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RESUMO 
 
 
O monitoramento de taludes rodoviários constitui um recurso importante para evitar 

deslizamentos e possíveis tragédias causadas por movimentos de massa. A 

comparação de levantamentos topográficos realizados de forma sistemática e 

espaçados no tempo permitem a verificação nas mudanças da geometria de um 

talude. Com o avanço da tecnologia nos últimos anos, surgiram novos métodos para 

aquisição de dados, como por exemplo, a Aeronave Remotamente Pilotada (ou 

Remotely Piloted Aircraft – RPA). O embarque de sensores em uma RPA viabiliza a 

obtenção de informações terrestres que podem ser utilizadas para gerar um modelo 

tridimensional do terreno. A comparação entre seções transversais de modelos 

obtidos em períodos distintos podem indicar locais de mudanças abruptas de 

declividade, que merecem maior atenção por apresentarem risco potencial de ruptura. 

O entendimento das variações da geometria de um talude é um recurso importante 

durante o monitoramento de encostas suscetíveis a deslizamentos. O presente 

trabalho apresenta a consolidação de uma proposta metodológica, com base no 

aerolevantamento, para a obtenção de modelos tridimensionais de um talude 

rodoviário localizado na BR–116, que terá sua geometria comparada ao longo do 

tempo visando seu monitoramento. Além disso, para as medidas de estabilização de 

maciços, são fundamentais os parâmetros de resistência do solo (coesão “c” e ângulo 

de atrito “𝛷”), tais parâmetros podem ser obtidos através de métodos diretos ou 

indiretos. No talude em estudo, os métodos diretos já foram apresentados por 

trabalhos pretéritos, portanto, para acrescentar informações e refinar os parâmetros 

já obtidos, neste trabalho é utilizada a retroanálise como método indireto. Tal método 

consiste na reconstituição geométrica das encostas rompidas (a qual efetiva–se 

através das informações provenientes do aerolevantamento), na definição da curva c 

= 𝑓(𝛷) e finalmente na estimativa dos parâmetros de resistência do solo. A proposta 

metodológica apresentada nesta dissertação possibilitou um levantamento e 

monitoramento menos oneroso de um talude rodoviário, bem como resultados 

consistentes dos parâmetros de resistência do solo.  

 

 

Palavras–chave: Talude Rodoviário, Aerolevantamento, Modelo Digital do Terreno, 

Parâmetros de Resistencia do Solo. 

 
  



 

ABSTRACT 
 

 
The monitoring of road slopes is an important resource to avoid landslides and possible 

tragedies caused by mass movements. The topographic survey is a technique used to 

evaluate the geometry of a slope over time and verify whether it is in stability or not. 

However, with the advancement of technology in recent years, new methods for data 

acquisition have emerged, such as the Remotely Piloted Aircraft (RPA). The 

embarkment of sensors in a RPA makes it possible to obtain terrestrial information that 

can be used to generate a three–dimensional model of the terrain. The comparison 

between cross sections of models obtained in distinct periods can indicate places of 

abrupt slope changes that deserve greater attention because they present a potential 

risk of rupture. The Understanding variations in slope geometry is an important 

resource when monitoring slopes susceptible to landslides. The present work presents 

the consolidation of a methodological proposal, based on aerial surveying, to obtain 

three–dimensional models of a road slope located in BR–116, which will have its 

geometry compared over time aiming to be monitored. In addition, for slopes 

stabilization measures, are fundamental the soil parameters of resistance (cohesion " 

c " and friction angle " 𝛷”), such parameters can be obtained through direct or indirect 

methods. In the present slope study, the direct methods have already been presented 

by past works, so to add information and refine the parameters already obtained, in 

this work is used retroanalysis as an indirect method. This method consists of the 

geometric reconstruction of the ruptured slopes (which is effected through information 

from the aerial survey), the definition of the curve c = f (𝛷) and finally the estimation of 

soil resistance parameters 

 
 
Keywords: Road Slope, Slope Stability, Remotely Piloted Aircraft, Retroanalysis. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS  

 

A infraestrutura de transportes caracteriza–se como uma importante via de 

crescimento e desenvolvimento econômico e social de uma nação. O modal 

rodoviário, predominante na esfera nacional, permite a movimentação de pessoas e 

cargas, tornando–se vital para o crescimento da economia de um país (Bock et al., 

2015). Entretanto, tem–se verificado uma crescente preocupação com questões da 

segurança rodoviária, cujos impactos podem ocorrer tanto na sua fase de implantação 

quanto na operação. 

Dentre os eventos preocupantes que envolvem as encostas e taludes de uma 

rodovia estão os movimentos gravitacionais de massa. Segundo Montoya (2013), os 

deslizamentos e movimentos de massa em geral são responsáveis pelos maiores 

níveis de prejuízos relacionados à fenômenos naturais.  

Para que incidentes relacionados a movimentação de massa em maciços 

rodoviários possam ser minimizados ou evitados, surge a necessidade do 

entendimento e reconhecimento cada vez mais amplo dos mecanismos e das 

condições que levam o surgimento das instabilidades em taludes. Entretanto, os 

processos deflagradores de movimentação de massa são complexos e demandam 

estudos geotécnicos que permitam um entendimento integral do problema. Nesse 

sentido, o monitoramento de taludes rodoviários com problemas de estabilidade e a 

obtenção de seus respectivos parâmetros de resistência são procedimentos que 

podem ajudar a entender a dinâmica da movimentação de massa no local, bem como 

apontar medidas corretas de controle. 

Dentre as diversas tecnologias utilizadas para a análise e mapeamento do 

terreno, as Aeronaves Remotamente Pilotadas (RPA) Remotely Piloted Aircraft, 

surgem como uma alternativa rápida e promissora para obtenção de um Modelo 

Digital do Terreno (MDT) (LUCIEER, et al., 2012; BORGES, et al, 2017). A modelagem 

sistemática da geometria de um talude torna possível realizar comparações ao longo 

do tempo e assim monitorar se o mesmo está ou não em estabilidade.  

O uso de uma RPA para tal finalidade é possível, pois a aeronave permite 

acoplar uma câmera fotográfica, capaz de obter fotografias aéreas, as quais são 

utilizadas para gerar um Modelo Digital do Terreno (MDT). O desempenho em áreas 
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de difícil acesso e a flexibilidade nas manobras vêm viabilizando a introdução gradual 

desde 1980 dessa tecnologia nas diversas áreas da Engenharia (DISPERATI, 1991; 

MELESSE, et al., 2007; WENG, 2010; ABREU, 2014), fomentando pesquisas 

relacionadas a seu uso e criando a necessidade de estudos mais detalhados que 

permitam explorar ao máximo a sua aplicabilidade. 

Para o entendimento das instabilidades em taludes, além do monitoramento 

e obtenção das informações topográficas, são necessários dados significativos do 

solo, os quais são fundamentais para que os resultados sejam o mais próximo possível 

da realidade. Segundo Guidicini e Nible (1983), na discussão de problemas de 

estabilidade, as propriedades significativas dos materiais são a coesão e o ângulo de 

atrito. Tais parâmetros, também chamados de parâmetros de resistência do solo, 

podem ser aplicados em fórmulas que resultam em índices de segurança para cada 

situação estudada.  

A obtenção dos parâmetros de resistência do solo pode ser feita diretamente, 

através de ensaios de laboratório, ou indiretamente. Segundo Vaz (2018), a utilização 

de métodos indiretos diminui custos e é menos dispendiosa se comparada com ensaio 

de cisalhamento direto, por exemplo.  

De acordo com Gomes (2003), vários autores mencionam a aplicação da 

retroanálise como um dos métodos indiretos práticos e eficientes para obter–se uma 

estimativa rápida a baixo custo dos parâmetros de resistência ao cisalhamento dos 

solos. Além disso, os trabalhos desenvolvidos por Sladen et al. (1985), Ahrendt 

(2005), Gomes e Barros (2005), Jesus e Vilar (2008), entre outros, demonstram a 

eficiência do emprego da retroanálise para a obtenção dos parâmetros de resistência. 

Outra situação que corrobora a utilização da retroanálise no presente estudo, são os 

parâmetros de entrada necessários para a aplicação de tal método, entre eles, o perfil 

do talude, o qual pode ser obtido por meio de um aerolevantamento seguido de um 

processamento das imagens obtidas.  

 

1.2 JUSTIFICATIVA 

 

O processo de expansão das cidades, bem como a implantação de acessos 

rodoviários entre elas, modifica a natureza e cria condições adversas às atividades 

sociais e econômicas. Neste contexto, sabe–se que a implantação e operação de uma 

rodovia é considerada, pela legislação ambiental brasileira, como uma atividade 
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consumidora de recursos ambientais capaz de causar degradação ambiental ante seu 

efetivo e potencial agente poluidor, requerendo estudos ambientais (CONAMA, 1997). 

Nesse contexto, a rodovia denominada BR–116 destaca–se por ser a principal 

rodovia longitudinal brasileira, que liga o norte (Fortaleza/CE) ao sul do país 

(Jaguarão/RS), e desenvolve–se por várias regiões montanhosas e de serra, as quais 

são as mais susceptíveis a movimentação de massa (GUIMARÃES et al., 2009). O 

talude localizado no km 552 da rodovia BR–116/SP (pista sentido norte) em 

consequência de seu histórico de instabilidades tem sido alvo de investigações 

geotécnicas, geológicas e topográficas (PONTES, 2017 e TREVIZOLLI, 2018). 

Portanto, essa dissertação apresenta um monitoramento trimestral da 

geometria do maciço supracitado, através de dados obtidos por uma RPA, e discute 

sobre a eficácia desse viés de levantamento ante a topografia tradicional. Além disso, 

uma retroanálise é realizada no talude para a obtenção dos parâmetros de resistência 

do solo, permitindo refinar os resultados obtidos pelos trabalhos pretéritos. 

A região do talude selecionado é composta pelas cadeias de montanha da 

Serra do Mar, mais precisamente na Serra Pelada, situada na cidade da Barra do 

Turvo, no estado de São Paulo. Em regiões em que o traçado rodoviário desenvolve–

se por montanhas ou serras são realizados aterros e cortes no terreno natural, 

podendo interferir diretamente nas condições de equilíbrio do maciço e alterando seu 

equilíbrio natural. Em se tratando de taludes, estas alterações em conjunto com as 

intempéries (chuva, seca, calor, etc.) podem ocasionar movimentos de massa e 

consequentemente riscos elevados ao usuário da rodovia, bem como prejuízos 

relacionados ao evento de ruptura.  

Na esfera tecnológica, a Engenharia Geotécnica vem incrementando métodos 

relacionados à modelagem de maciços buscando um entendimento global dos indícios 

e das consequências envolvendo instabilidades em taludes. Assim, a combinação de 

diferentes instrumentos e análises torna–se essencial para uma compreensão da 

dinâmica envolvida em instabilidades de taludes, bem como possibilita inferir sobre o 

método mais eficiente para obtenção de informações relevantes em cada situação.  
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1.3 OBJETIVO GERAL  

 

Esta pesquisa tem como objetivo verificar se está ocorrendo movimentação 

de massa em um talude rodoviário e a obtenção dos parâmetros de resistência do 

solo do maciço.  

1.4 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

O objetivo geral pode ser dividido em:  

  Comparar trimestralmente a geometria de um talude rodoviário; e  

 Através do método da retroanálise estimar os parâmetros de resistência do 

solo; 

 

1.5 ESTRUTURA DA DISSERTAÇÃO  

 

O presente trabalho está estruturado da seguinte forma: Inicialmente, no 

Capitulo 2, são abordados conceitos e revisão bibliográfica sobre os temas centrais 

do estudo. No Capitulo 3 é caracterizada a área de estudo do trabalho, identificando 

os principais aspectos geológico–geotécnicos do local de estudo.  

Em seguida, no Capitulo 4, é apresentada a metodologia na qual a pesquisa 

foi embasada, bem como os softwares utilizados. E, por fim, são apresentados os 

resultados obtidos na pesquisa e discussão dos mesmos (Capitulo 5), bem como as 

conclusões do trabalho (Capitulo 6).   
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

2.1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS  

 

Neste capítulo são abordados dois assuntos: taludes rodoviários e Aeronave 

Remotamente Pilotada (RPA). Primeiramente é explanado sobre taludes, suas 

feições, os processos desestabilizadores, parâmetros de resistência do solo e 

retroanálise. Logo em seguida, são apresentadas as características de uma RPA, seu 

funcionamento, bem como as etapas de geração de um modelo digital do terreno a 

partir de imagens fotográficas obtidas através do aerolevantamento.  

 

2.2 TALUDES  

 

Segundo Augusto Filho e Virgili (1998), os taludes e encostas naturais são 

definidos como “superfícies inclinadas de maciços terrosos, rochosos ou mistos (solo 

e rocha), originados de processos geológicos e geomorfológicos diversos e podem 

apresentar modificações antrópicas, tais como cortes, desmatamentos, introdução de 

cargas, etc.”  

