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RESUMO

Taludes rochosos são superfícies potencialmente instáveis e diante deste perigo, é
necessário se conhecer locais onde rupturas em potencial possam causar danos aos usuários
de rodovias e sua infraestrutura. Esse fator, somado a dificuldade de investigações e
analises de centenas de quilômetros de rodovias, fez com que países desenvolvidos
trabalhassem em sistemas de classificação de taludes que pudessem ser obtidos através de
investigações de campo e cálculos simplificados. Essas classificações buscam identificar e
classificar locais de perigo, que demandem intervenções urgentes ou estudos detalhados
futuros, possibilitando às agências ou departamentos de estradas uma ação direcionada às
intervenções nestes locais. Esta pesquisa tem por objetivo a aplicação do sistema de
avaliação de perigo em taludes rochosos “Rockfall Hazard Rating System” (RHRS) ao
longo da BR-356 / Rodovia dos Inconfidentes, nos trechos entre os municípios de Ouro
Preto, MG e Itabirito, MG. Ao todo, oito taludes foram analisados e cada um deles recebeu
uma determinada pontuação quanto aos aspectos geométricos do segmento rodoviário e
características geológico-geotécnicas do maciço. Essa pontuação, chamada de fator de
queda de blocos (FQB), corresponde ao somatório de oito parâmetros analisados, que são
eles: altura do talude, efetividade da área de captação, risco médio ao veículo, distância de
visibilidade, largura da pista, características geológicas, tamanho do bloco e condições
climáticas. Com a aplicação do sistema, foi possível adequá-lo a realidade dos taludes
encontrados nas rodovias mineiras, bem como propor medidas prioritárias mitigadoras de
situações críticas em cada trecho, além de um plano de atuação prioritária com base nos
valores obtidos pelo sistema de avaliação de taludes.

Palavras-chave: taludes rochosos, queda de blocos, rodovias.
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ABSTRACT

Rock slopes are potentially unstable excavations and to deal with this hazard, it is required
to know sites where potential failures can cause damage to highway users and its
infrastructure. This fact and the difficulty of investigation and analysis of hundreds of
kilometers of highways led developed countries to work on slope classification systems
that could be obtained through field investigations and simplified calculations. These
classifications seek to identify and classify risky areas that require urgent interventions or
future detailed studies, enabling agencies or road departments to take an action directed
toward interventions in these places. This research aims to the implementation of hazard
assessment system Rockfall Hazard Rating System (RHRS) on rock slopes along the BR356 / Highway of Inconfidentes, in sections between the cities of Ouro Preto and Itabirito,
Minas Gerais, Brazil. Eight slopes were analyzed and each one received a particular score
related to the geometric aspects of highway section and geological and geotechnical
characteristics of the rock mass. This score, called block fall factor (FQB), corresponds to
the sum of eight analyzed parameters, which are: slope height, ditch effectiveness, average
vehicle risk, decision sight distance, roadway width, geologic characteristics, block size
and annual rainfall. The application of the system to these case studies allowed to suit it to
the reality of slopes found on highways of Minas Gerais and to propose mitigation priority
measures of critical situations in each section. Furthermore, a priority action plan based on
the values obtained by the slope evaluation system is proposed.

Keywords: rock slopes, rockfall, highway.
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CAPÍTULO 1
INTRODUÇÃO

