHI e HAZARIKA,2015. 
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2     
Supomos que o nivel daagua do rio ou reservatorio chegou ao seu nivel mais alto e temos abaixamento 
rapido 

Caso de Talude semi infinitoseco com lençol freatico alto     

steaqdy state water table (n ivel alto)     

      

Coesao (KN/m2)   5 

Ângulo do talude em graus i   20 

Peso especifico do solo (KN/m3)   19,2 

Peso especifico da agua (KN/m3)   9,81 

Ângulo de atrito phi em graus   10 

Profundidade da superficie de escorregamento (m)=z   1 

Fator se segurança FS (formula geral)   2,14 
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225.5 Em havendo abaixamento rápito temos o escoamento 

HORIZONTAL primeiramente. 

FS= c/[z . ϒ . cos (i) sen(i)]   + [1-  ϒw/( ϒ. Cos2(i))]  + tan(φ)/tan(i) 

 

 

Sendo: 

FS= fator de segurança do talude infinito 

C= coesão em KN/m2 

Z = espessura da camada de solo (m) 

ϒ = peso específico do solo (KN/m3) 

ϒw = peso especifico da agua (KN/m3) =9,81 

i= ângulo do talude em graus 

φ = ângulo de atrito do solo em graus 
ϒ´= ϒ – ϒw= ϒsub 

 

 

 
Figura 225.4-Mostra talude com escoamento horizontal 

Fonte: ISCHIBASHI e HAZARIKA,2015. 
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Primeiro começa o escoamento horizontal dentro do talude 3   

Pior caso     

Nota: geralmente o caso pior de abaixamento de nivel de água é quando o0 escoamento é horizontal 

Caso de Talude semi infinito escoalmento horizontal (pior 
caso)     

      

Coesao (KN/m2)   5 

Ângulo do talude em graus i   20 

Peso especifico do solo (KN/m3)   19,2 

Peso especifico da agua (KN/m3)   9,81 

Ângulo de atrito phi   10 

Profundidade da superficie de escorregamento (m)=z   1 

Fator se segurança FS (formula geral)   1,29 
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225.6 Em hávendo abaixamento rápido temos PARALELO ao talude 

        FS= c/[z . ϒ . cos (i) sen(i)]   + [1- (h . ϒw)/(z. ϒ )] .tan(φ)/tan(i) 

 

Sendo: 

FS= fator de segurança do talude infinito 

C= coesão em KN/m2 

Z = espessura da camada de solo (m) 

h= altura da água no solo (m) 

ϒ = peso específico do solo (KN/m3) 

ϒw = peso específico da agua (KN/m3) =9,81 

i= ângulo do talude em graus 

φ = ângulo de atrito do solo em graus  
 

ϒ´= ϒ – ϒw= ϒsuboiscomeça o escoamento paraleo ao talude 4   

      

      

Caso de Talude semi infinito escoalmento paralelo ao 
talude   

Altura da agua desde superfice escorregamento (m)=h= 1 

Coesao (KN/m2)   5 

Ângulo do talude em graus i   20 

Peso especifico do solo (KN/m3)   19,2 

Peso especifico da agua (KN/m3)   9,81 

Ângulo de atrito phi em graus   10 

mailto:pliniotomaz@gmail.com


 Curso de Manejo de águas pluviais 

Capitulo 225- Estabilidade de taludes  infinitos para abaixamento rápido 
Engenheiro Plínio Tomaz    pliniotomaz@gmail.com   20/05/19 

 

 

 225-11 

 
 

Figura 225.6-Mostra talude com escoamento paralelo ao talude 

Fonte: ISCHIBASHI e HAZARIKA,2015. 

 

Profundidade da superficie de escorregamento (m)=z 1 

Fator se segurança FS (formula geral)   1,05 
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225.7  Em havendo abaixamento rápido teremos no final escoamento 

VERTICAL com vários ângulos de entrada no solo.  

       FS= c/[z . ϒ . cos (i) sen(i)]   + [1-  (ϒw/ϒ). (cosƟ , (sen(Ɵ).tan(Ɵ-i) + 

cos(Ɵ)) /cos2(i)]  . tan(φ)/tan(i) 

 

Sendo: 

FS= fator de segurança do talude infinito 

C= coesão em KN/m2 

Z = espessura da camada de solo (m) 

h= altura da agua no solo (m) 

ϒ = peso específico do solo (KN/m3) 

ϒw = peso especifico da agua (KN/m3) =9,81 

i= ângulo do talude em graus 

φ = ângulo de atrito do solo em graus 
ϒ´= ϒ – ϒw= ϒsub 
Ɵ = ângulo da infiltração com o plano do solo em graus 
 
 
 

Notas importantes: 
Se Ɵ=i teremos escoamento paralelo 
Se Ɵ =0 teremos escoamento horizontal 
Se  Ɵ =90⁰ teremos escoamento dry 
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Figura 225.7-Mostra talude com escoamento Vertical 

Fonte: ISCHIBASHI e HAZARIKA,2015. 