Para Caputo (1988), os taludes podem ser naturais, como encostas, ou 

artificiais, como os taludes de cortes e aterros de rodovias. De maneira geral, o autor 

destaca que um talude compreende qualquer superfície inclinada que limita um 

maciço de terra, de rocha ou de ambos. 

Em se tratando do estudo de taludes rodoviários, a execução de cortes nos 

maciços podem condicionar instabilidades. Portanto, antes de iniciar o estudo das 

análises de estabilidade é conveniente tratar dos agentes deflagradores, ou seja, o 

que pode levar os taludes a escorregar. Estas causas são complexas pois envolvem 

uma série de fatores que se associam.  
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2.2.1 Agentes deflagadores de movimentação de massa 

 

Segundo Gerscovich (2012), a ruptura de um talude é caracterizada pela 

formação de uma superfície de cisalhamento contínua na massa de solo. Dessa 

maneira, existe uma camada de solo em torno da superfície de cisalhamento que já 

não apresenta suas características originais, formando assim uma zona cisalhada. A 

Figura 2.1 ilustra essas duas regiões.  

 

FIGURA 2.1 – ZONA CISALHADA E SUPERFÍCIE DE CISALHAMENTO 

 

FONTE: GERSCOVICH, 2012 

 

Fernandes (2010) destaca o uso de classificações que levam em 

consideração características como o material, a profundidade da ruptura, as 

velocidades e direções do movimento, profundidade do raio de alcance, superfície de 

ruptura, estado de tensões e potencial destrutivo.  

Selby (1990), reúne em seu trabalho diversas propostas de classificação de 

movimento de massa encontradas na literatura internacional. Conforme o autor, um 

dos trabalhos pioneiros visando uma classificação adequada de movimentos de 

massa foi elaborado por Sharpe em 1938.  

Em seu trabalho, Sharpe dividiu os movimentos de massa em duas categorias 

principais: fluxos ou corridas (flows) e escorregamentos (slides), sendo estas 

subdivididas. Para a classificação foram utilizados parâmetros como velocidade do 

movimento, tipo de material (rocha ou solo) e quantidade de água contida na massa.  

O trabalho de Sharpe influenciou de alguma forma todas as propostas 

posteriores relacionada ao movimento de massa. Entre elas estão as classificações 
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elaboradas por Varnes (1958,1978) (Tabela 2.1). De acordo com Tominaga et al. 

(2009), a referida classificação é uma das mais empregadas internacionalmente 

devido à sua simplicidade. Essa classificação leva em consideração o tipo de 

movimento e as características do material da massa conduzida. 

 

TABELA 2.1 – CLASSIFICAÇÃO DO TIPO DE MOVIMENTO DE MASSA 

TIPOS DE MOVIMENTO 

QUEDAS 

TOMBAMENTOS 

ESCORREGAMENTOS 

ROTACIONAL POUCAS UNIDADES 

TRANSLACIONAL MUITAS UNIDADES 

EXPANSÕES LATERAIS 

CORRIDAS/ESCOAMENTOS 

COMPLEXOS: Combinação de 2 ou mais tipos de movimentos 

FONTE: ADAPTADO E TRADUZIDO DE VARNES, 1978 

 

Augusto Filho e Virgili (1998) ressaltam o fato da proposta de Varnes (1978) 

ser considerada a classificação oficial da Associação Internacional de Geologia de 

Engenharia (IAEG) e de ser a especificação mais utilizada em âmbito internacional. 

Segundo um levantamento realizado por Silva et al. (2018), na rodovia BR–

116 os tipos mais comuns de movimentação de massa em taludes de corte são os 

escorregamentos por translação e os escorregamentos por rotação. Segundo Silva 

(2011), os translacionais ocorrem fundamentalmente quando um estrato mais 

resistente, subjacente à massa instável, se encontra a pouca profundidade e 

relativamente paralelo à superfície do talude. Já os rotacionais são mais comuns em 

solos homogêneos ou com características não muito distintas, em que a superfície 

ruptura se define como forma de curva e com espessuras maiores de solo. Tais tipos 

de movimentos encontram–se ilustrados pela Figura 2.2.  
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FIGURA 2.2 – TIPO DE ESCORREGAMENTO 

 
FONTE: TRADUZIDO DE IGCSE, 2013 

 

Ainda no contexto de movimentação de massa, Terzaghi (1950), realizou a 

classificação das causas dos escorregamentos, os quais podem ser agrupadas em 

três tipos: internos, externos e intermediários, conforme a Tabela 2.2. 

 
TABELA 2.2 – CLASSIFICAÇÃO DAS CAUSAS DE MOVIMENTOS DE MASSA 

CAUSAS DESCRIÇÃO 

Externas 

São devidas a ações externas que alteram o estado de tensão 

atuante sobre o maciço. Esta alteração resulta num acréscimo das 

tensões cisalhantes, que igualando ou superando a resistência 

intrínseca do solo leva o maciço à condição de ruptura, por 

exemplo, aumento da inclinação do talude, deposição de material 

ao longo da crista do talude, efeitos sísmicos. 

Internas 

São aquelas que atuam reduzindo a resistência ao cisalhamento 

do solo constituinte do talude, sem ferir o aspecto geométrico 

visível, podendo ser: aumento de pressão na água intersticial; 

decréscimo da coesão. 

Intermediárias 

São as que não podem ser explicitamente classificadas em uma 

das duas classes anteriormente definidas. Efeitos da água 

subterrânea, efeitos de resfriamento, intemperismo das rochas, 

mudanças na cobertura vegetal dos taludes. 

FONTE: TRADUZIDO DE TERZAGHI, 1950 

 

Como apresentado, o movimento de massa em um talude pode ser 

classificado de acordo com suas características de movimentação, bem como a partir 

de suas causas. Ao se tratar de instabilização em taludes rodoviários, além do 

entendimento dos tipos de movimentos de massa que ocorrem, faz–se necessário o 
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entendimento dos métodos de análise de estabilidade em maciços, como apresentado 

a seguir. 

 

2.2.2 Métodos de análise de estabilidade de taludes  

 

Segundo Maia et al. (2010), uma análise de estabilidade de taludes é realizada 

para determinar as condições de projeto que garantem a segurança mínima 

necessária. Entretanto, não são raras as situações de rupturas, mesmo com 

condições favoráveis de projeto. Nesses casos pode–se fazer a análise da 

estabilidade do talude rompido, ou retroanálise, a fim de se determinar os parâmetros 

dos materiais, as condições de carregamento e as características geométricas que 

provocaram a ruptura.  

Os métodos para análise de estabilidade de taludes são divididos em duas 

categorias: os métodos probabilísticos, nos quais a medida de segurança é feita em 

termos da probabilidade ou do risco de ocorrência da ruptura e os métodos 

determinísticos, nos quais a medida da segurança do talude é feita em termos de um 

Fator de Segurança (GEORIO, 2000). No presente trabalho são abordados e 

utilizados apenas os métodos determinísticos. 

O método determinístico para análise da estabilidade de um talude pode ser 

descrito como uma análise quantitativa expressa sob a forma de um coeficiente ou 

Fator de Segurança (FS), que representa a relação entre forças resistentes ao 

movimento (resistência mobilizável) e forças que induzem ao deslizamento 

(resistência mobilizada) (GUIDICINI; NIEBLE, 1983). A equação 2.1 mostra essa 

relação numérica e a Figura 2.3 ilustra as superfícies atuantes em um talude. 

 

 

𝐹𝑆 =  
𝐹𝑜𝑟ç𝑎𝑠 𝑅𝑒𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠

𝐹𝑜𝑟ç𝑎𝑠 𝐴𝑡𝑢𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠
 

 

2.1 

 



26 

  

FIGURA 2.3 – ESCORREGAMENTO POR ROTAÇÃO 

 

FONTE: SILVA, 2011 

 

 

Na Tabela 2.3 apresenta–se a classificação do talude quanto a sua 

estabilidade de acordo com o FS obtido.  

 
 
TABELA 2.3 – ANALISE DA ESTABILIDADE DE UM TALUDE EM FUNÇÃO DO FATOR DE 
SEGURANÇA 

Fator de Segurança (FS) Estabilidade Relativa 

FS<1 Instável (Ruptura certa) 

FS=1 Equilíbrio instável 

1<FS<1,5 Estabilidade precária 

FS≥1,5 Estável 

 FONTE: GUIDICINI E NIEBLE, 1983 

 

Augusto Filho e Virgili (1998) apresentam três grandes grupos principais que 

dividem os métodos de análise de estabilidade: 

 Métodos analíticos: envolvem os baseados na teoria do equilíbrio limite e nos 

modelos matemáticos de tensão e deformação;  

 Métodos experimentais: empregam os modelos físicos de diferentes escalas; 

 Métodos observacionais: baseiam–se na experiência acumulada com a análise 

de rupturas anteriores (ábacos de projetos, opinião de especialistas, etc.). 

O método analítico baseado na teoria do equilíbrio–limite é apresentado a 

seguir, tendo em vista sua utilização para a retroanálise proposta nesse trabalho. 
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 Método de Equilíbrio Limite 

 

O cálculo da estabilidade dos taludes por meio do método do equilíbrio limite 

consiste na determinação das condições em que o talude mantêm–se em equilíbrio 

plástico. Tal situação será validada se, em todos os pontos do maciço, as tensões de 

cisalhamento igualarem–se às resistências ao cisalhamento (VARGAS, 1981). 

Conforme visto anteriormente, a estabilidade de um talude pode ser analisada 

em termos de um Fator de Segurança (FS). No método de Equilíbrio Limite a 

estimativa do Fator de Segurança é definida pelas equações 2.2, 2.3 e 2.4, conforme 

mostrado a seguir: 

 

– Equilíbrio de forças: 

 

𝐹𝑆 =  
∑ 𝐹 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 

∑ 𝐹 𝑖𝑛𝑠𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 
 

 

2.2 

 

 – Equilíbrio de momentos: 

𝐹𝑆 =  
∑ 𝑀 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 

∑ 𝑀 𝑖𝑛𝑠𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 
 

 

2.3 

 – Resistência ao cisalhamento:  

𝐹𝑆 =  
∑  𝑟𝑒𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 

∑  𝑖𝑛𝑠𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 
 

 

2.4 

As componentes das forças, bem como dos momentos resistentes são 

considerados positivos se constituem um impedimento ao movimento de massa de 

solo. Nesse contexto, o método de equilíbrio limite consiste em isolar massas 

arbitrárias do corpo do talude e estudar as condições de equilíbrio mais desfavoráveis 

das forças atuantes e resistentes. Arbitrando–se várias superfícies de ruptura, aquela 

que apresentar o menor coeficiente de segurança será considerada como superfície 

crítica de ruptura (CAPUTO, 1988). 

Como a teoria de equilíbrio limite é utilizada para análise da estabilidade de 

encostas naturais e taludes, um grande número de métodos e procedimentos foi 
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desenvolvido para análise. Apesar de cada método apresentar propósitos específicos, 

segundo Morgenstern e Sangrey (1978), os princípios abaixo são comuns a todos 

eles: 

 A superfície de ruptura ou mecanismo de ruptura deve ser indicado. 

 Assume–se que a massa encontra–se no limite de equilíbrio e que a resistência 

ao cisalhamento do solo ou rocha pode ser mobilizada em qualquer ponto da 

superfície de ruptura. 

 A resistência ao cisalhamento calculada e necessária para o equilíbrio é 

comparada com a resistência ao cisalhamento disponível. Esta comparação é 

feita a partir do Fator de Segurança. 

 O mecanismo ou superfície de ruptura com o menor Fator de Segurança é 

encontrado através de iterações. 

 Para o cálculo de estabilidade por meio do método do equilíbrio limite, é 

necessário os parâmetros de resistência do solo (coesão e o ângulo de atrito 

interno). 

Tais métodos são diferenciados quanto à forma da superfície de ruptura 

considerada, quanto às equações de equilíbrio usadas e quanto às hipóteses sobre 

as forças entre as fatias do talude. Estas diferenças estão, de forma simplificada, 

apresentadas na Tabela 2.4. 

 

TABELA 2.4 – CARACTERÍSTICAS DOS MÉTODOS DE ANÁLISE DE ESTABILIDADE DE 
TALUDES. 

