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Introdução 

A análise da estabilidade de taludes é de extrema importância devido aos riscos 

associados à ruptura e ao movimento de massa. Essa análise faz-se necessária em encostas 

naturais e artificiais, como minas, barragens, aterros, rejeitos e encostas de ruas, a fim de definir 

medidas de segurança. Diversos fatores influenciam sua instabilidade, como o tipo de solo, 

geometria, nível do lençol freático e interferência humana. Além disso, alguns parâmetros do 

solo apresentam natureza aleatória, afetando também a avaliação da estabilidade. 

A análise da estabilidade busca determinar o Fator de Segurança (FS) e a superfície de 

ruptura. O FS pode ser obtido analiticamente, destacando-se para tal os métodos de Bishop 

Simplificado e Spencer. No entanto, para um modelo mais complexo, não-homogêneo e 

anisotrópico, os resultados analíticos não são satisfatórios [1]. Como alternativa, uma 

abordagem numérica em elementos finitos adotando-se modelo não linear elasto-plástico pode 

ser utilizada juntamente com o Método da Redução da Resistência [2]. Esse método realiza 

várias iterações para encontrar o FS demandando um alto tempo computacional. 

Nesta pesquisa, é realizado o estudo de três metodologias para a análise da 

confiabilidade da estabilidade de um talude. A curva de probabilidade do FS de um talude é 

obtida a partir do método de análise probabilística de Monte Carlo que é comumente utilizado, 

por ser de fácil implementação. No entanto, para soluções que exigem grande esforço 

computacional, o método pode se tornar custoso e até mesmo inviável, visto que necessita de 

uma grande quantidade de análises. Com intuito de reduzir o tempo de processamento, técnicas 

de Machine Learning são utilizadas para definir a função de desempenho (ou resposta) na 

análise probabilística. 

Nesse estudo, a função de desempenho é fornecida de duas formas distintas: 

implicitamente, através de simulações numéricas; e explicitamente, através de uma função. Essa 

função é determinada através das Redes Neurais Artificias (RNA) e da Programação Genética 

(PG), por gerarem funções que relacionam variáveis de entrada e saída.  

Análise da Estabilidade de Taludes 

O Método da Redução da Resistência busca o FS do talude ajustando os parâmetros de 

resistência do modelo (coesão, 𝐶 e ângulo de atrito, 𝜙) em cada incremento até a instabilidade 

do talude ocorrer. As equações a seguir demonstram o cálculo para encontrar os valores 

modificados de coesão (𝐶′) e ângulo de atrito (𝜙′) da iteração seguinte. 
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𝐶′ =
𝐶

𝐹𝑆
 Eq.1 

𝜙′ = arctan (
tan 𝜙

𝐹𝑆
) Eq.2 

O FS é encontrado quando ocorre um grande deslocamento em um ponto (nó) de 

controle da malha de elementos do modelo. A seguir, tem-se um gráfico representativo que 

mostra a variação do deslocamento no eixo x em relação ao FS (Figura 1). 

   

Figura 1 – Exemplo de curva de deslocamento nodal. 

A automatização do processo de análise do Método da Redução da Resistência pode ser 

feita através do controle da convergência das análises numéricas. As iterações são realizadas 

até o momento em que o programa de elementos finitos para de convergir.  

Uma grande desvantagem do método de redução da resistência é a repetição dos cálculos 

das iterações para a busca do FS. Para automatização desses cálculos, foi criado um programa 

na linguagem Python, que realiza uma busca binária para encontrar o FS, ao invés de uma busca 

sequencial. 

Para a simulação numérica do talude, os pré e pós-processadores GiD e Pos3D são 

utilizados para a modelagem do talude e visualização dos resultados. Enquanto, o programa 

GEOFLUX de elementos finitos desenvolvido no Instituto Tecgraf/PUC-Rio é usado como 

processador da análise [3]. No Método de Elementos Finitos, a geometria é subdividida em 

pequenas partes, os elementos, que podem ser de diversos tipos, e estes elementos são 

conectados por nós, formando assim a malha do modelo. Todos os materiais são modelados 

usando elementos quadrilaterais, conectados por 8 nós. Um modelo bidimensional é adotado 

com as condições de contorno que reproduzem um modelo infinito, onde os nós da base estão 

bloqueados na direção horizontal e vertical, e os nós laterais apenas na direção horizontal. Os 

materiais do solo são modelados como elasto-plásticos descritos pelo critério de Mohr-

Coulomb. A parte elástica requer dois parâmetros principais (Módulo de Young, E e 

Coeficiente de Poisson, ν). Já para a parte plástica são usados os parâmetros de resistência do 

solo (coesão, 𝐶 e ângulo de atrito, 𝜙). Já o carregamento é representado pelo peso próprio dos 

tipos de solos que formam o modelo de talude. 
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Com a análise numérica, é possível obter informações importantes do modelo, como 

tensões, deslocamentos e deformações. Além disso, é possível ver a superfície crítica de ruptura 

do talude através da visualização da deformação plástica [4]. A Figura 2 apresenta as 

deformações plásticas de um modelo para um FS = 1,0, já a Figura 3 apresenta o mesmo modelo 

deformado para o FS crítico do talude.  