 

  

No final o escoamento vai se infiltrar comvarios angulos.    5 

Caso de Talude semi infinito escoalmento vertical com ângulo 
teta 

      

Considerei somente o ângulo como sendo de 90 grfaus conforme Fiori pagina 191 

Ângulo teta em graus com plano Ɵ   10 

Coesao (KN/m2)   c=   5 

Ângulo do talude em graus i   20 

Peso especifico do solo (KN/m3)  ϒ   19,2 

Peso especifico da agua (KN/m3)  ϒw   9,81 

Ângulo de atrito phi em graus φ   10 

Profundidade da superficie de escorregamento (m)=z 1,0 

Primeira parte 
 

0,81 

Segunda parte 
 

0,46 

Terceira parte 
 

0,48 

Fator se segurança FS (formula geral) 
 

1,03 
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225.8 Conversaode unidades 

 
 

  

 

Figura 225.8-Mostra tabela de conversão de unidadaes 
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Figura 225.9-Mostra tabela de conversão de unidadaes 
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225.9   Estimativa preliminares 

Sondagem de percussao SPT. Se solta um peso de 65 Kg a uma 
distância de 75cm sobre um dispositivo de aço de 30 cm. Mede-se o 
número de vezes que demora para cravar os 30 sm no solo. 

 
Um talude muito usado pelo DNIT tem as seguintes características: 

DNIT taludes 1:1,5   c=13,4 KN/m2  Fs=1,11   Ângulo de atrigo  φ =27⁰  
           

Tendo o SPT podemos estimar o peso específico, ângulo de atrito e coesão. 

Pelos ensaiosde percussão do  SPT teremos uma descrição suscinta do solo e 

podemos aproximadamente estimar a condutividade hidráulica do mesmom. 

 

Tabela 225.1- Para estudos preliminares conforme Ghodoy, 1972 

 
  Estudos prelimnnares Ghodoy, 1972    

N (golpes) Consistencia Peso especifico Ângulo de atrito Coesao Compressao 

(SPT)  (KN/m3) (graus) (KN/m2) (KN/m2) 

<=2 Muito mole 13 19 0 a 12 0 a 25 

3 a 5 Mole 15 24 13 a 25 25 a 50 

6 a 10 Media 17 27 25 a 50 50 a 100 

11 a 19 Rija 19 32 50 a 100 100 a 200 

>=20 Dura 21 35 100 a 200 200 a 400 
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Figura 225.8-Mostra método SPT de percussão de sondagemdo solo 
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Tabela 225.1- Condutibilidadehidraulica dae vários tipos de solos 

 

 
Tabela 1.2- Condutividade hidráulica do solo conforme a declividade do terreno e textura do solo. 

 

 Tipos de solo 

Condutividade hidráulica conforme a declividade do terreno. 

0 a 4% 5 a 8% 8% a 12% 12% a 16% > 16% 

mm/h mm/h mm/h mm/h mm/h 

1 Areia grossa 31,8 25,4 19,1 12,7 7,9 

2 Areia média 26,9 21,6 16,3 10,7 6,9 

3 Areia fina 23,9 19,1 14,2 9,7 6,1 

4 Areia franca 22,4 17,8 13,5 8,9 5,6 

5 Franco arenoso 19,1 15,2 11,4 7,6 4,8 

6 Franco arenosa fina 16,0 12,7 9,7 6,4 4,1 

7 Franco arenosa muito fina 15,0 11,9 8,9 6,1 3,8 

8 Franco 13,7 10,9 8,4 5,6 3,6 

9 Franco siltoso 12,7 10,2 7,6 5,1 3,3 

10 Solo siltoso 11,2 8,9 6,6 4,6 2,8 

11 Argila arenosa 7,9 6,4 4,8 3,0 2,0 

12 Franco argiloso 6,4 5,1 3,8 2,5 1,5 

13 Argila siltosa 4,8 3,8 2,8 2,0 1,3 

14 Solo argiloso 3,3 2,5 2,0 1,3 0,8 
Fonte: Toro Company, 1986 in AWWA, 1993 
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225.10  Fator de segurança 

             Na Tabela abaixo estão os valores do fator de segurança de taludes 

adotados pela norma brasileira NBR 11682. É comum adotar-se em taludes de 

rios e canais de  F=1,5 como o menor. 
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