Método Circular 
Não 

Circular 
Equilíbrio de 
Momentos 

Equilíbrio de 
Forças 

Forças entre 
Camadas 

Talude infinito  X  X Paralelo ao talude 

Método das cunhas  X  X Define inclinação 

Fellenius X  X  
Resultante paralelo à 

base de cada fatia 

Bishop X X* X  Horizontal 

Jambu Simplificado X* X  X Horizontal 

Lowe e Karafiath X X*  X Define inclinação 

Spencer X X* X X Inclinação constante 

Morgenstern & 
Price 

X X X X X/E =  lf(x) 

Janbu rigoroso X X X X 
Define a linha de 

empuxo 

Fredlund e Krahm X X X X X/E =  lf(x) 

FONTE: ADAPTADO DE FREDLUND E KRAHN, 1997 
NOTA1:  X SÃO RESPECTIVAMENTE AS FORÇAS HORIZONTAIS E VERTICAIS ENTRE FATIAS 
NOTA2: X* SIGNIFICA QUE O MÉTODO PODE SER ADAPTADO PARA TAL CONDIÇÃO 
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Conforme a Tabela 2.4 o método de Morgenstern–Price (1965) é uns dos 

métodos mais rigorosos, cumprindo todas as condições de equilíbrio. O detalhamento 

do método é apresentado a seguir.  

 

 Método de Morgenstern–Price  

 

O método de Morgenstern–Price (1965) consiste em um método de análise 

de estabilidade de taludes no qual todas as condições de equilíbrio e de fronteira são 

satisfeitas e a superfície de ruptura poderá tomar qualquer forma. 

A sua análise se faz através do método de fatias, o qual consiste em arbitrar 

uma superfície de deslizamento e dividir o solo acima da linha de ruptura em fatias de 

faces verticais (Figura 2.4) e analisar o equilíbrio das mesmas.  

 

FIGURA 2.4 – DIVISÃO DE UM TALUDE EM FATIAS 

 

FONTE: SILVA, 2011 

 

Os esforços em cada fatia são analisadas individualmente de acordo com a 

Figura 2.5. Essa função determina a inclinação das forças entre as fatias e, devido ao 

complexo processo iterativo, exige um cálculo computacional. 
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FIGURA 2.5 – FATIA DE SOLO ANALISADA INDIVIDUALMENTE 

 
FONTE: GERSCOVICH, 2009 

 

onde: 

dW= peso da fatia 

Pw= poropressão no contorno da fatia 

dPb = resultante poropressão na base da fatia 

E e T = esforços entre fatias atuando em (y–yt) 

ds = resistência da base  

 

A fórmula de Morgenstern–Price em função de um Fator de Segurança pode 

ser expressa pela Equação 2.5 

  

𝐹𝑆 =

 ∑[𝑏𝑐 + (𝑃 − 𝜇𝑏)𝑡𝑔𝛷]
1

𝑐𝑜𝑠𝛼(1 +
𝑡𝑔𝛷𝑡𝑔𝛼

𝐹𝑠 )

∑ 𝑃𝑠𝑒𝑛𝛼
 

 

2.5 

Onde  

 𝑐 = coesão do solo; 

 𝛷 = ângulo de atrito; 

 𝑃, 𝑏, 𝑙, 𝜇, 𝛼  = respectivamente: peso da fatia do solo, largura da fatia do solo, 

comprimento do arco na base da fatia, pressão dos poros da fatia e inclinação da base 

da fatia; 

𝐹𝑆 = Fator de Segurança  
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2.2.3 Retroanálise de ruptura de talude 

 

A aplicação das técnicas de retroanálise é considerada, por vários autores, 

como um dos meios práticos e confiáveis para se obter uma estimativa rápida e de 

baixo custo de parâmetros de resistência médios equivalentes de um talude ou 

encosta.  

Segundo Mello (1972), a aplicação da retroanálise contribui para a melhoria 

da qualidade dos projetos de estabilização de taludes, principalmente aqueles que 

levam em consideração a variação do Fator de Segurança em função das alterações 

propostas para o talude.  

Mello (1972), Guidicini e Nieble (1983), Carvalho (1991) e Augusto Filho e 

Virgili (1998) definem a retroanálise como uma forma confiável para se obter uma 

estimativa rápida e a baixo custo dos parâmetros médios de resistência dos solos. 

Segundo Wolle (1980), a aplicação da retroanálise em taludes previamente rompidos, 

permite estabelecer faixas de variação dos valores médios de resistência em taludes 

com condições geológico–geomorfológicas semelhantes.  

Carvalho et al. (1991) e Augusto Filho e Virgili (1998) destacam que os 

parâmetros obtidos através de retroanálise não são representativos desta ou daquela 

amostra de solo do talude, mas que se trata de parâmetros médios equivalentes, 

correspondentes ao comportamento médio do talude como um todo. 

A teoria da retroanálise fundamenta–se no conceito de que no momento da 

ruptura de um talude, admite–se que o Fator de Segurança (FS) atingiu um valor 

menor do que a unidade (FS < 1,00), como já visto no item 2.2.2 deste Capítulo. 

Portanto, essa situação permite que se calcule os parâmetros de resistência que 

levariam ao limite do equilíbrio, ou seja, ao Fator de Segurança unitário (FS = 1,00). 

Existem diversos métodos para a aplicação da retroanálise, dentre eles 

destacam–se o método de Hoek (1972), método de Lopes (1981), método de Wesley 

e Leelaratnam (2001) e o método de Gomes (2003).  

Para o presente trabalho utilizou–se o método de Gomes (2003) pela 

possibilidade de se trabalhar com mais de uma superfície de ruptura, conforme 

apresentado a seguir.  
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Método de Gomes (2003) 

 

Gomes (2003) apresentou um método que pode ser definida uma curva 

c= 𝑓(𝛷) para mais de uma condição, determinando os prováveis pares de valores de 

coesão e ângulo de atrito para cada superfície de ruptura através dos seguintes 

passos: 

i. Gerar a curva “c= 𝑓(𝛷)” a partir de um determinado método de cálculo 

do Fator de Segurança, fixando o FS=1; 

ii. Manter a geometria inicial do talude e a mesma condição de pressão 

anterior à ruptura e realizar a pesquisa da superfície de ruptura crítica, 

variando o par de parâmetros da curva c= 𝑓(𝛷); 

iii. Representar graficamente as curvas c= 𝑓(𝛷), e Fator de Segurança das 

pesquisas realizadas versus o ângulo de atrito correspondente; 

iv. Selecionar entre pares de valores de coesão e ângulo de atrito, aquele 

que mais se aproxima do valor unitário;  

 

Cabe aqui mencionar a relação que Wolle (1980) estabelece entre a superfície 

de ruptura e os parâmetros de resistência: “a predominância da coesão sobre o ângulo 

de atrito tende a aprofundar a superfície de ruptura no maciço, enquanto que, no caso 

inverso (elevados valores do ângulo de atrito e baixa coesão), tendem a provocar 

superfícies de rupturas mais rasas, isto é, nas regiões do maciço onde as tensões de 

confinamento sejam mínimas”. 

 

2.3 AERONAVE REMOTAMENTE PILOTADA  

  

A Aeronave Remotamente Pilotada (ou Remotely Piloted Aircraft – RPA, sigla 

mundialmente adotada às aeronaves remotamente pilotadas não autônomas e não 

recreativas) é um tipo de veículo aéreo que não necessita de um piloto embarcado 

para ser guiado (CANADA, 2013). 

Segundo o Departamento de Controle do Espaço Aéreo Brasileiro (BRASIL, 

2016) uma RPA é qualquer aparelho que possa sustentar–se na atmosfera a partir de 

reações do ar que não sejam as reações do ar contra a superfície da terra.  
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Com relação ao seu uso, nos últimos anos a RPA vem sendo empregada para 

diversas finalidades, como meio ambiente (ROIG et al., 2013), segurança 

(MARQUES, 2007), cartografia (FERREIRA et al., 2013), mineração/fiscalização 

(ROCK et al., 2011), entre outros.  

De acordo com Luz (2015), a principal característica de uma RPA é a 

possibilidade de embarcar sensores, como câmera fotográfica digital, bem como 

equipamentos (receptores GNSS – Global Navigation Satellite System), e com isso 

obter as informações espaciais de interesse. Além desses instrumentos, Torres (2016) 

destaca a possibilidade de se embarcar na RPA um Sistema de Varredura a Laser 

Terrestre (SVLT), que faz o uso da tecnologia LiDAR (Light detection and ranging), 

com o objetivo de extrair informações métricas da superfície terrestre.  

Assim sendo, o uso de uma RPA como plataforma para o embarque de 

instrumentos está sendo utilizada como uma alternativa para aquisição de dados 

terrestres, porém, ainda necessita de pesquisas para a sua consolidação na 

comunidade científica. A fim de entender os principais conceitos envolvidos na 

aquisição de dados e geração dos produtos dos principais sensores embarcados em 

uma RPA, a seguir serão abordados o método de processamento de imagens 

(utilizado no presente trabalho).  

 
2.3.1 Extração de Informações de Imagens Adquiridas por uma RPA 

 

Segundo Monatanari (2015), a característica de uma imagem é uma 

propriedade que pode representa–la ou apenas uma parte dela. Não existe uma 

definição formal, as características podem ser definidas como partes detectáveis da 

imagem com algum significado, como por exemplo, píxeis, um círculo, uma linha, uma 

região com a mesma textura, etc. 

Conforme a Figura 2.6, os atributos que identificamos visualmente em uma 

imagem, são utilizados para a extração de suas características, tais como: intensidade 

(I), cores (r, g e b), cores oponentes (RG e BY) e orientações (Oθ ϵ⁰ 

{00, 450, 900, 135⁰}(BENICASA, 2013). 
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FIGURA 2.6 – EXEMPLO DE EXTRAÇÃO DE CARACTERÍSTICAS DE UMA IMAGEM  

 

FONTE: BENICASA, 2013. 

 

Existem diversos tipos de algoritmos computacionais para a identificação de 

pontos homólogos, por exemplo o SIFT (Scale–Invariant Feature Transform) (LOWE, 

2004), o SURF (Speeded–Up Robust Features) (BAY et al., 2006), o FAST (Features 

from Accelerated Segment Test) (ROSTEN e DRUMMOND, 2006) ou o ORB 

(Oriented FAST and Rotated BRIEF) (RUBLEE et al., 2011).  

No presente trabalho, o software utilizado para o processamento das imagens 

provenientes da RPA possui um algoritmo de visão computacional chamado SIFT 

(Scale–invariant feature transform), o qual tem sua lógica de funcionamento explicada 

a seguir.  

 

  Scale Invariant Feature Transform – SIFT  

 

SIFT é um algoritmo de visão computacional publicado em 1999 por David 

Lowe da Univerity of British Columbia (LOWE, 1999). Este algoritmo é capaz de 

identificar bordas e vértices, realizando assim seu reconhecimento e identificação 

através de comparações. O algoritmo é composto por duas partes distintas: 
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primeiramente o detector, baseado em cálculos de diferença de Gaussianas e o 

descritor, o qual utiliza histogramas de gradientes orientados para descrever a 

vizinhança local dos pontos de interesse e criar uma perspectiva em 3D (PENG et al. 

2009).  

Basicamente, o algoritmo SIFT converte as diversas características de cada 

imagem em uma grande coleção de vetores de características locais que não variam 

quanto a sua escala, translação e rotação (LOWE, 2004). Em uma imagem são 

detectados e construídos pontos–chaves e seus descritores, para que possam ser 

usados para fazer correspondências entre imagens, conforme mostrado na Figura 2.7. 

 

FIGURA 2.7 – CORRESPONDÊNCIA DE IMAGENS  

 

FONTE: LOWE, 2004. 

 

A seguir é apresentado as duas etapas (detector e descritor) para o 

funcionamento do algoritmo de acordo com Lowe (2004), Peng et al. (2009), Jesus e 

Cots (2015) e Monatanari (2015). 

 

 Primeira Etapa: Detector 

 

A primeira etapa do algoritmo SIFT consiste em buscar na imagem pontos que 

sejam invariantes a mudança de escala (pontos chave), possibilitando a detecção de 

pontos com a câmera próxima ou distante do local de interesse. Tal proposito é 



36 

  

alcançado devido às características estáveis da imagem em diferentes escala, 

utilizando uma função chamada de espaço–escala, ou função Gaussiana, que tem 

como finalidade aplicar um filtro de suavização.  

Essa filtragem utilizando função gaussiana faz com que detalhes indesejados 

e ruídos sejam eliminados e suas bordas e vértices realçados. A Figura 2.8 representa 

o modelo de detecção de pontos–chave em uma imagem, sendo que para cada escala 

a imagem é filtrada para produzir um novo conjunto de imagens escaladas.  

 

FIGURA 2.8 – REPRESENTAÇÃO DO PROCEDIMENTO DE OBTENÇÃO DAS DIFERENÇAS DE 
GAUSSIANAS PARA DIVERSAS OITAVAS DE UMA IMAGEM. 

 

FONTE: LOWE, 2004. 

 

A partir de então, é realizada a detecção de extremos (definido como qualquer 

valor maior que todos os seus vizinhos no espaço–escala) em cada intervalo de cada 

oitava. 

