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RESUMO

Quedas de bloco são fenômenos de alta velocidade e difícil previsão. Fatores de diferentes
naturezas podem dar início ao processo de movimentação do bloco rochoso. Nesse contexto
enquadra-se a Montanha Y, situada na cidade do Provo, estado de Utah - Estados Unidos da
América, foco desse estudo. Essa montanha é palco de frequentes eventos de quedas de bloco,
onde foram registrados consequências e danos associados. O presente trabalho propões uma
intervenção passiva, utilizando telas de alto impacto, para a solução do problema. As
intervenções passivas consistem em instalações de estruturas de convivência em taludes e
encostas para interceptação de blocos através da análise de sua possível trajetória.
Diferentemente das intervenções ativas, neste caso ocorre o desprendimento do bloco do
maciço rochoso e o intuito é a interceptação do bloco ou o desvio de sua trajetória. Para a análise
da trajetória foi utilizado o software Rocfall v5.0 (Rocscience, 2014). A partir das simulações
é possível verificar que a trajetória e o alcance do bloco são influenciados por parâmetros
intrínsecos ao bloco e à superfície de impacto. Portanto, o trabalho apresenta o
dimensionamento do projeto de telas de impacto, a determinação do local de instalação do
sistema e uma análise paramétrica dos dados relevantes que envolvem o problema com o
objetivo de avaliar o comportamento da tela, bem como a influência desses parâmetros na
análise.

Palavras-chave: queda de blocos; trajetória; telas de impacto; Rocfall; análise paramétrica.
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ABSTRACT

A rockfall refers to quantities of rock (a block) detached that falls along a vertical or sub-vertical
cliff. The block proceeds down slope by bouncing and flying or by rolling on talus or debris
slopes along trajectories as a result of factors responsible to initiate the process of rock falling.
The “Y Mountain” is a mountain located directly east of Brigham Young University in Provo,
Utah, United States. Two events of rock debris traveled down the cliff into a subdivision and
damaged houses. In order to reduce risk from rock falls to the neighborhood or to individual
homes this study proposes the application of rockfall barrier. The protection system consists of
high-tensile steel components rated with a certain energy absorption capacity to get impact
velocities and energies. Based on different properties from the block and from the slope of the
Y Mountain, a simulation is used to calculate the different trajectories and a distribution for
impact energies and bouncing heights as well. The software Rocfall is able to plot these
distributions and by considering them, it is possible to determine where the rockfall barrier
needs to be installed.

Keywords: rockfall; trajectory; rockfall barrier; Rocfall; Y Mountain.

vi

LISTA DE FIGURAS
Figura 2.1

Ruptura planar (Nunes, 2008). ............................................................................ 8

Figura 2.2

Ruptura em cunha (Hoek, 2001). ........................................................................ 9

Figura 2.3

Ruptura por tombamento (Nunes, 2008). ......................................................... 10

Figura 2.4

Bloco em situação de instabilidade (Wyatt, 2017). .......................................... 11

Figura 2.5

Trajetória única para uma rocha de 10 kg caindo em declive com dois bancos
(Ritchie, 1963). ................................................................................................. 13

Figura 2.6

Trajetórias para 100 projeções de blocos de 10 kg que caem em um declive com
dois bancos (Ritchie, 1963)............................................................................... 14

Figura 2.7

Tipos de movimento assumidos por um bloco durante sua trajetória de queda
(Basson, 2012 apud Tavares, 2015). ................................................................. 16

Figura 2.8

Esquema de representação das condições cinéticas do impacto (Asteriou et al.,
2012). ................................................................................................................ 18

Figura 2.9

Gráficos de trajetória do movimento conforme variação do coeficiente de
restituição normal (Richards, 1988). ................................................................. 19

Figura 2.10

Gráficos de trajetória do movimento conforme variação do coeficiente de
restituição tangencial (Richards, 1988)............................................................. 19

Figura 2.11

Influência da inclinação da encosta no comportamento do bloco ao longo de sua
trajetória (Fhwa apud Ritchie, 1963). ............................................................... 22

Figura 2.12

Esquema de testes de dispersões laterais usuais de queda de blocos, vista em
planta do talude (Azzoni & Freitas, 1995). ....................................................... 23

Figura 2.13

Definição do risco de queda de blocos e parâmetros relacionados (Volkwein et
al., 2011). .......................................................................................................... 27

vii

Figura 2.14

Programa de estabilização de encostas utilizando o Hazard Rating System
(RHRS) (Wyllie & Mah, 2004). ....................................................................... 28

Figura 2.15

Contenções passivas mais utilizadas contra a queda de blocos (Spang, 1987 apud
Hoek, 2006)....................................................................................................... 33

Figura 2.16

Comparativo entre a capacidade de absorção de energia de estruturas de
convivência (Green, 2016). ............................................................................... 34

Figura 2.17

Berma como redução de energia (Spang, 1987 apud Hoek, 2006). ................. 35

Figura 2.18

Túnel e/ou galeria como solução para queda de blocos na Nova Zelândia (Arthur
Pass, 2018). ....................................................................................................... 36

Figura 2.19

Esquema de contenção de blocos utilizando vala (Fookes; Sweeney, 1976 apud
Ritchie, 1963). ................................................................................................... 37

Figura 2.20

Barreira flexível de 4 m de altura com capacidade de impacto de 5.000 kJ (Wyllie
& Mah, 2004). ................................................................................................... 38

Figura 2.21

Barreira flexível de 3,5 m de altura com capacidade de 950 kJ (Wyllie & Mah,
2004). ................................................................................................................ 39

Figura 2.22

Sistema composto por telas e chumbadores (Maccaferri América Latina). ..... 40

Figura 2.23

Bloco com um volume de 7m³ parado por uma floresta perto de Serres nos Alpes
franceses do Sul (Dorren et al., 2007). ............................................................. 41

Figura 3.1

Tela de Impacto da Geobrugg Inc. (TRB, 1996) (Wyllie & Mah, 2004). ........ 43

Figura 3.2

Sistema de tela de impacto instalado (Green, 2016). ........................................ 44

Figura 3.3

Modelo de uma das primeiras telas de impacto desenvolvida individualmente
(Spang, 2001). ................................................................................................... 45

Figura 3.4

Vista frontal do kit de proteção contra queda de blocos com a indicação das
propriedades geométricas mais importantes (Peila & Ronco, 2009). ............... 48

viii

Figura 3.5

Bloco de teste padronizado para sistemas de telas contra queda de blocos, cubo
regular com comprimento de borda L conforme diretrizes da ETAG 027 (Peila
& Ronco, 2009). ................................................................................................ 49

Figura 3.6

Fotograma do vídeo de um teste vertical em escala completa de um sistema de
telas de 500 kJ quando o alongamento máximo é alcançado (Peila & Ronco,
2009). ................................................................................................................ 49

Figura 3.7

Esquema das condições de teste e da medida da altura do sistema tal como
definido no ETAG 027 (Peila & Ronco, 2009). ............................................... 51

Figura 3.8

Corte transversal do sistema com a definição da deformação máxima do sistema
conforme definido no ETAG 027 (Peila & Ronco, 2009). ............................... 52

Figura 3.9

Estrutura de interceptação e camadas adicionais (Geobrugg Inc) instalado em
Kerenzerberg em 2015 (Geobrugg Inc., 2015) ................................................. 53

Figura 3.10

Ilustração de uma conexão típica de poste-fundação executada através de um
único parafuso de aço (Turner et al., 2009). ..................................................... 54

Figura 3.11

Detalhe da estrutura de suporte do sistema de telas (Maccaferri, 2017). ......... 55

Figura 3.12

Grampos conectores (Maccaferri, 2017)........................................................... 55

Figura 3.13

Detalhe dissipador de energia (Maccaferri, 2017). ........................................... 56

Figura 3.14

Dissipadores de energia tipo gatilho (Volkwein et al., 2011)........................... 56

Figura 3.15

Fundação típica de poste de sustentação em solo (Trumer Schutzbauten, 2017)
........................................................................................................................... 58

Figura 3.16

Fundação em região com fina camada solo procedida de rocha. Chumbadores
atravessando o bloco de concreto até a rocha (Turner et al., 2009).................. 59

Figura 3.17

Esquema de fundação em rocha com nivelamento de concreto (Turner et al.,
2009). ................................................................................................................ 60

ix

Figura 3.18

Detalhe de fundação executada em rocha com nivelamento de concreto (Turner
et al., 2009). ...................................................................................................... 60

Figura 3.19

Detalhe da fundação feita com base de concreto (Turner et al., 2009). ........... 61

Figura 3.20

Detalhe da base da fundação executada diretamente no solo (Turner et al., 2009).
........................................................................................................................... 61

Figura 3.21

Substituição do poste atingindo utilizando a base da fundação existente (Turner
et al., 2009). ...................................................................................................... 62

Figura 3.22

Relação de Broms para resistência passiva aproximada (Turner et al., 2009). 64

Figura 3.23

Ancoragem do sistema feita em rocha (Maccaferri, 2017). .............................. 65

Figura 3.24

Instalação de um sistema de telas (Turner et al., 2009). ................................... 68

Figura 3.25

Fluxograma de projeto de um sistema de telas de impacto em áreas propensas a
queda de blocos de rocha (Peila & Ronco, 2009). ............................................ 69

Figura 4.1

Definição de análise pelo método de massa concentrada (Rocfall, 2018). ....... 74

Figura 4.2

Definição do ângulo de atrito utilizando método de massa concentrada (Rocfall,
2018). ................................................................................................................ 75

Figura 4.3

Coletor de dados inserido na análise (Dados da pesquisa, 2018). .................... 77

Figura 4.4

Valores de energia cinética dos blocos interceptados no ponto do coletor de
dados (Rocfall, 2018). ....................................................................................... 78

Figura 4.5

Altura de salto em relação a encosta dos blocos interceptados no ponto do coletor
de dados (Rocfall, 2018). .................................................................................. 79

Figura 4.6

Localização final dos blocos (Rocfall, 2018). ................................................... 80

Figura 4.7

Lista de barreiras comerciais disponibilizadas no Rocfall (Rocfall, 2018). ...... 81

Figura 5.1

Montanha Y acima da cidade de Provo, Utah (Harris, 2011.) .......................... 82

x

Figura 5.2

Caminho percorrido pelos blocos nos eventos de 2005 (trajetória em azul) e 2009
(trajetória em amarela) (Giraud et al., 2009). ................................................... 84

Figura 5.3

Bloco que atingiu a casa desocupada e bloco que atingiu a brinquedoteca (Giraud
et al., 2009). ...................................................................................................... 85

Figura 5.4

Montanha Y (Google Earth, 2019). .................................................................. 86

Figura 5.5

Perfil geológico da Montanha Y (Hintze, 1978.) .............................................. 86

Figura 5.6

Face oeste da Montanha Y e extensa fonte geradora de queda de blocos (Giraud
et al., 2009). ...................................................................................................... 87

Figura 5.7

Vista do topo da Montanha Y para Provo (Giraud et al., 2009). ...................... 88

Figura 5.8

Blocos do leque aluvial (Google Earth, 2018). ................................................. 89

Figura 5.9

Perfil topográfico mostrando a região mais favorável (em cinza) à descida do
bloco e trajetória selecionada para simulação do evento no Rocfall (Arcgis,
2018). ................................................................................................................ 91

Figura 5.10

Perfil geológico utilizado para simular a queda no software Rocfall (Dados da
pesquisa, 2018). ................................................................................................ 91

Figura 5.11

Simulações pata 1000 trajetórias de queda calculadas pelo Rocfall (Dados da
pesquisa, 2018). ................................................................................................ 94

Figura 5.12

Posição final dos blocos sem a tela instalada (Dados da pesquisa, 2018). ....... 95

Figura 5.13

Gráfico de energia cinética máxima x altura máxima de salto sem a tela instalada
(Dados da pesquisa, 2018). ............................................................................... 96

Figura 5.14

Locação do sistema de telas (Dados da pesquisa, 2018). ................................. 98

Figura 5.15

Altura máxima de salto acima do talude com a tela instalada (Dados da pesquisa,
2018). ................................................................................................................ 99

Figura 5.16

Posição final dos blocos com a tela instalada (Dados da pesquisa, 2018). ..... 100
xi

Figura 5.17

Posição final dos blocos com a tela instalada (Dados da pesquisa, 2018). ..... 100

Figura 5.18

Energia cinética total máxima dos blocos em x = 835m (Dados da pesquisa,
2018). .............................................................................................................. 101

Figura 5.19

Energia cinética total máxima dos blocos em x = 808m (Dados da pesquisa,
2018). .............................................................................................................. 102

Figura 5.20

Altura de salto total máxima dos blocos e energia cinética máxima do bloco
considerando a altura inicial do evento entre 760 e 770 m. (Dados da pesquisa,
2018). .............................................................................................................. 105

Figura 5.21

Altura de salto total máxima dos blocos e energia cinética máxima do bloco
considerando a altura inicial do evento entre 610 e 620 m. (Dados da pesquisa,
2018). .............................................................................................................. 105

Figura 5.22

Altura de salto total máxima dos blocos e energia cinética máxima do bloco
considerando a altura inicial do evento entre 525 e 535 m. (Dados da pesquisa,
2018). .............................................................................................................. 106

Figura 5.23

Altura de salto total máxima dos blocos e energia cinética máxima do bloco
considerando a altura inicial do evento entre 415 e 425 m. (Dados da pesquisa,
2018). .............................................................................................................. 106

Figura 5.24

Altura de salto total máxima e energia cinética máxima do bloco considerando a
massa do bloco 1 t. (Dados da pesquisa, 2018). ............................................. 108

Figura 5.25

Altura de salto total máxima e energia cinética máxima do bloco considerando a
massa do bloco 2 t. (Dados da pesquisa, 2018). ............................................. 108

Figura 5.26

Altura de salto total máxima e energia cinética máxima do bloco considerando a
massa do bloco 3 t. (Dados da pesquisa, 2018)...................…………………109

Figura 5.27

Altura de salto total máxima e energia cinética máxima do bloco considerando a
massa do bloco 4 t. (Dados da pesquisa, 2018). ............................................. 109

xii

Figura 5.28

Altura de salto total máxima e energia cinética máxima do bloco considerando a
massa do bloco 5,2 t. (Dados da pesquisa, 2018)............................................110

Figura 5.29

Altura de salto total máxima e energia cinética máxima do bloco considerando a
massa do bloco 6,0 t. (Dados da pesquisa, 2018). .......................................... 110

Figura 5.30

Altura de salto total máxima e energia cinética máxima do bloco considerando a
velocidade inicial horizontal e vertical do bloco 0,1 m/s. (Dados da pesquisa,
2018)…………………………………………………………………………112

Figura 5.31

Altura de salto total máxima e energia cinética máxima do bloco considerando a
velocidade inicial horizontal e vertical do bloco 0,5 m/s. (Dados da pesquisa,
2018). .............................................................................................................. 112

Figura 5.32

Altura de salto total máxima e energia cinética máxima do bloco considerando a
velocidade inicial horizontal e vertical do bloco 0,8 m/s. (Dados da pesquisa,
2018). .............................................................................................................. 113

Figura 5.33

Altura de salto total máxima e energia cinética máxima do bloco considerando a
velocidade inicial horizontal e vertical do bloco 1,0 m/s. (Dados da pesquisa,
2018). .............................................................................................................. 113

Figura 5.34

Altura de salto total máxima e energia cinética máxima do bloco considerando a
velocidade inicial horizontal e vertical do bloco 1,3 m/s. (Dados da pesquisa,
2018). .............................................................................................................. 114

Figura 5.35

Altura de salto total máxima e energia cinética máxima do bloco considerando a
velocidade inicial horizontal e vertical do bloco 2,0 m/s. (Dados da pesquisa,
2018). .............................................................................................................. 114

Figura 5.36

Altura de salto total máxima e energia cinética máxima do bloco considerando
o coeficiente de restituição tangencial do colúvio igual a 0,70. (Dados da
pesquisa, 2018). .............................................................................................. 116

xiii

Figura 5.37

Altura de salto total máxima e energia cinética máxima do bloco considerando
o coeficiente de restituição tangencial do colúvio igual a 0,80. (Dados da
pesquisa, 2018). .............................................................................................. 116

Figura 5.38

Altura de salto total máxima e energia cinética máxima do bloco considerando
o coeficiente de restituição tangencial do colúvio igual a 0,85. (Dados da
pesquisa, 2018). .............................................................................................. 117

Figura 5.39

Altura de salto total máxima e energia cinética máxima do bloco considerando
o coeficiente de restituição tangencial do colúvio igual a 0,95. (Dados da
pesquisa, 2018). .............................................................................................. 117

Figura 5.40

Altura de salto total máxima e energia cinética máxima do bloco considerando
o coeficiente de restituição normal do colúvio igual a 0,20. (Dados da pesquisa,
2018). .............................................................................................................. 119

Figura 5.41

Altura de salto total máxima e energia cinética máxima do bloco considerando
o coeficiente de restituição normal do colúvio igual a 0,30. (Dados da pesquisa,
2018). .............................................................................................................. 119

Figura 5.42

Altura de salto total máxima e energia cinética máxima do bloco considerando
o coeficiente de restituição normal do colúvio igual a 0,60. (Dados da pesquisa,
2018). .............................................................................................................. 120

Figura 5.43

Altura de salto total máxima e energia cinética máxima do bloco considerando
o coeficiente de restituição normal do colúvio igual a 0,80. (Dados da pesquisa,
2018). .............................................................................................................. 120

xiv

LISTA DE TABELAS
Tabela 2.1

Classificação dos Movimentos de Massa (Varnes, 1978). ................................. 5

Tabela 2.2

Causas de queda de blocos em rodovias californianas (Wyllie & Mah, 2004). . 7

Tabela 2.3

Valores para Coeficiente de restituição e Coeficiente de atrito no rolamento
(modificado de Pteje et al., 2006). .................................................................... 15

Tabela 2.4

Valores reportados para o coeficiente de restituição para o modelo de massa
concentrada (modificado de Richards, 1988). .................................................. 20

Tabela 2.5

Valores de coeficiente de restituição para o modelo de corpo rígido (Bar et.al.,
2016). ................................................................................................................ 21

Tabela 2.6

Principais conceitos utilizados na análise de risco conforme a IUGS (União
Internacional de Geociências) (Castro et al., 2005). ......................................... 25

Tabela 2.7

Critérios de avaliação do RHRS (Pierson et al., 1990)..................................... 29

Tabela 2.8

Exemplo de estruturas de contenção passivas e ativas (Maccaferri do Brasil,
2008). ................................................................................................................ 32

Tabela 3.1

Classes de kits de proteção (Peila & Ronco, 2009). ......................................... 49

Tabela 3.2

Classificação dos kits de proteção em testes MEL (conforme ETAG 027) (Peila
& Ronco, 2009). ................................................................................................ 51

Tabela 3.3

Programa de inspeção e manutenção (Green, 2016). ........................................ 66

Tabela 5.1

Parâmetros da encosta (Dados da Pesquisa, 2018) ........................................... 92

Tabela 5.2

Parâmetros do bloco (Dados da Pesquisa, 2018) .............................................. 93

Tabela 5.3

Resumo dos dados compatibilizados na locação x = 835m (Dados da pesquisa,
2018). ................................................................................................................ 97

Tabela 5.4

Compilação dos parâmetros analisados para a escolha dos kits (Dados da
pesquisa, 2018). .............................................................................................. 101

Tabela 5.5

Dados e resultado do cálculo da altura de interceptação mínima de projeto
(Dados da pesquisa, 2018). ............................................................................. 102

xv

Tabela 5.6

Resumo da verificação da capacidade de dissipação de energia do sistema
(Dados da pesquisa, 2018). ............................................................................. 103

Tabela 5.7

Resumo dos resultados obtidos no ponto de instalação da tela variando a altura
inicial do evento (Dados da pesquisa, 2018). ................................................. 107

Tabela 5.8

Resumo dos resultados obtidos no ponto de instalação da tela variando a massa
do bloco. (Dados da pesquisa, 2018). ............................................................. 111

Tabela 5.9

Resumo dos resultados obtidos no ponto de instalação da tela variando as
velocidades iniciais do bloco. (Dados da pesquisa, 2018). ............................. 115

Tabela 5.10

Resumo dos resultados obtidos no ponto de instalação da tela variando o
coeficiente de restituição tangencial do bloco. (Dados da pesquisa, 2018). ... 118

Tabela 5.11

Resumo dos resultados obtidos no ponto de instalação da tela variando o
coeficiente de restituição normal do bloco colúvio (Dados da pesquisa, 2018).
......................................................................................................................... 121

xvi

LISTA DE SÍMBOLOS, NOMENCLATURA E ABREVIAÇÕES
m/s

metro por segundo

°

grau

ha

hectares

%

porcentagem

m³

metros cúbicos

Rn

coeficiente de restituição normal

Rnt

coeficiente de restituição tangencial

Vr

magnitudes das velocidades de reflexão

Vi

magnitudes das velocidades de e chegada

hr

altura máxima obtida após o impacto

hd

altura inicial da queda do bloco

𝑉nr

velocidades normal de reflexão

𝑉ni

velocidades normal de chegada

𝑉tr

velocidades tangencial de reflexão

𝑉ti

velocidades tangencial de chegada

Rn

coeficiente de restituição

D

dispersão lateral

L

comprimento da trajetória

RHRS

Rockfall Hazard Rating System

RMV

risco médio de veículos

MTD

média diária de tráfego

LV

limite de velocidade da via

km/h

quilômetro por hora

xvii

kJ

quilojoule

t

tonelada

m

metro

cm

centímetro

IUGS

União Internacional de Geociências

ETH

Instituto Federal Suíço de Tecnologia

EOTA

European Organization for Techinical Approvals

ETAG

European Technical Approval Guideline

MEL

Maximum Energy Level

SEL

Service Energy Level

CEE

Diretiva de Produtos de Construção

ETA

Aprovação Técnica Europeia

cm³

centímetros cúbicos

CALTRANS

Departamento de Transportes da Califórnia

𝑘p

coeficiente de Rankine

Su

resistência ao cisalhamento não drenada

hi

altura de interceptação

hprojeto

altura de interceptação de projeto

𝑓

depuração

da

direção a encosta

γE

fator de segurança

dp

área a ser protegida

mm

milímetro

tan

Coeficiente de atrito dinâmico

xviii

UGS

Utah Geological Survey

NASA

National Aeronautics and Space Administration

h

Hora

km

quilômetro

Eprojeto

energia de projeto

EETAG

energia certificada pela ETAG

xix

SUMÁRIO
CAPÍTULO 1 ......................................................................................................... 1
1

INTRODUÇÃO ..................................................................................................... 1

1.1

Aspetos gerais ......................................................................................................... 1

1.2

Objetivos e relevância do trabalho....................................................................... 2

1.3

Escopo ..................................................................................................................... 2
CAPÍTULO 2 ......................................................................................................... 4

2

CONTEXTO BIBLIOGRÁFICO ........................................................................ 4

2.1

Movimentos de massa ............................................................................................ 4

2.2

Causas da queda de bloco ..................................................................................... 6

2.3

Mecanismos de instabilidade de taludes rochosos .............................................. 7

2.3.1

Ruptura planar ........................................................................................................ 8

2.3.2

Ruptura em cunha .................................................................................................... 8

2.3.3

Tombamento ............................................................................................................ 9

2.3.4

Blocos em situação de instabilidade evidente ....................................................... 10

2.4

Mecânica do movimento de queda ..................................................................... 11

2.4.1

Deslizamento e Rolamento .................................................................................... 14

2.4.1.1

Coeficiente de atrito no rolamento ........................................................................ 15

2.4.1.2

Saltos / Reflexão .................................................................................................... 15

2.4.1.3

Coeficiente de restituição ...................................................................................... 16

2.4.2

Influência da Geometria do Talude ....................................................................... 22

2.4.3

Influência da Geometria do Bloco ......................................................................... 23

2.5

Análise e mapeamento do risco de queda de blocos ......................................... 24

2.5.1

Sistema de Avaliações de Risco de Queda de Blocos ............................................ 27

2.5.2

Estruturas de Convivência..................................................................................... 31

2.5.2.1

Execução de Bermas .............................................................................................. 34