 

Figura 2 – Deformações plásticas de um modelo para o FS = 1. 

 

 

Figura 3 - Deformações plásticas de um modelo deformado para o FS crítico. 

Análise Probabilística 

A análise de estabilidade contém incertezas intrínsecas. De modo a considerar as 

incertezas dos parâmetros do modelo, o método clássico de análise probabilística, Monte Carlo, 

é utilizado. O método utiliza uma grande quantidade de amostras randômicas respeitando a 

distribuição probabilística de cada variável aleatória para obtenção dos resultados numéricos. 

Quanto maior o número de amostras, maior a acurácia [5]. 

Os parâmetros de resistência (𝐶 e 𝜙) de cada camada do talude são adotados como 

variáveis aleatórias e representados por distribuições do tipo lognormal. A literatura [6] 

recomenda assumir distribuições lognormal para propriedades do solo que são estritamente 

positivas a fim de evitar inconsistências físicas. As médias (𝜇) são os valores determinísticos e 

para todos um coeficiente de variação (𝛿) de 0,2 é assumido. O desvio padrão (σ) é calculado 

pela razão da média com o coeficiente de variação. A equação a seguir representa a distribuição 

lognormal. 

𝑓(𝑥) =  {

    0                                                 𝑥 < 0
1

𝑥𝜁√2𝜋
∙ exp (−

(ln 𝑥 − 𝜆)2

2𝜁2
)  𝑥 ≥ 0 Eq.3 

Na equação 3, os parâmetros 𝜆 e 𝜁 da distribuição lognormal são relacionados com a 

média e o desvio padrão através das expressões a seguir: 

𝜇 = exp (𝜆 +
1

2
𝜁2) Eq.4 
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𝜎 =  √𝜇2(exp(𝜁2) − 1) Eq.5 

Dessa forma, determina-se a curva de probabilidade do FS através do programa de 

confiabilidade NESSUS [7]. 

Na análise probabilística, a função de desempenho (resposta do FS) pode ser fornecida 

implicitamente, através de simulações numéricas; ou explicitamente, através de uma função. 

Essa função é determinada neste trabalho através de duas técnicas de Machine Learning: Redes 

Neurais Artificias (RNA) e Programação Genética (PG). 

Machine Learning: Redes Neurais Artificiais e Programação Genética 

Machine Learning são métodos de análise de informações que automatizam a 

construção e obtenção de resposta de modelos. Baseado na ideia de que os sistemas podem 

aprender com dados, identificar padrões e assim, tomar decisões. 

Redes Neurais Artificiais (RNA) é um método de Machine Learning inspirado no 

sistema nervoso central humano. A rede aprende por experiência um comportamento para o 

problema e consegue prever outros casos do problema. Esse método é bom para interpolação 

de dados, porém não para extrapolação, logo, os dados selecionados para treinamento devem 

cobrir todo intervalo de interesse dos dados de entrada [8]. 

A rede é treinada através do ajuste de pesos, ou seja, conexões das camadas. Esses pesos 

são gerados aleatoriamente na primeira iteração e são multiplicados às variáveis de entrada. Um 

processo iterativo de ajustes é aplicado aos pesos com o intuito de reduzir o erro médio-

quadrado entre a saída gerada pela RNA e o valor real.  

Uma rede neural de duas camadas do tipo feed-forward consiste em camadas de entrada, 

oculta e de saída. A camada de entrada é formada pelas variáveis do problema, no caso, a coesão 

e o ângulo de atrito dos solos que formam o talude. Na camada oculta, ocorrem os cálculos para 

encontrar os valores de saída, e o número de neurônios é estabelecido por um processo de 

tentativa e erro, determinando a precisão da rede. Já a camada de saída, é formada pela resposta 

que se deseja, nesta pesquisa, o FS ( 

Figura 4). 