A detecção dos extremos é realizada por valores de máximos e mínimos 

locais, por meio da comparação da intensidade de cada ponto com as intensidade de 

seus oito vizinhos na sua escala, com os nove pontos vizinhos na escala superior e 

os nove vizinhos na escala inferior. Na Figura 2.9 os três planos de imagem 

correspondem a diferença entre imagens adjacentes, onde o ponto marcado com “X” 

é comparado com seus vizinhos marcados como “O”. 
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FIGURA 2.9 – DETECÇÃO DE EXTREMOS NO ESPAÇO–ESCALA 

 
FONTE: LOWE, 2004. 

 

Um exemplo dessa operação é apresentado pela Figura 2.10. Nesse caso, os 

filtros foram aplicados com objetivo de diferenciar as características referentes a cor 

e as bordas de cada objeto. 

 

FIGURA 2.10 – EXTRAÇÃO DE 4 CANAIS DE CORES. A) IMAGEM DE ENTRADA, B) EXTRAÇÃO 
DO CANAL VERMELHO, C) CANAL VERDE, D) CANAL AZUL E E) CANAL AMARELO 

 

FONTE: SIKLOSSY, 2005 
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 Segunda Etapa: Descritor 

 

Para cada característica identificada (ponto–chave) é atribuída uma 

orientação e montado um histograma das orientações para píxeis em uma região 

vizinha ao redor do ponto–chave, conforme a Figura 2.11.  

 

FIGURA 2.11 – HISTOGRAMA DE ORIENTAÇÕES DE UM PONTO–CHAVE.  

 

FONTE: LOWE, 2004 

 

O pico deste histograma é utilizado para definir a orientação. E caso haja 

múltiplos picos de elevada amplitude o ponto–chave receberá múltiplas orientações, 

tornando–se ainda mais estável para futura identificação. A Figura 2.12 apresenta 

diversos pontos–chaves identificados em uma imagem, cujas magnitudes e orientação 

são representadas por vetores.  

 
FIGURA 2.12 – ATRIBUIÇÃO DE ORIENTAÇÃO E MAGNITUDE A CADA PONTO–CHAVE.  

 
FONTE: LOWE, 2004 
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Posteriormente é atribuído a cada ponto–chave um descritor invariante a 

iluminação e ponto de vista 3D, tornando–os assim bem distinguíveis.  

Em conjunto com a técnica K–NN (k–nearest neigbours), os vetores 

resultantes são chamados de características SIFT (Figura 2.13) e são utilizados para 

identificar objetos na imagem (FIX; HODGES, 1951). Sendo assim, ao se identificar 

um conjunto de características semelhantes em duas imagens, é provável que as 

caraterísticas sejam correspondentes ao mesmo objeto. 

 

FIGURA 2.13 – CONSTRUÇÃO DO DESCRITOR PARA UM PONTO–CHAVE DE 2X2 COM 48 
ELEMENTOS 

 
FONTE: LOWE, 2004 

 

Após a identificação dos pontos chaves nas imagens é realizada a construção 

de um modelo em 3D por meio de pontos correspondentes. A obtenção de 

informações tridimensionais e distância do ponto observador até determinado objeto 

é possível devido a visão estéreo, ou geometria epipolar. 

A seguir é realizada uma explanação sobre tal método, um conceito mais 

detalhado pode ser encontrado na bibliografia (HARTLEY; ZISSERMAN, 2000), 

(BUENO et al., 2017), (FAUGERAS, 1993), (ULLMAN, 1979), e (XU; ZHANG, 1996). 

 

2.3.2 Geração da nuvem de pontos  

 

Para entender o funcionamento desse método, antes é necessário entender 

o modelo de obtenção de imagem a partir de uma câmera, conforme ilustrado pela 

Figura 2.14. Esse modelo de câmera, também conhecido como modelo de câmera 

pinhole, é constituída por uma câmara escura com um orifício (ponto focal), onde a 
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convergência dos raios de luz captados nesse local faz com que seja projetada no 

fundo da câmara uma imagem 2D invertida (também chamado plano da imagem). A 

distância focal (determinada a partir do modelo da lente utilizada em uma câmera 

convencional) é o intervalo entre o ponto de convergência da luz (ponto focal) e a 

projeção da imagem no plano da imagem.  

 

FIGURA 2.14 – PROJEÇÃO DE IMAGEM DE CÂMERA PINHOLE 

 
FONTE: MATHWORKS, 2018 

 

Esse modelo representa a formação de uma imagem nas câmeras atuais, e a 

partir de n câmeras é possível traçar relações geométricas, conhecidas como 

geometria epipolar, que nos permitem descobrir informações acerca da posição de 

um objeto no espaço e suas dimensões. Um modelo básico da geometria epipolar a 

partir de dois pontos de vista diferentes é apresentado pela Figura 2.15 

 

FIGURA 2.15 – GEOMETRIA EPIPOLAR 

 
FONTE: TRUCCO, 1998 

 

As nomenclaturas e caracteres são identificados a seguir: 

O = representam o ponto focal, para as câmeras da esquerda e direita 

π = representa o plano da imagem 
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e = pontos onde ocorre a interseção ente as projeções dos pontos focais, 

chamados de epipolos; 

P = indicam o mesmo ponto em coordenadas tridimensionais 

p = indicam as projeções desse ponto nos planos da imagem.  

 

As linhas epipolares (indicadas na imagem) representam a localização do 

plano epipolar, a qual significa que para um determinado ponto no plano da imagem 

de uma das câmeras, o ponto correspondente na outra deve estar ao longo da linha 

epipolar. 

Para localizar o exato ponto correspondente ao longo da linha epipolar é 

necessário aplicar uma transformação. Para tanto, é utilizada uma matriz fundamental, 

a qual é capaz de relacionar um ponto em uma imagem “A” do par estéreo com a linha 

epipolar de uma outra imagem “B”. Através dessa transformação de espaço é possível 

gerar uma nuvem de pontos em 3D (x, y e z), as quais são interligadas por meio de 

um processo chamado triangulação.  

 

2.3.3 Triangulação da nuvem de pontos e modelo digital 

 

Segundo Medina e Medina (2007), a nuvem de pontos pode ser classificada 

de acordo com a forma como os dados estão distribuídos: regular ou irregularmente 

espaçados (Figura 2.16).  

 

FIGURA 2.16 – GRADE REGULAR (ESQUERDA) E GRADE IRREGULAR (DIREITA) 

 
FONTE: ZANARDI, 2006 

 

A distribuição dos pontos fornecida pelos métodos anteriormente 

mencionados (SIFT e SVLT) refere–se a uma malha irregular, sendo a triangulação a 

forma mais utilizada para a geração das grades. Burrough (1986) destaca que a 



42 

  

triangulação incorpora mais facilmente as mudanças na suavidade ou continuidade 

da superfície.  

A elaboração e criação de um modelo digital, permite que uma superfície real 

seja representada em um computador a partir de uma rede (grade). Existem diversas 

denominações para conceituar os modelos que representam em perspectiva os 

diferentes fenômenos que ocorrem no espaço geográfico. Dentre eles podemos citar 

o Modelo Digital do Terreno (MDT), Modelo Digital de Elevação (MDE) e o Modelo 

Digital de Superfície (MDS). A presente dissertação se atém ao MDS e ao MDT, os 

quais são os modelos utilizados na representação do maciço estudado.  

 

2.3.4 Considerações para o aerolevantamento 

 

Considerada uma das etapas mais importantes do processo, a obtenção de 

dados compreende a aquisição de um conjunto de amostras que representam a 

variação de um fenômeno espacial de interesse. Em se tratando de fotogrametria, tais 

dados são as imagens, obtidas por meio do aerolevantamento com sobreposição 

adequada, e os pontos de apoio.  

Na definição de uma amostragem representativa deve–se considerar a 

quantidade e também o posicionamento das amostras em relação ao comportamento 

da região ou fenômeno a ser modelado. Por exemplo, uma superamostragem de 

altimetria em uma região plana e poucos pontos em uma região de relevo 

diversificado, resultaria em um trabalho redundante ou ineficaz, respectivamente 

(FELGUEIRAS, 2001).  

Para uma boa amostragem é fundamental levar em consideração as 

características do terreno, tais como: pontos notáveis (altos, baixos ou mudança de 

declive), linhas de estrutura (linhas naturais do terreno: cristas, vales, talvegues e 

rios), breaklines (linhas construídas: estradas, muros) e áreas planas (áreas 

existentes ou construídas que possuem a mesma cota, como platôs, campos de 

futebol, lagos e outras) (ROCHA, 2002).  
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2.3.5 Monitoramento de um Talude  

 

Instrumentos empregados para detectar e caracterizar eventos de risco ou 

instabilidades em taludes rodoviários tornam–se essenciais para as condições de 

segurança locais. Neste contexto, faz–se importante monitorar um talude a fim de 

verificar sistematicamente se um dado maciço apresenta um comportamento dentro 

dos limites previstos em projeto e controlar a evolução das movimentações de uma 

dada região sujeita a instabilidades.  

Como será visto mais adiante no Capítulo 4, o instrumento para o 

monitoramento de talude utilizado no presente trabalho é através de uma câmera 

fotográfica acoplada em uma RPA que fornecera imagens para criação de modelos 

tridimensionais do terreno, os quais possibilitam a comparação de determinada feição 

ou característica ao longo do tempo. Para Reis (2010), o monitoramento de taludes 

permite fazer um processo de aquisição, registro e processamento sistemático dos 

dados obtidos. Tais dados são fundamentais para verificar a estabilidade ou não de 

taludes em um intervalo de tempo.  
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3 ÁREA DE ESTUDO 

 

3.1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS  

 

O presente trabalho faz parte de um projeto no qual são estudadas as 

encostas pertencentes à Serra do Azeite (km 500 ao km 522) e à Serra Pelada (km 

540 ao km 555) da rodovia Régis Bittencourt (BR–116/SP). Este projeto tem como 

finalidade identificar os locais mais propícios à movimentação gravitacional de massa 

ou que já apresentam históricos de deslizamentos para serem realizadas campanhas 

de investigações geológico–geotécnicas.  

Pontes (2017) realizou o levantamento dos principais taludes da região, suas 

características geométricas, histórico de deslizamentos e análise de mapas de 

declividade. A partir de uma análise integrada dos atributos supramencionados, o 

talude do km 552 aponta a existência de uma instabilidade no local, pois, apesar das 

medidas de contenção adotadas (retaludamento e gabião em sua base) ainda há 

indícios de movimentação gravitacional de solo.  

 

3.2 LOCALIZAÇÃO  

 

O talude escolhido localiza–se no km 552 da pista norte da rodovia Régis 

Bittencourt (BR–116), situado próximo da cidade de Barra do Turvo, no estado de São 

Paulo. Este talude situa–se na Serra Pelada, a qual pertencente à cadeia montanhosa 

da Serra do Mar, entre as cidades de Curitiba (PR) e São Paulo (SP) (Figura 3.1).  
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FIGURA 3.1 – LOCALIZAÇÃO DA ÁREAS DE ESTUDO 

 

FONTE: O AUTOR, 2018. 

 

Com o características geométricas, o talude selecionado possui 300 metros 

de extensão e altura de 232 metros, bem como é atravessado pela rodovia na altitude 

de 720 metros. De acordo com a Figura 3.2, o talude possui 4 patamares bem 

definidos, devido a obras de estabilização que foram realizadas previamente. 

 

FIGURA 3.2– TALUDE DO KM 552,00 (VISTA LATERAL, 2018)   

    

FONTE: O AUTOR, 2018. 

 

 

 



46 

  

3.3 CARACTERIZAÇÃO GEOLÓGICO–GEOTÉCNICA 

 

Visando compreender a composição litológica do material que compõe o 

talude e suas propriedades, a empresa Fugro (2016), Pontes (2017) e Trevizolli (2018) 

realizaram levantamentos e ensaios de campo e de laboratório no talude da BR–116, 

no km 552 pista norte. A seguir é apresentada a caracterização do talude por meio 

dos resultados encontrados pelos autores supramencionados. 

 

Comparativo de Topografias  

 

A fim de compreender o entendimento dos movimentos de massa foi realizada 

a comparação das declividades entre os anos de 2011 e 2017. A Figura 3.3 apresenta 

as linhas topográficas obtidas através de levantamentos realizados nos anos de 2011 

e 2017. A região circular delimita uma área de movimentação considerada crítica, 

onde identifica–se que o talude perdeu a configuração pretérita de retaludamento e 

apresentou a formação de uma cunha de ruptura, possivelmente associada a 

movimentos de rastejo. 