1.1 CONTEXTO GERAL
A elaboração de projetos e obras lineares de infraestrutura seja ela rodoviária ou ferroviária,
permite melhorar as condições da integração de passageiros e mercadorias, tanto em nível
estadual quanto nacional e internacional.
Para o caso das rodovias no Brasil, as mesmas são responsáveis por interconectar diversos
municípios e capitais, representando milhares e milhares de quilômetros construídos nos mais
variados trechos, sejam eles em relevos planos ou ondulados, muitas das vezes cortados por
taludes rochosos que podem apresentar risco de queda de blocos ao longo de seus vários
segmentos.
Taludes rochosos são superfícies potencialmente instáveis e diante deste perigo, é necessário
se conhecer locais onde rupturas em potencial possam causar danos aos usuários de rodovias e
sua infraestrutura.
Esse fator, somado a dificuldade de investigações e análises de centenas de quilômetros de
rodovias, fez com que países desenvolvidos trabalhassem em sistemas de classificação de
taludes que pudessem ser obtidos através de investigações de campo e cálculos simplificados.
O objetivo destas classificações é identificar e hierarquizar locais particularmente perigosos,
que demandem intervenções urgentes ou estudos detalhados futuros, possibilitando às
agências ou departamentos de estradas uma ação direcionada às intervenções nestes locais.
Por não apresentar custos significativos, a utilização de métodos simples de avaliação de
perigo, torna-se essencial para se estabelecer rotinas de avaliações em taludes rochosos por
parte das administrações. Neste contexto, torna-se também um instrumento de grande
utilidade no apoio à tomada de decisão.
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1.2 IMPORTÂNCIA DO ESTUDO
Situações de instabilidade em taludes rochosos de rodovias são bastante comuns, seja por sua
configuração geológica natural, seja por intervenções sofridas em sua fase de construção. No
entanto, não existe no Brasil, uma regulamentação por parte dos órgãos gestores de estradas
que tratam especificamente deste tema, sendo o problema muitas das vezes só observado e
analisado após a ocorrência de uma fatalidade.
Por se tratar de um país com dimensões continentais, uma avaliação rápida, com baixos
custos, porém eficaz, faz-se necessária para o aumento da qualidade e segurança das rodovias
e nesse sentido, o sistema de avaliação de taludes Rockfall Hazard Rating System (RHRS)
pode se tornar uma importante ferramenta para monitorar e propor soluções rápidas para
problemas de instabilidade em taludes rochosos de rodovias.
A adequação de áreas voltadas à captação de blocos instáveis, a implantação de ações
corretivas ao longo do traçado rodoviário, bem como a geração de um banco de dados com a
especificação de cada tipo de problema relacionado às condições estruturais dos taludes, são
algumas das medidas que podem ser adotadas por órgãos municipais, estaduais e federais,
facilitando assim a resolução de problemas dessa magnitude ao longo de nossas estradas.

1.3 OBJETIVOS
O presente trabalho tem como objetivo estudar a aplicação do sistema de avaliação de perigo
em taludes rochosos “Rockfall Hazard Rating System” (RHRS) ao longo da BR-356 /
Rodovia dos Inconfidentes, nos trechos próximos aos municípios de Ouro Preto, MG e
Itabirito, MG, visando à pontuação dos segmentos analisados, além da adequação do sistema
às condições mais próximas à realidade dos taludes encontrados nas rodovias mineiras.

1.4 ESTRUTURAÇÃO DA DISSERTAÇÃO
A estrutura deste trabalho está fundamentada em seis (06) capítulos, sendo este Capítulo 1 o
de introdução, abordando as características das atividades dentro de um contexto geral, a
importância desses estudos tendo em vista a amplitude de situações que podem ocorrer ao
2

longo de nossas rodovias e os objetivos propostos, a fim de contribuir para melhorias na
abordagem de assuntos relacionados ao tema.
No Capítulo 2, é apresentada uma revisão bibliográfica envolvendo temas pertinentes a
movimentos de massa, mecanismos de rupturas em taludes rochosos, aspectos gerais de queda
de blocos, dimensionamento de volume de blocos, classificações geomecânicas dos maciços,
parâmetros geométricos de trafegabilidade em rodovias e o sistema de classificação RHRS em
rodovias.
O Capítulo 3 aborda as características gerais do objeto de estudo, no caso, a BR-356,
indicando sua localização global e área de estudo, aspectos geológicos e geomorfológicos
regionais e locais, condições climáticas da região analisada e aspectos gerais dos pontos
investigados.
Já no Capítulo 4, foi abordada a metodologia utilizada na realização do trabalho,
contemplando a coleta dos dados existentes, atividades de campo e uso de equipamentos,
aplicação do sistema de classificação de perigo RHRS, interpretação e análise dos resultados.
O Capítulo 5 contempla detalhadamente a aplicação do método de avaliação de perigo RHRS
aos taludes da BR-356 / Rodovia dos inconfidentes, abordando os cálculos de altura do talude,
efetividade da área de captação, risco médio ao veículo, porcentagem da distância de
visibilidade, largura da pista, características geológicas, tamanho do bloco e condições
climáticas.
E finalmente no Capítulo 6, são apresentados os resultados, propostas e conclusões, indicando
os parâmetros geológico-geotécnicos dos pontos analisados e os parâmetros geométricos e de
trafegabilidade encontrados em cada segmento. Através destes resultados, foi indicada uma
proposta de avaliação de taludes rochosos em rodovias de Minas Gerais, uma proposta de
medidas mitigadoras das situações críticas em cada trecho estudado e um plano de atuação
prioritária com base nos valores obtidos pelo sistema de avaliação de taludes. A lista de
referências bibliográficas e o anexo encerram esta dissertação.
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CAPÍTULO 2
CONTEXTO BIBLIOGRÁFICO