2.5.2.2

Túneis e Galerias ................................................................................................... 35

2.5.2.3

Valas ...................................................................................................................... 36

2.5.2.4

Barreiras ................................................................................................................. 37

2.5.2.5

Telas Metálicas ...................................................................................................... 39

2.5.2.6

Barreiras Naturais .................................................................................................. 40

xx

CAPÍTULO 3 ....................................................................................................... 42
3

TELAS DE IMPACTO ....................................................................................... 42

3.1

Histórico................................................................................................................ 44

3.2

Testes ..................................................................................................................... 46

3.3

ETAG 027 – kits de proteção contra queda de blocos...................................... 46

3.3.1

Classificação do Sistema Quanto aos Níveis de Absorção de Energia ................. 48

3.3.2

Componentes e Funcionamento das Telas de Impacto.......................................... 52

3.3.2.1

Estruturas de Interceptação .................................................................................... 53

3.3.2.2

Estruturas de Suporte ............................................................................................. 53

3.3.2.3

Componentes de Conexão ..................................................................................... 55

3.3.2.4

Dispositivos Dissipadores de Energia ................................................................... 55

3.3.2.5

Fundações .............................................................................................................. 56

3.3.2.5.1

Fundações em Solo ........................................................................................................... 57

3.3.2.5.2

Fundação em Solo Procedido de Rocha ........................................................................... 58

3.3.2.5.3

Fundações em Rocha ........................................................................................................ 59

3.3.2.5.4

Análise CALTRANS (Departamento de Transportes da Califórnia) ............................... 60

3.3.2.5.5

Resistência e Estabilidade da base da Fundação .............................................................. 63

3.3.2.5.6

Fator de Segurança ........................................................................................................... 64

3.3.2.5.7

Ancoragem Posterior do Poste.......................................................................................... 65

3.3.2.6

Manutenção............................................................................................................ 65

3.3.2.7

Instalação ............................................................................................................... 67

3.4

Projeto de um sistema de telas ............................................................................ 68
CAPÍTULO 4 ....................................................................................................... 72

4

SOFTWARE ROCFALL ...................................................................................... 72

4.1

Introdução ............................................................................................................ 72

4.2

Aspectos gerais do programa .............................................................................. 73

4.2.1

Rugosidade da encosta ........................................................................................... 74

4.2.2

Ângulo de Atrito .................................................................................................... 75

4.2.3

Coeficiente de atrito dinâmico e resistência ao rolamento .................................... 75

4.2.4

Condição inicial dos blocos ................................................................................... 76

4.2.5

Gráficos.................................................................................................................. 76

4.2.6

Coletor de Dados ................................................................................................... 77

4.2.7

Localização Final dos Blocos ................................................................................ 79
xxi

4.2.8

Barreiras ................................................................................................................. 80
CAPITULO 5 ....................................................................................................... 82

5

ENQUADRAMENTO DO LOCAL DE ESTUDO ........................................... 82

5.1

Introdução ............................................................................................................ 82

5.2

Descrição do evento ............................................................................................. 83

5.3

Aspectos fisiográficos e geológicos da montanha Y .......................................... 85

5.4

Origens da queda de bloco, trajetória e deposição ........................................... 87

5.5

Causas prováveis.................................................................................................. 89

5.6

Potencial de risco futuro ..................................................................................... 90

5.7

Avaliação e dimensionamento do sistema de convivência ............................... 90

5.7.1

Levantamento Topográfico .................................................................................... 90

5.7.2

Determinação dos Parâmetros .............................................................................. 92

5.7.3

Avaliação das Trajetórias de Queda ..................................................................... 93

5.7.3.1

Análise dos Dados ................................................................................................. 96

5.7.3.2

Avaliação dos resultados após a instalação da tela ................................................ 98

5.7.3.3

Determinação dos Kits ......................................................................................... 102

5.7.4

Análise do comportamento das telas de impacto variando a parametria ........... 104

5.7.4.1

Análise paramétrica da altura inicial do evento ................................................... 104

5.7.4.2

Análise paramétrica da massa do bloco ............................................................... 107

5.7.4.3

Análise paramétrica das velocidades iniciais do bloco........................................ 111

5.7.4.4

Análise paramétrica do coeficiente de restituição tangencial do bloco ............... 115

5.7.4.5

Análise paramétrica do coeficiente de restituição normal do bloco .................... 118
CAPITULO 6 ..................................................................................................... 122

6

CONCLUSÃO .................................................................................................... 122
CAPITULO 7 ..................................................................................................... 124
REFERÊNCIAS ................................................................................................. 125

xxii

CAPÍTULO 1
1 INTRODUÇÃO
1.1 Aspetos gerais
Os taludes ou encostas naturais são definidos como superfícies inclinadas de maciços
terrosos, rochosos ou mistos (solo e rocha), originados de processos geológicos e
geomorfológicos diversos. Podem apresentar modificações antrópicas tais como cortes,
desmatamentos, introdução de cargas etc. (Magalhães & Cella, 1998).
Os taludes rochosos podem ser formados por uma parcela maciça e de outra constituída
por descontinuidades, sendo que, as propriedades de resistência e deformabilidade das mesmas
derivam da reunião das características individuais dessas parcelas. Aliada à interferência do
homem, a instabilidade dos taludes de rocha resulta de uma atitude desfavorável e crítica da
localização e frequência das várias descontinuidades das rochas em questão.
Um dos movimentos característicos dessas estruturas é a queda de blocos. Esse tipo de
instabilidade consiste na queda livre de blocos de rocha de diferentes tamanhos que se destacam
de uma parede de rocha íngreme. O movimento geralmente acontece de forma repentina e sem
apresentar sinais de movimentação, por isso é caracterizado pelo difícil controle e previsão.
Devido ao alto índice de acidentes envolvendo instabilidade de taludes, métodos de prevenção
e contenção vêm se desenvolvendo com as obras civis modernas. A finalidade desses trabalhos
é minimizar os sinistros e/ou impedir os mesmos.
Uma técnica largamente utilizada e difundida na Europa é a aplicação de barreiras
dinâmicas, também conhecidas como telas flexíveis ou telas de impacto. Trata-se de uma malha
de aço de alta resistência, projetada para atuar como uma rede perpendicular à trajetória de
elementos em movimento. Criadas inicialmente para prevenir danos causados por avalanches,
as telas absorvem de maneira eficiente a energia do impacto do bloco em queda e evitam perdas
econômicas e de vidas.
Nesse contexto cita-se a Montanha Y, situada na cidade do Provo, estado de Utah,
Estados Unidos da América. Essa montanha é palco de frequentes eventos de queda de blocos,
onde são registrados consequências e danos associados. A região foi recentemente objeto de
um estudo realizado por Mihsen (2016).
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O presente trabalho pretende avançar e aprofundar no entendimento do evento,
desenvolver o projeto de um sistema de telas por meio de métodos probabilísticos, bem como
analisar o comportamento da estrutura por uma análise paramétrica das variáveis que definem
o problema (coeficiente de restituição, velocidade inicial de queda, massa do bloco, entre
outros).
1.2 Objetivos e relevância do trabalho
Com base nas informações fornecidas pelo Utah Geological Survey, essa pesquisa tem
como objetivo desenvolver um projeto de um sistema de telas de impacto para utilização na
região da Montanha Y. Por meio de análises qualitativas e quantitativas de queda de blocos,
utilizando o programa Rocfall v5.0 (Rocsience Inc., 2014), pretende-se aprofundar o
conhecimento sobre o dimensionamento e comportamento das telas.
Os Objetivos Específicos são:


Estudar o perfil de energia e as alturas das trajetórias ao longo do percurso de queda
a fim de encontrar a altura e a energia mínima de impacto para obter melhor
posicionamento da tela;



Elaborar um projeto específico de um sistema de telas para o estudo de caso;



Variar a parametria relevante do problema em um estudo de caso com o objetivo
de avaliar o comportamento da tela, bem como a influência dos parâmetros na
análise.

1.3 Escopo
A dissertação está dividida em seis capítulos. O primeiro capítulo introduz os eventos
de queda de blocos na região de Utah – EUA, discorre sobre a aplicação de telas de impacto e
apresenta os objetivos da pesquisa.
Os conceitos e características dos movimentos de massa, mecânica do movimento de
queda de bloco, níveis de energia e trajetórias assumidas pelo bloco durante a queda, e as
principais soluções de contenção em encostas rochosas, compõem o Capítulo 2. O Capítulo 3
aborda o histórico das telas de impacto, seus componentes, certificações e estrutura do projeto.
Já o quarto capítulo descreve a metodologia do software Rocfall.
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No Capítulo 5 apresenta-se o enquadramento do local de estudo, o dimensionamento do
projeto de telas de impacto, análise paramétrica, resultados e discussões. Por fim, no Capítulo
6 encontram-se as conclusões desse estudo e no Capítulo 7 as sugestões para pesquisas futuras.
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CAPÍTULO 2
2 CONTEXTO BIBLIOGRÁFICO
A revisão bibliográfica irá abranger os movimentos de massa e suas características, os
principais tipos de ruptura em encostas rochosas, a mecânica do movimento da queda de bloco,
níveis de energia e ainda as trajetórias assumidas pelo bloco durante o evento de queda.
Também serão abordados nesse capítulo as contenções passivas, com exceção das telas de
impacto, que serão detalhadas no Capítulo 3.
2.1 Movimentos de massa
Movimentos de massa constituem processos de dinâmica superficial em que rochas e
materiais não consolidados são movimentados encosta abaixo, em resposta à força
gravitacional. Corresponde a qualquer forma de desprendimento e transporte de manto de solo
e rocha pela ação da gravidade, incluindo rastejo, deslizamento, queda de rochas, avalanches,
queda de barreiras, etc. (Godoy, 2005).
O movimento ocorre quando as forças mobilizantes superam a resistência do maciço ao
cisalhamento, ocasionando deslocamento de solo, rocha ou ambos. O aumento do esforço
cisalhante pode ser ocasionado por características morfológicas desfavoráveis como
declividade acentuada, descalçamento de taludes, etc., assim como a diminuição da resistência
do maciço ao cisalhamento pode ser causada pela saturação, pelo intemperismo e ainda pela
ação antrópica.
Segundo Varnes (1978), os movimentos de massa podem ser classificados em função
do tipo de deslocamento associado ao tipo de material deslocado. O Tabela 2.1 resume essa
classificação.

4

Tabela 2.1 – Classificação dos Movimentos de Massa (Varnes, 1978).
Tipo de material

Tipo de movimento

Rocha

Solo (Engenharia)

Quedas

de rocha

de detritos

de solo

Tombamento

de rocha

de detritos

de solo

deslizamento de
detritos

deslizamento de
solo

Escorregamento

Rotacional
Translacional

Poucas deslizamento de
unidades
rochas
Muitas
unidades

Escorregamentos laterais
Escoamentos

de blocos
rochosos
de blocos
rochosos

de blocos de
detritos
de blocos de
detritos

de rocha (rastejo
profundo)

de detritos
(rastejo de solo)

de blocos de solo
de blocos de solo
de solo (rastejo
de solo)

Complexo: combinação de dois ou mais dos principais tipos de movimento

A compreensão e diferenciação entre fluxo de detritos e queda de blocos de rocha é de
suma importância para soluções geotécnicas eficientes. Fatores como a magnitude das energias
cinéticas e dimensão do volume das massas atribuem soluções distintas tratando-se do
comportamento estrutural da barreira adotada.
Segundo Fernandes e Amaral (2000), as corridas (ou fluxos) podem ser definidas como
movimentos rápidos, em que os materiais se comportam como fluídos altamente viscosos,
associadas com a grande concentração de água superficial.
Na queda de blocos, por sua vez, o material destacado do talude desce em queda livre,
com probabilidade de, durante o percurso, atingir outros pontos da encosta, provocando novas
instabilidades. O depósito formado pode atingir vários metros de espessura, dependendo da
morfologia da área de acúmulo. Por outro lado, a morfologia da encosta condiciona a distância
percorrida pelo material em movimento. Em algumas situações, os blocos podem percorrer um
longo trajeto.
A maioria das quedas de materiais envolve blocos de rocha em encostas íngremes. Essas
quedas são provocadas também pelo solapamento da base de taludes pela ação de rios, lagos ou
mar (Godoy, 2005). Durante o movimento, o bloco sofre fragmentação devido ao rolamento,
saltos (reflexão), queda e deslizamento durante os impactos com a encosta. Em geral, esse

5

fenômeno é caracterizado por ser extremamente rápido. Onde a velocidade pode variar de
poucos m/s até 25 a 30 m/s (Broili, 1973 apud Peila & Ronco, 2009).
2.2 Causas da queda de bloco
A queda pode ser condicionada pela presença de descontinuidades, aumento de pressão
hidrostática nas descontinuidades devido a infiltração de chuva, pelo intemperismo físico,
degradação química do maciço rochoso e crescimento de vegetação, incluindo alavancagem de
raízes com a ação do vento.
Wyllie e Mah (2004) descrevem um estudo realizado na Califórnia, EUA, para avaliar
as causas de quedas de bloco. Ao analisar esse estudo concluiu-se que das trezentas e oito
quedas nas rodovias da cidade, foram identificadas quatorze causas diferentes de instabilidade.
Das quatorze causas, seis estão diretamente relacionadas a água, congelamentodescongelamento, derretimento de neve, escoamento canalizado, erosão diferencial, nascentes
e infiltrações. Há também uma causa que está indiretamente relacionada às chuvas, o
crescimento de raízes de árvore que abrem fraturas deslocando blocos da face do talude. O
estudo afirma, que estas sete causas são responsáveis por 68% do total das quedas.
Wyllie e Mah (2004) endossam essas estatísticas descrevendo a própria experiência no
oeste do Canadá ao fazer a análise dos registros de queda de bloco por um período de 25 anos,
sendo que aproximadamente 70% dos eventos ocorreram durante o inverno. As condições
meteorológicas durante o inverno incluíram tempestades, períodos prolongados de
congelamento e ciclos diários de congelamento-descongelamento no outono e na primavera.
De acordo com o estudo os três fatores de queda expressivos são: climáticos, biológicos e
geológicos (Tabela 2.2).
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Tabela 2.2 – Causas de queda de blocos em rodovias californianas (Wyllie & Mah, 2004).
Causas da Queda de Blocos Percentual de Quedas %
Chuva

30

Ciclos de gelo/desgelo

21

Rocha fraturada

12

Vento

12

Derretimento de neve

8

Canalização de runoff

7

Fratura plana adversa

5

Tocas de animais

2

Erosão diferencial

1

Raízes de árvores

0.6

Afloramento de água

0.6

Animais silvestres

0.3

Vibrações de caminhões

0.3

Decomposição do solo

0.2

2.3 Mecanismos de instabilidade de taludes rochosos
A estabilidade de um talude em rocha é condicionada pela presença de planos de
fraqueza ou descontinuidades no maciço rochoso. A resistência e a deformação são
características extremamente dependentes da persistência, do espaçamento, da orientação e das
propriedades geodinâmicas desses planos (Azevedo & Marques, 2002).
Em maciços rochosos resistentes, as descontinuidades determinam a situação dos planos
de ruptura. Ao contrário, em maciços de rocha branda, a matriz rochosa geralmente responde
pelo mecanismo de ruptura. As rupturas envolvendo movimentos de blocos ou lascas de rocha
em planos de descontinuidades podem combinar um ou mais tipos de mecanismos. Os
principais tipos de rupturas são: em cunha, planar, circular, tombamento e quedas de blocos.
Como o presente trabalho visa a identificação de situações e cenários sujeitos à queda
de blocos, serão descritos os três tipos de ruptura mais recorrentes nessa situação. Também será
apresentada a situação de instabilidade evidente.
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2.3.1 Ruptura planar
A ruptura planar ocorre quando existe uma família de descontinuidades na mesma
direção que intercepta a face do talude (Figura 2.1), sendo a inclinação deste maior do que o
ângulo da superfície da descontinuidade por onde se dá o deslizamento.

Figura 2.1 – Ruptura planar (Nunes, 2008).
2.3.2 Ruptura em cunha
Ruptura em cunha ocorre quando dois planos de descontinuidades se encontram e
definem um bloco cuja cavidade tem o formato de cunha (Figura 2.2). A interseção entre as
descontinuidades deve aflorar na face do talude e apresentar inclinação na mesma direção deste
talude. As características das famílias de descontinuidades (orientação, espaçamento, etc.) irão
definir a forma e o tamanho da cunha. Esse tipo de ruptura é comum em taludes de corte ou
encostas que sofreram algum tipo de desconfinamento, natural ou antrópico. Conforme
Goodman (1989), esse tipo de deslizamento pode ocorrer sem características topográficas ou
de liberação estrutural se a linha de interseção de duas descontinuidades se destacar na
escavação.
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Figura 2.2 – Ruptura em cunha (Hoek, 2001).
2.3.3 Tombamento
Os mecanismos de ruptura por tombamento consistem na rotação/flexão de uma massa
ou de vários blocos rochosos em torno de um ponto, condicionado pela interceptação de
diferentes famílias de descontinuidades no maciço rochoso, com grande mergulho. Atuam no
sentido da instabilidade uma vez que a força da gravidade e os fluidos que preenchem as
descontinuidades favorecem o movimento. Desenvolvem-se a partir de superfícies de
descontinuidades de origem tectônicas e/ou sedimentares. São comuns em encostas verticais
associadas a juntas de alívio de tensões ou fendas de tração paralelas à superfície da encosta.
Apresentam-se recorrentes também em taludes de cava (Figura 2.3)
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Figura 2.3 – Ruptura por tombamento (Nunes, 2008).
2.3.4 Blocos em situação de instabilidade evidente
Existem situações em que os processos de intemperismo levam a configurações raras e
peculiares. Esses casos apresentam uma instabilidade flagrante, sendo possível seu
acionamento repentino (Figura 2.4).
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Figura 2.4 – Bloco em situação de instabilidade (Wyatt, 2017).
2.4 Mecânica do movimento de queda
É importante destacar que os mecanismos de ruptura de rocha descritos nos itens
anteriores podem constituir a fonte do que será definido como queda de blocos. Determinar as
possíveis trajetórias do movimento de queda é essencial para análise de risco e decisão das
soluções a serem tomadas dentro das práticas da engenharia. Porém, a análise da trajetória e
alcance de um bloco rochoso é dependente de vários fatores, como por exemplo a litologia do
bloco e de sua superfície de colisão, a geomorfologia da área, a presença ou não de barreiras na
sua trajetória, a velocidade inicial do movimento de queda de bloco e os aspectos mecânicos do
bloco e do terreno em relação aos choques e atritos.
A litologia dos blocos e da superfície de percurso ditam a resistência do material durante
o movimento, pois essas relações de resistência vão determinar uma maior ou menor capacidade
de fragmentação durante o trajeto. A geomorfologia pode indicar possíveis percursos por meio
de canais eventualmente existentes e influi diretamente na dispersão lateral das trajetórias onde
essas restrições topográficas não estão presentes. A dispersão, por sua vez, é dependente do
comprimento da encosta (Azzoni & Freitas, 1995).
Segundo Ritchie (1963), durante a trajetória de queda o bloco pode desenvolver diversos
tipos de movimentos combinados: rolamentos, deslizamento, saltos/reflexão e queda livre,
tornando uma difícil tarefa o desenvolvimento de modelos matemáticos que simulem esses
11

deslocamentos e suas transições. A ocorrência de cada um desses tipos de movimento depende
fortemente do ângulo de inclinação da encosta. Para encostas íngremes, a queda livre é a
característica mais observada, enquanto para encostas com inclinações intermediárias, a
trajetória é marcada por saltos e rebotes. Em encostas com inclinações suaves, os movimentos
que prevalecem são os rolamentos e deslizamentos (Volkwein et al., 2011).
Ainda de acordo com Ritchie (1963), uma vez iniciado o movimento de uma rocha
localizada no topo de uma encosta, o fator mais importante que controla a sua trajetória de
queda é a geometria da encosta. Em particular, as faces do declive de imersão, tais como as
criadas pelas juntas de falha em granitos, são importantes porque dão um componente
horizontal ao trajeto tomado por um bloco depois que ele salta na inclinação ou rola fora da
inclinação. Os movimentos mais críticos são os saltos de esqui e dão uma alta velocidade
horizontal à queda de blocos, fazendo com que o bloco alcance uma longa distância do topo da
encosta. Faces limpas de rochas duras são altamente perigosas porque não retardam o
movimento da rocha caindo ou rolando a qualquer grau significativo, caracterizando um alto
coeficiente de restituição. Outros fatores, como o tamanho e a forma das rochas, os coeficientes
de atrito das superfícies rochosas, e se a rocha quebra em pedaços menores ao impacto, são
todos menos importantes do que a geometria da inclinação e o coeficiente de restituição citados
anteriormente.
Existem um número significativo de programas de simulação de queda de blocos para
investigar a trajetória dos blocos. Entretanto, o desafio não é simular a queda, mas fazer a
modelagem das interações entre a queda do bloco e a superfície da inclinação.
Segundo Volkwein et al. (2011), os modelos são classificados em duas categorias
principais: o corpo rígido e os métodos de massa aglomerada.
O modelo de corpo rígido considera o bloco como um corpo com sua própria forma e
volume, resolvem equações fundamentais da dinâmica e representam todos os tipos de
movimentos de blocos, incluindo a rotação (Azzoni et al., 1995).
Os modelos de massa concentrada consideram que os blocos não possuem massa, ou
que a massa é concentrada no centro de gravidade, desprezam, portanto, o formato do bloco e
os movimentos de rotação do mesmo (Ritchie,1963). Nesses modelos, adotados por muitos
programas comerciais, como por exemplo o Rocfall v5.0 (Rocscience, 2014) a divisão da
energia cinética entre rotacional e translacional é feita por meio da combinação do balanço de
energia e relações empíricas (Vijayakumar et al., 2012).
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A maioria desses modelos inclui a técnica de simulação de Monte Carlo para variar os
parâmetros incluídos na análise. Essa técnica é semelhante ao processo aleatório de sorteios
independentes, um para cada parâmetro considerado. O programa Rocfall v5.0 (Rocsience,
2014), citado anteriormente, é um programa que pode ser usado para análises de rochas
utilizando uma série de opções probabilísticas. A Figura 2.5 demonstra uma única trajetória de
queda de blocos, enquanto a Figura 2.6 explicita as trajetórias para 100 projeções de blocos
utilizando o processo de simulação de Monte Carlo.