 

FIGURA 3.3 – LINHAS TOPOGRÁFICAS DO TALUDE NOS ANOS DE (A) 2011 E (B) 2017   

 

FONTE: TREVIZOLLI et al., 2018 
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Ensaio de cisalhamento direto  

 

Trevizolli (2018) realizou o ensaio de cisalhamento direto em três blocos 

indeformados retirados nos locais visivelmente mais susceptíveis a movimentação de 

massa, onde a localização das amostras superficiais estão apresentadas na Tabela 

3.1 e Figura 3.4. 

 

TABELA 3.1 – LOCALIZAÇÃO DAS SONDAGENS REALIZADAS 

Coleta Local Latitude Longitude Elevação Prof. (m) 

1 km 552+000 Pista Norte 7236166 754108 673 0,9 

2 km 552+000 Pista Norte 7236151 754132 691 1,0 

3 km 552+000 Pista Norte 7236117 754138 728 1,3 

FONTE: TREVIZOLLI, 2018 
 
 

FIGURA 3.4 – LOCALIZAÇÃO DE BLOCOS INDEFORMADAS  

 
FONTE: TREVIZOLLI, 2018 

 

Na Tabela 3.2 são apresentados os dados de resistência do solo obtidos. Tais 

resultados evidenciaram que os solos com maior fração de finos em sua composição 

(amostras 1 e 2) tem um coesão maior, já a amostra 3, a qual possui maior fração 

arenosa, apresentou maiores valores de ângulo de atrito.  
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TABELA 3.2 – PARÂMETROS DE RESISTÊNCIA AO CISALHAMENTO 

Amostra 
Parâmetros de resistência de pico Parâmetros de resistência residual 

Φ (°) c (kPa) Φr (°) cr (kPa) 

km 552+000 PN amostra 01 27,5 14,1 18,8 4,7 

km 552+000 PN amostra 02 30,0 16,8 17,8 9,9 

km 552+000 PN amostra 03 30,2 10,4 21,8 5,1 

FONTE: TREVIZOLLI, 2018 

 

Definição da litologia  

 

Segundo Faleiros (2008), no local onde situa–se o talude ocorre um domínio 

de rochas metassedimentares de metamorfismo menos intenso, formado 

principalmente por micaxistos finos com aspecto filítico, cinza escuros, formados por 

biotita, muscovita, quartzo e clorita, usualmente com porfiroblastos de granada 

milimétrica e, localmente, estaurolita. Ainda segundo o autor, a estrutura principal 

consiste de uma xistosidade anastomosada de natureza milonítica e bandamento 

milimétrico a centimétrico onde se alternam leitos mais quartzosos e mais micáceos, 

além de porções restritas ricas em muscovita milimétrica. 

Confirmando a litologia, os ensaios de sondagens mistas executadas por 

Pontes (2017) no talude do km 552 chegaram até uma rocha sã de migmatito, 

composta por quarzo, feldspato alcalino, plagioclásio e máficos e coloração cinza. 

As sondagens mostram um talude com estratigrafia formada por uma camada 

superficial de colúvio, composto por argila siltosa de baixa resistência e espessura 

variando de 4,0 m nas cotas superiores a 8,5 m na região no pé do talude/viaduto. 

Abaixo dessa camada, está um solo residual saprolítico composto por areia fina e 

pequena porcentagem de argila arenosa com mica. Sotoposto ao solo residual 

saprolítico foi encontrado uma camada de alteração de rocha (saprólito), constituída 

por um solo composto de areia média à grossa siltosa com pouca fração de argila e 

mica (TREVIZOLLI, 2018). A partir de 16,5 metros, nas cotas mais profundas, foi 

identificada a rocha sã de migmatito, constituída por quartzo, feldspato alcalino, 

plagioclásio e máficos e coloração cinza. A FIGURA 3.5 ilustra a seção geológico–

geotécnico do talude  
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FIGURA 3.5– LOCALIZAÇÃO DE BLOCOS INDEFORMADAS 

 
FONTE: TREVIZOLLI, 2018 
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4 MATERIAIS E MÉTODOS  

 

4.1 MATERIAIS  

 

Para o desenvolvimento deste trabalho foram utilizados os equipamentos e 

materiais descritos na Tabela 4.1. 

 

TABELA 4.1– EQUIPAMENTOS E MATERIAIS UTILIZADOS NO ESTUDO 

Qtd Materiais Propriedade 

1 
Microcomputador Intel Core i–7 @ 3,5 GHz – 16 Gb Ram Ge–

Force GTX 780 Ti – HDD 1Tb; 
ITTI/UFPR 

1 
Software fotogramétrico de código fechado – Agisoft Photo Scan 

Professional Version 1.0.4 (64 bits) 2014; 
ITTI/UFPR 

1  RPA – Inspire 1 – Camera Zenmuse X5R, 16 MP. ITTI/UFPR 

2 Receptores GNSS L1/L2 Foif A 30 (RTK); ITTI/UFPR 

1 Software SIG  – ArcGIS v.10.2.2.3552 ITTI/UFPR 

1  AutoCad Civil 3D – Autodesk v 12.0.842.0 ITTI/UFPR 

1 Geostudio 2012  – v 8.15.1.11236 ITTI/UFPR 

1 Software SIG de código fechado – Global Mapper v.15.0 64 bits ITTI/UFPR 

FONTE: O AUTOR, 2018 

 
 

4.2 MÉTODOS  

 

Para execução desta pesquisa as etapas foram divididas em Levantamento 

por RPA e confecção de produtos cartográficos, Monitoramento e Retroanálise, 

conforme apresentado pela Figura 4.1.  

Foi estabelecido um monitoramento trimestral, durante o período de 1 ano, 

sendo os levantamentos aéreos realizados nos meses de novembro/2017, 

fevereiro/2018, maio/2018, agosto/2018 e novembro/2018. A frequência de 

levantamentos justifica–se pela necessidade do monitoramento das possíveis 

movimentações de massa que possam ocorrer durante um ano hidrológico.  
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FIGURA 4.1 – FLUXOGRAMA DOS MÉTODOS EMPREGADOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FONTE: O AUTOR, 2018 

 

 
 

4.2.1 Estudo preliminar da área  

 

Algumas análises preliminares são de extrema importância, no que se refere 

ao planejamento adequado da trajetória em que a RPA vai executar. Essas análises 

foram realizadas por meio de observações na área do talude estudado com o intuito 

de se obter a delimitação da área de interesse e a verificação de possíveis problemas 

para o imageamento, tais como: obstáculos naturais (picos, cumes), cabos elétricos, 

etc. 

 Reconstituição geométrica do talude rompido a 

partir do MDT; 

 Definição da Curva c = 𝑓(𝛷); 

 Determinação dos parâmetros de resistência do 

solo. 

 Definição de seções transversais de interesse; 

 Comparação trimestral das seções visando 

observar possíveis mudanças. 

Levantamento por RPA e 

confecção de produtos 

cartográficos  

 Estudo preliminar da área a ser imageada; 

 Plano de voo; 

 Sinalização dos pontos de apoio; 

 Execução e rastreio GNSS dos pontos de apoio; 

 Aquisição dos dados e imagens RPA; 

 Processamento das imagens provenientes do 

aerolevantamento; 

 Análise de precisão do modelo. 

Monitoramento   

Retroanálise   

1 

2 

3 
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4.2.2 Plano de voo 

 

O planejamento do voo da RPA foi ajustado de acordo com Disperati (1991) 

e ao fator “relevo”, pois a altura máxima alcançada no voo é de 150 metros, porém o 

talude estudado faz parte de uma encosta de mais de 150 metros de altura (limitação 

de fábrica do equipamento). Dessa maneira o plano de voo foi realizado de maneira a 

cumprir o imageamento dentro da área de interesse, visto que quando se tem 

variações de altitude com menos de 50 metros ocorrem implicações nas suas 

sobreposições. Portanto, nos segmentos em que a altitude de voo era menor que esse 

valor houve uma redução da velocidade da RPA (para a sobreposição adequada das 

imagens, conforme explicado no item 4.2.6). Ademais, certificou–se das condições 

meteorológicas e atmosféricas no dia da atividade, pois o principal fator para a boa 

tomada das fotografias é em dias de sol e sem vento. 

 

4.2.3 Sinalização dos pontos de apoio  

 

A pré–sinalização é uma marcação artificial feita no terreno com a finalidade 

de ser identificada na imagem ou fotografia aérea para o georreferenciamento. A 

localização das marcas (Figura 4.2) foi planejada de acordo com o plano de voo da 

área estudo e seguiu as orientações de Costa e Silva (2012) e Luz (2015). Houve uma 

distribuição estratégica dos pontos de apoio e amarração dos blocos, sobretudo em 

locais que fossem visivelmente fáceis de identificar, como no final e intersecções de 

canaletas.  
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FIGURA 4.2 – PONTOS DE APOIO SELECIONADOS EM ESCRITÓRIO 

 

 FONTE: O AUTOR, 2018 
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A Figura 4.3 ilustra a sinalização executada com tinta de cor laranja e preta 

em forma de “x”, além disso, a coloração foi escolhida pela sua diferente refletância 

comparada ao local escolhido. A Figura 4.4 ilustra uma fotografia aérea e, em seu 

detalhe, a possibilidade de identificação das marcas. 

 

FIGURA 4.3 – PRÉ–SINALIZAÇÃO DA ÁREA DE INTERESSE COM TINTA DE COR LARANJA E 
PRETA 

   

FONTE: O AUTOR, 2018 

 
FIGURA 4.4 – IDENTIFICAÇÃO DA PRÉ–SINALIZAÇÃO NAS FOTOGRAFIAS AÉREAS.  

  

FONTE: O AUTOR, 2018 
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4.2.4 Execução do rastreio dos pontos de apoio do terreno  

 

Foram rastreados com receptor GNSS (Global Navigation Satellite System ou 

Sistema de Navegação Global por Satélite) um total de 7 pontos de apoio e 2 pontos 

de verificação, sendo todas as sinalizações implantadas antes do sobrevoo da área a 

ser estudada.  

Os pontos de apoio são utilizados para fazer a relação entre o sistema de 

coordenadas da imagem com o sistema de coordenadas do terreno, em outras 

palavras são pontos de referência no solo que são utilizadas no processamento das 

imagens aumentando assim a precisão do modelo.  

Conforme Costa e Silva (2012), o intuito dessa sinalização é proporcionar uma 

maior precisão das coordenadas dos pontos de apoio, dos quais serão conhecidas as 

exatas posições planimétricas no terreno e suas respectivas altitudes, possibilitando 

assim a posterior avaliação geométrica e validação dos produtos cartográficos diante 

da topografia já executada no local. Já os pontos de verificação representam as 

mesmas características dos pontos de apoio, a diferença é a sua utilização, os quais 

são utilizados para medir a acurácia de um levantamento comparando as 

coordenadas obtidas no modelo com as coordenadas do terreno.  A Figura 4.5 

apresenta o rastreio dos pontos pré–sinalizados, através do posicionamento dos 

receptores nas marcas artificiais.  

 

FIGURA 4.5 – RASTREIO GNSS REALIZADO NA ÁREA DE ESTUDO.  

   

FONTE: O AUTOR, 2018 
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4.2.5 Aquisição dos dados e imagens através da RPA 

 

Para obtenção das fotografias aéreas foi utilizada uma RPA, modelo Inspire 1 

(Figura 4.6), fabricado pela DJI technology, o qual possui um sistema de transmissão 

de vídeo HD, rotação de 360º e uma câmera de 4K. Além disso, o equipamento possui 

um GPS interno possibilitando adicionar coordenadas geográficas a cada fotografia. 

 

FIGURA 4.6 – RPA MODELO INSPIRE 1   

 

FONTE: O AUTOR, 2018 
 
 

4.2.6 Processamento das imagens provenientes do aerolevantamento 

 

O processamento das imagens obtidas com a RPA foi implementado com 

base na sequência de procedimentos propostos por Luz (2015), sendo as etapas: i) 

seleção e filtragem das fotografias; ii) processamento dos dados com software iii) 

alinhamento das fotografias; iv) construção da nuvem de pontos e v) construção da 

malha poligonal 3D. Todas as etapas aqui detalhadas visaram utilizar metodologias 

clássicas associadas ao processamento de imagens por meio da utilização de um 

software aerofotogramétrico específico para plataformas autônomas.    
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Seleção e filtragem das fotografias 

 

A primeira etapa corresponde a seleção e a filtragem das fotografias. A 

seleção eliminou o número excessivo de fotografias repetidas, decorrentes da alta 

taxa de sobreposição longitudinal, e também as fotografias com problemas de falta de 

iluminação natural, ou seja, com sombras.  

 A filtragem foi realizada manualmente, antes das fotografias serem 

adicionadas à ferramenta computacional, excluindo aquelas que apresentaram 

problemas de qualidade. Essa seleção reduz possíveis erros durante a fase de 

processamento dos dados.  