2.1 MOVIMENTOS DE MASSA / DESLIZAMENTOS

Em termos gerais, o termo deslizamento (ou Landslide como é conhecido na literatura
internacional) descreve o movimento relativo de uma massa de rocha, detritos ou terra na
direção descendente de uma encosta ou talude com relação a uma superfície estável (Cruden
& Varnes, 1996). Existem maneiras diversas de nomear este fenômeno, como a proposta por
Heidemann (2011) ao empregar o termo “Movimentos gravitacionais de Massa (MGM)”, que
faz alusão aos mecanismos para os quais a força gravitacional é o principal parâmetro
envolvido.
Varnes (1978) enfatiza que os movimentos de massa, em geral, são deflagrados por uma
cadeia de eventos que tende a aumentar as solicitações ou diminuir a resistência dos maciços.
Em sua proposta de classificação dos movimentos de massa (Tabela 2.1), as quedas podem
ser de materiais rochosos, detritos ou solos.
Tabela 2.1 - Classificação dos movimentos de massa. (Varnes, 1978).
Tipo de material
Tipo de movimento
Rocha
Quedas (fall)

Queda de rocha

Tombamento de
rocha
Poucas Escorregamento
Rotacional
unidades
de rochas
Escorregamento
Escorregamento
Poucas
de blocos
(slide)
Unidades
rochosos
Translacional
Muitas Escorregamento
Unidades
de rochas
Espalhamento
Espalhamento lateral (lateral spread)
de rocha
Tombamento (topple)

Corridas (flow)
Complexo (complex)

Corrida de
rocha

Solos (engenharia)
Queda de
detritos

Queda de solo

Tombamento de
Tombamento de solo
detritos
Escorregamento
Escorregamento de solos
de detritos
Escorregamento
Escorregamento de blocos de
de blocos de
solos
detritos
Escorregamento
Escorregamento de solos
de detritos
Espalhamento
Espalhamento de solo
de detritos
Corrida de
detritos

Corrida de lama

Combinação de dois ou mais tipos principais de movimento
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Augusto Filho (1992) descreveu os movimentos de massa de acordo com os tipos de
processo, com as características do material e a geometria da encosta. O autor caracteriza que
quando o movimento de uma massa se dá por queda, não há planos de deslocamento e as
velocidades adquiridas são altas, podendo gerar tombamento e rolamento. Além disso, as
quedas possuem dimensões geométricas variáveis, podendo ocorrer em forma de blocos,
placas e lascas. A Tabela 2.2 apresenta as características dos principais tipos de movimentos
de encosta na dinâmica ambiental brasileira.
Tabela 2.2 - Principais tipos de movimentos de massa em encostas (Augusto Filho, 1992).
Tipo de movimento

Características do movimento, material e geometria


Vários planos de deslocamento (internos)



Velocidades muito baixas (cm/ano) a baixas e decrescentes com a
profundidade

Rastejos (creep)

Escorregamentos
(slides)

Quedas (falls)



Movimentos constantes, sazonais ou intermitentes



Solo, depósitos, rocha alterada/fraturada



Geometria indefinida



Poucos planos de deslocamento (externos)



Velocidades médias (m/h) a altas (m/s)



Pequenos a grandes volumes de material.