Figura 2.5 – Trajetória única para uma rocha de 10 kg caindo em declive com dois bancos
(Ritchie, 1963).
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Figura 2.6 – Trajetórias para 100 projeções de blocos de 10 kg que caem em um declive com
dois bancos (Ritchie, 1963).
2.4.1 Deslizamento e Rolamento
Segundo Volkwein et al. (2011), devido a irregularidade da superfície e o formato dos
blocos, o movimento de rolamento, realisticamente, trata-se de uma sucessão de pequenos
saltos.
Se o ângulo de inclinação médio for reduzido, o movimento de salto se transforma em
apenas rolamento ou em uma combinação de salto e rolamento. Quando o bloco rola, o mesmo
está quase constantemente em contato com a superfície (Hungr & Evans, 1988). Ao rolar e
saltar, a rocha está em rotação rápida e apenas as áreas do bloco com o maior raio se mantêm
em contato com o solo. É por isso que o centro de gravidade se move quase em linha reta, o que
é o modo de movimento mais econômico em relação à perda de energia. A combinação de
rolamento e saltos curtos/rebotes é uma das maneiras de movimento mais econômicas (Pteje et
al., 2006).
O rolamento é predominante nas seguintes situações:


Em longas trajetórias com declive moderado, máximo 45° (Evans & Hungr, 1993);



Onde os blocos depositados anteriormente no talude eram menores do que os blocos
que sofreram queda no local (Pteje et al., 2006).
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2.4.1.1 Coeficiente de atrito no rolamento
Em grande parte dos programas esse parâmetro é utilizado para simular a perda de
energia que ocorre durante o movimento de rolamento de um bloco em queda (Azzoni &
Freitas, 1995).
No deslizamento, o coeficiente de atrito é definido por meio da componente normal do
peso da rocha em relação à superfície da encosta, conforme a Lei de Coulomb. Já para o
rolamento, segundo Volkwein et al. (2011), uma descrição suficientemente precisa foi
desenvolvida utilizando a Lei de Coulomb em que características como tamanho e forma do
bloco, e ainda tipo e tamanho dos detritos, foram levados em conta. A Tabela 2.3 retirada de
Pteje et al. (2006), traz alguns valores para o coeficiente de atrito no rolamento.
Tabela 2.3 – Valores para Coeficiente de restituição e Coeficiente de atrito no rolamento
(modificado de Pteje et al., 2006).
Cobertura da superfície de queda
Face de penhascos (60°- 90°)
Declive íngreme sem vegetação (40°- 60°)
Declive com seixos (30°- 40°)
Declive moderado sem vegetação (0°- 30°)
Campo
Pinheiros
Bosques/Selva
Floresta (200 árvores/ha)
Floresta (300 árvores/ha)
Floresta (500 árvores/ha)
Floresta (700 árvores/ha)

Coeficiente de
restituição
0,45
0,40
0,32
0,35
0,30
0,30
0,30
0,28
0,28
0,28
0,28

Coeficiente de
atrito no rolamento
0,25
0,45
0,60
0,50
0,55
0,60
0,65
1,00
1,50
2,00
2,20

2.4.1.2 Saltos / Reflexão
Quando a trajetória aérea de queda (parábola) se cruza com a inclinação (linha reta), o
golpe na superfície, o rebote e o salto ocorrem. Após o primeiro contato com a inclinação, o
bloco tende a se quebrar. Ainda que esse fato não ocorra, se o tamanho do mesmo for 0,3 m³, a
perda de energia estará entre 75% a 85%. Observações semelhantes foram feitas com outras
rochas para blocos do tamanho de 1 a 10 m³ (Descoeudres & Zimmermann, 1987). Verificouse também que as forças internas de reação entre dois corpos durante o impacto são muito
maiores do que as forças externas ativas (como o peso). Uma determinação precisa das forças
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internas é altamente significativa, no entanto, é difícil de obter essa informação (Pteje et al.,
2006).
Análises experimentais mostram que o tipo de movimento após o impacto depende da
forma do bloco, da geometria da inclinação e da quantidade de energia dissipada que está
diretamente ligada às características geomecânicas do bloco, inclinação e ângulo de impacto
(Pteje et al., 2006).
Conforme citado por Spadari et al. (2012), os saltos se diferenciam da queda livre
porque no primeiro movimento há dissipação de energia. Já a queda livre é descrita por uma
trajetória balística e não requer a consideração da interação entre superfície/bloco. Vale
ressaltar que determinar a perda de energia na reflexão é essencial para o cálculo da trajetória
do bloco e, para isso, faz-se necessário o uso dos coeficientes de restituição. A Figura 2.7
demonstra os principais movimentos assumidos por um bloco durante a trajetória de queda.

Figura 2.7 – Tipos de movimento assumidos por um bloco durante sua trajetória de queda
(Basson, 2012 apud Tavares, 2015).
2.4.1.3 Coeficiente de restituição
Conforme citado em Ritchie (1963), o coeficiente de restituição é a capacidade de
retardamento do material de superfície expressa matematicamente. O valor desse coeficiente
depende da natureza dos materiais que formam a superfície de impacto. Superfícies limpas de
rocha dura têm altos coeficientes de restituição, enquanto solo, cascalho e rochas
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completamente decompostas têm baixos coeficientes de restituição. É por isso que as camadas
de cascalho são colocadas em bancos de captura, a fim de evitar mais saltos de blocos caindo.
Quando em contato com o talude, a magnitude de velocidade dos blocos muda conforme
o valor do coeficiente de restituição. Dessa forma, esse parâmetro é assumido como um valor
global que leva em consideração todas as características do impacto, incluindo a deformação e
deslizamento do bloco sobre o ponto de contato, transformando os momentos de rotação em
translação e vice-versa (Asteriou et al., 2012).
A maioria dos modelos de trajetória de rocha usam um coeficiente normal e tangencial
de restituição para calcular o rebote da rocha simulada na superfície de inclinação e um
coeficiente de atrito para o rolamento (Volkwein et al., 2011).
Várias definições dos coeficientes de restituição foram propostas, como os coeficientes
cinemáticos, cinéticos ou energéticos de restituição, porém ainda não há um consenso definido
sobre qual delas é mais apropriada para a previsão da trajetória da queda de bloco (Asteriou et
al., 2012).
A seguir serão apresentadas algumas definições discutidas por Chau et al. (2002). Na
primeira descrição, o coeficiente de restituição é baseado na teoria de impacto de massa
aglomerada (Teoria de Newton de Colisão de Partículas). Para um objeto que atinge uma
superfície firme, a definição, conhecida como coeficiente de restituição (Rn), é simplificada
conforme equação a seguir:

Rn = vr / vi

(2.1)

onde Vr e Vi são as magnitudes das velocidades de reflexão e chegada, respectivamente.
Para um movimento inicial de queda livre do bloco que atinge uma superfície horizontal,
a Equação 2.1 pode ser reescrita conforme a Equação 2.2:
Rn = (hr / hd) 0.5

(2.2)

onde hr é a altura máxima obtida após o impacto e hd a altura inicial da queda do bloco.
A definição mais utilizada pelos programas (incluindo o Rocfall) é a de coeficiente de
restituição normal e tangencial, Rn e Rnt respectivamente, que podem ser expressos por:
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Rn = Vnr / Vni

(2.3)

Rnt= Vtr / Vti

(2.4)

onde 𝑉nr e 𝑉ni são as velocidades normais de reflexão e de chegada, respectivamente.
Para os valores do coeficiente de restituição tangencial as velocidades 𝑉tr e 𝑉ti também
referem-se às velocidades tangenciais de reflexão e de chegada.
Na Tabela 2.3 verifica-se que Pteje et al. (2006) utilizam apenas um coeficiente de
restituição (Equação 2.1) baseado na interação mecânica entre a encosta e um bloco elipsoidal.
Todavia, o coeficiente de restituição das Equação 2.3 e Equação 2.4 são utilizados com maior
frequência na prática, uma vez que ambas levam em conta os mecanismos de impacto (ângulos
de impacto e de reflexão).
Conforme citado por Spadari et al. (2012), o coeficiente de restituição normal vem
sendo relacionado com a dissipação de energia devido a resposta elasto-plástica do material da
encosta e o coeficiente de restituição tangencial com a dissipação da energia por atrito e a
rugosidade da encosta.
Na Figura 2.8 Heidenreich (2009) apresenta o esquema de representação das condições
cinéticas do impacto.

Figura 2.8 – Esquema de representação das condições cinéticas do impacto (Asteriou et al.,
2012).
Richards (1988) mostrou a influência dos coeficientes de restituição nas trajetórias
máximas calculadas usando o programa Rocfall. Nas Figuras 2.9 e 2.10 é possível observar
pequenas mudanças nos valores dos coeficientes de restituição, o que resulta em trajetórias
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totalmente diferentes. Valores de Rn superiores a 0,6 conduzem a um movimento de salto
altamente realista, o que explica a importância dos coeficientes de restituição na simulação de
queda de blocos. É importante ressaltar que para uma simulação realista, as condições locais
devem ser levadas em consideração, sendo necessário a obtenção de parâmetros precisos e
específicos, incluindo os coeficientes de restituição.

Figura 2.9 – Gráficos de trajetória do movimento conforme variação do coeficiente de
restituição normal (Richards, 1988).

Figura 2.10 – Gráficos de trajetória do movimento conforme variação do coeficiente de
restituição tangencial (Richards, 1988).

O coeficiente de restituição pode ser obtido por ensaios de campo (Wu, 1985; Evans;
Hungr 1993; Robotham et al.,1995; Azzoni et al., 1995), por análise posterior dos eventos reais
(Budetta & Santo, 1994; Fornaro et al., 1990; Pfeiffer; Bowen, 1989) ou por testes de
laboratório (Auberger & Rinehart, 1960; Bowman, 19995; Chau et al. 1998; Rayudu, 1997
apud Peng, 2000). Valores típicos do coeficiente de restituição relatados por diferentes
pesquisadores estão listados na Tabela 2.4, a qual foi retirada de Richards (1988) e adaptada
para esse trabalho com dados fornecidos pela Rocscience Inc. para usuários do software Rocfall.
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Tabela 2.4 – Valores reportados para o coeficiente de restituição para o modelo de massa
concentrada (modificado de Richards, 1988).
(Continua)

Método de
Referência
Piteau e
Clayton
(1987)

Hoek (1987)

Giani, G. P.
(1992)

Rn
0.9 - 0.8

Desvio
Padrão

0.8 - 0.5

0.65 - 0.45

0.5 - 0.4

0.45 - 0.35

0.4 - 0.2
0.53
0.40

0.3 - 0.2
0.99
0.90

0.35

0.85

0.32
0.30
0.5

0.82
0.80
0.95

0.35

0.85

0.3

0.7

0.25
Azzoni et al. 0.45-0.85
(1991) testes
0.30
de campo em
0.62
diferentes
1.22
inclinações
Azzoni e
Freitas
(1995)

Budetta, P. &
Santo, A.
(1994)

Robotham et
al. (1985),
testes in situ

Rt
0.75 - 0.65

Desvio
Padrão

Observações
Rocha intacta
Detritos com grandes blocos de
rocha
Detritos compactados com pequenos
blocos rochosos
Encostas cobertas com grama
Superfície rochosa e resistente
Rodovia Asfaltada
Afloramentos rochosos de grande
superfícies, grandes pedregulhos
Encostas de talus
Solo fofo, vegetação
Rocha intacta
Rocha intacta coberta por grandes
blocos de rocha
Detritos formados por elementos
uniformemente distribuídos
Solo coberto por vegetação
Rocha / Detritos finos, 30-80º
Detritos finos, 40º

0.55
0.45 - 0.75
0.66
0.66
0.80

Detritos e terra, 25º
Detritos grossos, 40º
Talude rochosos
Talude coberto por detritos

0.2

0.53

0.1

0.2

0

0.24

0.315

0.064

0.712

0.116

0.303

0.080

0.615

0.170

0.315

0.064

0.712

0.116

0.251
0.276
0.271

0.029
0.079
0.018

0.489
0.835
0.596

0.141
0.087
0.085
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Blocos calcários dolomíticos em
superfícies rochosas e em depósitos
Rochas piroclástica provenientes
dos terraços remodeladas situadas na
base do penhasco
Impactos nas áreas de detritos
encontrados no pé do penhasco
Talude com face calcária
Cobertura com vegetação parcial e
calcária
Pilha de desmonte de calcário sem
vegetação
Superfície calcária
Seixos calcários com vegetação
Seixos calcários com vegetação

(Conclusão)

Método de
Referência
Chau et al.
(1985), testes
em
laboratório

Rn

Desvio
Padrão

Desvio
Padrão

Rt

Observações

0.197

0.910

Talude rochosos

0.290

0.567

Talude em solo

0.263

0.737

Concreto projetado

Pesquisas recentes indicam que os valores do coeficiente de restituição normal
dependem do método de análise, massa concentrada ou corpo rígido. Esse parâmetro pelo
método de corpo rígido é significativamente mais baixo do que os valores correspondentes para
o método de massa concentrada (Bar et.al., 2016). Infelizmente, o coeficiente de restituição não
é um dado fácil de ser determinado, por isso no método de corpo rígido as referências
encontradas são ainda mais restritas, já que esse modelo considera o formato do bloco. A Tabela
2.5 é a referência sugerida pelo programa Rocfall e uma das poucas encontradas na literatura.
Os valores de coeficiente de restituição sugeridos foram obtidos de ensaios de campo realizados
pelos autores em uma mina na Austrália.
Tabela 2.5 – Valores de coeficiente de restituição para o modelo de corpo rígido (Bar et.al.,
2016).
Descrição do terreno
Bancada (todos os dados)

Coeficiente de restituição - Cr (± desvio padrão)
0.049 ± 0.028

Bancada de captura

0.037 ± 0.021

Estrada de transporte

0.074 ± 0.021

Face talude (todos os dados)

0.155 ± 0.060

Face intemperizada de talude

0.125 ± 0.028

Face de talude não intemperizada

0.164 ± 0.065

Apesar dos ensaios de campo terem se mostrado o método mais eficaz para
determinação dos parâmetros de movimento, por serem mais próximos a realidade, a
confiabilidade dos resultados tem sido questionada. Autores estipulam que a forma do bloco
escolhido (arredondado ou intemperizado) e as condições locais do teste (principalmente em
pedreiras) podem afetar a fidelidade da maioria dos valores de Rn encontrados na literatura
(Spadari et al. 2012).
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2.4.2 Influência da Geometria do Talude
A geometria do talude e o volume do bloco também são fatores importantes na
determinação da trajetória. A Figura 2.11 demonstra uma correlação dos tipos de movimento
(queda livre, salto, salto e rolamento, rolamento) e o declive da encosta.

Figura 2.11 – Influência da inclinação da encosta no comportamento do bloco ao longo de sua
trajetória (Fhwa apud Ritchie, 1963).
Ritchie (1963) desenvolveu estudo nas estradas de Washington, EUA, sobre a influência
das diferentes geometrias e alturas de taludes no tipo de movimento do bloco durante sua
trajetória, determinando a distância de impacto estimada de um evento de queda de bloco a
partir da base do talude. Gomes (2009) destaca algumas conclusões obtidas por Ritchie em seu
estudo:


A trajetória de queda é função da inclinação do talude;



Em encostas íngremes, mesmo que o movimento inicial de uma massa rochosa seja o
rolamento, após uma pequena distância, o bloco segue saltando sobre a superfície do
talude, podendo até transformar sua trajetória em queda livre, dependendo da inclinação
do talude;



O bloco em queda livre raramente proporciona grandes saltos após o impacto, pois não
há variação significativa do movimento linear para o angular.
Por meio de suas observações e simulações dos movimentos naturais de quedas de

blocos, Azzoni e Freitas (1995), analisaram a dispersão lateral dos blocos. O objetivo desse
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estudo era investigar a relação entre as características geométricas do talude e a dispersão lateral
encontrada. A Figura 2.12 ilustra esse fenômeno, onde “D” é a dispersão lateral.

Figura 2.12 – Esquema de testes de dispersões laterais usuais de queda de blocos, vista em
planta do talude (Azzoni & Freitas, 1995).
Após realizar vários testes em encostas com superfícies distintas, os resultados
apontaram que quanto maior o percurso de descida, maior será a distância entre as dispersões
externas, a não ser que o talude tenha um corte com o formato de um vale estreito. Outro fato
concluído é que a dispersão (D/L), onde L é o comprimento da trajetória, varia de 10 a 20%,
independe da distância L do trajeto. Por fim, observou-se que a tendência geral dos estudos
sugere que superfícies mais íngremes tem menos dispersões (Azzoni & Freitas, 1995).
2.4.3 Influência da Geometria do Bloco
A forma do bloco e sua configuração no impacto também mostraram uma influência
clara sobre o movimento do bloco e especialmente sobre a taxa de rotação. A grande quantidade
de resultados experimentais, em particular os solos grossos, permitiu quantificar a alta
variabilidade da cinemática do bloco após o rebote dependendo da forma da superfície e da
configuração geométrica das partículas do solo perto do ponto de impacto (Bourrier et al., 2008,
2009 apud Volkwein et al., 2011).
Após análise de quedas naturais ou induzidas, verificou-se que geralmente blocos com
formatos arredondados atingem velocidades maiores do que aqueles com aparência discoidal.
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Notou-se também que blocos maiores atingem velocidades superiores a blocos menores
(Azzoni & Freitas, 1995).
2.5 Análise e mapeamento do risco de queda de blocos
O risco pode ser tomado como uma categoria de análise associada às noções de
incerteza, exposição ao perigo, perda e prejuízos materiais, econômicos e humanos em função
de processos de ordem natural (tais como os processos exógenos e endógenos da Terra) e/ou
daqueles associados ao trabalho e às relações humanas. O risco (lato sensu) refere-se, portanto,
à probabilidade de ocorrência de processos no tempo e no espaço, não constantes e nãodeterminados, e à maneira como estes processos afetam (direta ou indiretamente) a vida
humana. De maneira geral, pode-se dizer que a gênese dos riscos, assim como o aumento da
capacidade de gerar danos, e de sua escala de abrangência, acompanham a história da sociedade
(Castro et al., 2005).
Tominaga et al. (2009) citam dois elementos como essenciais na formulação do risco: o
perigo de se ter um evento, fenômeno ou atividade humana potencialmente danosa, e a
vulnerabilidade, ou seja, o grau de suscetibilidade do elemento exposto ao perigo. Isso indica
que o impacto do desastre dependerá das características, probabilidade e intensidade do perigo,
bem como, da vulnerabilidade das condições físicas, sociais, econômicas e ambientais dos
elementos expostos.
Para compreender o processo de mapeamento e análise de riscos, faz-se necessário
primeiramente a definição dos principais conceitos que envolvem esse estudo. A Tabela 2.6
explicita cada um desses conceitos.
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Tabela 2.6 – Principais conceitos utilizados na análise de risco conforme a IUGS (União
Internacional de Geociências) (Castro et al., 2005).
TERMO

DEFINIÇÃO

Risco

Uma medida da probabilidade e severidade de um efeito
adverso para a saúde, propriedade ou ambiente. Risco é
geralmente estimado pelo produto entre a probabilidade e
as consequências. Entretanto, a interpretação mais
genérica de risco envolve a comparação da probabilidade e
consequências, não utilizando o produto matemático entre
dois termos para se expressar os níveis de risco.

Perigo

Uma condição com potencial de causar uma consequência
desagradável. Alternativamente, o perigo é a probabilidade
de um fenômeno particular ocorrer num dado período de
tempo.

Elementos sob
Risco

Significando a população, as edificações e obras de
engenharia, as atividades econômicas, os serviços públicos
e a infra-estrutura na área potencialmente afetada pelos
processos considerados.

Vunerabilidade

O grau de perda para um dado elemento ou grupo de
elementos dentro de uma área afetada pelo processo
considerado. Ela é expressa em uma escala de 0 (sem
perda) a 1 (perda total). Para propriedades, a perda será o
valor da edificação; para pessoas, ela será a probabilidade
do que uma vida seja perdida, em um determinado grupo
humano que pode ser afetado pelo processo considerado.

O uso da informação disponível para estimar o risco para
indivíduos ou populações, propriedades ou ambiente. A
Análise de risco análise de risco, geralmente, contém as seguintes etapas:
definição do escopo, identificação do perigo e determinação
do risco.

No caso da queda de blocos, a identificação do risco é uma tarefa bastante trabalhosa.
Mesmo com todas as técnicas de engenharia, a previsão da trajetória exata do bloco de rocha
em determinada região é algo complexo, portanto, não se pode assegurar a confiabilidade dos
resultados. Eventualmente, rochas com aparência sã sofrem quedas de blocos repentinas,
apresentando baixas deformações nas superfícies do maciço rochoso. Outro problema que
reitera as falhas quanto à confiabilidade da análise de risco, são os eventos que sucedem o
desprendimento de pequenos blocos de rocha que funcionavam como travas de blocos maiores,
ou mesmo superfícies inteiras (Hoek, 2006).
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Além disso, surgem outras dificuldades quando o objetivo é avaliar o risco (ou a
ameaça) em uma escala regional para uma área limitada ou para vastas localidades. Conforme
relatado por Baillifard et al. (2004), citado por Volkwein et al. (2011), geralmente, o registro
do histórico de eventos e a anotação de dados existe apenas em áreas habitadas. Alguns estudos
sugerem que o número desses eventos cresce proporcionalmente à urbanização. Como
consequência disso é necessário encontrar métodos que consigam detectar áreas de risco na
ausência de registros históricos ou de evidências morfológicas claras, como encostas compostas
por seixos (blocos já desprendidos da encosta) ou por blocos isolados (Volkwein et al., 2011).
Segundo proposto por Jaboyedoff et al. (2001), citado por Volkwein et al. (2011), em
termos estatísticos, o risco da queda de blocos depende dos seguintes fatores:


A probabilidade de um evento de magnitude acontecer em dada localização, resultando
na probabilidade de ocorrência;



A probabilidade de que os blocos em queda atinjam um local específico na encosta, ou
seja, probabilidade de alcance;



Intensidade do evento de queda.
Portanto, o risco da ocorrência de um evento de queda de bloco pode ser definido como

a probabilidade de um local em uma encosta ser atingido por um bloco com uma determinada
intensidade. Essa relação pode ser expressa matematicamente conforme apresentado a seguir
(Jaboyedoff et al., 2001 apud Volkwein):
𝐻jk=𝑃(𝐿)j×𝑃(𝑇|𝐿)ijk

(2.5)

onde P (L)j é a probabilidade de início de um evento de rocha em determinada magnitude (por
exemplo, volume) j, e P (T | L)ijk é a probabilidade de alcance do bloco em determinada região.
Essa é a probabilidade que os blocos desencadeados no mesmo evento atinjam a localização i
com um valor de intensidade (isto é, energia cinética) na classe k. Uma vez que tanto a
probabilidade quanto a intensidade dependem fortemente da magnitude inicial (isto é, massa)
dos eventos de rocha, o risco de queda de blocos deve ser avaliado para diferentes cenários de
magnitude, explicitamente ou implicitamente associado a diferentes frequências anuais ou
períodos de recorrência (Hungr et al., 1999; Dussauge-Peisser et al., 2003; Jaboyedoff &
Derron, 2005). A Figura 2.13 ilustra a equação 2.5 para uma melhor compreensão.
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Figura 2.13 – Definição do risco de queda de blocos e parâmetros relacionados (Volkwein et
al., 2011).
Os elementos expostos ao risco não são considerados na definição de risco. No entanto,
as avaliações de risco devem ser capazes de lidar com problemas caracterizados por diferentes
distribuições espaciais de alvos potencialmente expostos, como casas (pontuais), estradas e
ferrovias (lineares) ou de áreas (cidades, vilas). Além disso, os alvos de diferentes formas e
tamanhos provavelmente irão envolver trajetórias distintas de blocos advindos de pontos
iniciais de queda também distintos influenciando a probabilidade de alcance local (Jaboyedoff
et al., 2005b, apud Volkwein, 2011). Assim, os métodos de avaliação devem ser capazes de
explicar a natureza espacialmente distribuída do risco (Crosta & Agliardi, 2003 apud Volkwein,
2011). Embora vários métodos de avaliação de risco tenham sido propostos, poucos satisfazem
todos esses requisitos.
2.5.1 Sistema de Avaliações de Risco de Queda de Blocos
A construção de rodovias e ferrovias em regiões montanhosas é um desafio para
geólogos e engenheiros geotécnicos. Isso se deve à extensão dos trechos, o que dificulta a
obtenção de dados para avaliações de instabilidade ao longo do percurso. No geral, pode-se
dizer que, exceto em regiões que são identificadas como críticas, grande parte das avaliações
das encostas tendem a ser projetadas com base em análises geotécnicas bastante rudimentares.

27

Portanto, a análise de risco ainda é uma operação altamente complexa que requer uma avaliação
exata do perigo (mecanismos desencadeantes e os parâmetros de parada) e a vulnerabilidade
dos veículos nas estradas ao longo do percurso. A vulnerabilidade depende de vários fatores
relacionados ao tipo de interação veículo/encosta. Esses fatores incluem: a velocidade e o
comprimento do veículo, a distância de visão de decisão, o volume de trânsito, o comprimento
da seção de risco de deslizamento da rota, o número de ocupantes em um veículo e o tipo de
veículo (adaptado de Morgan et al., 1992; Crosta & Frattini, 2000 apud Budetta, 2004).
Devido a dificuldade de realização de investigações e análises detalhadas sobre centenas
de quilômetros de rodovia em montanhas, os departamentos rodoviários e ferroviários dos
Estados Unidos e Canadá têm trabalhado em esquemas de classificação que podem ser
realizados por inspeção visual e cálculos simples. O objetivo dessas classificações é identificar
encostas que são particularmente perigosas e que exigem intervenções urgentes ou um estudo
detalhado adicional (Hoek, 2006).
Em termos de análise de risco de queda de blocos, o sistema mais difundido é o Rockfall
Hazard Rating System (RHRS) desenvolvido pela Divisão Rodoviária do Estado do Oregon Estados Unidos da América, proposto por Pierson et al. (1990). O primeiro passo nesse
processo é fazer um inventário das condições de estabilidade de cada encosta para
posteriormente classificá-las de acordo com o risco de queda de blocos. Em seguida, as áreas
identificadas no inventário são pontuadas e ranqueadas, conforme explicitado na Figura 2.14.
Algumas categorias exigem uma avaliação subjetiva, enquanto outras podem ser diretamente
mensuradas e depois pontuadas. Os valores dos critérios de classificação aumentam
exponencialmente de 3 a 81 pontos (Tabela 2.7), em que maiores valores correspondem a
maiores riscos e permitem rapidamente distinguir os pontos críticos (Budetta, 2004).