 

 

FIGURA 4.7 – FILTRAGEM MANUAL DAS FOTOGRAFIAS  

 

FONTE: O AUTOR, 2018 

 

Processamento dos dados com software 

 

Para este trabalho, as fotografias foram processadas através de algoritmos 

computacionais de classificações de padrões e reconstrução tridimensional do 

terreno, oriundos do software de código fechado Agisoft PhotoScan Professional 

Edition Version 1.0.4, ano de 2014. 
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O objetivo do processamento de fotografias aéreas com o Photoscan é 

construir um modelo digital do terreno (MDT) e compreendeu quatro fases principais 

descritas a seguir: 

 

Alinhamento das fotografias  

 

Após a seleção e filtragem, as fotografias foram adicionadas no software e 

alinhadas através de um algoritmo que localiza os pontos homólogos entre elas. Por 

essa razão o planejamento de voo foi elaborado para que houvesse uma sobreposição 

das fotografias maior que 80%. 

O programa realiza a leitura das informações armazenadas nas imagens, 

identificando padrões comuns mediante algumas “características principais”, como 

apresentado no item 2.3.1. A técnica que o software utiliza consiste em estabelecer 

uma relação geométrica entre duas vistas similares, quando cada cena possui o seu 

centro de projeção1 (CP) e estes não são coincidentes. Cada par de imagens 

capturado representa duas perspectivas diferentes de uma mesma cena estática 

(LUZ, 2015). Esta etapa resultou em um grande tempo de processamento, por meio 

da rotina computacional.  

 

Construção da nuvem de pontos  

 

O conhecimento das coordenadas aproximadas de cada fotografia, permitiu a 

obtenção das orientações externas, por meio do ajuste de feixes. Nesta etapa, 

obteve–se uma densa nuvem de 16.167.048 pontos homólogos (pontos de ligação) 

entre as fotografias (Figura 4.8). 

 

                                            
1 O centro de projeção em uma câmera é o ponto fixo de onde partem ou por onde passam as 
projetantes. 
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FIGURA 4.8 – OBTENÇÃO DA NUVEM DE PONTOS HOMÓLOGOS A PARTIR DO ALINHAMENTO 
DAS FOTOGRAFIAS AÉREAS (REPRESENTADAS PELA COR AZUL)  

 

FONTE: O AUTOR, 2018 

 

Nesta etapa também foi realizada adição dos 7 pontos de apoio rastreados 

em campo. Este processo é realizado automaticamente pelo Agisoft, porém a 

localização exata dos marcadores (markers) em cada fotografia é ajustada 

manualmente, movendo–se os marcadores para o local dos pontos sinalizados com 

tinta de cor laranja e preta em forma de “x” (Figura 4.9). 

 

FIGURA 4.9 – AJUSTAMENTO DOS MARCADORES (DESTACADO) 

 

FONTE: O AUTOR, 2018 
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Construção da malha poligonal 3D 

 

Na sequência, gerou–se uma grade triangular irregular (TIN – Triangulated 

Irregular Network). Esse etapa é realizada através do método dos feixes perspectivos 

(bundle block adjustment), permitindo que todas as imagens que compõem o espaço 

imagem2 e todos os pontos fotogramétricos contidos nestas imagens fossem tratados 

em um único processo. Tal método é detalhado no trabalho de Silveira (2004).  

De acordo com Felgueiras (2001), o modelo da grade irregular TIN é mais 

propício para a inclusão das feições topográficas, ou seja, representa melhor 

superfícies não homogêneas com variações locais acentuadas, pois apresenta uma 

estrutura de dados mais complexa, onde os vértices dos triângulos pertencem ao 

próprio conjunto amostral. Cada vértice da rede é procedente da altitude advinda da 

equação de colinearidade. A fototriangulação, através de uma grade irregular TIN para 

o modelo, gerou 2.327.166 triângulos (Figura 4.10). 

 

FIGURA 4.10 – GRADE TIM 

 

FONTE: O AUTOR, 2018 

 

Ao final desta etapa é obtido o Modelo Digital de Superfície (MDS), o qual 

encontra–se integrado às fotografias e com textura. Segundo Felgueiras (2001), a 

técnica aplicada na texturização é denominada de “ray tracing”, a qual integra os pixels 

da imagem utilizada ao modelo (Figura 4.11).  

                                            
2 É o espaço compreendido pelo plano do negativo e o ponto nodal posterior.  
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 FIGURA 4.11 – MODELO DIGITAL DE SUPERFÍCIE  

 

FONTE: O AUTOR, 2018 

 

Obtenção do MDT 

 

O MDT pode ser obtido por meio de um processo de filtragem do MDS, que 

consiste na remoção dos pontos que não pertencem à superfície do terreno, ou seja, 

aqueles que se encontram acima do solo, tais como construções, árvores, entre 

outros. A Figura 4.12 demonstra em cinza os pontos removidos do modelo e em 

marrom o MDT. 

 

FIGURA 4.12 – OBTENÇÃO DO MDT. 

 

FONTE: O AUTOR, 2018 
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4.2.7 Análise de precisão do modelo 

 

Conforme a Figura 4.2 foram utilizados 7 pontos de apoio para o 

processamento (pontos 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7) e escolhidos dois pontos para a verificação 

(pontos 8 e 9). As informações referentes aos pontos de apoio e verificação utilizados 

no processamento do modelo 3D do talude estão apresentados na Tabela 4.2. 

 
 
TABELA 4.2– INFORMAÇÃO DOS PONTOS DE APOIO E CONTROLE UTILIZADOS 

Pontos de 
apoio/verificação 

Latitude (m) 
Longitude 

(m) 
Altitude 

(m) 
Precisão 

(m) 
Erro (m) 

1 7236150,125 754068,001 715,505 0,013 0,137038 

2 7236179,604 754115,329 715,281 0,034 1,640129 

3 7236090,847 754133,923 767,427 0,043 0,781190 

4 7236102,963 754158,484 768,040 0,035 1,167937 

5 7236100,781 754118,736 755,440 0,034 1,699884 

6 7236114,33 754154,354 759,441 0,035 1,498277 

7 7236113,048 754113,051 746,226 0,090 1,340159 

8* 7236123,238 754106,012 737,498 0,036 1,453038 

9* 7236138,832 754148,712 742,767 0,006 0,036465 

* Pontos de verificação  
FONTE: O AUTOR, 2018 

 

 

 

Os erros atrelados ao processo de ajustamento do modelo com os pontos de 

apoio sinalizado em campo resultam em um erro para cada ponto, conforme 

apresentado pela última coluna da Tabela 4.2. Ao utilizar–se os pontos 8 e 9 para a 

verificação do modelo obtido, o erro quadrático médio3 calculado é de 1,027 m.  

Além disso, de posse dos erros relativos às coordenadas (x, y e z) de cada 

ponto de apoio (Tabela 4.3), realizaram–se os testes de tendência ao nível de 

significância α = 10%, definidos pelo Decreto–lei nº 89.817.  Esta análise é baseada 

na distribuição de “t de Student”, a certo nível de confiança e com grau de liberdade 

(n–1), onde “n” corresponde ao número de amostras coletadas (ARIZA, 2002). A 

Tabela 4.4 apresenta os resultados das análises de tendência para os pontos de 

apoio.  

 

                                            
3 O erro quadrático médio é uma medida que representa o desvio padrão das diferenças entre os 
valores estimados e os valores reais observados. 
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TABELA 4.3 – ERROS RELATIVO DE PONTOS DE APOIO E CONTROLE UTILIZADOS 

Ponto de apoio Erro em x (m) Erro em y (m) Erro em z (m) 

1 0,106 0,075 –0,043 

2 –0,830 1,293 –0,574 

3 –0,209 0,061 0,750 

4 –0,660 0,963 –0,030 

5 1,657 –0,366 –0,095 

6 –1,192 –0,810 –0,410 

7 –0,757 –1,031 0,400 

FONTE: O AUTOR, 2018 

 

TABELA 4.4 – RESULTADOS DA ANÁLISE DE TENDÊNCIA  

Dados Valores 

Nível de Confiança 90% 

Nível de Significância 10% 

Amostra 7 

Graus de Liberdade 6 

T tabelado 1,94 

Tx calculado –1,936 

Tendência em x Não 

Ty calculado 0,4305 

Tendência em y Não 

Tz calculado –0,009 

Tendência em z Não 

FONTE: O AUTOR, 2018 

 

Portanto, foi verificado que ao se utilizar os pontos de apoio obtidos através 

de rastreio GNSS, não são verificadas tendências nas coordenadas, ou seja, não há 

a presença de erros sistemáticos. 

 

 

4.2.8 Analise de Consistência (Comparação do Levantamento RPA versus 
Topografia) 

 

Para avaliação da acurácia dos MDTs gerados pela RPA foi comparado o 

modelo obtido no primeiro aerolevantamento, ocorrido em novembro de 2017, com o 

MDT da topografia convencional, também ocorrida no ano de 2017. 

A Figura 4.13 apresenta o modelo com as curvas de nível com a equidistância 

de 1 metro para o resultado da topografia convencional e a Figura 4.14 para a o 

método obtido através do processamento de imagens da RPA, bem como a 
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demarcação das seções A–A, B–B e C–C do estudo para a comparação dos dois 

métodos empregados. 

Para o caso em estudo, os resultados da RPA abrangeram uma área diferente 

da topografia, porém, em ambos os resultados foi possível analisar as três seções 

transversais de estudo.  

 

FIGURA 4.13 – CURVAS DE NÍVEL PARA A TOPOGRAFIA CONVENCIONAL 

 

FONTE: O AUTOR, 2018 
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FIGURA 4.14 – CURVAS DE NÍVEL GERADAS PELO MÉTODO DE RPA 

 

FONTE: O AUTOR, 2018 
 

 

 

A Figura 4.15 apresenta um comparativo entre as seções transversais do 

talude geradas pela RPA (linha continua vermelha), com a topografia convencional 

(linha continua preta).  
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FIGURA 4.15 – COMPARATIVO DAS SEÇÕES TRANSVERSAIS PARA OS DOIS MÉTODOS 
APLICADOS SEM PONTOS DE APOIO, SEÇÃO A–A (A); SEÇÃO B–B (B); SEÇÃO C–C (C). 

  

 

FONTE: O AUTOR, 2018 
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4.2.9 Monitoramento de movimentos de massa 

 
Segundo Felgueiras (1997), a partir de um MDT pode–se criar gráficos de 

perfis do fenômeno estudado ao longo de uma trajetória. Os pontos do perfil são 

determinados pela intersecção de cada seção com as arestas do MDT e representam 

a variação do fenômeno estudado em função da distância planar percorrida em um 

trajeto predefinido. Além disso, o autor menciona a possibilidade de adição de mais 

de um perfil no mesmo gráfico visando a comparação entre eles (Figura 4.16).  

  

FIGURA 4.16 – COMPARAÇÃO DE PERFIS 

 

FONTE: FELGUEIRAS, 1997 

 

De posse dos MDT’s, obtidos através das investigações realizadas nos meses 

de novembro/17, fevereiro/18, maio/18, agosto/18 e novembro/18, foram traçadas 5 

seções transversais em cada um deles, de maneira a abranger todas as regiões do 

talude, conforme a Figura 4.17. Salienta–se, que foram inseridas mais duas seções 

(seção D–D e seção E–E) a fim de se obter uma maior precisão e possibilitar uma 

análise mais detalhada. As seções localizados nas extremidades (Seção A–A e Seção 

C–C) estão fora da área crítica, já as seções centrais (Seção B–B, Seção D–D e Seção 

E–E) estão localizadas nas regiões mais críticas do talude.  

Sendo assim, o monitoramento proposto no presente trabalho consiste em 

comparações dos perfis gerados pelos 5 levantamentos, os quais representam a 

geometria do talude ao longo do tempo. Os resultados serão apresentados no 

Capítulo 5. 
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FIGURA 4.17 – LOCALIZAÇÃO DAS SEÇÕES TRANSVERSAIS (CURVAS DE NÍVEL 
PROVENIENTE DO AEROLEVANTAMENTO) 

   

FONTE: O AUTOR, 2018 

 
 

 

4.2.10 Reconstituição Geométrica das Encostas Rompidas 

 

Para servir de subsídio no desenvolvimento da retroanálise, uma das etapas 

dessa pesquisa consiste na recuperação de informações a respeito dos 

escorregamentos estudados. 

A geometria da superfície de ruptura do talude, representada por meio da 

seção transversal crítica foi obtida a partir das informações provenientes do 

levantamento com a RPA, nas quais é possível observar as cicatrizes de ruptura. A 

Figura 4.18 apresenta a região onde são observadas linhas de cicatrizes no solo 

(delimitada em amarelo).  
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FIGURA 4.18 – DELIMITAÇÃO DA REGIÃO ONDE OBSERVA–SE CICATRIZES DE RUPTURA. 
 

