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Taludes

• Superfícies inclinadas que 
delimitam um maciço terroso ou 
rochoso.

• Naturais ou Artificiais



Taludes naturais ou encostas



Taludes 
naturais 

ou encostas



Perfil típico de talude natural



Talude 
artificial
- canal -



Talude artificial 
em mineração



Talude 
artificial 

em rodovias



Componentes de um talude
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Tipos de taludes



Para que serve a análise da 
estabilidade de taludes?

• Projetar  taludes mediante o cálculo do fator 
de segurança 

• Definir o tipo de medidas corretivas ou 
estabilizadoras que devem ser aplicadas no 
caso de rupturas reais ou potenciais



Problemas em taludes artificiais



Escorregamento
em talude 

natural



O que é necessário?

• Conhecimento geológico e geomecânico dos
materiais que formam o talude

• Conhecimento dos possíveis modelos ou
mecanismos de ruptura que possam atuar

• Conhecimento dos fatores que influenciam,
condicionam e desencadeiam as instabilidades



Considerações 

• As dimensões do talude

• A litologia e estrutura geológica

• A posição do nível freático e condições 
hidrogeológicas

• Tipo e espessura do solo

• Vegetação

• Lubrificação entre as partículas

• Os requisitos do projeto



Seqüência de investigações

• Detalhamento geológico

• Coleta de amostras

• Métodos sísmicos

• Sondagens

• Ensaios de permeabilidade



Fatores que influenciam a 
estabilidade dos taludes

• 1. Fatores geométricos – altura e
inclinação

• 2. Fatores condicionantes - são
intrínsecos aos materiais

• 3. Fatores desencadeantes – cargas
dinâmicas, fatores climáticos, etc..



Fatores condicionantes

• Geológicos - litológicos e
estruturais

• Hidrogeológicos

• Geotécnicos



Valores intrínsecos para as rochas - geotecnia



A análise geológica estrutural



Projeção estereográfica

Projeção esférica

do plano

Zênite

Projeção esférica

do plano

Primitiva

Projeção estereográfica

do plano



Aplicação dos 
conceitos de 

segurança em 
taludes de mina



Falhamentos



Tipos de ruptura



Ruptura planar



Escorregamento planar



Direção do movimento segundo 
a linha de intersecção dos planos 

de ruptura

Escorregamento condicionado 
por duas superfícies de ruptura

Escorregamento em cunha



Escorregamento em cunha

UNESP 



Escorregamento em cunha



Escorregamento
circular 



Escorregamento 
de solos ou de 

rochas 



Ruptura em basculamento



Ruptura em basculamento



As cunhas A e B não 
provocam ruptura (não 

há possibilidade de
deslizamento) porque o 

talude é menos 
inclinado do que as

cunhas (yT< ya).

As cunhas C e D 

apresentam condições de 

deslizamento



Pedreira de filito 
Itacuri, Rio Branco 
do Sul – Vanzela, 

2000



Pedreira de filito
Itacuri, Rio 

Branco do Sul –
PR Vanzela, 2000



Tratamento estatístico e elaboração de diagramas

Pedreira de 
filito Itacuri, Rio 
Branco do Sul –

Vanzela, 2000



Pedreira de 
filito Itacuri, Rio 
Branco do Sul –

Vanzela, 2000



Fraturamento em 
maciços



Queda de blocos



Juntas de alívio de pressão em rochas





Santa Catarina – 2008

Pluviosidade > 1.000mm em 1 mês
Camadas de alteração (solo) muito 

espessas e supersaturadas



Escorregamentos de solo - chuva



Instabilidade em taludes mistos de rocha e solo



Instabilidade em taludes 
rochosos ou mistos

Zona urbana de Vitória - ES



Ocupação urbana 
inadequada

Zona urbana de Vitória - ES



Distribuição geográfica dos movimentos de massa na ilha de Vitória - ES

Corpo de Bombeiros= 1

Defesa Civil= 4

Projeto MAPENCO= 2

Corpo de Bombeiros= 7

Defesa Civil= 8

Projeto MAPENCO= 1
Corpo de Bombeiros=29

Defesa Civil= 86

Projeto MAPENCO=13

Corpo de Bombeiros=10

Defesa Civil= 35

Projeto MAPENCO=8

Corpo de Bombeiros=5

Defesa Civil= 25

Projeto MAPENCO=4

Corpo de Bombeiros=1

Defesa Civil= 0

Projeto MAPENCO=0

Corpo de Bombeiros=2

Defesa Civil= 13

Projeto MAPENCO=1

Corpo de Bombeiros=4

Defesa Civil= 1

Projeto MAPENCO=1

Corpo de Bombeiros=8

Defesa Civil= 15

Projeto MAPENCO=6

Corpo de Bombeiros= 5

Defesa Civil= 4

Projeto MAPENCO= 1

Corpo de Bombeiros= 1

Defesa Civil= 5

Projeto MAPENCO= 2

Corpo de Bombeiros= 1

Defesa Civil= 6

Projeto MAPENCO= 1

Corpo de Bombeiros= 0

Defesa Civil= 6

Projeto MAPENCO= 1

Corpo de Bombeiros= 0

Defesa Civil= 0

Projeto MAPENCO= 0

Corpo de Bombeiros=2

Defesa Civil= 3

Projeto MAPENCO=0

Modificado de: Prefeitura Municipal de Vitória, 2002.



Mapeamento 
geotécnico com os 

movimentos de 
massa em estudo 

de caso em Vitória -
ES 



Características geológico-geotécnicas

Distribuição dos movimentos de massa por unidade geológico-geotécnica.

Fonte: Dados do Projeto MAPENCO

17%

17%

19%
14%

19%

14%

Afloramento rochoso Depósito de tálus

Solo coluvial Solo residual/ solo coluvial
Outros Não identificados no laudo



Soluções geotécnicas em taludes rochosos



Corcovado - RJ



Soluções 
geotécnicas em 
taludes de solos



Condições de clima 
tropical - pluviosidade



Ouro Preto - MG



Mergulho das camadas de filito – Ouro Preto-MG



Mergulho das camadas de 
quartzito – São Tomé - MG



Ruptura em diáclases de quartzito – Estrada Real -MG



Talude em bota-fora de mineração – material inconsolidado



Saber mais

• Bibliografia....