Figura 2.14 – Programa de estabilização de encostas utilizando o Hazard Rating System
(RHRS) (Wyllie & Mah, 2004).
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Tabela 2.7 – Critérios de avaliação do RHRS (Pierson et al., 1990).
Categoria

Critérios e Atribuição de Nota

(a) Altura da encosta

3 pontos

9 pontos

27 pontos

81 pontos

(b) Eficácia da vala

7,5 m

15 m

23 m

30 m

(c) Risco médio de
veículos (% de
tempo)

Boa retenção

Retenção
Moderada

Retenção Limitada

Sem retenção

(d) Nível de
visualização para
tomada de decisão

25% do tempo

50% do tempo

75% do tempo

100% do tempo

(e) Largura da via
pavimentada

Distância
adequada, 100%
do valor
especificado

Distância
moderada, 80%
do valor
especificado

Distância moderada,
60% do valor
especificado

Distância muito
limitada, 40% do
valor especificado

Condição
estrutural

Descontinuidades
orientadas
favoravelmente

Descontinuidades
orientadas
aleatoriamente

Descontinuidades
orientadas
desfavoravelmente

Descontinuidades
orientadas
desfavoravelmente

Superfície da
Rocha

Rugosa, irregular

Ondulada

Plana

Preenchida com
argila, ou lisa

Condição
estrutural

Poucas ocorrências
de erosões
diferenciais

Erosões
diferenciais
ocasionais

Muitos sinais de
erosão diferencial

Preenchida com
argila, ou lisa

Diferença nos
graus de erosão

Pouca diferença

Diferença
moderada

Grande diferença

Diferenças Extremas

Caso 2

Caso 1

(f) Caráter geológico

Dimensão do Bloco Volume dos
deslizamentos

0,3m - 3m³

0,3m - 6m³

Características
climáticas e presença de
água na encosta

Precipitação
moderada para
baixa, sem
períodos de
congelamento,
sem água na
encosta

Histórico de quedas de
blocos

Poucas quedas

1,0m - 9m³

1,2m - 12m³

Precipitação
moderada, ou
períodos de
congelamento
curtos, e água
intermitente na
encosta

Altos índices de
precipitação ou
longos períodos de
congelamento, ou
presença constante
de água na encosta

Grandes
precipitações e
longos períodos de
congelamento, ou
presença constante
de água na encosta
com grandes
períodos de
congelamento

Quedas ocasionais

Muitas quedas

Quedas Constantes

As dez categorias do sistema RHRS são explicadas abaixo por Pinheiro et al. (2015):
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Altura de encosta: o risco é diretamente relacionado à altura da encosta;



Eficácia da vala: essa categoria avalia a eficácia de evitar que as rochas cheguem a
atingir a estrada, portanto, com uma alta taxa de retenção a probabilidade é reduzida.
Alguns fatores a se avaliar nesse caso são: altura e inclinação da encosta, dimensões da
vala (altura, largura e extensão);



Risco médio de veículos (RMV): esse valor é obtido pela Equação. 2.6:

𝑅𝑀𝑉 =

𝑀𝑇𝐷 𝑥 ∆ 𝑥 100%

(2.6)

𝐿𝑉

onde MTD é a média diária de tráfego (veículos/dia), Δ é a extensão da zona de risco (km) e
LV é o limite de velocidade da via (km/h). Um RMV maior que 100% significa que a qualquer
momento do dia mais de um veículo está passando pela zona de risco;


Nível de visualização para tomada de decisão: a avaliação desse parâmetro é obtida de
acordo com a localização da encosta. O risco de acidente por causa de blocos em queda
é menor quando a distância de tomada de decisão é maior;



Largura da via: extensão constante medida ao longo da via;



Caráter geológico: as condições geológicas da encosta são avaliadas nesta categoria;



O caso um é para encostas onde as falhas, planos de acamamento e outras
descontinuidades são a característica estrutural dominante em uma encosta. O caso dois
é para encostas em que erosões diferenciais ou o fato de as encostas serem muito
íngremes passa a ser a característica mais influente nos eventos de queda. Caso as duas
situações sejam constatadas, avalia-se ambas e escolhe-se o pior caso (Hoek, 2006);



Dimensões do bloco - volume dos deslizamentos: as dimensões e o volume do bloco
impactam significativamente nos riscos e nas consequências dos eventos;



Características climáticas e presença de água na encosta: situações desfavoráveis podem
vir a ocorrer para a estabilidade do maciço devido ao acúmulo ou percolação de água
nas fraturas que, quando congeladas, ou durante os ciclos de gelo-degelo, levam a uma
deterioração mais rápida dos maciços;



Histórico de queda de blocos: encostas com histórico de instabilidades necessitam de
maior atenção.
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Após determinar as áreas de risco, faz-se necessário soluções de estabilização para cada
encosta. Wyllie e Mah (2004) ressaltam em seu estudo que para tomada de decisão dessas
soluções deve ser levado em consideração questões geotécnicas como: geologia, resistência da
rocha, presença de água subterrânea, e análise de estabilidade. E ainda fatores construtivos e
ambientais que podem afetar os custos e o horário de trabalho.
Hoek (2006) ressalta que o sistema RHRS não inclui recomendações sobre ações a
serem tomadas para cada classificação. Isso ocorre porque as decisões sobre ações corretivas
para uma inclinação específica dependem de muitos fatores, como o orçamento da obra, algo
que não pode ser levado em consideração nas classificações.
2.5.2 Estruturas de Convivência
Após a compreensão do movimento da queda de bloco e os fenômenos que contribuíram
para desencadear a mesma, o próximo passo será avaliar a ferramenta adequada para minimizar
e/ou evitar o problema.
Quando uma análise de risco determina que pessoas encontram-se em situação de risco,
edificações e/ou infraestrutura urbana, estruturas de proteção devem ser adequadamente
selecionadas conforme a frequência e energia de impacto dos eventos esperados (Volkwein et
al., 2011). Diferentes medidas de engenharia podem ser utilizadas, algumas das quais são
capazes de evitar o desprendimento de um ou mais blocos do maciço rochoso (intervenções
ativas ou de proteção), enquanto outras são projetadas e construídas para interceptar e impedir
os blocos durante o seu percurso (intervenções passivas/estruturas de convivência). Nas
intervenções passivas são colocadas as chamadas estruturas de convivência na encosta para
interceptar o bloco, através da análise de sua possível trajetória. Diferentemente das
intervenções ativas, neste caso ocorre o desprendimento do bloco do maciço rochoso e o intuito
é a interceptação do bloco ou o desvio de trajetória (Ribeiro, 2013).
A Tabela 2.8 demonstra alguns exemplos de soluções ativas e passivas, suas finalidades
e aplicações.
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Tabela 2.8 - Exemplo de estruturas de contenção passivas e ativas (Maccaferri do Brasil,
2008).
Tipo de
Inspeção

Descrição

Programada

Remoção de resíduos acumulados,
vegetação, inspeção de componentes
mecânicos (por exemplo, postes, cabos,
âncoras, redes de rocha antecipadas, freios,
etc.) e proteção contra corrosão, e inspeção
e limpeza de qualquer obra de drenagem.

Ocorrência de
Eventos
(componente
danificado)

De área

Sugestão de frequência

1-5 anos, dependendo
da frequência prevista
de queda de bloco e
corrosividade do
ambiente

Inspeção de todos os componentes, limpeza
de detritos e reparação ou substituição de
Conforme o nível do
qualquer componente danificado pela
evento de queda de
queda de blocos. Após a manutenção, o
bloco ou gatilho
sistema deve retornar a funcionar com sua
capacidade máxima de projeto.
Inspeção visual de pontos com potencial
para queda de blocos a fim de avaliar se
houve alguma alteração nas condições
iniciais de instalação, como por exemplo
algum movimento ou fratura.

5-10 anos, ou conforme
justificado após o
evento de queda de
rocha ou gatilho

Os sistemas de contenção passivos, também conhecido como estruturas de convivência,
não eliminam a probabilidade da queda de blocos, mas se propõem a criar um ambiente seguro
caso essas quedas venham a ocorrer. Pode-se citar como exemplo de contenções passivas:
execução de bermas, escavação de valas artificiais, construção de túneis/galerias, barreiras
flexíveis de geossintéticos e/ou concreto, telas de impacto, fixação de telas, entre outras. A
Figura 2.15 ilustra as contenções passivas mais utilizadas contra queda de blocos:
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Figura 2.15 – Contenções passivas mais utilizadas contra a queda de blocos (Spang, 1987
apud Hoek, 2006)
Para a realização de um bom projeto e dimensionamento das medidas a serem tomadas,
é essencial conhecer a magnitude das cargas de impacto e o desempenho das estruturas. Esse
conhecimento pode ser obtido a partir da análise de risco, simulações numéricas, experimentos,
modelos ou diretrizes existentes para execução de túneis, barreiras, instalação de telas e
florestas como um sistema de proteção passivo (Volkwein et al., 2011).
Peila e Ronco (2009) citam em seu estudo que a estrutura utilizada deve ser determinada
após a escolha da posição de instalação, conforme análise da porcentagem de interceptação das
possíveis trajetórias, alturas máximas de ressalto e energias cinéticas correspondentes.
Na Figura 2.16 tem-se um comparativo da capacidade de absorção de energia de
diferentes estruturas de convivência contra queda de blocos, sendo esses sistemas os mais usuais
e com eficácia comprovada.
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Figura 2.16 – Comparativo entre a capacidade de absorção de energia de estruturas de
convivência (Green, 2016).
2.5.2.1 Execução de Bermas
As bermas (Figura 2.17) têm como principal objetivo a redução de energia cinética dos
blocos de rocha em movimento. Assim como em outras medidas de convivência, o
dimensionamento das bermas nas encostas deve ser realizado por meio de métodos que sejam
capazes de simular a trajetória e a energia dos blocos, além de garantir a estabilidade de cada
talude entre as bermas, bem como, a estabilidade global da encosta. Com a utilização de
recobrimento vegetal ou material granular não compactado nas bermas é possível aumentar a
redução de energia (Freitas, 2013). No entanto Hoek (2006) cita que a escavação de bermas só
pode ser realizada de cima para baixo, o que aumenta o risco de acidentes durante sua execução.
O autor ressalta ainda que as bermas são de uso limitado para minimizar o risco de queda de
rochas durante a construção, algo que pode torná-las uma solução inviável em alguns casos.
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Figura 2.17 – Berma como redução de energia (Spang, 1987 apud Hoek, 2006).
2.5.2.2 Túneis e Galerias
Os túneis e/ou galerias (Figura 2.18) são amplamente utilizados em encostas íngremes
na proteção de ferrovias e/ou estradas. Um túnel e/ou galeria eficiente requer um teto inclinado
abrupto cobrindo uma extensão relativamente estreita. No caso de uma ampla rodovia composta
por várias pistas, pode não ser possível projetar uma estrutura com força suficiente para suportar
o impacto de grandes blocos. Em geral é aconselhável colocar um enchimento de cascalho ou
solo no topo do túnel, a fim de agir como um retardador e deflector de blocos (Ritchie, 1963).
Os túneis e/ou galerias podem ser uma solução de pouca manutenção, tratando-se de
eventos frequentes e de baixa energia, uma vez que as rochas acumuladas no topo da galeria
são removidas apenas em dado intervalo de tempo. A capacidade de trabalho dessas estruturas
foi estimada para energias de impacto de até 3000 kJ (Astra, 2003 apud Volkwein et al., 2011).
Pesquisas recentes demonstraram que a adição de camadas absorvedoras de impacto (solos
granulares, pedregulhos) no topo dos túneis e/ou galerias aumentam consideravelmente a
dissipação de energia, aumentando a capacidade da estrutura para uma absorção de impactos
de até 5.000 kJ (Vogel et al., 2009 apud Volkwein et al., 2011).
Os custos de construção relativamente elevados (estimados entre €15.000 e €20.000 por
metro de túnel/galeria) justificam o uso dessa solução somente quando ocorre pelo menos uma
das seguintes situações: a zona de risco é pequena e bem definida, e ainda quando a taxa de
ocorrência de eventos de magnitude média é alta, tornando-se necessária uma medida de
proteção total (Jacquemoud, 1999 apud Schellenberg, 2009). O risco que é reduzido pelo túnel
e/ou galeria depende, obviamente, da importância da estrada e da ferrovia, portanto, essa
solução geralmente é usada para vias muito importantes (Schellenberg, 2009).

35

Figura 2.18 – Túnel e/ou galeria como solução para queda de blocos na Nova Zelândia
(Arthur Pass, 2018).
2.5.2.3 Valas
A escavação de valas é uma medida de proteção quase natural, sua execução ao longo
de vias é eficiente e trata-se de uma das soluções mais confiáveis (Volkwein et al., 2011).
Segundo Hoek (2006), o sistema de proteção contra queda de blocos permanente mais
eficaz para a maioria das rodovias é a construção de uma vala de retenção na base da encosta.
O fundo dessa vala deve ser coberto por uma camada de pedregulho para absorver a energia
dos blocos na queda. É indicado a colocação de telas de impacto ou cercas entre a vala e a via,
com o objetivo de reforçar ainda mais a proteção do sistema (Figura 2.19).
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Figura 2.19 – Esquema de contenção de blocos utilizando vala (Fookes; Sweeney, 1976 apud
Ritchie, 1963).
Wyllie e Mah (2004) ressaltam que para a implantação dessa solução é importante que
haja um espaço adequado na base do talude e ainda dimensões necessárias para escavação. As
valas podem ser escavadas ou criadas mediante o levantamento de barreiras. Alejano et al.
(2007) cita a eficácia do método de Ritchie e expõe as limitações dele. Por fim ele conclui que
as valas que são criadas com o uso de barreiras adjacentes são menos onerosas (Figura 2.15).
2.5.2.4 Barreiras
Uma variedade de barreiras pode ser construída tanto para melhorar o desempenho de
valas escavadas, como para formar zonas de captação no lado de encostas (Andrew, 1992). O
tipo de barreira exigida e suas dimensões dependem da energia dos blocos de queda e da
disponibilidade de materiais para sua construção (Wyllie & Mah, 2004).
A função principal dessa solução é atuar como amortecedor, fazendo com que ocorra a
distribuição das tensões de contato, a diminuição do pico de carga na estrutura impactada, além
do aumento da duração do impacto. Por razões econômicas, frequentemente utiliza-se o
material granulado disponível no local para preenchimento das estruturas (Ishukawa, 1999).
As barreiras absorvem a energia de impacto por deformação e os sistemas com
capacidade de energia de alto impacto são ambos flexíveis e construídos com materiais que
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podem suportar o impacto de rochas sem danos significativos (Wyllie & Mah, 2004). Pode-se
citar como exemplos de barreira muito utilizadas: gabiões, blocos de concreto e barreiras de
solos ensacados.
A capacidade de trabalho de uma barreira depende de sua massa em relação à energia
de impacto, a resistência ao cisalhamento na base e a capacidade de deformação sem falhar. A
deformação pode ser tanto a elástica dos componentes da barreira quanto o deslocamento do
cisalhamento nas camadas ou na base. A desvantagem de barreiras como as demonstradas nas
Figuras 2.20 e 2.21 é a necessidade de um espaço considerável tanto para a barreira quanto para
a área de captação atrás da mesma (Wyllie & Mah, 2004).

Figura 2.20 – Barreira flexível de 4 m de altura com capacidade de impacto de 5.000 kJ
(Wyllie & Mah, 2004).
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Figura 2.21 – Barreira flexível de 3,5 m de altura com capacidade de 950 kJ (Wyllie & Mah,
2004).
2.5.2.5 Telas Metálicas
Este tipo de contenção é normalmente utilizado em encostas muito íngremes. A tela
recobre a área de risco do talude rochoso e é anexada com chumbadores em vários locais ao
longo da inclinação. A finalidade da tela não é parar o bloco, mas confiná-lo entre a malha e a
face da encosta, com o objetivo de reduzir o componente de velocidade horizontal evitando
com que o bloco salte e atinja alvos próximos à base do talude (Ritchie, 1963).
Pode-se citar como vantagens desse sistema: útil para locais com alta frequência de
queda de blocos e outros detritos que podem ser guiados ao longo da tela para uma área de
coleta, manutenção relativamente menor do que outros métodos de barreira, poder ser instalado
em locais de difícil acesso. No entanto, a aplicação de telas geralmente requer uma área de
coleta de detritos, limita-se a tamanhos de blocos inferiores a aproximadamente 1,2 m,
dependendo do tipo de malha, e sua vida útil é relativamente mais afetada em condições
ambientais agressivas – corrosivas (Arndt et al., 2009; Turner & Schuster, 2012; Glover, 2012;
Wendeler & Denk, 2011 apud Green, 2016). A Figura 2.22 corresponde a um dos sistemas de
estabilização de encostas fornecidos pela Maccaferri.
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Figura 2.22 – Sistema composto por telas e chumbadores (Maccaferri América Latina).
2.5.2.6 Barreiras Naturais
Em regiões montanhosas, as quedas de bloco são eventos frequentes. A sua
imprevisibilidade, em termos de frequência e magnitude, determina o risco potencial para
humanos, instalações e infraestrutura nessas áreas. Existem diferentes métodos de proteção
artificiais para solucionar esse problema, como barreiras e telas de retenção. Contudo, uma
forma natural de proteção é proporcionada pela cobertura de florestas crescendo nas encostas
das montanhas (Jonsson, 2007).
Para prevenir efetivamente desastres relacionados a blocos rochosos em locais abaixo
de encostas cobertas por florestas, podem ser utilizadas técnicas de silvicultura, ecoengenharia,
engenharia civil ou técnicas mistas. Para uma aplicação de forma econômica faz-se necessário
os seguintes conhecimentos: onde ocorrem os eventos de queda de bloco e quais suas prováveis
magnitudes, o quanto as florestas reduzem o alcance do bloco durante a descida até a
extremidade da encosta, as alturas de salto, suas energias de impacto ao cair no chão e como a
função de proteção das florestas pode ser melhorada (Dorren et al., 2007).
Nas áreas em situação de instabilidade, os efeitos das árvores em relação à proteção
contra a queda de bloco são geralmente negativos. As raízes de árvores de grande porte podem
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funcionar como uma alavanca, penetrando juntas existentes, atuando como cunhas (Gerber,
1998 apud Dorren et al., 2007). Além disso, a presença de raízes acelera a erosão química no
leito rochoso. Portanto, na prática, as árvores instáveis em cima de encostas e árvores com
grandes raízes devem ser removidas (Dorren et al., 2007).
Segundo Turner e Schuster (2012), a vegetação pode estar presente nas encostas em
variadas espécies, tamanhos, densidades e tem capacidade de atuar retardando a energia e saltos
do bloco mediante da redução da velocidade durante a trajetória de queda. Entretanto os dados
sobre a eficiência e quantificação dos efeitos da vegetação são difíceis de serem explicados e
não podem ser afirmados com total segurança. Conforme Dorren et al. (2007) a eficácia dessa
solução depende do comprimento da inclinação florestada na zona de trânsito e das
características da floresta, como a densidade do caule e a distribuição do diâmetro.
Estima-se que blocos com um volume máximo de 2 m³ podem ser detidos por uma única
árvore, porém existem vários casos onde blocos de até 10 m³ foram parados por árvores (Figura
2.23). No entanto, a probabilidade da vegetação ser destruída é maior (Dorren et al., 2007).

Figura 2.23 – Bloco com um volume de 7m³ parado por uma floresta perto de Serres nos
Alpes franceses do Sul (Dorren et al., 2007).
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CAPÍTULO 3
3 TELAS DE IMPACTO
Áreas próximas a maciços rochosos estão sujeitas à instabilidade de blocos. A queda
pode acontecer devido à ação da vegetação, erosão, dilatação térmica, abalos sísmicos, entre
outros.
A necessidade de proteção contra esse fenômeno levou ao desenvolvimento e uso de
diferentes tipos de soluções tecnológicas. Estas soluções podem impedir que os blocos rompam
as paredes das rochas, reduzindo assim a frequência dos colapsos, controlando, interceptando
e/ou desviando os blocos durante a trajetória de queda (Peckover & Kerr, 1977; Peila et al.,
2007 apud Peila & Ronco, 2009). Dentre as variadas soluções existentes, uma das mais
utilizadas são as telas de impacto.
As telas de impacto são constituídas por redes e malhas de aço sustentadas por postes
estruturais, instalados em sentido perpendicular à trajetória de um elemento em movimento. A
malha de aço é maleável e, em caso de queda de bloco, ela se deforma, absorvendo o impacto
e acomodando o bloco rochoso.
De acordo com Gobbi (2012), em campos de teste já foram avaliadas telas com
capacidade de reter blocos de 20 t em queda livre de 43 m a 103 km/h, o que representa energias
de 8.000 kJ. O sistema é fixado na encosta do maciço, ou em outro ponto que o estudo
geotécnico indicar, por meio de ancoragem adequada. Atualmente, é possível encontrar no
mercado sistemas capazes de absorver energias de até 10.000 kJ, o que equivale a um peso de
20 t viajando a mais de 100 km/h.
Um projeto adequado depende da topografia, das cargas de impacto, da altura de salto
do bloco e material disponível na região. Uma característica comum dessa solução é sua alta
capacidade de suportar a energia de impacto devido sua construção sem componentes rígidos.
Quando o bloco atinge a tela, há uma deformação da malha, e as forças restantes são transferidas
de modo uniforme à base dos postes e a cabos ancorados. Essa deformação é muito importante,
pois aumenta a eficiência do sistema em parar o rolamento do bloco e permite o uso de
elementos leves e de baixo custo na construção (Wyllie & Mah, 2004).
Embora todos os tipos de telas de impacto sejam visualmente semelhantes, por
utilizarem os mesmos elementos (redes de anéis, cabos, postes, elementos de frenagem, etc.),
as barreiras contra os diferentes tipos de modos de instabilidade (queda de blocos, fluxo de
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detritos ou escorregamentos superficiais) estão sujeitas a diversas condições de carregamento,
logo possuem metodologias específicas de dimensionamento, resultando obviamente em
diferentes configurações estruturais dos sistemas (Gobbi, 2012).
A Figura 3.1 demonstra um sistema de tela de impacto e seus principais elementos. As
dimensões apresentadas decorrem das especificações do fabricante desse kit em específico
(Geobrugg Inc.). Vale destacar que a fundação apresentada (Figura 3.1) corresponde a um
sistema genérico.