Geometria e materiais variáveis



Planares – solos pouco espessos, solo e rochas com um plano de fraqueza



Circulares – solos espessos homogêneos e rochas muito fraturadas



Em cunha – solos e rochas com dois planos de fraqueza



Sem planos de deslocamento



Movimentos tipo queda livre ou em plano inclinado



Velocidades muito altas (vários m/s)



Material rochoso



Pequenos a médios volumes



Geometria variável: lascas, placas, blocos, etc.



Rolamento de matacão



Tombamento



Muitas superfícies de deslocamento (internas e externas à massa em
movimentação)

Corridas (flows)



Movimento semelhante ao de um líquido viscoso



Desenvolvimento ao longo das drenagens



Velocidades médias a altas



Mobilização de solo, rocha, detritos e água



Grandes volumes de material



Extenso raio de alcance, mesmo em áreas planas
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A dinâmica dos processos que ocorrem na instabilização de uma encosta é muito complexa.
Mesmo assim, algumas causas influem mais diretamente do que outras, e conhecê-las é de
grande importância, já que permitem o melhor entendimento dos movimentos de massa, como
prevê-los, evitá-los ou se prevenir dos mesmos.
Augusto Filho & Virgili (1998) comentam que os fatores condicionantes para a deflagração
das instabilizações de taludes e encostas, de forma geral, constituem uma cadeia de eventos,
muitas vezes de carácter cíclico, desde a formação da rocha até toda sua história geológica e
geomorfológica, como movimentos tectônicos, intemperismo e ação antrópica.
Existem algumas abordagens para a classificação das causas da instabilização das encostas.
Varnes (1978), por exemplo, aborda o tema dividindo os fatores deflagradores dos
movimentos de encosta em dois grupos, sendo eles os responsáveis pelo aumento da
solicitação, e os responsáveis pela redução da resistência (Tabela 2.3).
Tabela 2.3 - Fatores deflagradores dos movimentos de encostas (Varnes, 1978 apud Augusto Filho e
Virgili, 1998).
Ação

Fatores

Fenômenos geológicos/antrópicos

Remoção de massa (lateral ou da



Erosão, escorregamentos

base)



Cortes



Peso da água de chuva



Depósito de material



Peso da vegetação



Construção de estruturas, aterros, etc.



Terremotos, ondas, etc.



Explosões, tráfego, sismos induzidos



Água em trincas, congelamento,

Sobrecarga

Aumento da
solicitação

Solicitações dinâmicas

Pressões laterais

material expansivo

Características inerentes ao material



material, tensões iniciais

(textura, geometria, estruturas, etc.)
Redução da
resistência
Mudanças ou fatores variáveis
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Características geomecânicas do



Redução da coesão, ângulo de atrito



Elevação do nível d'água



Aumento da umidade/Redução da sucção

Por outro lado, a USGS (U.S. Geological Survey) (2004) apresenta as principais causas dos
movimentos de massa, dividindo-as em três grupos, sendo eles o de causas geológicas, que
leva em conta características do material, causas morfológicas, que considera fatores como
atividade tectônica e formas de erosão do relevo, e por fim causas antrópicas, que diz
respeito às atividades humanas desencadeadoras de processos de instabilidade de encostas
(Tabela 2.4).