 

FONTE: O AUTOR, 2018 

 

Quanto à geometria original do talude, a mesma foi obtida pela média das 

seções transversais localizadas à direita e à esquerda da seção rompida. Esse mesmo 

procedimento foi realizado por Gomes (2003).  

Conforme o perfil mostrado na Figura 4.19, para a reconstituição da geometria 

inicial, foram plotados os perfis gerados pelas duas seções das extremidades em 

vermelho (Seção A–A e Seção E–E) e calculado a média entre elas. O perfil resultante 

(em azul) representa a geometria inicial do talude. 

 

Cicatrizes  

Crista  
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FIGURA 4.19 – MÉTODO DE RECONSTITUIÇÃO DA GEOMETRIA INICIAL DO TALUDE 

 
FONTE: O AUTOR, 2018 

 

4.2.11 Definição da Curva c = 𝑓(𝛷) 

 

Essa etapa baseia–se em determinar a curva c = 𝑓(𝛷) para a superfície de 

ruptura através dos seguintes procedimentos: 

 Fixar o raio e o centro do círculo de ruptura; 

 Fixar o valor do ângulo de atrito do solo e do peso específico; 

 Determina–se o valor de coesão para a condição de iminência de ruptura 

(Fator de segurança igual à unidade) por meio da equação de 

Morgenstern–Price; 

 Uma vez determinada a coesão para o ângulo de atrito adotado, 

escolhe–se um novo valor de ângulo de atrito e repetem–se os 

procedimentos anteriores. Estabelece a variação do ângulo de atrito 

entre 0º e 50º, com intervalo de 5º para cada análise, mantendo–se 

constante o peso específico.  

A seguir serão apresentados os resultados do monitoramento realizado, bem 

como os parâmetros de resistência do solo obtidos através da retroanálise. 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

5.1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

No capítulo anterior foram descritos como se realizaram a aquisição dos 

dados de campo, os métodos utilizados para a obtenção do MDT e seu 

monitoramento, bem como para a retroanálise. Neste capítulo são apresentados os 

resultados e parâmetros obtidos. 

 

5.2 MONITORAMENTO DO TALUDE  

 

Para monitorar eventuais movimentações de massa no talude, foram 

realizadas análises comparando as variações dos perfis gerados em cada 

levantamento. Tais perfis representam a geometria do talude e as comparações ao 

longo do tempo permitem inferir se sobre a estabilidade do maciço.  

A seguir são apresentados os perfis resultantes do monitoramento trimestral 

para cada seção, sendo que a Figura 5.1 apresenta os perfis para a seção A–A, a 

Figura 5.2 apresenta os perfis para a seção B–B, a Figura 5.3 apresenta os perfis para 

a seção C–C, a Figura 5.4 apresenta os perfis para a seção D–D e a Figura 5.5 

apresenta os perfis para a seção E–E. 
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               FIGURA 5.1 – COMPARAÇÃO DOS PERFIS NA SEÇÃO A–A 

 
FONTE: O AUTOR, 2018 

 

 
FIGURA 5.2 – COMPARAÇÃO DOS PERFIS NA SEÇÃO B–B 

 
FONTE: O AUTOR, 2018 
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FIGURA 5.3 – COMPARAÇÃO DOS PERFIS NA SEÇÃO C–C 

 
FONTE: O AUTOR, 2018 

 
 
 

FIGURA 5.4 – COMPARAÇÃO DOS PERFIS NA SEÇÃO D–D 

 
FONTE: O AUTOR, 2018 
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FIGURA 5.5 – COMPARAÇÃO DOS PERFIS NA SEÇÃO E–E 

 

 
FONTE: O AUTOR, 2018 

 
A Figura 5.1 apresenta os perfis de monitoramento para a seção A–A, a qual 

encontra–se na primeira extremidade transversal à rodovia (sentido São Paulo) e fora 

da área crítica. Nesta seção os perfis de monitoramento para cada mês apresentaram 

alterações na significância de aproximadamente 1,0 metro, exceto no pé do aterro 

(Figura 5.6), onde nos meses de maio e agosto foi observado um acréscimo das cotas 

(~3,5 m). Estes acréscimos no pé do aterro também foram observados nas seções D–

D, B–B e E–E (Figura 5.7, Figura 5.8 e Figura 5.9, respectivamente), porém em 

magnitudes menores.  

 

FIGURA 5.6 – ZOOM NO PÉ DO ATERRO (SEÇÃO A–A) 

 
FONTE: O AUTOR, 2018 
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FIGURA 5.7 – ZOOM NO PÉ DO ATERRO (SEÇÃO D–D) 

 
FONTE: O AUTOR, 2018 

 
 

FIGURA 5.8 – ZOOM NO PÉ DO ATERRO (SEÇÃO B–B) 

 
FONTE: O AUTOR, 2018 

 

FIGURA 5.9 – ZOOM NO PÉ DO ATERRO (SEÇÃO E–E) 

 
FONTE: O AUTOR, 2018 
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Os perfis de monitoramento localizados nas regiões mais críticas (seção B–

B, D–D e E–E, representados pela Figura 5.10, Figura 5.11 e Figura 5.12, 

respectivamente) também apresentaram poucas variações de cota ao longo do tempo 

(~1,0 m) e são relativamente semelhantes.  

 

FIGURA 5.10 – ZOOM REGIÃO CRÍTICA DO TALUDE (SEÇÃO B–B) 

 
FONTE: O AUTOR, 2018 

 
FIGURA 5.11 – ZOOM REGIÃO CRÍTICA DO TALUDE (SEÇÃO D–D) 

  
FONTE: O AUTOR, 2018 
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FIGURA 5.12 – ZOOM REGIÃO CRÍTICA DO TALUDE (SEÇÃO E–E) 

  
FONTE: O AUTOR, 2018 

 

 

O perfil C–C, localizado na última extremidade transversal à rodovia (sentido 

São Paulo) e fora da área crítica foi o que apresentou as menores variações entre os 

meses de monitoramento.  

De acordo com as seções apresentadas, não foi possível perceber uma 

mudança abrupta da geometria do talude durante o período de monitoramento. Além 

disso, as pequenas variações observadas entre os levantamentos em cada seção não 

seguem um padrão. 
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Vantagens do Método Utilizado  

 

De maneira geral, verificou–se um bom detalhamento do terreno nos perfis 

gerados através do aerolevantamento e pôde–se visualizar com clareza a existência 

de banquetas, canaletas de drenagem ou pequenas variações no terreno, sendo 

vantagens do monitoramento por uma RPA.  

Em se tratando de um monitoramento das feições geométricas de um talude 

com grandes dimensões e de difícil acesso, o levantamento em campo através de 

uma RPA e com alguns pontos de apoio mostrou–se menos oneroso, se comparado 

a um levantamento topográfico. Ganhando–se assim agilidade no processo de 

levantamento.  

 

Considerações sobre o Método Utilizado  

 

Os erros relativos ao processamento do modelo, com um erro médio calculado 

de 1,027 m (expresso por um vetor), conforme apresentados no item 4.2.7 (análise de 

precisão), é considerado um erro significativo. Tal imprecisão é atribuída ao processo 

de ajustamento do modelo, a qual pode ser diminuída ajustando mais marcadores 

(markers) em cada fotografia, conforme apresentado no item 4.2.6 (Figura 4.9). 

Acontece que, pela dimensão do talude estudado, o número de fotos adquiridas por 

cada levantamento foi de aproximadamente 300 fotos, sendo ao final de todo o 

monitoramento um montante de 1500 fotos, e por isso o ajustamento manual foi 

realizado apenas em parte destas fotos.  

Nas cotas mais superiores do talude (eixo x maior do que 140 m), observou–

se uma discrepância dos levantamentos, os quais justificam–se pela ausência de 

pontos de apoio nesse locais. Entretanto, estes locais estão fora da zona crítica do 

estudo. 

Considerando que os modelos utilizados para a comparação são obtidos a 

partir de imagens aéreas, é possível inferir que tais variações observadas entre os 

meses de monitoramento são causadas pela diferença da altura da vegetação. Tal 

diferença pôde ser vista em campo e também pelo aspecto das imagens, obtidas em 

diferentes épocas do ano, conforme apresentado na Figura 5.13.  
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FIGURA 5.13 – DIFERENÇA DA VEGETAÇÃO ENTRE OS LEVANTAMENTOS 
 

Novembro/17 

 

Fevereiro/18 

 
 

Maio/18 

 

 
Agosto/18 

 
 

Novembro/18 

 

FONTE: O AUTOR, 2018 

 

Em conclusão, para o monitoramento das feições geométricas de um talude 

por meio de fotografias aéreas é fundamental manter a roçada no local. Outra opção 

é fazer a substituição da câmera fotográfica convencional por um equipamento de 

Varredura a Laser Terrestre. Tal sistema possibilita manipular e separar os primeiros 

pulsos retornados (vegetação) dos últimos pulsos retornados (terreno). 
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5.3 RETROANÁLISE 

 

Para realização da retroanálise adotou–se o método de análise por equilíbrio 

limite Morgenstern e Price (1965), por ser um dos mais rigorosos (conforme já 

apresentado no item 2.2.2), e a ferramenta computacional Slope/w (GEOSTUDIO, 

2004). 

O princípio exposto pela técnica de retroanálise é a condição que os 

parâmetros de resistência a determinar na superfície de escorregamentos são 

constantes e devem satisfazer a condição de Fator de Segurança igual à unidade 

(HOEK,1972; NGUYEN,1984; WESLEY; LEELARATNAM, 2001; GOMES, 2003). 

Como mencionado no item 4.2, o método de retroanálise aplicado neste 

trabalho consiste na reconstituição geométrica das encostas rompidas, a definição da 

curva c = 𝑓(𝛷) e finalmente a estimativa dos parâmetros de resistência do solo. A 

execução destas etapas é apresentado a seguir.  

 

 

5.3.1 Definição da superfície de ruptura considerando–se observações de campo 

 

Todas as possíveis superfícies de ruptura foram identificadas preliminarmente 

pelo programa Slope/w. Para a escolha das superfícies utilizadas no cálculo da 

retroanálise foram utilizados os vestígios de movimentação de massa no talude 

(cicatrizes) (item 4.2.10). A região da crista de ruptura no programa e no talude pode 

ser observada pela Figura 5.14.  

É importante salientar que, conforme já mencionado no Capitulo 3, apesar de 

o talude apresentar sinais de deslizamentos em sua parte superior, a região crítica 

vem apresentando rupturas progressivas rotacionais ao longo do tempo, visivelmente 

percebida pela mudança da configuração do retaludamento. Portanto, a forma da 

superfície de cisalhamento adotada na presente dissertação é circular. 

O valor do peso específico do solo e nível de água do talude foram adotados 

de acordo com Trevizolli (2018), com um valor de 18 kN/m3 para o peso específico e 

o nível de água variando entre 4,95 e 6,38 m. 
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FIGURA 5.14 – SUPERFÍCIES DE RUPTURA  

 

 

 
FONTE: O AUTOR, 2018 

 

Partindo da região apontada pela seta e considerando as linhas de ruptura já 

pré–identificadas pelo programa, foram escolhidas 4 superfícies com profundidades 

de ruptura distintas, começando em superfície de ruptura rasa (~2 metros) até 

superfície de ruptura profunda (~20 metros), porém em todas o início da cunha de 

ruptura se dá no mesmo local da crista observada nas imagens aéreas. Apresentam–

se a seguir as retroanálises referentes às rupturas escolhidas. 

CRISTA 

CRISTA 
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5.3.2 Retroanálise 1 – Ruptura Rasa  

 

A Figura 5.15 apresenta a geometria do talude reconstituída e uma superfície 

de ruptura rasa. A partir da fixação da geometria e da superfície de ruptura foi possível 

gerar a curva c= 𝑓(𝛷) para FS=1,00, de acordo com a Tabela 5.1 e a Figura 5.16.  

 

FIGURA 5.15 – SUPERFÍCIE DE RUPTURA RASA 

  

FONTE: O AUTOR, 2018 
 
 

TABELA 5.1– VALORES DA CURVA C= 𝑓(𝛷) PARA FS=1,00 RUPTURA RASA 

 
FONTE: O AUTOR, 2018 

 
 
 

Ruptura Rasa 

Coesão (kPa) phi (°) 

22 0 

19 5 

16 10 

14 15 

11 20 

8 25 

4 30 

0 33 

CRISTA 
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FIGURA 5.16 – CURVA C= 𝑓(𝛷) PARA FS=1,00 RUPTURA RASA 

   

FONTE: O AUTOR, 2018 
 
 

5.3.3 Retroanálise 2 – Ruptura intermediária 1  

 

A Figura 5.17 apresenta a geometria do talude reconstituída e uma superfície 

de ruptura intermediária 1. A partir da fixação da geometria e da superfície de ruptura 

foi possível gerar a curva c= 𝑓(𝛷) para FS=1,00, de acordo com a Tabela 5.2 e a 

Figura 5.18. 
 