Figura 3.1 – Tela de Impacto da Geobrugg Inc. (TRB, 1996) (Wyllie & Mah, 2004).
A Figura 3.2 ilustra um exemplo de barreira flexível instalada. Conforme citado por
Vilela (2011), para impactos menores, as barreiras trabalham em regime elástico, sem
necessidade de maiores cuidados. Para impactos maiores ocorre a deformação plástica de
alguns elementos da barreira, os quais precisam ser substituídos para que a mesma retome a sua
capacidade nominal.
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Figura 3.2 – Sistema de tela de impacto instalado (Green, 2016).
3.1 Histórico
As primeiras aplicações de telas feitas de cabos metálicos, tinham formato triangular,
postes de madeira e posteriormente de aço, cujo tamanho da malha era 20 x 20 cm. A primeira
aplicação foi em 1951, na Suíça, como proteção para avalanches. As telas já haviam sido
utilizadas anteriormente para fins de proteção em operações de jateamento. No início, foram
erguidas individualmente (Figura 3.3). A ideia das estruturas em série foi desenvolvida no
Instituto Federal Suíço de Tecnologia (ETH) em Zürich e deu início aos métodos de
dimensionamento de estruturas para prevenção de avalanches com malhas fio-a-fio que
permanecem válidas até os dias de hoje (Spang, 2001).
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Figura 3.3 – Modelo de uma das primeiras telas de impacto desenvolvida individualmente
(Spang, 2001).
O experimento apontou que durante as avalanches a estrutura também foi atingida
diversas vezes por blocos, portanto, decidiram repetir os testes durante um período sem neve.
Após essa observação, iniciou-se a aplicação das telas para proteção contra queda de blocos.
A primeira estrutura mundial de telas foi erguida em 1958 em Brusio, no sul da Suíça,
para as linhas aéreas de transmissão de energia Campocologno - Cavaglia. A construção
baseada em malhas retangulares de 3,0 x 5,0 m apresentava 5,0 m de altura, ou seja, alta, mesmo
para os padrões atuais. O sistema foi fixado em uma parede de retenção e tensionado por vigas
de aço. Em 1962, o primeiro conjunto sistemático de testes foi realizado, quando blocos de 52
kg em queda livre de 45 metros foram aparados sem danos expressivos, entretanto esse tipo de
evento envolvia baixos níveis de energia (Spang, 2001).
Após esse e outros testes, concluiu-se que o aumento desejado na capacidade de retenção
passaria pelo aumento do deslocamento máximo concedido pela estrutura. O alongamento de
2,5 e 3,0% do aço não era suficiente para que se fossem obtidos estes incrementos nos
deslocamentos, dando início então ao desenvolvimento dos elementos de frenagem (Spang,
2001).
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3.2 Testes
É importante para o planejamento e projeto de sistemas de proteção efetivos que seu
comportamento seja bem compreendido e completamente verificado. Por se tratar de um
mecanismo dinâmico, complexo, no qual o fenômeno de desaceleração do bloco é algo de difícil
descrição, tornou-se necessário a criação de guias de padronização para definição dos mínimos
padrões para eficácia dos sistemas (Volkwein et al., 2011).
A fim de abordar questões relacionadas ao desempenho variável do sistema de telas
contra queda de blocos, foi realizado na Europa um trabalho com o objetivo de desenvolver
diretrizes para testes físicos dessa solução. Os parâmetros foram originalmente desenvolvidos
pelos suíços, em 2001, e posteriormente em 2008 pela European Organization for Techinical
Approvals (EOTA) – Organização Europeia para Aprovações Técnicas, em tradução livre. O
guia desenvolvido pela EOTA é chamado European Technical Approval Guideline 027
(ETAG) – Guia Europeu para Aprovação Técnica, em tradução livre – e é amplamente utilizado
nos dias de hoje (Green, 2016).
3.3 ETAG 027 – Kits de Proteção Contra Queda de Blocos
O ETAG 027 está vigente desde 2013 e seu desenvolvimento teve como objetivo:
identificar características relevantes e regulatórias das telas; estabelecer métodos de verificação
dessas características; identificar os limites que devem ser respeitados por razões técnicas;
definir os principais testes para os componentes do kit (Peila & Ronco, 2009).
O guia abrange desde os testes na fabricação dos componentes do sistema de telas
(postes, freios, etc.), bem como, o teste físico do kit montado. Para um kit receber a Aprovação
Técnica Europeia, de acordo com a ETAG 027, o mesmo deve ser testado em uma das oito
classes de energia que variam de 100 kJ (a menor) até 4.500 kJ. O kit deve passar ainda com
êxito em dois testes (MEL Maximum Energy Level e SEL Service Energy Level) que consiste
em um bloco atingir o centro da tela do painel do meio de um sistema de três painéis. Para obter
resultados confiáveis e repetitivos, o teste é frequentemente realizado por meio de um bloco em
queda livre.
Contudo, também são aceitos testes com blocos caindo de inclinações acentuadas. Uma
série de fatores são registrados durante o teste, incluindo cargas em cabos e chumbadores,
deformações (deflexões) e altura das telas, e a distância entre os postes laterais (espaçamentos
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laterais). As cargas em chumbadores que são medidas durante o teste são usadas pelo fabricante
para especificar a capacidade mínima de ancoragem. A medida da altura residual de tela é
utilizada para determinar uma classificação de categoria A, B e C com base na altura do sistema
após o teste MEL Maximum Energy Level (Green, 2016).
De acordo com a Diretiva de Produtos de Construção (CEE), a Aprovação Técnica
Europeia (ETA) é uma especificação técnica, considerada uma avaliação favorável de um
produto para o uso pretendido. A ETA fornece a base para o procedimento de certificação com
o objetivo de atribuir a marcação de aprovação CE ao produto (Turner et al., 2009). Seus
princípios básicos são:


O teste não pode ser feito em grande escala;



O fabricante deve submeter o pedido de ensaio a um órgão de aprovação certificado;



Testes em escala completa devem ser conduzidos por um órgão autorizado (credenciado
pela Comissão Europeia – ETAG 027);



Devem ser realizadas análises de identificação individual dos componentes utilizados
no teste 1:1;



O controle de produção em fábrica (inicial e contínuo) deve ser acompanhado;



A Aprovação Técnica Europeia – ETA deve ser distribuída para todos os órgãos de
aprovação para revisão;



A marca CE é então atribuída e aplicada ao produto.
Esta orientação influenciará na aprovação dos sistemas de telas contra queda de blocos:

os fabricantes deverão ter seus produtos certificados para vendê-los em território europeu. Além
disso, os técnicos responsáveis devem levar esses dados em consideração para uma escolha
correta e avaliação do projeto, ou seja, a energia que poderá ser absorvida em condições seguras,
deslocamento máximo durante o impacto, forças que atuam nas fundações etc. (Turner et al.,
2009).
O ETAG 027 foi utilizado para pautar escolhas de projeto desse trabalho, principalmente
no que concerne a nomenclaturas, níveis de energia e fatores de suma importância a serem
analisados no decorrer do dimensionamento e escolha das telas.
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3.3.1 Classificação do Sistema Quanto aos Níveis de Absorção de Energia
Os sistemas de tela são compostos por uma sequência de módulos funcionais
constituídos por uma estrutura de intercepção, estruturas de suporte e elementos de conexão.
Eles estão ligados às fundações que, por sua vez, são ancoradas em solo ou rocha. A ETA não
contempla as fundações, portanto, essas devem ser dimensionadas pelo técnico responsável
pelo projeto. Conforme sugerido pelo guia, o kit certificado deve possuir um mínimo de três
módulos funcionais (Figura 3.4). A garantia da absorção da energia durante o impacto do bloco
é um dos pontos-chave do sistema (Peila & Ronco, 2009).

Figura 3.4 – Vista frontal do kit de proteção contra queda de blocos com a indicação das
propriedades geométricas mais importantes (Peila & Ronco, 2009).
O ETAG 027 estipulou dois níveis de energia como valores de referência: SEL - Service
Energy Level (Nível de Energia de Serviço, em tradução livre) e MEL - Maximum Energy Level
(Nível de Energia Máxima, em tradução livre). A Tabela 3.1 sumariza os níveis de energia para
classificar os kits (Peila & Ronco, 2009).
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Tabela 3.1 – Classes de kits de proteção (Peila & Ronco, 2009).
Classsificação do
Nível de Energia
SEL (KJ)
MEL (KJ) ≥

0

1

2

-

85

170

330

100

250

500

1000

3

4

5

6

7

8

500

600

1000

1500

>1500

1500

2000

3000

4500

>4500

Os testes envolvem o lançamento de um bloco de concreto poliédrico simples ou
reforçado contra o módulo central do kit testado (Figura 3.5 e Figura 3.6). O tamanho máximo
do bloco deve ser pelo menos três vezes menor que a altura nominal do kit e, no último metro
da trajetória antes do impacto o bloco deve mover-se com uma velocidade média maior ou igual
a 25m/s (Turner et al., 2009).

Figura 3.5 – Bloco de teste padronizado para sistemas de telas contra queda de blocos, cubo
regular com comprimento de borda L conforme diretrizes da ETAG 027 (Peila & Ronco,
2009).

Figura 3.6 - Fotograma do vídeo de um teste vertical em escala completa de um sistema de
telas de 500 kJ quando o alongamento máximo é alcançado (Peila & Ronco, 2009).
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O SEL é definido como 1/3 de MEL, e o kit deve ser capaz de reter um evento SEL duas
vezes, cumprindo as seguintes diretrizes (EOTA, 2013):


O kit deve parar o bloco após dois impactos com a mesma energia cinética sem que haja
manutenção após o primeiro evento;



O bloco não deve tocar o solo até o kit atingir o alongamento máximo durante o primeiro
e o segundo impacto. Esse procedimento é necessário para evitar a dissipação de energia
do bloco no chão, garantindo que o impacto seja integralmente absorvido pelo sistema;



Após o primeiro impacto não deve haver rupturas nos componentes de conexão e as
aberturas de malha devem ser menores que o dobro do tamanho inicial da própria malha
da tela. A altura residual (Hr) do kit (ou seja, a distância mínima entre a corda inferior
e a superior medida ortogonalmente à inclinação de referência sem remover o bloco
impactado) deve ser maior ou igual a 70% da altura do kit (Figura 3.7).
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Figura 3.7 – Esquema das condições de teste e da medida da altura do sistema tal como
definido no ETAG 027 (Peila & Ronco, 2009).
O parâmetro da altura residual (Hr) foi adotado a fim de representar um limite razoável
no qual um sistema já impactado seja capaz de receber outro impacto. Esse limite é suficiente,
também, para evitar que módulos próximos ao impactado sejam afetados como consequência
do primeiro evento. A Tabela 3.2 apresenta as categorias assumidas na ETAG 027 para
avaliação da altura residual em eventos MEL (Peila & Ronco, 2009).
Tabela 3.2 – Classificação dos kits de proteção em testes MEL (conforme ETAG 027) (Peila
& Ronco, 2009).
Categoria

Altura Residual

A

≥ 50% da altura nominal

B

30% < altura nominal < 50%

C

≤ 30% da altura nominal

O Nível de Energia Máximo (MEL) é definido como a energia cinética de um bloco que
impacta o kit cumprindo as seguintes exigências (EOTA, 2013):


MEL > três vezes SEL;



O sistema deve parar o bloco durante o impacto;



O bloco não deve tocar o solo até o sistema atingir sua máxima deformação
(Figura 3.8).
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Figura 3.8 – Corte transversal do sistema com a definição da deformação máxima do sistema
conforme definido no ETAG 027 (Peila & Ronco, 2009).
3.3.2 Componentes e Funcionamento das Telas de Impacto
Geralmente as barreiras são constituídas por malhas presas a cabos longitudinais. Estes,
por sua vez, ligados a postes. Os postes podem possuir apoios rotulados na base e cabos ligando
a parte superior destes ao talude a montante. Existem ainda dispositivos dissipadores de energia
que impedem que toda a força transmitida aos cabos seja solicitada às ancoragens.
Os componentes da tela devem trabalhar de maneira harmônica e em concordância com
o projeto a fim de reter as energias de impacto de quedas de blocos, transmitindo as solicitações
para as fundações. Esses elementos consistem em uma sequência de módulos funcionais
compostos por estruturas de interceptação, estruturas de suporte, componentes de conexão e
fundações. É importante ressaltar que o guia ETAG 027 não abrange as fundações em seu
escopo, logo, os parâmetros para aprovação desse item estão contidos no Eurocode 2 (Peila &
Ronco, 2009).
Segundo Mihsen (2016), quando comercializados separadamente, os componentes da
tela não são abrangidos pelo ETAG 027. Outros itens que também não são cobertos pelo guia
são: telas projetadas para prevenir o início de avalanches e telas chumbadas às encostas com a
função de prevenir o destacamento de rochas e pedregulhos.
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A seguir serão descritos os principais componentes do sistema de telas conforme o
ETAG 27.
3.3.2.1 Estruturas de Interceptação
A rede (malha) principal é composta por cabos metálicos, fios e/ou barras de diferentes
tipos e materiais, como por exemplo, redes de cabo unidas por conectores, redes submarinas e
redes de anéis. Nos dois últimos casos, os anéis que formam a rede estão conectados entre si.
Camadas adicionais: malha superior à rede principal composta de cabos e/ou fios. (Peila &
Ronco, 2009).
As redes (malhas) da tela possuem entre 5 a 35 cm de abertura, são formadas por
correntes, arames ou anéis de aço, e tem como origem as redes de proteção de torpedos usadas
nas frentes de portos e navios na 2ª Guerra Mundial (Volkwein et al., 2011).
As estruturas de interceptação (Figura 3.9) são responsáveis por suportar o impacto
direto da massa, deformar elasticamente e/ou plasticamente e transmitir as tensões para os
componentes de conexão, estrutura de suporte e fundações (Peila & Ronco, 2009).

Figura 3.9 – Estrutura de interceptação e camadas adicionais (Geobrugg Inc) instalado em
Kerenzerberg em 2015 (Geobrugg Inc., 2015)
3.3.2.2 Estruturas de Suporte
Os postes podem ser de diferentes materiais, geometrias e comprimentos (por exemplo,
tubos, elementos metálicos estruturais) com uma dobradiça na parte inferior (Peila & Ronco,
2009).
As estruturas de suporte para sistemas de telas contra queda de bloco, possuem seções
“I”, “H” ou duplo “T”, com o maior eixo orientado perpendicularmente ao plano da tela
(malha). O cabo de aço superior da estrutura é engatado através de um suporte soldado no lado
inclinado da parte superior, permitindo que o mesmo se solte do poste caso aconteça um
53

impacto de alta energia, a fim de evitar a transmissão de deflexões acima da capacidade de
rotação do poste. A base do poste é fixada em abas soldadas em uma placa de base retangular
com um único parafuso de aço. Por meio de observações e especificações de fabricantes dos
sistemas de tela foi possível determinar que a conexão de base típica é feita com um único
parafuso de aço A325 de 3/4 de diâmetro na alma do perfil, com placas soldadas em ambos os
lados (Figura 3.10). O uso de um único parafuso na base do poste resulta em uma condição fixa,
permitindo que o poste gire livremente sobre sua base sem transmitir um momento significativo
para fundação do sistema (Turner et al., 2009).

Figura 3.10 – Ilustração de uma conexão típica de poste-fundação executada através de um
único parafuso de aço (Turner et al., 2009).
A função desse componente é manter erguido o sistema de telas. Os postes podem ser
conectados à estrutura de interceptação ou através dos elementos de conexão (Peila & Ronco,
2009). A Figura 3.11 demonstra um sistema de telas com a estrutura de suporte em evidência.
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Figura 3.11 – Detalhe da estrutura de suporte do sistema de telas (Maccaferri, 2017).
3.3.2.3 Componentes de Conexão
Tratam-se de conexões feitas com cabos de aço, fios e/ou barras de diferentes tipos e
materiais, junções, grampos, dispositivos de dissipação de energia, os quais são capazes de
dissipar energia e/ou permitir uma deformação controlada quando o sistema é submetido a
tensão (Figura 3.12). Esses elementos têm a finalidade de transmitir as tensões para a estrutura
de fundação durante o impacto e/ou manter a estrutura de intercepção na sua devida posição
(Peila & Ronco, 2009).

Figura 3.12 – Grampos conectores (Maccaferri, 2017).
3.3.2.4 Dispositivos Dissipadores de Energia
Os elementos de frenagem permitiram deslocamentos desejados ao sistema de telas
mediante dissipação simultânea de energia por trabalho de fricção (Spang, 2001).
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Segundo Gobbi (2012), dissipadores de energia consistem em anéis de freio que
funcionam como dispositivos do tipo gatilho, sendo mobilizados apenas quando as energias
impostas à estrutura se aproximam da energia máxima do sistema. Quando essa situação ocorre
há o acionamento desses elementos, proporcionando um aumento dos deslocamentos e a
dissipação de parte da energia, preservando cabos e ancoragens (Figura 3.13). Se houver a
solicitação destes anéis de freio, os mesmos são facilmente substituídos e o sistema poderá até
retornar a sua capacidade nominal.
Os anéis são conectados na parte superior do poste por braceletes fixados na alma dos
perfis metálicos (Turner et al., 2009). Nos casos onde a energia de impacto é elevada, a maioria
dos sistemas possui elementos adicionais de absorção ligados aos cabos. Tais elementos se
deformam plasticamente com grande deslocamento (até 2 m) aumentando a flexibilidade da
estrutura de suporte (Volkwein et al., 2011). A Figura 3.13 mostra alguns dissipadores de
energia do tipo gatilho.

Figura 3.13 – Detalhe dissipador de energia (Maccaferri, 2017).

Figura 3.14 – Dissipadores de energia tipo gatilho (Volkwein et al., 2011).
3.3.2.5 Fundações
As fundações conectam os postes e cabos de aço do sistema de telas ao terreno e são o
mecanismo principal de transferência da energia de impacto para o solo ou rocha. Geralmente
sua instalação é feita por meio de um suporte de concreto e uma placa de base (Green, 2016).
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Conforme anteriormente citado, o detalhamento da fundação não faz parte do escopo da ETAG
027 (Peila & Ronco, 2009).
Normalmente, as cargas de suporte são especificadas pelo fabricante com base nas
cargas medidas durante o teste ETAG 027 do sistema em questão. O engenheiro, é responsável
por fornecer as diretrizes de projeto e execução das fundações em solo. O fornecedor do sistema
pode sugerir essas especificações, no entanto, as mesmas devem ser verificadas em campo pelo
especialista responsável (Green, 2016).
Devido à natureza flexível do sistema e ao impacto dinâmico do bloco, é muito difícil
determinar com precisão as cargas de fundação por modelagem teórica ou testes em campo. A
instrumentação da ancoragem dos cabos de aço com medidores de tensão é relativamente
simples, porque os cabos são elementos de tensão e não transferem o cisalhamento. Porém,
verificou-se que para o cálculo da fundação de base faz-se necessário a medida simultânea da
carga axial e das cargas de cisalhamento transferidas para o parafuso conector poste-fundação.
Contudo, mesmo com todo o empenho para determinar caminhos de dissipação de energia e
solicitações transferidas para os elementos componentes do sistema, as fundações de cabos e
postes são recorrentemente designadas a engenheiros alheios à equipe responsável pelo
dimensionamento das soluções mitigadoras, sendo estes, muitas vezes, não familiarizados com
os sistemas em si (Turner et al., 2009).
A determinação das condições de solo ou de rocha e a compreensão das cargas que os
postes estão submetidos são os elementos críticos na concepção de uma fundação adequada e
econômica. As restrições orçamentárias muitas vezes limitam a realização de uma completa
investigação geotécnica, porém o reconhecimento da geologia do local geralmente possibilita
informações gerais sobre a natureza dos materiais de fundação. Como o sistema de telas para a
contenção de blocos são comumente usados em zonas de rocha fraturada exposta, camadas de
colúvio normalmente encontram-se presentes entre os materiais de fundação (Turner et al.,
2009).
3.3.2.5.1 Fundações em Solo
De acordo com Turner et al. (2009), para fundações em solo normalmente utiliza-se um
bloco de aproximadamente 75 cm³ colocado em uma vala escavada manualmente ou com
retroescavadeira. Conforme anteriormente mencionado, o solo comumente encontrado durante
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a escavação das fundações é o colúvio drenado, podendo este ser: arenoso, cascalho com
pedregulhos angulares, geralmente solto na superfície com uma densidade relativa crescente à
medida que a profundidade aumenta.
Semelhante aos métodos típicos de construção de fundações, a escavação é preenchida
com concreto e posteriormente os parafusos de ancoragem são colocados com o auxílio de um
gabarito ou perfurados e grouteados após a cura. A Figura 3.15 demonstra um exemplo de
fundação em solo.

Figura 3.15 – Fundação típica de poste de sustentação em solo (Trumer Schutzbauten, 2017)
3.3.2.5.2 Fundação em Solo Procedido de Rocha
Quando o material encontrado no local de fundação é uma camada fina de solo
procedida de rocha, o primeiro passo é fazer a escavação até a rocha. Posteriormente pode-se
optar por dois tipos de solução. Turner et al. (2009) sugere dois tipos de solução em seu estudo:
na primeira, são instalados dentro da rocha chumbadores de 90 a 150 cm de comprimento,
dependendo da resistência e condições da rocha (grau de fraturamento). Os chumbadores
podem ser fixados até o bloco de concreto para garantir uma fixação segura (Figura 3.16). Já a
segunda solução consiste em fixar os chumbadores da base dos postes até a rocha. Os mesmos
devem ser longos e resistentes para estabilizar todo o conjunto. Esse método requer menos
material, porém pode ser de difícil manutenção caso haja a necessidade de substituição de um
dos chumbadores do sistema.
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Figura 3.16 – Fundação em região com fina camada solo procedida de rocha. Chumbadores
atravessando o bloco de concreto até a rocha (Turner et al., 2009).
3.3.2.5.3 Fundações em Rocha
As fundações em rocha são semelhantes às condições anteriormente citadas. Os
chumbadores são inseridos na rocha fazendo a função de reforço estrutural e a conexão da placa
base do poste à fundação. Geralmente, coloca-se uma camada de nivelamento de concreto em
torno dos chumbadores a fim garantir uma superfície nivelada para a placa de base do poste
(Figura 3.17 e Figura 3.18). Os chumbadores possuem aproximadamente 90 a 150 cm de
comprimento efetivamente aconrado em rocha, mas isso pode variar conforme as condições do
material (Turner et al., 2009).
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Figura 3.17 – Esquema de fundação em rocha com nivelamento de concreto (Turner et al.,
2009).

Figura 3.18 – Detalhe de fundação executada em rocha com nivelamento de concreto (Turner
et al., 2009).
3.3.2.5.4 Análise CALTRANS (Departamento de Transportes da Califórnia)
O sistema de telas contra queda de blocos vem sendo utilizado em rodovias da Califórnia
desde o início dos anos 90. Até o momento, o Departamento de Transportes da Califórnia
(CALTRANS) contabilizou cerca de 85 sistemas instalados que variam em capacidade de
absorção de energia de 70 kJ a 1500 kJ, totalizando a construção de cerca de 388.620 m lineares
de tela e aproximadamente 731 postes e fundações. Antes de instalar essa solução nos
corredores rodoviários estaduais, a CALTRANS participou de testes extensivos com os
fabricantes e projetistas dos sistemas em 1989. Esses testes se concentraram em dois kits de
200 kJ fornecidos pela Geobrugg (Suíça) e a L'Enterprise Industrielle (França). Os dois sistemas
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testados eram telas projetadas de forma semelhante, posicionadas verticalmente mediante
postes e suportadas por cabos de aço. No entanto, houve uma diferença notável: um modelo
tinha os postes fixados em uma base de concreto (Figura 3.19), enquanto o outro tinha os postes
fixados diretamente no terreno (Figura 3.20). Ambos os sistemas tiveram excelência em seu
desempenho durante os testes. Todavia, observou-se que o modelo, incluindo a base de
concreto, demandava menos esforço caso fosse necessário a manutenção de um poste. Portanto,
a CALTRANS optou por adotar essa solução em seus projetos (Turner et al., 2009).

Figura 3.19 – Detalhe da fundação feita com base de concreto (Turner et al., 2009).

Figura 3.20 – Detalhe da base da fundação executada diretamente no solo (Turner et al.,
2009).
Desde os testes em 1989, a CALTRANS instalou aproximadamente 85 sistemas de telas
fornecidas por cinco fabricantes diferentes. As fundações foram construídas em diferentes
materiais e relevos. Muitos desses sistemas foram afetados várias vezes, impactados inclusive
por cargas acima das projetadas, substituídos, reconstruídos e reutilizados. Em vinte anos de
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manutenção de vários sistemas de tela, não houve um único caso de falha ligada a fundação que
exigiu a substituição da base (Turner et al., 2009). A Figura 3.21 demonstra um caso no qual
um bloco atingiu o poste e foi feita apenas a substituição do mesmo sem que houvesse
intervenções na fundação.