 

Figura 4 – Arquitetura de uma rede neural. 
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As amostras usadas na rede dependem do número de variáveis aleatórias, no entanto, 

não há uma teoria que determine uma quantidade exata. Essas amostras são divididas em três 

conjuntos. O primeiro é o de treinamento, usado para ajustar os pesos de acordo com o erro. O 

segundo, de validação, onde os erros são monitorados durante o treinamento e quando atingem 

um mínimo, os pesos são estabelecidos e o treinamento é interrompido. O terceiro conjunto, o 

de teste, não afeta o treinamento, é usado para comparar modelos diferentes. Com o total de 

300 amostras para o modelo estudado, são utilizadas 70%, 15% e 15% das amostras para cada 

conjunto, respectivamente. 

A Programação Genética (PG), outro método do Machine Learning, é uma variante dos 

Algoritmos Genéticos, inspirado na teoria da seleção natural de Darwin, onde os mais aptos ao 

ambiente sobrevivem. No algoritmo, são produzidas várias gerações com características 

particulares, e em cada geração, os melhores são aprimorados e os piores rejeitados [9]. 

O PG inicialmente cria uma população aleatoriamente para atingir a alta diversidade. A 

população é formada por um conjunto de indivíduos (genes) que é a combinação de funções (+, 

-, x, ÷, etc.), operadores booleanos (E, OU, etc.), outras funções definidas pelo usuário, e de 

terminais (variáveis do problema) (Figura 5).  

 

Figura 5 – Arquitetura de um gene. 

Em todas as iterações, o algoritmo avalia a performance da população com base na 

função “fitness” calculando o valor do erro quadrático médio. Uma nova geração é criada 

selecionando os indivíduos através de critérios de classificação para reprodução (cruzamento) 

e mutação. Essas iterações continuam até que o critério de parada seja atingido, por exemplo o 

número máximo de gerações [10]. 

O toolbox GPTIPS [11] no Matlab baseia-se no método de Programação Genética 

Multigênica, onde uma árvore sintática constitui um gene e um grupo de genes constitui um 

indivíduo. O programa é utilizado para encontrar uma função de forma fechada, processo 

conhecido como regressão simbólica. 

Resultados e Discussões 

O talude usado como aplicação neste trabalho é composto por três camadas de solo: C1, 

C2 e C3 (Figura 6). A Tabela 1 apresenta os parâmetros necessários para avaliação do FS pelo 

critério de Mohr-Coulomb [12]. 
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Figura 6. Modelo de talude com malha de elementos finitos e geometria.  

Tabela 1 - Parâmetros do solo. 

Camada C1 C2 C3 

Peso específico (𝛾), kN/m² 18,0 19,5 21,0 

Coesão (𝐶), kPa 14,0 16,8 19,0 

Ângulo de atrito (𝜙), º 18 20 23 

Módulo de Elasticidade (𝐸), MPa 60 80 100 

Coeficiente de Poisson (𝜈) 0,3 0,3 0,3 

O valor encontrado por Zhou et al [12] para o FS através do Método da Redução da 

Resistência e da análise numérica em elementos finitos é de 1,72. O valor encontrado neste 

trabalho, pelo mesmo método, é de 1,75. Representando um erro de apenas 1,7%. 

Para a escolha da função mais precisa utilizando RNA, foram usados como critérios o 

maior valor da regressão, cujo valor máximo é um, e o menor valor do erro quadrático médio. 

Foram usadas 300 amostras, geradas a partir do método de Monte Carlo respeitando as 

distribuições de probabilidade lognormal de cada variável. Após diversas configurações da 

estrutura da rede e treinos, foi escolhida através do método de tentativa e erro, uma rede com 

sete neurônios na camada oculta, seis neurônios de entrada que são os parâmetros dos solos e 

um de saída que é o FS (Figura 7). 

 

Figura 7 – Estrutura da Rede Neural utilizada. 

Para a rede escolhida, foi obtido um valor de erro baixo (Figura 8) e de regressão maior 

do que 0.995 (Figura 9).  
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Figura 8 - Erro quadrático médio para as amostras de treinamento, validação e teste. 

 

Figura 9 – Valor da regressão para o treinamento, validação, teste e total de amostras. 

Para a escolha da função mais precisa usando PG, foi usado como critério o maior valor 

da regressão. Foram usadas as mesmas amostras de treinamento da rede para evolução da 

função. Após diversas configurações dos parâmetros do algoritmo e evoluções, foi escolhida 

através do método de tentativa e erro, a configuração descrita na Tabela 2. 
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Tabela 2 – Parâmetros do modelo PG. 

Parâmetros Valores 

Número de gerações 500 

Tamanho da população 200 

Tamanho do torneio 16 

Profundidade máxima da árvore 6 

Máximo de genes 6 

Funções 
Soma, subtração, multiplicação, 

divisão, raiz, seno, cosseno, 

exponencial, log, potência, negativo. 