FIGURA 5.17 – SUPERFÍCIE DE RUPTURA INTERMEDIARIA 1 

  

FONTE: O AUTOR, 2018 
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TABELA 5.2– VALORES DA CURVA c= 𝑓(𝛷) PARA FS=1,00 RUPTURA INTERMEDIARIA 1 

 
FONTE: O AUTOR, 2018 

 
 

FIGURA 5.18 – CURVA c= 𝑓(𝛷) PARA FS=1,00 RUPTURA INTERMEDIÁRIA 1 

     

FONTE: O AUTOR, 2018 
 
 

5.3.4 Retroanálise 3 – Ruptura intermediária 2 

 

A Figura 5.19 apresenta a geometria do talude reconstituída e uma superfície 

de ruptura intermediária 2. A partir da fixação da geometria e da superfície de ruptura 

foi possível gerar a curva c= 𝑓(𝛷) para FS=1,00, de acordo com a Tabela 5.3 e a 

Figura 5.20. 
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FIGURA 5.19 – SUPERFÍCIE DE RUPTURA INTERMEDIARIA 2 

  

FONTE: O AUTOR, 2018 
 

 

TABELA 5.3– VALORES DA CURVA c= 𝑓(𝛷) PARA FS=1,00 RUPTURA INTERMEDIARIA 2 

 
FONTE: O AUTOR, 2018 
  

 
 
 

Ruptura Intermediária 2 

Coesão (kPa) phi (°) 

– 0 

45 5 

35 10 

27 15 

20 20 

10 25 

0 30 

CRISTA 
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FIGURA 5.20 – CURVA c= 𝑓(𝛷) PARA FS=1,00 RUPTURA INTERMEDIÁRIA 2 

   

FONTE: O AUTOR, 2018 

 
 

5.3.5 Retroanálise 4 – Ruptura profunda 

 

A Figura 5.21 apresenta a geometria do talude reconstituída e uma superfície 

de ruptura profunda. A partir da fixação da geometria e da superfície de ruptura foi 

possível gerar a curva c= 𝑓(𝛷) para FS=1,00, de acordo com a Tabela 5.4 e a Figura 

5.22. 

 

FIGURA 5.21 – SUPERFÍCIE DE RUPTURA PROFUNDA 
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FONTE: O AUTOR, 2018 
 

TABELA 5.4– VALORES DA CURVA C= 𝑓(𝛷)PARA FS=1,00 RUPTURA PROFUNDA 

 
FONTE: O AUTOR, 2018 

 
 

FIGURA 5.22 – CURVA C= 𝑓(𝛷)PARA FS=1,00 RUPTURA PROFUNDA 

   

FONTE: O AUTOR, 2018 
 
 

5.3.6 Determinação dos parâmetros de resistência  

 

Para a determinação dos parâmetros de resistência (c e 𝛷), foi utilizado o 

cruzamento das superfícies de rupturas de acordo com Cancino Calle (2000). 

Segundo o autor, a análise de uma única superfície de ruptura não é o suficiente, o 

que torna o problema indeterminado (Figura 5.23 a), visto que não é possível detectar 

qual é o par de parâmetros correto entre os vários possíveis que satisfazem a 

condição de FS = 1,00. Analisando–se duas superfícies de ruptura é possível obter 

uma única resposta (Figura 5.23 b) e quando são analisadas várias superfícies de 
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ruptura, o problema passa a ser sobre–determinado, encontrando–se uma região de 

possíveis respostas (Figura 5.23 c). 

 

FIGURA 5.23 – DETERMINAÇÃO DOS PARÂMETROS DE RESISTÊNCIA  

  

FONTE: CANCINO CALLE, 2000 

 

Dessa maneira, a Figura 5.24 apresenta a plotagem dos resultados obtidos 

pela retroanálise. O cruzamento das linhas das superfícies de ruptura rasa, rupturas 

intermediarias 1, 2 e ruptura profunda está evidenciado pelo círculo em vermelho.  

 

FIGURA 5.24 – CURVAS C= 𝑓(𝛷) PARA FS=1,00 DE TODAS AS SUPERFÍCIES DE RUPTURA 
 

  

FONTE: O AUTOR, 2018 
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Entre os vários pares de parâmetros de resistência que satisfazem a condição 

de FS=1,00, verifica–se através do gráfico da Figura 5.24 curvas c = 𝑓(𝛷) distintas 

para cada superfície de ruptura adotada.  

Conforme a metodologia proposta por Cancino Calle (2000), a região 

destacada pelo círculo em vermelho trata–se dos possíveis resultados para os 

parâmetros de resistência do talude, conforme apresentado pela Tabela 5.5 e a Figura 

5.25. 

 

TABELA 5.5– POSSÍVEIS RESULTADOS PARA OS PARÂMETROS DE RESISTÊNCIA DO TALUDE 

FONTE: O AUTOR, 2018 
*Ponto de cruzamento de três curvas (ruptura rasa, intermediária 2 e profunda) 

 

FIGURA 5.25 – POSSÍVEIS RESULTADOS PARA OS PARÂMETROS DE RESISTÊNCIA DO 
TALUDE  

  
 

FONTE: O AUTOR, 2018 

 

Os resultados foram tratados estatisticamente, calculando–se a média, o 

desvio–padrão e o coeficiente de variação dos parâmetros de resistência do solo, 

conforme apresentado pela Tabela 5.6. 
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TABELA 5.6– TRATAMENTO ESTATÍSTICO DOS PARÂMETROS DE RESISTÊNCIA DOS 
RESULTADOS DA RETROANÁLISE  

Parâmetro 𝛷 (°) c (kPa) 

Limite superior 25,0 14,0 

Limite inferior 18,0 8,0 

Média 19,9 11,7 

Desvio padrão 2,3 1,9 

Coeficiente de Variação (%) 11,6 16,0 

FONTE: O AUTOR, 2018 

 

Com base nesses resultados foi possível estabelecer para o ângulo de atrito 

e a coesão os seguintes intervalos: 18,0º ≤ 𝛷 ≤ 25,0º e 8,0 kPa ≤ c ≤ 14,0 kPa. Em 

análises estatísticas, o coeficiente de variação é interpretado como a variabilidade dos 

dados em relação à média. Quanto menor o coeficiente de variação, mais homogêneo 

é o conjunto de dados. Em ambos os parâmetros observa–se uma baixa dispersão, 

com valores de 11,6% e 16,0% para ângulo de atrito e coesão, respectivamente.  

Os resultados apresentados permitem confrontar as envoltórias de resistência 

do solo tanto para a condição de pico como residual obtidas por Trevizolli (2018) 

(Tabela 3.2), sendo os intervalos equivalentes a 17,8º ≤ 𝛷 ≤ 30º e 4,7 kPa ≤ c ≤ 16,8 

kPa. A resistência de pico é representativa de um material intacto que não tenha 

sofrido grandes deformações e, em geral, é mobilizada durante a primeira ruptura de 

um talude. A resistência residual é o valor mínimo de resistência ao cisalhamento do 

solo na condição drenada e após grandes deslocamentos. Segundo Fonseca (2006) 

a avaliação da resistência residual é importante para análises de taludes com 

superfícies de ruptura pré–existentes, para a análise de risco de ocorrência de ruptura 

progressiva e para o estudo das propriedades de depósitos sedimentares que 

possuem fissuras, juntas ou falhas (FONSECA, 2006).  

Observando os locais de onde foram retiradas as amostras de solo (Figura 

3.4) e seus respectivos parâmetros de resistência ao cisalhamento (Tabela 3.2) 

infere–se que a amostra 1, retirada ao pé do talude, representa os solos formados 

pela ação da gravidade (tálus), e a amostra 3, obtida no topo do talude, tem as 

características mais semelhantes a rocha sã (ou da rocha inalterada). Já a amostra 2, 

a qual foi retirada no meio do talude, representa a maior parte do talude (parâmetros 

do maciço como um todo) e é a que mais se assemelha a média dos resultados 

encontrados pela presente dissertação, justificando–os. 
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Por fim, conforme o esperado, os resultados obtidos estão entre os 

parâmetros de pico e resistência residual obtidos por Trevizolli (2018), sendo que os 

valores médios obtidos pela retroanálise são:  𝜱=19,9° e c  =11,7 kPa. Além disso, os 

limites inferior e superior dos pares de valores de resistência apresentados pela 

Tabela 5.6 permitem estabelecer cenários para os quais os valores podem ser 

utilizados, sendo um cenário mais otimista os pares de valores superiores ( 𝛷=25,0° 

e c  =14,0 kPa) e um cenário mais conservador os pares de valores inferiores (𝛷=18,0° 

e c =8,0 kPa).  
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6 CONCLUSÕES  

 

Em taludes rodoviários com grandes declividades e que podem apresentar 

algum risco ao usuário, surge a necessidade de se monitorar e avaliar a segurança 

desses locais com maior detalhamento, além disso, são fundamentais ações que 

possam proporcionar maior estabilidade ao maciço. Para tanto, a presente pesquisa 

procurou buscar tecnologias e métodos que pudessem acrescentar informações para 

o entendimento e tomada de decisão de problemas relacionados a esse tipo de 

situação. 

Uma RPA foi utilizada para a obtenção de um modelo tridimensional do talude, 

bem como para seu monitoramento. Além disso, as medidas para a estabilização de 

um maciço se fundamentam nos parâmetros de resistência do solo. Neste contexto, o 

presente trabalho buscou aliar os dados obtidos pela RPA com a retroanálise visando 

a obtenção da coesão e ângulo de atrito do solo. 

O uso de aeronaves para o sensoriamento remoto pode ser utilizado para as 

mais diversas áreas da pesquisa, já que não faltam opções de sensores que podem 

ser embarcados em diferentes tipos de RPA. Entretanto, em se tratando de obtenção 

de informações de um talude, vários cuidados devem ser tomados desde o 

levantamento até o processamento dos dados para que os produtos estejam 

alinhados à sua aplicação. Dentre os principais elementos que tiveram influência no 

processamento do modelo tridimensional do talude estudado, destacam–se: uma boa 

distribuição dos pontos de apoio, uma seleção das imagens e um ajustamento preciso 

dos marcadores (markers), este último sendo fundamental para a atenuação dos erros 

oriundos do processamento. Portanto, deve–se levar em consideração o tamanho do 

talude a ser estudado, pois quanto maior o talude mais fotos serão necessárias e 

assim mais trabalho de ajustamento manual terá que ser realizado, dependendo da 

precisão requerida.  

Para o monitoramento das feições geométricas do talude, não foi verificada 

nenhuma mudança abrupta na geometria e sim pequenas variações dos perfis de 

cada levantamento, entretanto, tais alterações podem ter sido ocasionadas pela 

vegetação presente no talude nos dias em que houve levantamento. Infere–se isto 

pois, os levantamentos foram realizados em diferentes estações do ano e para 

processamento do modelo tridimensional do terreno são utilizadas imagens que 

podem captar pequenas variações da vegetação. Portanto, o método utilizado na 
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presente dissertação é praticável em taludes sem vegetação ou em taludes que 

possuam uma roçada periódica. Outra opção seria a substituição da câmera 

fotográfica por um sistema de varredura a laser, o qual possibilita a diferenciação do 

terreno e da vegetação.  

Para o talude estudado, foram realizadas retroanálises com várias superfícies 

de ruptura, visando identificar o par de parâmetros que melhor representa as 

condições medidas em campo. A reconstituição do mecanismo de instabilidade e a 

aplicação das técnicas de retroanálise configuram um ensaio em escala natural, que 

complementado por ensaios de laboratório ou in situ, permite a determinação dos 

parâmetros de resistência com maior confiança. Os resultados obtidos pela 

retroanálise através da metodologia proposta, a qual faz a utilização dos dados 

provenientes do aerolevantamento para obtenção dos parâmetros de resistência do 

solo, mostraram–se consistentes com os resultados dos ensaios de resistência 

preteritamente realizados, refinando–os ainda mais.  

A metodologia proposta foi implementada primeiramente no software Agisoft 

PhotoScan e posteriormente no Slope/w (Análise de Estabilidade de Taludes). Estes 

métodos combinados possibilitaram eliminar o procedimento trabalhoso de 

levantamento topográfico em campo, bem como possibilitou gerar vários pares de 

parâmetros da curva c = 𝑓(𝛷) que atendem a condição FS=1.  

Embora a metodologia proposta tenha apresentado resultados consistentes, 

outra linha interessante de pesquisa seria verificar o comportamento e a eficiência dos 

dados em relação a obtenção das informações com outros tipos de sensores 

embarcados em uma aeronave e em outros taludes com instrumentação.  
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