Figura 3.21 – Substituição do poste atingindo utilizando a base da fundação existente (Turner
et al., 2009).
Recentemente observou-se que algumas fundações foram projetadas com reforço nas
bases de concreto e longos chumbadores. Isso se deve particularmente ao fato de que muitos
projetos são realizados conforme os métodos utilizados para fundações de construção padrão
que se destinam a resistir cargas de deslocamento mínimo. Esses alicerces superdimensionados
podem ser de difícil execução e com alto custo de manutenção. Pesquisas recentes e
experiências com fundações posteriores indicaram que as mesmas podem sustentar algum
deslocamento vertical e horizontal enquanto ainda permanecem funcionais. Nesse caso, a base
se deforma com as telas, ajudando na dissipação de energia do sistema. Atualmente esse tema
tem sido pauta de discussão entre profissionais internacionais e já prevê que no futuro os
projetos incorporem fundações de vedação que são construídas sem base de concreto. Caso essa
técnica seja consolidada, teremos sistemas de fundação mais fáceis de serem instalados e com
menor custo de manutenção sem que haja impactos negativos na capacidade total da solução.
(Giacchetti et al., 2014 apud Green, 2016).
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3.3.2.5.5 Resistência e Estabilidade da base da Fundação
Turner et al. (2009) descreve alguns aspectos que devem ser considerados em relação a
resistência e estabilidade da base após analisar os esforços transmitidos a fundação, dados estes
fornecidos pelos fabricantes dos sistemas.
A seguir uma breve descrição dos possíveis modos de ruptura abordados pelo autor em
seu estudo.
As bases das fundações são solicitadas pelas forças transmitidas pelos postes. Como
geralmente adotam-se vínculos rotulados, os esforços sobre essas peças são majoritariamente
esforços axiais verticais e horizontais. Com esses esforços sendo transmitidos, as bases podem
ter sua eficiência verificada para diversos modos de ruptura, mais especificamente ruptura por
resistência ou por estabilidade lateral. Para analisar a resistência da base, é necessário conhecer
a resistência nominal da rocha ou do solo abaixo da base que será calculado, ou presumido.
Como existe uma certa inviabilidade técnica e econômica para se coletar esses dados em
projetos dessa envergadura, não raramente, se utilizam valores de resistência presumidos para
a área de instalação. Esses valores, geralmente, são majorados em 50% para situações de
impactos de curta duração, tais como os impactos estudados. As tensões solicitantes do bloco
podem ser obtidas pela divisão entre o valor nominal da força axial vertical transmitida pelo
poste e a área da base. Os tipos de material comumente encontrados nas áreas sujeitas a queda
de blocos de rocha (por exemplo, colúvio e rocha) possuem resistências compatíveis com as
demandadas. Algumas exceções podem ser encontradas em colúvios compostos por argilas
moles derivados de folhelhos (rocha sedimentar clástica muito fina) ou outros materiais fracos
(Turner et al., 2009).
A estabilidade lateral da base da fundação é derivada da resistência ao deslizamento ao
longo da base e do desenvolvimento da resistência passiva ao longo da face frontal da base.
Quanto as propriedades de resistência do solo ou da rocha, obtidas por ensaios ou estimadas,
um simples modelo pode ser aplicado para se verificar a estabilidade lateral da base durante
aplicação das forças importadas dos postes. A resistência ao deslizamento se desenvolve como
o atrito ao longo da interface bloco/material de apoio. A resultante de resistência passiva pode
ser estimada utilizando as relações desenvolvidas por Broms para estacas carregadas
lateralmente. A Figura 3.22 demonstra o desenvolvimento dessa resistência passiva em solos
não-coesivos e em solos coesivos, sendo que no primeiro caso a resistência passiva se
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desenvolve até três vezes o tamanho da largura da base, sendo que a magnitude dessa força
pode ser calculada utilizando o coeficiente de Rankine (𝑘p) para pressão lateral. Para solos
coesivos tem-se que o desenvolvimento da resistência passiva é cerca de nove vezes a
resistência ao cisalhamento não drenada (Su) pela largura da base (Turner et al., 2009).

Figura 3.22 – Relação de Broms para resistência passiva aproximada (Turner et al., 2009).
3.3.2.5.6 Fator de Segurança
Em geral, um fator de segurança deve ser aplicado às cargas de fundação, as quais são
fornecidas na etapa de projeto, além de testes de prova de carga a fim de verificar a performance
da ancoragem do sistema. Quando necessário, também devem ser realizadas investigações
geotécnicas para confirmar o tipo de rocha e sua profundidade bem como arrancamento para
verificação das forças de trabalho. Se os chumbadores estiverem diretamente instalados na
rocha, as orientações das descontinuidades devem ser verificadas para avaliar o potencial de
formação de blocos potencialmente instáveis que possam se mover sob efeito de cargas. Vale
ressaltar que efeitos grupais (conjunto de módulos) devem ser considerados dependendo do
espaçamento dos postes (Green, 2016).
O fator de segurança selecionado para o projeto e o número de testes de prova realizados
dependerão da variabilidade natural das condições do local (tipo de rocha, qualidade,
profundidade até a rocha, etc.) e a experiência da equipe na execução desse tipo de obra e em
fundações com terreno semelhante. Assim, um menor fator de segurança e um menor número
de testes de prova podem ser selecionados) (Green, 2016).
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3.3.2.5.7 Ancoragem Posterior do Poste
A ancoragem do sistema ao terreno (Figura 3.23), cabos que ligam os postes à face
superior do talude, também passou por um considerável desenvolvimento. Inicialmente os
postes eram ancorados ao plano de direção do declive do talude. Em 1988, alguns fabricantes
apresentaram um modelo diferenciado no qual cada poste era composto por dois cabos de aço
ligados à encosta, em forma de “V”, tornando o sistema mais eficiente para lidar com uma
componente de força paralela ao plano da tela. Dependendo da escolha do kit, já é possível
desprezar o uso de ancoragem posterior para energias abaixo de 300 kJ, contanto que haja um
dimensionamento adequado dos postes e fundação. Outro fator que sofreu evolução foi a
capacidade dos cabos transferirem o momento para fundação sem resistir a flexão, tornando o
sistema mais eficiente (Spang, 2001).

Figura 3.23 – Ancoragem do sistema feita em rocha (Maccaferri, 2017).
3.3.2.6 Manutenção
Um aspecto importante no projeto do sistema de telas é o custo e a facilidade de
manutenção após um impacto de queda de bloco. Proteger estradas e edificações (segurança) é
algo primordial ao considerar o desempenho e a capacidade dos kits, mas a reconstrução da
estrutura em tempo hábil, e o custo de reparo da estrutura após um evento de queda de bloco é
uma consideração prática que deve ser incorporada ao projeto. A função principal dos postes é
manter a tela erguida na altura máxima estabelecida em projeto. Um impacto durante uma queda
de bloco que danifique completamente um poste e/ou sua fundação, porém que interrompa sua
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trajetória de queda, poderá ser um evento aceitável. No entanto, um nível tolerável de reparos
deve ser estabelecido, especialmente se esses eventos forem frequentes (Turner et al., 2009).
Segundo Green (2016), inspeções e manutenções regulares são determinantes para a
excelência no desempenho dos sistemas de contenção. A frequência dessa inspeção dependerá
do tipo de estrutura, da estimativa calculada de eventos de queda de bloco e das condições
gerais do local. Como parte do projeto, o projetista deverá preparar um programa de inspeção
que forneça as diretrizes especificadas na Tabela 3.3.
Tabela 3.3 – Programa de inspeção e manutenção (Green, 2016).
Tipo de Inspeção

Descrição

Sugestão de frequência

Programada

Remoção de resíduos acumulados, vegetação,
inspeção de componentes mecânicos (por exemplo,
postes, cabos, âncoras, redes de rocha antecipadas,
freios, etc.) e proteção contra corrosão, e inspeção
e limpeza de qualquer obra de drenagem.

1-5 anos, dependendo da
frequência prevista de queda
de bloco e corrosividade do
ambiente

Ocorrência de
Eventos
(componente
danificado)

Inspeção de todos os componentes, limpeza de
detritos e reparação ou substituição de qualquer
Conforme o nível do evento
componente danificado pela queda de blocos. Após
de queda de bloco ou gatilho
a manutenção, o sistema deve retornar a funcionar
com sua capacidade máxima de projeto.

De área

Inspeção visual de pontos com potencial para
5-10 anos, ou conforme
queda de blocos a fim de avaliar se houve alguma
justificado após o evento de
alteração nas condições iniciais de instalação, como
queda de rocha ou gatilho
por exemplo algum movimento ou fratura.

Se o sistema instalado for privado, o programa de inspeção e manutenção pode ser
recomendado pelo fabricante. O fornecedor deve conceder um manual de manutenção ao
proprietário do recurso detalhando o programa, incluindo um formulário para realização e
documentação de inspeções e manutenções agendadas regularmente e pós-evento. Ele também
deve listar qualquer relatório que possa ser necessário como parte das condições de
consentimento (Green, 2016).
Após a realização de testes comprovou-se que a facilidade de manutenção dos sistemas
após os impactos de queda de bloco é um aspecto prático devido ao modelo dos postes e
fundações. Esse aspecto levou ao desenvolvimento e construção de kits com conexões
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dimensionadas para serem substituídas em caso de impactos de energias superiores a
capacidade avaliada do sistema (Turner et al., 2009). Uma questão importante nesse contexto
é a partir de quando um elemento como o freio deve ser trocado após uma queda de bloco. Isso
depende da distância de deslocamento que ainda está disponível e da magnitude dos futuros
eventos que foram dimensionados. Os elementos de freio devem ser acionados apenas em caso
de impactos de alto nível de energia, enquanto o resto do sistema deve lidar elasticamente com
eventos menores (Spang, 2001).
Outro fator que deve ser levado em consideração é a vida útil do sistema que, para
preservação da eficácia do produto durante sua vigência, requer zelo com as rotinas de
manutenção preventiva. A ETAG 027 determina que os kits devem ter vida útil mínima de 25
anos, caso o sistema não tenha sido acionado (caso tenha sido acionado, deve haver inspeção
para verificar eficácia do sistema). Contudo, em regiões com ambientes mais agressivos, isto é,
categorias de corrosão C3 e C4, segundo a EN ISO 9223, é de 10 anos, com as devidas medidas
cautelares tomadas ao longo do tempo de utilização do produto (Mihsen, 2016).
Segundo a EN ISO 9223:


C3 (risco médio): atmosfera urbana ou industrial, poluição por dióxido de enxofre
moderada; área costeira com baixa salinidade;



C4 (risco alto): áreas industrias e costeiras com salinidade moderada.

3.3.2.7 Instalação
A Figura 3.24 ilustra a instalação de um sistema de telas. As instruções para a instalação
dos kits devem ser obtidas no guia fornecido pelo fabricante. O corpo de profissionais
responsável pela aprovação deve verificar a qualidade e a suficiência do guia de instalação, isto
é, no que diz respeito ao torque do parafuso de fixação, ao número e o tipo de conectores para
a ligação dos cabos de aço, os tipos fundação, e/ou o procedimento de instalação dos
dispositivos de dissipação de energia. O guia deve conter desenhos para mostrar a geometria
padrão da barreira de proteção e o esquema de instalação, bem como, as especificações técnicas
para todos os componentes (Turner et al., 2009).
A altura da barreira não pode ser reduzida e também não pode exceder mais que 1,0 m
em relação à altura do kit testado. O fabricante deve fornecer tolerâncias geométricas no guia

67

de instalação com referências especiais ao espaçamento dos postes e à inclinação dos cabos
principais (Turner et al., 2009).
Se devido à geologia local for necessária uma geometria (arranjo de instalação) diferente
da utilizada no campo de teste, deve ser fornecido um projeto específico. As forças que atuam
na estrutura devem ser avaliadas com o objetivo de verificar o desempenho da solução no
projeto final (Turner et al., 2009).

Figura 3.24 – Instalação de um sistema de telas (Turner et al., 2009).
3.4 Projeto de um sistema de telas
Conforme sugerido por Peila e Ronco (2009), para dimensionar um projeto de um
sistema de telas em uma área propensa a queda de blocos, devem ser levados em conta
diferentes dados avaliados em campo (geológicos, geotécnicos e topográficos), conforme
demonstra o fluxograma na Figura 3.25.
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Figura 3.25 – Fluxograma de projeto de um sistema de telas de impacto em áreas propensas a
queda de blocos de rocha (Peila & Ronco, 2009).
Após a avaliação da menor energia de impacto, com base nas previsões de trajetória, é
definida a melhor posição de instalação do sistema. Posteriormente, faz-se necessário o
dimensionamento e escolha da malha de tela (kits) de acordo com as leis de projeto em vigor
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(por exemplo, Eurocode 7 - EN 1997-1: 2004). O primeiro passo é escolher em que nível de
energia (MEL ou SEL) a solução se enquadra:


No caso de um projeto em um local onde a frequência de eventos de queda de bloco é
baixa e com diferentes direções de queda, ou seja, não envolvendo o mesmo módulo, é
possível adotar a abordagem MEL;



Se o sistema de telas será instalado em posições de difícil manutenção e, portanto, é
preferível não repará-lo após cada impacto de bloco, deve-se optar pela abordagem SEL
(considerando o fator de segurança de projeto igual a 3,0);



Onde o mesmo módulo pode ser impactado várias vezes, ou seja, na mesma direção,
podem ser feitas as seguintes escolhas: instalação de duas telas de impacto com o
alinhamento definido em um nível MEL ou uma malha de tela com o alinhamento
projetado em um nível SEL.
Peila e Ronco (2009) destacam em seu estudo que cabe também ao projetista a

verificação dos seguintes fatores:


a energia que pode ser dissipada pelo sistema de telas é maior do que a energia da
trajetória calculada do bloco em questão:

𝐸𝑝𝑟𝑜𝑗𝑒𝑡𝑜 −

𝐸𝐸𝑇𝐴𝐺
𝛾𝐸

≤0

(2.7)

onde γE é um fator de segurança, que é sugerido como 1,30, para sistemas projetados com o
máximo nível de energia (MEL) e 1,00 para sistemas projetados com o nível de energia de
serviço (SEL).


a altura de interceptação (hi) da tela é maior do que a altura de interceptação de projeto
(hprojeto), que é determinada a partir da análise da trajetória, levando em consideração
a altura de salto do bloco calculada em relação à encosta mais uma depuração (𝑓) de,
pelo menos, metade da altura média do bloco:

ℎi ≥ ℎprojeto + 𝑓

(2.8)
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a deformação máxima do sistema de telas em direção a encosta (da), multiplicado por
um fator de segurança (γE), deve ser menor que a distância de projeto entre o
alinhamento da tela e a área a ser protegida (dp):

daγE ≤ dp

(2.9)

Isso significa que o sistema sempre deve ser instalado a uma distância suficientemente
segura da área protegida.
O cálculo da energia cinética do bloco durante o impacto geralmente é realizado usando
a velocidade do bloco calculado e a massa do bloco de projeto, aplicando as formulações físicas
clássicas usuais e o conceito do fator de segurança parcial, conforme indicado no ETAG 027
(Peila & Ronco, 2009). Porém, essas diretrizes não se aplicaram no presente trabalho, uma vez
que o software a ser utilizado no estudo de caso se baseia em análises estatísticas para gerar os
valores de energia cinética.
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CAPÍTULO 4
4 SOFTWARE ROCFALL
4.1 Introdução
A previsão de um evento de queda de bloco é uma tarefa extremamente difícil. Na
tentativa de análise desse fenômeno, várias dificuldades poderão ser encontradas: a geometria
do talude é altamente variável, a localização inicial dos blocos é muitas vezes desconhecida, o
tipo de material pode variar e as propriedades relevantes do material geralmente não são
conhecidas. Assim, os cálculos usados na simulação da queda de blocos são bastante sensíveis
a pequenas variações destes parâmetros. Em suma, o conjunto desses fatores contribuem
negativamente para a previsão exata de um desprendimento desse tipo (Stevens, 1998).
Atualmente, encontram-se disponíveis no mercado diversos softwares de simulação de
queda de blocos. O Rocfall é um programa desenvolvido pela Rocscience que permite a
avaliação do risco de quedas de blocos por meio de análises probabilísticas. A alteração de
parâmetros incluída na análise é baseada no processo de simulação do método de Monte Carlo,
cuja técnica se assemelha a efetuar sorteios aleatórios e independentes para cada um desses
parâmetros a ser considerado.
Os parâmetros de energia, velocidade e altura de ressalto ao longo de toda a superfície
do talude são determinados pelo programa, assim como a localização dos pontos finais da rocha.
Distribuições de energia, velocidade e altura de salto também são calculadas ao longo do perfil
da inclinação. As distribuições podem ser representadas graficamente e estatísticas abrangentes
e são calculadas automaticamente. O Rocfall permite a realização de análises pelo método de
massa concentrada e corpo rígido.
Após a determinação da trajetória de queda, o software possui uma ferramenta que
auxilia na determinação de medidas corretivas e no estudo da sua eficácia. As propriedades do
material de cada segmento de inclinação podem ser alteradas, permitindo a comparação dos
resultados. Informações sobre a energia cinética e a localização do impacto em uma barreira
podem ajudar a estabelecer a capacidade, o tamanho e a localização de instalação dessas
estruturas de contenção. O programa também fornece informações comerciais sobre os tipos de
barreiras flexíveis, sendo possível selecionar uma barreira predefinida ou até mesmo uma
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personalizada. Na análise de desempenho da barreira é possível variar a localização, a altura, o
ângulo ou a capacidade de absorção de impacto da solução.
Outra vantagem deste programa é a simplicidade em obter resultados. A interação com
o software Excel do Microsoft Office é bastante eficaz, permitindo uma importação de dados e
gráficos diretamente para a sua interface.
4.2 Aspectos Gerais do Programa
A encosta é o principal componente no programa Rocfall. Qualquer tipo de geometria
pode ser modelada, com quantos segmentos o usuário determinar, porém cada segmento deve
medir no mínimo 1,0 mm. As saliências rochosas podem ser modeladas em qualquer parte da
encosta, com exceção do primeiro e último segmento. O primeiro passo é a definição das
coordenadas dos pontos que formam a geometria mediante do editor de coordenadas. Esses
dados também podem ser importados do Excel ou AutoCAD (arquivo do tipo DXF).
Como a geometria da encosta pode variar de seção para seção, o software apresenta uma
funcionalidade que simula a variação dos seus vértices a partir da atribuição de desvios padrão
nesses pontos. Esta ferramenta pode ser útil caso haja incerteza nas medições efetuadas. Um
outro parâmetro a ser considerado é o material ou materiais definidos para os diversos
segmentos do talude. Dependendo do modelo escolhido, massa concentrada ou corpo rígido, as
propriedades dos materiais variam. No modelo de massa concentrada podem ser definidos o
coeficiente de restituição normal e tangencial, ângulo de atrito e rugosidade da encosta (Figura
4.1). Quando o usuário opta em realizar a análise pelo método de corpo rígido, em comparação
ao modelo anterior, todos os parâmetros podem ser definidos, exceto o ângulo de atrito que é
substituído pelo coeficiente de atrito dinâmico e pela resistência ao rolamento. É importante
ressaltar que, além do usuário ter a possibilidade de definir o material e atribuir diferentes
seções de encosta, o programa também oferece uma lista de materiais pré-definidos para
facilitar a modelagem.
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Figura 4.1 – Definição de análise pelo método de massa concentrada (Rocfall, 2018).
Os materiais que constituem uma encosta podem variar consideravelmente do topo até o pé do
talude e de seção a seção. Mesmo quando o material é uniforme, as propriedades relevantes
para a análise da queda de blocos podem não ser conhecidas (Stevens, 1998). A seguir serão
descritos os principais parâmetros atribuíveis a uma encosta ou talude em uma simulação de
queda de blocos. Optou-se por não abordar o coeficiente de restituição, uma vez que o mesmo
já foi descrito no Capítulo 2.
4.2.1 Rugosidade da encosta
Esta propriedade permite o usuário variar o ângulo de superfície dos segmentos do
talude. A possibilidade de aplicar texturas ao longo dos vários segmentos, torna a simulação
ainda mais próxima da realidade. No modelo de massa concentrada, o seu valor não pode ser
alterado, sendo sempre igual ao ângulo do segmento do talude respectivo, apesar de ser possível
usar distribuições estatísticas para simular uma variação do seu valor. No modelo de corpo
rígido, a rugosidade da encosta é definida por dois parâmetros: espaçamento (m) e amplitude
(m). O espaçamento é a distância entre amplitudes, a amplitude é a distância vertical até ao pico
da onda de rugosidade, medida desde a superfície plana do talude. Esses valores podem ser
definidos por distribuições estatísticas. No entanto, é recomendado pela Rocscience que o valor
de amplitude seja considerado zero para permitir uma distribuição mais uniforme da rugosidade
ao longo da extensão da base do talude.
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4.2.2 Ângulo de Atrito
Este parâmetro é considerado apenas na análise utilizando o método de massa
concentrada. Neste caso, o programa Rocfall interpreta o valor como uma relação entre o ângulo
de atrito da encosta e a inclinação dos seus segmentos. Caso o segmento tenha uma inclinação
maior que o seu ângulo de atrito, os blocos rochosos apresentam um movimento descendente
ao longo do talude. Se a inclinação for menor, os blocos perdem velocidade até se tornarem
imóveis. Há também a possibilidade de definir o valor do ângulo de atrito utilizando duas
alternativas distintas:


Calcular o seu valor em relação ao coeficiente de restituição tangencial a partir da
Equação 2.10:
1−𝑅𝑡

â𝑛𝑔𝑢𝑙𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑡𝑟𝑖𝑡𝑜 = arctan (

𝑅𝑡

)

(2.10)

onde Rt é o coeficiente de restituição tangencial.


Impor seu valor igual a zero. Esta opção permite uma resistência ao movimento quase
nula e por isso os blocos apresentarão movimentos de rolamento (Figura 4.2).

Figura 4.2 – Definição do ângulo de atrito utilizando método de massa concentrada (Rocfall,
2018).
4.2.3 Coeficiente de atrito dinâmico e resistência ao rolamento
Ao contrário do ângulo de atrito, tanto o coeficiente de atrito dinâmico, como o
coeficiente de resistência ao rolamento só podem ser definidos utilizando a análise pelo método
de corpo rígido. Sendo que o primeiro parâmetro depende diretamente do ângulo de atrito do
material:
Coeficiente de atrito dinâmico = tan (ø)
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O coeficiente de resistência ao rolamento pode ser descrito como a energia perdida por
fatores não relacionados ao coeficiente de atrito dinâmico, como por exemplo: deformação
plástica, histerese e deslizamento da superfície de contato.
4.2.4 Condição inicial dos blocos
Antes de começar uma simulação, faz-se necessário inserir as características dos blocos
como: a localização inicial, massa e velocidade. A seção, portanto, será gerada conforme as
informações detalhadas.
Existem duas situações iniciais que podem ser consideradas no programa: quando o
desprendimento dos blocos se dá em uma localização específica (referido como point seeder
no ambiente do usuário), ou quando ele ocorre em vários locais (referido como line seeder no
ambiente do usuário). No primeiro caso, todas as rochas começarão a simulação no mesmo
local. No segundo caso, o ponto de partida é definido por uma line seeder (referida como linha
semeadora). A posição inicial de cada bloco é determinada gerando aleatoriamente um ponto
ao longo do comprimento da linha poligonal com a mesma probabilidade, ou seja, uma
distribuição uniforme. Esse método é útil quando o engenheiro está incerto de onde exatamente
a queda teve seu início, mas gostaria de especificar um intervalo provável para os pontos iniciais
(ao longo de um dos segmentos superiores do declive).
4.2.5 Gráficos
O programa permite a geração de gráficos essenciais para a definição do melhor local a
ser instalado a tela, como o gráfico de energia cinética e o de altura de salto. Cada um deles é
definido pelo valor máximo em um número de locais horizontais uniformemente espaçados ao
longo do perfil de inclinação. O gráfico de energia cinética mede as energias cinéticas totais
máximas que um bloco qualquer atingiu ao passar por cada localização horizontal. O gráfico
de altura de salto mede a altura de salto máxima que um bloco qualquer alcançou, menos a
altura do declive em cada localização horizontal (altura máxima acima do declive). Ao criar o
gráfico, qualquer localização horizontal que não seja atravessada por um bloco recebe valor
zero (Stevens, 1998).
Os gráficos fornecem uma visão geral da condição dos blocos enquanto eles viajam de
uma seção da encosta para a outra. Essa ferramenta é muito útil para determinar onde as medidas
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corretivas, particularmente as barreiras, seriam mais eficazes. Se houver poucas restrições
quanto à colocação de uma barreira, uma boa escolha de localização seria no menor ponto
apresentado no gráfico de altura do salto. Esta é uma boa escolha de localização porque é uma
seção da encosta onde os blocos provavelmente não estarão muito acima do talude, o que
reduziria a altura da barreira (Stevens, 1998).
Como os gráficos exibem apenas o valor máximo, em qualquer local, é comum associálos a um coletor de dados. O coletor de dados pode ser usado para determinar a distribuição de
energias em um local específico (Stevens, 1998).
4.2.6 Coletor de Dados
Um coletor de dados é um segmento de linha reta, semelhante a uma barreira, mas que
apresenta funcionalidade distinta. Sua função é captar informações (velocidade, energia
cinética e localizações vertical e horizontal) sobre os blocos rochosos que atravessam o
segmento em sua trajetória de queda pelo talude (Figura 4.3).