Tabela 2.4 - Principais causas dos movimentos de massa. Adaptado de USGS (2004).
Causas

Geológicas

Fenômenos


Materiais fracos ou sensíveis



Materiais alterados



Materiais fraturados



Orientação

da

descontinuidade

(acamamento, xistosidade,

falha, contato, entre outros)


Contraste na permeabilidade e/ou dureza dos materiais



Atividades vulcânicas ou terremotos



Dinâmica glacial



Erosão fluvial, por ondas do mar ou glaciais do pé e lateral das
encostas

Morfológicas

Antrópicas



Erosão subterrânea (pipping)



Carregamento por deposição



Remoção da cobertura vegetal



Degelo



Intemperismo por congelamento e derretimento



Intemperismo por variação de volume



Escavações



Carregamentos



Exploração do lençol freático



Desmatamento



Irrigação



Mineração



Vibrações artificiais



Vazamento de tubulações

Para cada um dos casos anteriores têm sido feitos amplos estudos sobre os deslizamentos, não
apenas pelo seu papel na evolução das formas de relevo, mas também em função de suas
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implicações práticas e de sua importância desde o ponto de vista econômico (Guidicini &
Nieble, 1984).
2.2 PRINCIPAIS MECANISMOS DE INSTABILIDADE RECORRENTES EM TALUDES
ROCHOSOS
A estabilidade dos maciços rochosos é função de uma complexa combinação entre as
propriedades da rocha, das descontinuidades e das condições em que o talude se encontra
(Nunes, 2008).
De acordo com Guidicini & Nieble (1984), a ruptura de um talude em rocha pode ocorrer de
muitas formas, sendo dominada, na maioria das vezes, pela presença de descontinuidades
preexistentes.
Essas descontinuidades podem ocorrer sem seguir um padrão definido, ou seja, como
distribuições aleatórias, ou também podem ser identificadas famílias de descontinuidades
dentro de uma unidade rochosa.
Os sistemas de descontinuidades geralmente estão referidos a uma textura com implicações de
tipo estrutural, podendo consistir em acamamentos, juntas, foliações ou qualquer outro tipo de
descontinuidade dentro da massa da rocha.
Em maciços rochosos resistentes as descontinuidades determinam a situação dos planos de
ruptura. Em maciços formados por rochas brandas ou pouco competentes, a matriz possui um
papel importante na geração destes planos e nos mecanismos de ruptura. A Figura 2.1 mostra
as formas de ruptura em taludes rochosos segundo Hoek & Londe (1974).
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Ruptura circullar em sollo ou em
roch
ha muito frraturada, seem padrão
estru
utural defini
nido.

Ruptura planar em estruturra disposta
em padrão
p
altam
mente orden
nado.

Ruptura

em

cunha

envolvendo
e

deslizamento aao longo daa linha de
interrseção de doois planos.

Ruptura por tom
mbamento em rochas
duraas com desccontinuidades de forte
merg
gulho.
Figu
ura 2.1 - Tipo
os de rupturaas que ocorrem em taludess (Hoek & Loonde, 1974).

2.2.11 Ruptura ciircular
Podee ocorrer em
m maciços rochosos braandos pouco
o competen
ntes e em m
maciços muitto alteradoss
ou inntensamentee fraturadoss, que apressentam um comportam
mento isotróópico e onde os planoss
de ddescontinuiddades não controlam
c
o comportam
mento mecânico, com
m o maciço neste casoo
compportando-see como um solo.
s

2.2.22 Ruptura pllanar
É prooduzida quaando a rupttura se dá eem uma sup
perfície pré--existente coom formato
o similar aoo
planoo, que podee ser uma estratificaçãoo, uma juntta tectônicaa, uma falhaa ou outros elementos..
Gooddman (19899) identifico
ou quatro ccondições esstruturais para que estee mecanism
mo possa see
desennvolver:
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a direção do mergulho da descontinuidade não deve diferir em mais de 20° da direção
do mergulho da face do talude;



o mergulho da descontinuidade deve ser menor do que o mergulho do talude e deve
aflorar na face do talude;



o mergulho da descontinuidade deve ser maior do que o ângulo de atrito da
superfície;



o comprimento longitudinal da descontinuidade deve estar claramente definido
(condição fundamental para que o processo de análise de estabilidade possa ser feito).

2.2.3 Ruptura em cunha
Corresponde ao deslizamento de um bloco em forma de cunha, formado por dois planos de
descontinuidades, na direção de sua linha de interseção (Hoek & Bray, 1981). As condições
identificadas para que possa acontecer esta ruptura são:


o azimute da linha de intersecção das duas descontinuidades deve se aproximar com a
direção do mergulho da face do talude;



o mergulho da linha de interseção deve ser menor do que o mergulho da face do
talude (sob esta condição a linha de interseção aflora na face do talude);



a inclinação da linha de interseção das duas descontinuidades deverá ser maior do que
o ângulo de atrito da superfície.