Terminais 𝐶𝐶1, 𝜙𝐶1, 𝐶𝐶2, 𝜙𝐶2, 𝐶𝐶3, 𝜙𝐶3 

A função escolhida apresenta regressão de 0,991 (Figura 10). 

 

Figura 10 – Valor da regressão para o total de amostras. 

As funções obtidas através da RNA e da PG foram inseridas como funções de 

desempenho no programa NESSUS para geração das curvas de probabilidade do FS através do 

método de Monte Carlo. O resultado de referência é a curva obtida através de uma função de 

desempenho implícita (análise numérica em elementos finitos). No método de Monte Carlo 

foram utilizadas 1000 amostras aleatórias. A Figura 11 apresenta um gráfico comparativo 

dessas curvas. 
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Figura 11 – Comparação entre os métodos para obtenção da curva de probabilidade acumulada 

do FS. 

Com base no gráfico da Figura 11, é possível observar que a função gerada pela RNA 

resultou em uma curva de probabilidade acumulada (curva vermelha pontilhada) muito próxima 

à curva de referência (curva azul contínua). Pequenas diferenças foram encontradas na curva 

gerada pela função obtida pela PG (curva verde tracejada). A Tabela 3 apresenta os valores de 

FS para cada método e os erros obtidos.  

Tabela 3 – Erro mínimo, médio e máximo para cada método. 

 

Função 

implícita 
Função explícita 

Análise 

numérica 
RNA PG 

FS FS Erro (%) FS Erro (%) 

P
ro

b
ab

il
id

ad
e 

1% 1,285 1,290 0,428 1,291 0,478 

10% 1,458 1,454 0,309 1,486 1,938 

20% 1,543 1,544 0,032 1,570 1,768 

30% 1,607 1,609 0,124 1,628 1,350 

40% 1,663 1,662 0,060 1,672 0,563 

50% 1,707 1,705 0,088 1,726 1,162 

60% 1,749 1,749 0,029 1,769 1,145 

70% 1,804 1,805 0,055 1,824 1,104 

80% 1,866 1,867 0,027 1,882 0,842 
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90% 1,954 1,951 0,153 1,957 0,153 

95% 2,012 2,011 0,050 2,057 2,254 

99% 2,169 2,171 0,069 2,182 0,578 
E

rr
o
 (

%
) Mínimo - 1,867 (P80) 0,027  1,957 (P90) 0,153  

Médio - - 0,119 - 1,111 

Máximo - 1,290 (P1) 0,428 2,057 (P95) 2,254 

Apenas para as probabilidades de 1% e 90% a PG apresentou um erro próximo ao da 

RNA. Para as demais probabilidades a RNA apresentou resultados melhores, com erros abaixo 

de 0,5%, enquanto que a PG teve seu erro máximo superior a 2%. Esse erro afeta apenas na 

segunda casa decimal do FS.  

A análise numérica pelo método de Monte Carlo é de fácil aplicação, no entanto, precisa 

de uma grande quantidade de análises para uma maior eficiência, apresentando um tempo 

computacional elevado. Já para RNA e PG, um maior estudo dos métodos para a aplicação é 

fundamental, e como os parâmetros são aleatórios, são necessários diversos testes para 

encontrar o maior valor da regressão. Contudo, para o treinamento dos métodos de Machine 

Learning, utiliza-se uma pequena quantidade de análises, diminuindo o tempo computacional.  

Conclusões 

Esse estudo permitiu uma maior compreensão do comportamento de taludes e dos 

diversos métodos utilizados, como o Método da Redução da Resistência e o método dos 

elementos finitos. Além disso, estudou-se algumas técnicas de análise probabilística e de 

inteligência artificial. Os tópicos estudados são muito utilizados nos dias atuais e não ensinados 

na graduação, sendo assim, esse aprendizado durante a pesquisa de iniciação científica foi de 

extrema importância. 

Para alcançar o objetivo de automatização do cálculo do FS, este trabalho também 

utilizou técnicas aprendidas previamente, como programação em linguagem Python, reforçando 

a importância das disciplinas básicas da graduação. 

A comparação das curvas de probabilidade acumulada do FS mostra que as técnicas de 

RNA e PG são eficientes para obtenção de funções de desempenho explícitas. Dessa forma, é 

visto que é possível realizar análises de confiabilidade para problemas de engenharia com o 

método de Monte Carlo e um número reduzido de amostras. 

Embora as metodologias tenham sido usadas para um modelo específico de talude, estas 

podem ser estendidas para outros modelos de engenharia.  
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