Figura 4.3 – Coletor de dados inserido na análise (Dados da pesquisa, 2018).
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Essa ferramenta é bastante útil no dimensionamento de barreiras. A partir do momento
em que a localização da barreira é definida, o coletor de dados pode ser posicionado no mesmo
local, e a simulação de queda gerada novamente. O coletor irá fornecer como resultado os
valores de energia cinética dos blocos que atravessaram o local, facilitando na tomada de
decisão do dimensionamento da barreira quanto à capacidade de absorção de impactos (Figura
4.4). Por outro lado, com os valores das alturas dos blocos (Figura 4.5), a altura da barreira
também poderá ser dimensionada (Tavares, 2015).

Figura 4.4 – Valores de energia cinética dos blocos interceptados no ponto do coletor de
dados (Rocfall, 2018).
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Figura 4.5 – Altura de salto em relação a encosta dos blocos interceptados no ponto do coletor
de dados (Rocfall, 2018).
4.2.7 Localização Final dos Blocos
A localização dos pontos de paradas dos blocos é, sem dúvidas, a parte mais importante
dos resultados do programa. Essa etapa é considerada uma peça essencial de saída, porque ela
determina se um projeto é bem-sucedido ou não (Stevens, 1998).
A localização dos pontos de paradas dos blocos é apresentada como uma distribuição,
que pode ser exibida graficamente no programa para posterior análise estatística (Figura 4.6)
(Stevens, 1998).
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Figura 4.6 – Localização final dos blocos (Rocfall, 2018).
4.2.8 Barreiras
Pode-se descrever uma barreira como um segmento de reta, que pode ser colocado em
qualquer local ao longo da geometria da encosta. A sua função é deter os blocos e/ou absorver
parte da energia dissipada por eles ao longo da trajetória de queda. O Rocfall permite a
colocação ilimitada de barreiras, no entanto não é possível interceptá-las com segmentos do
perfil e nem a ligação entre elas. A Figura 4.7 demonstra a lista de barreiras comerciais que o
programa oferece para escolha do usuário, conforme a necessidade do projeto.
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Figura 4.7 – Lista de barreiras comerciais disponibilizadas no Rocfall (Rocfall, 2018).
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CAPÍTULO 5
5 ENQUADRAMENTO DO LOCAL DE ESTUDO
5.1 Introdução
A Montanha Y está localizada na Cordilheira Wasatch, estado de Utah, nos Estados
Unidos. A montanha possui encosta íngreme e fica acima da cidade do Provo (Figura 5.1), onde
existe uma área de risco em função dos diversos eventos de queda de bloco.

Figura 5.1 – Montanha Y acima da cidade de Provo, Utah (Harris, 2011.)
A pedido da Divisão dos Serviços de Emergência e Segurança Patrimonial de Utah, após
uma casa ser atingida por um bloco em maio de 2005, o Utah Geological Survey (UGS) foi
chamado para investigar o evento com o propósito de determinar as características geológicas
da queda de bloco e avaliar o potencial de risco futuro. O serviço geológico concluiu que a casa
estava dentro da área de risco mapeada em 1990 e recomendou que os residentes fossem
informados sobre a possibilidade de novos eventos. Sugeriu também medidas de proteção para
reduzir o risco.
Quatro anos mais tarde, o prefeito de Provo pediu ao UGS que investigasse um novo
evento de queda de bloco. O relatório emitido forneceu informações complementares sobre o
risco e reafirmou as conclusões e recomendações feitas em 2005. O foco da investigação foi na
susceptibilidade do maciço rochoso em iniciar eventos de queda de bloco, a trajetória de queda
até as casas, e a distância percorrida pelo bloco.
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Com base nos dados fornecidos pela UGS, o presente estudo faz uma análise
quantitativa e qualitativa da trajetória de queda do bloco envolvido no acidente ocorrido em
abril de 2009 e propõe a aplicação de telas de impacto como medida de proteção.
Como esquemática de análise foi adotado o fluxograma de projeto sugerido por Peila e
Ronco (2009) com suas devidas adaptações e considerações justificadas. Os parâmetros
utilizados podem ser encontrados na Tabela 5.1, em paralelo ao perfil geológico mapeado por
Hintze (1978). Os dados topográficos são provenientes da NASA (SRTM) que, por sua vez,
foram tratados nos softwares Maptek Vulcan e Autocad Civil 3D.
A partir das características geológicas e geomorfológicas da Montanha Y, aplicando o
método de Monte Carlo para o modelo de corpo rígido, utilizou-se o software Rocfall para
simular 1.000 trajetórias de quedas de bloco e dimensionar a tela e seus devidos componentes.
5.2 Descrição do evento
No dia 11 de abril de 2009, blocos rochosos desprenderam-se de um penhasco
originando a queda de blocos na encosta íngreme da Montanha Y. Os blocos desceram rolando
e saltando encosta abaixo e causaram danos a uma casa desocupada e a uma brinquedoteca. A
casa danificada fica ao norte da casa destruída no acidente de 2005 e o caminho percorrido
pelos blocos em ambos eventos (2005 e 2009) podem ser observados na Figura 5.2.
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Figura 5.2 – Caminho percorrido pelos blocos nos eventos de 2005 (trajetória em azul) e 2009
(trajetória em amarela) (Giraud et al., 2009).
O bloco que atingiu a casa desocupada atravessou a parede e parou na garagem. Possuía
uma massa de cerca de 6 t e possui dimensões de 1,20 m x 1,20 m x 1,50 m (Figura 5.3a). As
dimensões desse bloco são similares a de outros blocos equidimensionais a retangulares
encontrados no leque aluvial. Já o bloco que atingiu a brinquedoteca tem uma massa de
aproximadamente 1,8 t e media 0,60 m x 0,90 m x 1,20 m (Figura 5.3b).
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(a)

(b)

Figura 5.3 – Bloco que atingiu a casa desocupada e bloco que atingiu a brinquedoteca
(Giraud et al., 2009).

5.3 Aspectos Fisiográficos e Geológicos da Montanha Y
Segundo Baker (1972) e Hitze (1978), a Montanha Y (Figura 5.4) é composta no topo
por três tipos de rochas da Formação Mississipiana: o Calcário Gardison, Calcário Deseret e
Formação Humbug (Figura 5.5).


O Calcário Gardison consiste em sua maioria de finas a espessas camadas de calcário
com chert;



O Calcário Deseret apresenta bandamentos claros e escuros que são representados pela
dolomita e calcário, respectivamente;



A Formação Humbug é composta por bandas finas a grossas de calcário intercalado com
areia.
As rochas formam conjuntos contínuos e descontínuos de penhascos próximos ao topo

da montanha. (Giraud et al., 2009). Os taludes abaixo do penhasco são compostos por tálus que
gradam para colúvio e se estendem até uma pequena drenagem. O colúvio é um substrato firme
do talude e está coberto por arbustos e grama. Um pequeno leque aluvial foi mapeado por
Machette (1992), com repouso na jusante da pequena drenagem (Giraud et al., 2009).
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Figura 5.4 – Montanha Y (Google Earth, 2019).

Figura 5.5 – Perfil geológico da Montanha Y (Hintze, 1978.)
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5.4 Origens da queda de bloco, trajetória e deposição
A queda de bloco iniciou no Calcário Deseret ao redor de 2350 m de elevação,
aproximadamente 780 m em relação a cidade. Os penhascos de calcário são partes do maciço
cortado por descontinuidades, rachaduras provenientes de juntas, fraturas e acamamento planar.
Os planos de acamamento no calcário são horizontais e ligeiramente inclinados e as juntas
subverticais bastante espaçadas e perpendiculares ao plano de acamamento. A associação
dessas características determina a estabilidade global, o tamanho inicial e o formato
equidimensional a retangular do bloco. O intemperismo ao longo das descontinuidades
enfraquece a massa de rocha e cria oportunidades para mecanismos, tais como, congelamento,
penetração de raízes, chuva, degelo ou terremotos, desencadeando a queda. O bloco que
desprendeu da superfície está acima de uma face erodida do penhasco (Figura 5.6) a qual
provavelmente resulta de erosão diferencial da camada fina de rocha, logo abaixo da camada
grosseira do maciço (Giraud et al., 2009).

Figura 5.6 – Face oeste da Montanha Y e extensa fonte geradora de queda de blocos (Giraud
et al., 2009).
As descontinuidades na Montanha Y são extensas e obviamente uma fonte de eventos
de queda de bloco. O número de penhascos e suas áreas (comprimento e altura) representam
uma grande parte do maciço rochoso exposto aos mecanismos desencadeadores que
continuarão a gerar quedas e são fonte pré-histórica e histórica de queda de blocos (Giraud et
al., 2009).
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Após o acidente de 11 de abril de 2009, múltiplos rastros de quedas foram presenciados
na montanha. Depois que desprenderam da face do penhasco, rochas caíram verticalmente e
então impactaram o tálus íngreme, revirando o tálus, solo e vegetação. O fluxo viajou até o vale
e os blocos continuaram rolando e saltando montanha abaixo. As trajetórias lineares (Figura
5.7) foram evidenciadas pelas marcas de rastejo, ou crateras de impacto ou vegetação
danificada. A queda vertical ao longo da face do penhasco, a inclinação de 37° do talude do
tálus e o vale possivelmente contribuíram para uma alta velocidade inicial no fluxo. Os taludes
da montanha que variam entre 27° a 35° de inclinação mantiveram a velocidade do fluxo e
contribuíram para um longo percurso até o bairro. Os taludes da montanha são parte de um
pequeno sistema de drenagem que afunila o fluxo de rochas para dentro do leque aluvial abaixo
(Giraud et al., 2009).

Figura 5.7 – Vista do topo da Montanha Y para Provo (Giraud et al., 2009).
Muitos blocos desprendidos estão presentes no leque aluvial (Figura 5.8) e no talude
acima das casas danificadas em 2005 e 2009. Alguns desses blocos podem ter origem no fluxo
de detritos, mas acredita-se que a maioria é proveniente de queda pois estão distribuídos em
uma malha aleatória, ao contrário da malha de deposição do fluxo de detritos, onde blocos estão
parcialmente encobertos ou concentrados ao longo de pilhas ou frentes de deposição.
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Figura 5.8 – Blocos do leque aluvial (Google Earth, 2018).
A média do ângulo entre o cume do tálus até o local de parada do bloco, conhecido
como ângulo de sombra (Evans & Hungr, 1993), é de aproximadamente de 28,5° para o evento
de 2005 e 29° para o evento ocorrido em 2009 (Christenson & Giraud, 2005). Em qualquer
lugar, o mínimo ângulo de sombra utilizado para estimar máximas distâncias percorridas em
eventos típicos de queda de bloco é de aproximadamente 22° (Wieczorek et al., 1998). Isso
indica que as rochas têm potencial para rolar além das casas danificadas em 2005 e 2009, e que
a área de risco inclui partes no bairro a oeste, como mostrado por Robinson (1990). As
distâncias percorridas e o tamanho dos blocos no leque aluvial e no talude acima das casas
danificadas nos eventos de 2005 e 2009 mostram a proximidade das edificações em relação a
área de risco.
5.5 Causas prováveis
A iniciação de queda de blocos as vezes pode ser atribuída a causas ou mecanismos
específicos, mas nem sempre. Queda de blocos são geralmente o resultado e efeitos cumulativos
do intemperismo e outros processos geológicos, mas o evento pode ser iniciado por terremotos
ou eventos meteorológicos. Nesse caso particular, a queda de bloco ocorreu aproximadamente
47 h depois de uma tempestade no dia 8-9 de abril de 2009 a 5 km sudeste da Montanha Y. A
tempestade foi acompanhada por neve, chuva e temperaturas abaixo de zero grau, que
permaneceram até o dia da queda do bloco. O mecanismo desencadeante não ficou evidente,
porém a queda pode estar relacionada ao derretimento da neve associada com infiltração de
água nas fraturas. Isso pode ter aumentado a pressão de água no interior das fraturas e
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consequentemente o potencial para acontecer o desprendimento. Um processo de erosão
diferencial abaixo da face do penhasco está em andamento e também contribui para aumentar
o potencial de queda.
5.6 Potencial de Risco Futuro
Não é possível prever o momento da queda de bloco, mas o mais comum é durante e
após

tempestades,

terremotos

e

períodos

de

congelamento-descongelamento.

As

descontinuidades da Montanha Y são extensas e possuem numerosos penhascos com potencial
gerador. Adicionalmente, a combinação entre penhasco, encosta inclinada, tamanho dos blocos
formados, substrato firme do talude e falta de vegetação densa promovem uma alta velocidade
para o bloco em queda e resulta em capacidade de percorrer longas distâncias. A presença de
grandes blocos nos taludes acima do bairro e no leque aluvial demonstram claramente que as
casas danificadas em 2005 e 2009 e as casas adjacentes estão em uma área de risco. Portanto,
as quedas são possíveis a qualquer hora e tipicamente ocorrem sem nenhum alerta.
5.7 Avaliação e dimensionamento do sistema de convivência
O dimensionamento do sistema de convivência será embasado no fluxograma (Figura
3.25) apresentado por Peila e Ronco (2009). Após a caracterização do local como área de risco,
o próximo passo foi a realização do levantamento topográfico para que junto aos dados obtidos
no relatório do Utah Geological Survey (UGS) e o mapa geológico desenvolvido por Hintze
(1998) sejam feitas as análises das trajetórias de queda.
5.7.1 Levantamento Topográfico
Os dados topográficos foram obtidos da NASA (SRTM). A trajetória assumida pelo
bloco (Figura 5.9) foi traçada considerando a região topograficamente favorável à descida do
bloco desde o ponto de ruptura, 2350 m de altura em relação ao nível do mar, até a casa atingida
pelo bloco no evento de 2009, aproximadamente 1575 m em relação ao nível do mar.
Adicionalmente foi definido o perfil geológico (Figura 5.10) segundo Hintze (1978) para
simular a queda de bloco no software Rocfall.
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Figura 5.9 – Perfil topográfico mostrando a região mais favorável (em cinza) à descida do
bloco e trajetória selecionada para simulação do evento no Rocfall (Arcgis, 2018).

Figura 5.10 – Perfil geológico utilizado para simular a queda no software Rocfall (Dados da
pesquisa, 2018).
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5.7.2 Determinação dos Parâmetros
Devido à ausência de referências mais abrangentes de coeficiente de restituição para
método de corpo rígido e a importância desse parâmetro na análise da trajetória de queda de
blocos, optou-se por realizar os ensaios do presente estudo pelo modelo bidimensional,
utilizando o método de massa concentrada.
Os parâmetros de entrada usados para definição da geometria e litologia da encosta
foram retirados do perfil topográfico (Figura 5.9) e do perfil geológico e altimétrico (Figura
5.10) gerado com base na descrição de Hintze (1998). Para a determinação dos coeficientes de
restituição e desvio padrão utilizou-se a Tabela 2.4 como referência. Conforme descrito
anteriormente, para o método de massa concentrada, a rugosidade é igual ao ângulo do
segmento do talude respectivo. De acordo com o relatório de Giraud et al. (2009) os
movimentos assumidos pelo bloco foram de saltos e rolamento, portanto o coeficiente de atrito
foi considerado como zero (Item 4.2.1.2). A Tabela 5.1 corresponde aos parâmetros da encosta
utilizados como input no programa.
Tabela 5.1 – Parâmetros da encosta (Dados da Pesquisa, 2018)
Material
Calcário Deseret
Calcário Gardison
Dolomita Fitchville
Colúvio
Detritos de
deslizamentos e
avalanches

Parâmetro
Rn
Rt
Rn
Rt
Rn
Rt
Rn
Rt
Rn

0,315
0,712
0,315
0,712
0,2
0,53
0,3
0,7
0

Rt

0,24

Desvio Ângulo de
Padrão atrito (°)
0,064
0
0,116
0,064
0
0,116
0
0
0
-

Rugosidade da encosta
Inclinação do segmento
Inclinação do segmento
Inclinação do segmento
Inclinação do segmento
Inclinação do segmento

Após a análise dos dados relatados por Giraud et al. (2009) definiu-se a massa de 5,2 t
para o bloco. A densidade foi calculada por meio da massa e das dimensões dos blocos de 1,8
t (0,60 m x 0,90 m x 1,20 m) e 6,0 t (1,20 m x 1,20 m x 1,50 m), citadas no referido relatório.
Os valores atribuídos paras as velocidades iniciais são suficientes para dar início ao evento,
uma vez que não há descrição de sismos e não foram encontradas referências significativas
desse parâmetro para o estudo de caso. A Tabela 5.2 corresponde aos parâmetros de entrada do
bloco no programa.
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Tabela 5.2 – Parâmetros do bloco (Dados da Pesquisa, 2018)
Parâmetro

Valor

Massa (kg)

5.200

Densidade (kg/m³)

2,778

Velocidade Vertical (m/s)

0,01

Velocidade Horizontal (m/s)

0,01

5.7.3 Avaliação das Trajetórias de Queda
Para dar início às simulações, os parâmetros citados e listados nas Tabelas 5.1 e 5.2
foram inseridos no programa junto aos dados da encosta obtidos a partir do levantamento
topográfico e mapa geológico. Como é sabido que o início da movimentação se deu nos
penhascos do Calcário Deseret, fora utilizada a ferramenta line seeder para determinar o local
de partida do bloco, como referência aos penhascos, utilizou-se uma reta vertical de 10 m a
partir do ponto mais alto da seção (760 m) para dar início a queda. Optou-se por fazer 1.000
interações, a fim de obter informações seguras suficientes para um bom dimensionamento da
estrutura de contenção. É importante lembrar que a análise se baseia principalmente nos valores
totais de energia cinética e alturas de ressalto. A Figura 5.11 apresenta as trajetórias calculadas
pelo Rocfall.

93

Figura 5.11 – Simulações pata 1000 trajetórias de queda calculadas pelo Rocfall (Dados da
pesquisa, 2018).
A partir do cálculo das trajetórias, o próximo passo, conforme indica Peila e Ronco
(2009) em seu fluxograma, é checar se os blocos atingiram a área de risco, conforme demonstra
a Figura 5.12, verificou-se que todos os blocos alcançaram essa área. Uma vez confirmada essa
informação, torna-se necessário o dimensionamento do sistema de telas como estrutura de
contenção.
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Posição Final dos blocos sem a tela instalada
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Figura 5.12 – Posição final dos blocos sem a tela instalada (Dados da pesquisa, 2018).

A Figura 5.13 demonstra as energias cinéticas totais máximas versus a altura de salto
máxima dos blocos em cada ponto da encosta durante a trajetória de queda. Conforme citado
anteriormente, esses valores serão de suma importância para a definição do melhor ponto de
instalação da tela, bem como a escolha dos kits. Observa-se que os locais de menor energia
cinética estão diretamente ligados com as regiões onde a altura máxima em relação a encosta é
mínima. Pode-se afirmar que do ponto de vista econômico, essas regiões serão os melhores
pontos para instalação das telas uma vez que, quanto menor a energia cinética e altura de salto
dos blocos, menor será a resistência energética e altura requerida do sistema de contenção.
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Figura 5.13 – Gráfico de energia cinética máxima x altura máxima de salto sem a tela
instalada (Dados da pesquisa, 2018).
5.7.3.1 Análise dos Dados
Conforme indicado no fluxograma de Peila e Ronco (2009), após a análise das
trajetórias, das possibilidades de parada dos blocos, das energias de impacto e alturas de salto,
a próxima etapa é a avaliação do melhor local para instalação das telas, a escolha da altura dos
postes e dos níveis de energia. Como o fator de maior limitação na fabricação dos sistemas é a
energia, optou-se por analisar primeiramente esse parâmetro. De posse dos resultados,
compatibilizou-se o relevo e a morfologia da encosta a fim de garantir a excelência também na
parte executiva do projeto. Por último, determinou-se a altura dos postes de sustentação.
Após analisar a Figura 5.13 nota-se que a locação x= 1060 m e y=70 m (1660 m acima
do nível do mar) registrou a menor energia cinética total máxima, porém ao fazer a
compatibilização dos resultados com a topografia nota-se que a curva de nível desse local
encontra-se fora do talvegue, na parte baixa da encosta, aumentando as chances de dispersão
lateral do bloco reduzindo a previsibilidade da trajetória. É importante lembrar que o modelo
de massa concentrada é bidimensional e por isso não abrange a dispersão lateral dos blocos,
portanto esse fator deve ser interpretado pelo engenheiro ao dimensionar o sistema. Após uma
análise abrangente, levando em conta todas as considerações citadas anteriormente, optou-se
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por instalar a tela na locação horizontal x= 835 m e y=90 m (1780 m acima do nível do mar).
A Tabela 5.3 demonstra o resumo dos dados após a compatibilização com o mapa topográfico:
Tabela 5.3 – Resumo dos dados compatibilizados na locação x = 835m (Dados da pesquisa,
2018).
Dados

Resultado / Condição

Energia cinética total máxima [kJ]

266

Altura máxima de salto acima da encosta [m]

0

Topografia

A curva de nível 1780 passa pelo talvegue,
reduzindo a dispersão dos blocos

Posição x a partir dos penhascos [m]

835

Posição y a partir do nível do mar [m]

1780

O local escolhido é considerado estratégico, pois além de apresentar baixas energias, a
curva de nível 1780 passa pelo talvegue, permitindo a instalação de um sistema contínuo,
criando uma eficiente barreira contra queda de blocos na região descrita por Giraud et al.,
(2009) como preferencial na trajetória de queda. Por se tratar de um modelo bidimensional cabe
ao engenheiro determinar a extensão da estrutura. Para esse dimensionamento, com base na
topografia utilizou-se a ferramenta de distâncias entre pontos disponibilizada no navegador
Google Earth em que chegou-se a extensão de 200 m. A Figura 5.14 demonstra o sistema de
telas compatibilizado no mapa topográfico.
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Figura 5.14 – Locação do sistema de telas (Dados da pesquisa, 2018).
5.7.3.2 Avaliação dos resultados após a instalação da tela
Após a locação do sistema deve-se reavaliar os resultados do programa. Os fatores a
serem considerados serão: os valores de energia dos blocos, a quantidade de blocos amparados,
e suas respectivas alturas ao atingirem o sistema.
Conforme já descrito nesse capítulo, o local em estudo possui histórico recorrente de
acidentes de queda de bloco. Assim, a fim de aumentar a margem de segurança do sistema,
optou-se por considerar no dimensionamento a altura máxima de salto registrada acima da
encosta (Figura 5.15) nos últimos 30 m horizontais antecedentes a tela. De posse das planilhas
geradas pelo programa Rocfall, verificou-se que a altura de salto máxima nos últimos 30 m
horizontais que antecedem a tela foi de 1,00 m na locação horizontal x = 823m.
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Figura 5.15 – Altura máxima de salto acima do talude com a tela instalada (Dados da
pesquisa, 2018).
Após a definição da altura, foram realizados novos ensaios com a tela instalada. Pelas
Figuras 5.16 e 5.17 é possível verificar que a posição final dos blocos e, consequentemente, as
alturas de ressalto delimitaram-se ao ponto de instalação da tela, ou seja, não houveram blocos
que saltaram a tela, confirmando a eficiência do sistema.
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Figura 5.16 – Posição final dos blocos com a tela instalada (Dados da pesquisa, 2018).