2.2.4 Ruptura por tombamento
Apresenta-se em taludes de maciços rochosos onde as descontinuidades apresentam mergulho
contrário a inclinação do talude e em direção paralela ou subparalela ao mesmo. Em geral
apresentam-se blocos, individualizados por um sistema de descontinuidades ortogonais
(Goodman & Bray, 1977). As condições básicas para este tipo de ruptura são:


a direção das camadas (medida angular horizontal da superfície da camada ou strike)
deve ser aproximadamente paralela à face do talude (tem sido determinada uma
diferença máxima de 20° nas direções para que possa ocorrer este tipo de ruptura);



o mergulho das camadas deve ser oposto ao do talude
10

2.3 CONDIÇÕES GERAIS RELACIONADAS A MOVIMENTOS DE BLOCOS
Os processos de movimentos de blocos rochosos consistem em deslocamentos, por gravidade,
de blocos de rocha, podendo ser classificados como quedas, rolamentos e desplacamento de
rochas.
As quedas de blocos envolvem materiais rochosos de volume e litologia diversos, que se
destacam de taludes ou encostas íngremes e se deslocam em movimentos do tipo queda livre.
Já nos rolamentos, o movimento de blocos rochosos se faz ao longo de superfícies inclinadas,
com esses blocos geralmente encontrando-se parcialmente imersos em matriz terrosa,
destacando-se dos taludes e encostas por perda de apoio. No caso dos desplacamentos, ocorre
o desprendimento de lascas ou placas de rocha que se formam a partir de estruturas
(xistosidade, acamamento, entre outras), devido às variações térmicas, ou por alívio de tensão.
O desprendimento pode se dar em queda livre ou por deslizamento ao longo de uma superfície
inclinada. A Figura 2.2 demonstra como acontecem esses tipos de movimentos.

Queda de blocos

Rolamento de blocos

Desplacamento de blocos
Figura 2.2 – Tipos de movimentações de blocos rochosos.
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As quedas de blocos ou rockfalls correspondem a processos associados à presença de
descontinuidades dentro dos maciços somados ao intemperismo físico e químico (Rocha,
2009), os quais geram elementos como blocos de diferentes tamanhos e formas, que podem
ser destacados de superfícies de rocha muito íngremes (Giani, 1992). As quedas não
necessariamente se encontram associadas a processos de ruptura maiores.
Carvalho (1991), em trabalho voltado à engenharia rodoviária, classificou as quedas em dois
grupos distintos, sendo estes por estruturas residuais (ao longo das descontinuidades) ou por
descalçamento (diferença nas taxas de erosão). As causas da queda devido a estruturas
residuais estão relacionadas às descontinuidades do maciço rochoso, que propiciam a
formação de blocos unitários de rocha, o aumento da pressão neutra através do acúmulo de
água nas descontinuidades, além da penetração e do crescimento de raízes. O fenômeno é
comum em rochas cristalinas de textura granular, granítico-gnaissicas, onde o intemperismo
gera grandes matacões imersos em solo saprolítico ou na superfície da encosta,
principalmente quando o fraturamento do maciço é desfavorável à estabilidade.
Hoek (2007) afirma que diversos eventos podem deflagrar movimentos de queda, incluindo o
aumento da pressão neutra devido à infiltração de água de chuva, o início de processos
erosivos durante chuvas torrenciais, o intemperismo da rocha, a remoção do suporte original
por escavação ou erosão e o crescimento de raízes vegetais.
Para Hoek (2007) a identificação de potenciais riscos de queda de blocos não é uma tarefa
fácil. A ruptura de alguns blocos é muito rápida e pode ser deflagrada a partir de pequenas
deformações do maciço rochoso. Isto pode ocorrer quando forças agem nos planos de
descontinuidades, as quais isolam um bloco de sua vizinhança, resultando no incremento da
pressão neutra nas descontinuidades ou redução da resistência ao cisalhamento desses planos,
em virtude da deterioração causada pelo intemperismo. O autor afirma ainda que estes
eventos podem causar quedas de blocos rochosos de tamanhos significativos ou, em casos
extremos, promover rupturas no talude. A Figura 2.3 exemplifica através de um perfil
esquemático como blocos e/ou lascas rochosas instáveis podem se desprender da face do
talude.
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Figura 2.3 - Desprendimento de blocos e/ou lascas em taludes rochosos.