Figura 5.17 – Posição final dos blocos com a tela instalada (Dados da pesquisa, 2018).
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O último parâmetro a ser avaliado são as energias cinéticas totais máximas dos blocos
ao se chocarem com a tela. Ao analisar a Figura 5.18 verifica-se que os 1000 blocos atingiram
a estrutura com uma energia de 266 kJ, havendo uma variação de energia desprezível na casa
de milésimos. Porém, pela Figura 5.13 é possível observar alterações consideráveis nesse
parâmetro próximo ao local de instalação do sistema. Dessa forma, para efeito de
dimensionamento, foi considerada a maior energia cinética total máxima registrada nos últimos
30 m horizontais antecedentes a estrutura, posição equivalente a x = 808 m (Figura 5.19).

A Tabela 5.4 resume os dados considerados para a escolha dos kits.
Tabela 5.4 – Compilação dos parâmetros analisados para a escolha dos kits (Dados da
pesquisa, 2018).
Parâmetros

Valor

Energia cinética total máxima [kJ]

1301,00

Altura total máxima de salto acima da encosta [m]

1,00

Energia cinética total máxima ao antigir o sistema de tela (x=835 m)
450
400

Número de blocos [uni]

350
300
250
200
150
100
50

266

266

266

266

266

266

266

266

266

266

266

266

266

266

266

0
Energia cinética total máxima [kJ]
Energia Cinética total

Figura 5.18 – Energia cinética total máxima dos blocos em x = 835m (Dados da pesquisa,
2018).
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Energia cinética total máxima ao antigir o sistema de tela (x= 808 m)
450

Número de blocos [uni]

400
350
300
250
200
150
100
50

1301

1301

1301

1301

1301

1301

1301
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1301

1301

1301

1301

1301

1301
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0
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Figura 5.19 – Energia cinética total máxima dos blocos em x = 808m (Dados da pesquisa,
2018).
5.7.3.3 Determinação dos Kits
Segundo Peila & Ronco (2009), quando a melhor posição referente a porcentagem de
blocos interceptada, as máximas alturas de salto correspondentes e as máximas energias
cinéticas foram definidas, um sistema adequado pode ser escolhido.
A próxima etapa do dimensionamento se dá pelo cálculo da altura de interceptação
mínima do sistema (hi), através da Equação 2.8, onde a altura de projeto (hprojeto) é a altura
especificada na Tabela 12 e altura livre é 1,5 m correspondente ao bloco de 6 t (1,2 x 1,2 x 1,5)
descrito no relatório de Giraud et al. (2009). A Tabela 5.5 demonstra os dados e resultado do
cálculo.
Tabela 5.5 – Dados e resultado do cálculo da altura de interceptação mínima de projeto
(Dados da pesquisa, 2018).
Dados

Valores [m]

hprojeto

1,00

f

1,50

hi

2,50

O primeiro passo na escolha dos kits é a definição do nível de energia (MEL ou SEL)
que o sistema irá trabalhar. Conforme citado no Capítulo 3 para determinar essa condição é
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preciso analisar a frequência e dispersão dos blocos em queda e as condições de acesso para
manutenção. Com base no relatório de Giraud et al. (2009), e na topografia local, pode-se
concluir que apesar da elevada frequência de queda de blocos, a região do talvegue escolhida
para a instalação do sistema proporcionará a captação dos blocos antes que haja dispersão lateral
dos mesmos, envolvendo dessa forma apenas um módulo de captação. Portanto, optou-se pela
abordagem MEL, uma vez que a topografia do local de instalação também favorece o acesso
para manutenção da estrutura. Devido à distância do ponto de instalação da tela até as áreas
protegidas, o cálculo de deformação máxima (Equação 2.9) foi negligenciado.
O kit escolhido para o presente trabalho possui capacidade de absorção de energia
máxima de até 2000 kJ. Conforme especificado pelo fabricante e na Tabela 3.1 ele se enquadra
na classe 5 da ETAG. Após a escolha do kit aplica-se a Equação 2.7 com objetivo de verificar
se a energia que pode ser dissipada pela tela é maior que a energia calculada para a trajetória
analisada. Onde o fator de segurança (γE) é 1,3, a energia de projeto (Eprojeto) é 1301 kJ (Tabela
5.4) e energia certificada pela ETAG (EETAG) é de 2000 kJ. A Tabela 5.6 apresenta o resumo da
verificação.
Tabela 5.6 – Resumo da verificação da capacidade de dissipação de energia do sistema
(Dados da pesquisa, 2018).
Dados

Valores

γE

1,30

EETAG [kJ]

2000,00

Eprojeto [kJ]

1301,00

Resultado
verificação

-237,47 ≤ 0 (OK,
dissipa)

De acordo com a ETAG 027 as alturas aprovadas para esse kit estão entre 5 e 6 m de
altura, portanto, atendem o a altura de interceptação requerida (Tabela 5.5). Quanto à altura
nominal, o kit escolhido se enquadra na categoria A (Tabela 3.2).
Conforme mencionado no Capítulo 3, o cálculo de fundação do sistema é realizado por
meio de ensaios em escala real durante a certificação das telas. Nestes testes, dinamômetros são
posicionados nas fundações e obtém-se os esforços horizontais e verticais transmitidos. Com
base nos resultados de tensão e resistência do material do talude (solo ou rocha), calcula-se a
força de arrancamento (paralela à fundação). A partir desses resultados determina-se a
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profundidade dos chumbadores. Devido à ausência dos dados de esforções horizontais e
verticais transmitidos não foi possível especificar a profundidade dos chumbadores.
5.7.4 Análise do comportamento das telas de impacto variando a parametria
Como já referido anteriormente, o software Rocfall, oferece a possibilidade de simular
inúmeras trajetórias de queda de bloco por meio de análises estatísticas. A alteração de
parâmetros incluída na análise é baseada no processo de simulação do método de Monte Carlo.
Com o objetivo de realizar uma análise ainda mais abrangente, optou-se por variar os
parâmetros utilizados no modelo de massa concentrada a fim de analisar a influência de cada
um na trajetória de queda e seus impactos no sistema de telas instalado na posição x = 835 m.
Os parâmetros analisados foram: altura do início do evento, massa do bloco, velocidades
iniciais do bloco e coeficientes de restituição normal e tangencial.
5.7.4.1 Análise paramétrica da altura inicial do evento
Para a análise desse parâmetro realizou-se o ensaio variando apenas o início do evento
a partir de 4 alturas distintas, sendo uma delas a altura real do estudo de caso (760 a 770 m).
Conforme executado no ensaio anterior, em referência aos penhascos, utilizou-se uma reta
vertical de 10 m do ponto inicial de queda. O programa determina a posição inicial de cada
bloco gerando aleatoriamente uma localização em algum lugar ao longo do comprimento da
reta. As Figuras 5.20, 5.21, 5.22 e 5.23 apresentam os resultados das alturas de salto e energia
cinética após a variação da parametria considerando as seguintes retas como localização inicial:
de 760 a 770 m, de 610 a 620 m, de 525 a 535 m e de 415 a 425 m.
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Figura 5.20 – Altura de salto total máxima dos blocos e energia cinética máxima do bloco
considerando a altura inicial do evento entre 760 e 770 m. (Dados da pesquisa, 2018).
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Figura 5.21 – Altura de salto total máxima dos blocos e energia cinética máxima do bloco
considerando a altura inicial do evento entre 610 e 620 m. (Dados da pesquisa, 2018).
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Figura 5.22 – Altura de salto total máxima dos blocos e energia cinética máxima do bloco
considerando a altura inicial do evento entre 525 e 535 m. (Dados da pesquisa, 2018).
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Figura 5.23 – Altura de salto total máxima dos blocos e energia cinética máxima do bloco
considerando a altura inicial do evento entre 415 e 425 m. (Dados da pesquisa, 2018).
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A partir da análise das Figuras 5.20, 5.21, 5.22 e 5.23 pode-se afirmar que a variação do
início da altura de queda do bloco não alterou os resultados da energia cinética e alturas de salto
na trajetória como um todo, inclusive no ponto de instalação da tela (x = 835 m), confirmando
a eficiência do sistema independentemente do local de início do evento (considerando um bloco
com as mesmas características) e demonstrando a baixa influência desse parâmetro na trajetória
de queda do bloco. A Tabela 5.7 faz um resumo dos resultados obtidos no local onde encontrase a tela.
Tabela 5.7 – Resumo dos resultados obtidos no ponto de instalação da tela variando a altura
inicial do evento (Dados da pesquisa, 2018).
Resultados no ponto de instalação da tela x = 835m
Altura (y)

Altura de salto total máx [m]

Energia cinética total máx [kJ]

760 a 770m

0

266

610 a 620m

0

266

525 a 530m

0

266

415 a 425m

0

266

5.7.4.2 Análise paramétrica da massa do bloco
Para a análise desse parâmetro realizou-se o ensaio variando apenas a massa do bloco,
sendo uma delas a mesma considerada no estudo de caso (5.2 t). As massas utilizadas foram:
1 t, 2 t, 3 t, 4 t, 5.2 t e 6 t. As Figuras 5.24, 5.25, 5.26, 5.27, 5.28 e 5.29 apresentam os resultados
das alturas de salto e energia cinética do bloco após a variação da parametria.
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Figura 5.24 – Altura de salto total máxima e energia cinética máxima do bloco considerando a
massa do bloco 1 t. (Dados da pesquisa, 2018).
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Figura 5.25 – Altura de salto total máxima e energia cinética máxima do bloco considerando a
massa do bloco 2 t. (Dados da pesquisa, 2018).
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Figura 5.26 – Altura de salto total máxima e energia cinética máxima do bloco considerando a
massa do bloco 3 t. (Dados da pesquisa, 2018).
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Figura 5.27 – Altura de salto total máxima e energia cinética máxima do bloco considerando a
massa do bloco 4 t. (Dados da pesquisa, 2018).
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Figura 5.28 – Altura de salto total máxima e energia cinética máxima do bloco considerando a
massa do bloco 5,2 t. (Dados da pesquisa, 2018).
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Figura 5.29 – Altura de salto total máxima e energia cinética máxima do bloco considerando a
massa do bloco 6,0 t. (Dados da pesquisa, 2018).
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Analisando as Figuras 5.24, 5.25, 5.26, 5.27, 5.28 e 5.29 verifica-se que independente
da massa do bloco, a altura de salto foi a mesma. No entanto, observando pode-se concluir que
a energia cinética é diretamente proporcional à massa do bloco, conforme demonstra a fórmula
(Ec= mv²/2). Portanto, para blocos de até 6 t verificou-se que o sistema de telas instalado será
satisfatório (considerando as mesmas dimensões do caso de estudo). A Tabela 5.8 faz um
resumo dos resultados obtidos no ponto de instalação da tela.
Tabela 5.8 – Resumo dos resultados obtidos no ponto de instalação da tela variando a massa
do bloco. (Dados da pesquisa, 2018).
Resultado no ponto de instalação da tela x = 835m
Massa (t)

Altura de salto total máx [m]

Energia cinética total máx [kJ]

1

0

51

2

0

102

3

0

154

4

0

205

5.2

0

266

6

0

307

5.7.4.3 Análise paramétrica das velocidades iniciais do bloco
Para a análise das velocidades iniciais horizontais e verticais realizou-se o ensaio
variando simultaneamente as velocidades, considerando o mesmo valor para ambas sendo uma
delas a mesma considerada no estudo de caso (0,1 m/s). As velocidades utilizadas no ensaio
foram: 0,1 m/s, 0,5 m/s, 0,8 m/s, 1,0 m/s, 1,3 m/s e 2,0 m/s. A Figuras 5.30, 5.31, 5.32, 5.33,
5.34 e 5.35 apresentam os resultados das alturas de salto e energia cinética do bloco após a
variação da parametria.
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Figura 5.30 – Altura de salto total máxima e energia cinética máxima do bloco considerando a
velocidade inicial horizontal e vertical do bloco 0,1 m/s. (Dados da pesquisa, 2018).
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Figura 5.31 – Altura de salto total máxima e energia cinética máxima do bloco considerando a
velocidade inicial horizontal e vertical do bloco 0,5 m/s. (Dados da pesquisa, 2018).
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Figura 5.32 – Altura de salto total máxima e energia cinética máxima do bloco considerando a
velocidade inicial horizontal e vertical do bloco 0,8 m/s. (Dados da pesquisa, 2018).
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Figura 5.33 – Altura de salto total máxima e energia cinética máxima do bloco considerando a
velocidade inicial horizontal e vertical do bloco 1,0 m/s. (Dados da pesquisa, 2018).
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Figura 5.34 – Altura de salto total máxima e energia cinética máxima do bloco considerando a
velocidade inicial horizontal e vertical do bloco 1,3 m/s. (Dados da pesquisa, 2018).
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Figura 5.35 – Altura de salto total máxima e energia cinética máxima do bloco considerando a
velocidade inicial horizontal e vertical do bloco 2,0 m/s. (Dados da pesquisa, 2018).
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A partir da análise da Figuras 5.30, 5.31, 5.32, 5.33, 5.34 e 5.35 é possível notar que os
resultados de energia cinética e alturas de salto apresentaram variações até a região de x = 160
m, porém a partir desse ponto até o final da trajetória observam-se os mesmos resultados obtidos
na análise inicial de projeto. Portanto, a estrutura instalada demonstra comportamento
satisfatório em relação às velocidades iniciais analisadas (considerando um bloco com as
mesmas características). A Tabela 5.9 faz um resumo dos resultados obtidos no local onde
encontra-se a tela.
Tabela 5.9 – Resumo dos resultados obtidos no ponto de instalação da tela variando as
velocidades iniciais do bloco. (Dados da pesquisa, 2018).
Resultado no ponto de instalação da tela x = 835m
Velocidade inicial
horizontal e vertical
do bloco [m/s]

Altura de salto total
máx [m]

Energia cinética total
máx [kJ]

0.1

0

266

0.2

0

266

0.8

0

266

1.0

0

266

1.3

0

266

2.0

0

266

5.7.4.4 Análise paramétrica do coeficiente de restituição tangencial do bloco
Para essa análise, optou-se por variar o coeficiente de restituição tangencial do Colúvio,
material presente na maior parte da trajetória de queda. Os demais parâmetros foram mantidos
conforme apresentado incialmente nas Tabelas 5.1 e 5.2. Na definição dos coeficientes de
restituição tangencial optou-se por considerar os propostos por Stevens (1998), autor da
dissertação que deu origem ao programa em uso. No estudo ele ressalta que os valores típicos
para análises de desprendimentos de blocos variam entre 0,80 e 0,95. Portanto, foram
considerados os seguintes coeficientes de restituição tangencial: 0,70, 0,80, 0,85 e 0,95. As
Figuras 5.36, 5.37, 5,38 e 5,39 apresentam os resultados dos ensaios após a variação da
parametria.
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Figura 5.36 – Altura de salto total máxima e energia cinética máxima do bloco considerando o
coeficiente de restituição tangencial do colúvio igual a 0,70. (Dados da pesquisa, 2018).
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Figura 5.37 – Altura de salto total máxima e energia cinética máxima do bloco considerando o
coeficiente de restituição tangencial do colúvio igual a 0,80. (Dados da pesquisa, 2018).
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Figura 5.38 – Altura de salto total máxima e energia cinética máxima do bloco considerando o
coeficiente de restituição tangencial do colúvio igual a 0,85. (Dados da pesquisa, 2018).
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Figura 5.39 – Altura de salto total máxima e energia cinética máxima do bloco considerando o
coeficiente de restituição tangencial do colúvio igual a 0,95. (Dados da pesquisa, 2018).
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Avaliando as Figuras 5.36, 5.37, 5,38 e 5,39 é possível notar, na distância horizontal
entre x= 120 m a x= 1030 m (Colúvio), uma alteração significativa tanto na altura máxima de
salto quanto na energia cinética do bloco conforme a variação do valor do coeficiente de
restituição tangencial. Os ensaios reiteram as conclusões de Richards (1988), citadas no
Capítulo 2, em que este demonstra em seu estudo a forte influência dos coeficientes de
restituição nas trajetórias máximas calculadas usando o programa Rocfall (Figura 2.10).
Ao analisar o comportamento da tela em relação aos valores apresentados nos ensaios,
é possível afirmar que o sistema demonstrou-se satisfatório utilizando os parâmetros 0,80 e
0,85, além na situação já analisada anteriormente no estudo de caso (Rt= 0,70). Para o
coeficiente de restituição tangencial igual a 0,95, nota-se através dos valores demonstrados na
Tabela 5.10 que a tela instalada não seria capaz de conter os blocos tanto na altura de salto
quanto na absorção da energia de impacto.
Tabela 5.10 – Resumo dos resultados obtidos no ponto de instalação da tela variando o
coeficiente de restituição tangencial do bloco. (Dados da pesquisa, 2018).
Resultado no ponto de instalação da tela x = 835m
Coeficiente de restituição Altura de salto Energia cinética
tangencial (Rt)
total máx [m]
total máx [kJ]
0.70

0

266

0.80

2,23

1200

0.85

2,40

1688

0.95

8,26

3019

5.7.4.5 Análise paramétrica do coeficiente de restituição normal do bloco
Conforme realizado na análise do coeficiente de restituição tangencial, variou-se o
coeficiente de restituição normal do Colúvio, material presente na maior parte da trajetória de
queda. Os demais parâmetros foram mantidos, conforme apresentado nas Tabelas 5.1 e 5.2.
Para a definição dos coeficientes de restituição normal optou-se por considerar os propostos
nos ensaios de Richards (1988). No estudo ele demonstra a influência do coeficiente de
restituição na trajetória de queda. Para a análise foram considerados os seguintes coeficientes
de restituição normal: 0,20, 0,30, 0,60 e 0,80. As Figuras 5.40, 5.41, 5.42 e 5.43 apresenta o
resultado dos ensaios após a variação da parametria.

118

Altura de salto total máxima [m]

1216

1155

1096

1035

974

912

851

0,0

790

0

731

5,0

670

1000

609

10,0

547

2000

486

15,0

425

3000

366

20,0

305

4000

244

25,0

182

5000

121

30,0

60

6000

0

Energia cinética máxima [kJ]

Altura de salto total máxima e Energia cinética máxima do bloco variando o Rn do
colúvio

Locação [m]
Alt. de Salto 0.20

Ec 0.20

Figura 5.40 – Altura de salto total máxima e energia cinética máxima do bloco considerando o
coeficiente de restituição normal do colúvio igual a 0,20. (Dados da pesquisa, 2018).
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Figura 5.41 – Altura de salto total máxima e energia cinética máxima do bloco considerando o
coeficiente de restituição normal do colúvio igual a 0,30. (Dados da pesquisa, 2018).
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Figura 5.42 – Altura de salto total máxima e energia cinética máxima do bloco considerando o
coeficiente de restituição normal do colúvio igual a 0,60. (Dados da pesquisa, 2018).
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Figura 5.43 – Altura de salto total máxima e energia cinética máxima do bloco considerando o
coeficiente de restituição normal do colúvio igual a 0,80. (Dados da pesquisa, 2018).
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Avaliando as Figuras 5.40, 5.41, 5.42 e 5.43 é possível notar, na distância horizontal entre x=
120 m a x= 1030 m (Colúvio), uma alteração significativa tanto na altura máxima de salto
quanto na energia cinética do bloco, conforme a variação do valor do coeficiente de restituição
normal. Os ensaios reiteram as conclusões de Richards (1988), citadas no Capítulo 2, em que
este demonstra em seu estudo a influência dos coeficientes de restituição nas trajetórias
máximas calculadas utilizando o programa Rocfall (Figura 2.9) e destaca que pequenas
mudanças nos valores dos coeficientes de restituição resultam em trajetórias distintas.
Ao analisar os valores obtidos no ponto de instalação do sistema é possível notar que o
mesmo demonstrou-se satisfatório para os parâmetros 0,20, 0,30 e 0,60, porém para Rn igual a
0,80 o sistema não seria capaz de deter os blocos na altura de salto. Entretanto, Richards (1988)
destaca que valores de Rn maiores que 0,60 levam a trajetórias de salto fora da realidade, o que
explica os resultados expressivos obtidos na análise utilizando Rn igual a 0,60 e 0,80. A Tabela
5.11 resume os resultados de altura de salto e energia cinética no ponto de instalação da tela
após a variação da parametria.
Tabela 5.11 – Resumo dos resultados obtidos no ponto de instalação da tela variando o
coeficiente de restituição normal do bloco colúvio (Dados da pesquisa, 2018).
Resultado no ponto de instalação da tela x = 835m
Coeficiente de
restituição normal (Rn)

Altura de salto total
máx [m]

Energia cinética total máx
[kJ]

0.20

0

266

0.30

0

266

0.60

0,85

912

0.80

22,46

1430
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CAPITULO 6
6 CONCLUSÃO
Quando uma barreira é impactada por um bloco, diversos componentes do sistema são
acionados para absorver a energia. Normalmente os eventos de queda de bloco geram vários
desmoronamentos que impactam a estrutura em diferentes intervalos. As barreiras de queda de
bloco são geralmente muito difíceis de projetar, considerando que a maioria das informações
provém de poucos históricos de casos, análises estatísticas e conhecimento do comportamento
mecânico da estrutura de barreira.
O presente trabalho realizou a análise probabilística das trajetórias de queda de bloco de
um caso real, utilizando como ferramenta o software Rocfall a fim de compreender a trajetória
de queda de bloco e propor um projeto de telas de impacto como medida mitigadora para a
Montanha Y. Após o dimensionamento da barreira e definição do melhor ponto de instalação
do sistema, realizou-se uma análise de sensibilidade paramétrica com o objetivo de avaliar o
comportamento da estrutura, bem como a influência dos parâmetros na trajetória de queda.
Em relação ao projeto proposto, pode-se concluir que os sistemas possuem
dimensionamento relativamente simples. No que diz respeito a barreira, a informação primária
disponível para o projetista é fornecida por procedimentos de teste padrão como o ETAG 27,
que define uma capacidade de Nível Máximo de Energia (MEL) e Nível de Energia de Serviço
(SEL) para a estrutura, o que facilita as diretrizes de projeto.
O principal desafio para o projetista é sintetizar corretamente os dados derivados de
levantamentos geológicos, topográficos, histórico de eventos, análise probabilística das
trajetórias e os parâmetros envolvidos.
A simulação da trajetória de queda de blocos desempenha um papel fundamental na
compreensão dos riscos de um evento e consequentemente na decisão do ponto de instalação
das telas. A física por trás da dinâmica dos corpos em queda e sua colisão com os outros corpos
e superfícies é bem compreendida. No entanto, o que diferencia a simulação de queda de blocos
das demais simulações físicas é a incerteza e a grande variabilidade dos parâmetros físicos,
como os coeficientes de atrito e o coeficiente de restituição. O bloco em queda pode ter várias
formas e tamanhos. As superfícies das encostas rochosas variam quanto a morfologia, muitas
vezes não apresentando homogeneidade.
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Ao realizar a análise de sensibilidade paramétrica, concluiu-se que a barreira instalada
obteve comportamento satisfatório após a variação de todos os parâmetros, com exceção do
coeficiente de restituição normal e tangencial. Esse comportamento pode ser justificado devido
ao fato de que quanto maior o valor dos coeficientes de restituição, mais próximo de um instante
de choque elástico o bloco estará, dissipando menos energia e tendendo consequentemente a
resultados superiores tanto de altura de salto quando de energia cinética. É importante lembrar
que a geometria da encosta também interfere nessa análise, tendo em vista que o bloco irá
percorrer trajetórias distintas devido as diferentes alturas de salto.
Como nota final, ressalta-se que os dados utilizados na análise do estudo de caso foram
embasados na literatura e nas informações obtidas através do relatório de Giraud et al. (2009),
e que análises semelhantes da mesma encosta realizados em seções topográficas distintas,
podem resultar em outras conclusões.
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CAPITULO 7
7 SUGESTÕES PARA PESQUISAS FUTURAS

Como sugestão para estudos futuros, seria interessante desenvolver a mesma análise
pelo método de corpo rígido, com intuito de avaliar a influência do formato do bloco na
trajetória de queda e ainda comparar os demais resultados obtidos com este estudo a fim de
averiguar a confiabilidade dos modelos.
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