Pierson et al. (2001) admitem que o ponto de impacto de um bloco em queda é fortemente
influenciado pelas irregularidades da superfície do talude, denominadas feições de lançamento
(“launch features”). Estas feições incluem sobre-escavações após a execução de detonações e
outras protuberâncias decorrentes de características intrínsecas à rocha (fraturas, foliação,
etc.).
Ritchie (1963) estudou os diversos fatores que influenciam a trajetória de um bloco rochoso.
Alguns deles são o tamanho e o formato do bloco envolvido, a altura e o ângulo do talude, as
características da superfície das encostas, o padrão das descontinuidades e o tipo de rocha. A
Figura 2.4 indica como pode ocorrer o deslocamento dos blocos em função da geometria da
superfície do talude e sua declividade.
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Figura 2.4 – Trajetórias de queda de blocos de acordo com o ângulo
â
do taluude (Ritchie, 1963).

Ritchhie (1963) foi
f pioneiro
o no desenvvolvimento de
d pesquisaas sobre moovimentos de
d queda dee
blocoos em rodovvias, realizaando seu traabalho em estradas do
o Estado de Washingto
on, EUA. O
estuddo enfatizouu as caracteerísticas do m
movimento
o relativo dee blocos em
m diferentes geometriass
e altuuras de taluudes, determ
minando a ddistância dee impacto esstimada de um evento de queda a
partirr da base do
d talude. O autor taambém inveestigou com
mo parar effetivamentee um blocoo
rochooso em queeda com mo
ovimento anngular consiiderável apó
ós a chegadda à valeta de
d proteçãoo
ou árrea de captaação, estrutu
ura presentee na base dee taludes rod
doviários.
A áreea de captaação ou cap
ptura de bloocos rochoso
os é definid
da como a ffaixa entre o limite doo
pavim
mento da roodovia e a base
b
do taludde, funcionaando como local de isoolamento do
os materiaiss
destaacados da faaixa de rolaamento estraadal (Figuraa 2.5). Uso das áreas dde captação para conterr
ou im
mpedir a chegada
c
de um bloco ao pavimeento é uma das melhoores e maiss eficientess
mediidas de protteção para ro
odovias (Riitchie, 1963; Pierson ett al., 2001).
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Figura 2.5 - Exemplo de área de captação de blocos ao longo de rodovias (Gomes, 2009).

O trabalho de Ritchie (1963) incluiu a observação de centenas de quedas de blocos em taludes
rochosos e depósitos de tálus em rodovias, medindo e registrando as trajetórias dos blocos e
as distâncias atingidas por estes durante os eventos. Os movimentos foram fotografados
seguidamente, fornecendo subsídios para a definição das trajetórias preferenciais. Este estudo
culminou no desenvolvimento de um critério prático para dimensionar a largura e a
profundidade das áreas de captação de blocos na base dos taludes, a partir da altura e ângulo
de inclinação da superfície do talude, sendo aplicado por uma tabela de referência de
parâmetros de análise.
A tabela desenvolvida por Ritchie tornou-se uma ferramenta prática para dimensionamento de
valetas em taludes rochosos, sendo utilizada frequentemente por projetistas rodoviários,
principalmente na América do Norte, mesmo após mais de quatro décadas de sua elaboração
(Pierson et al., 2001). Esta tabela foi posteriormente transformada em um ábaco (Figura 2.5),
publicado pela FHWA - Federal Highway Administration (1989). A elaboração deste ábaco
propiciou maior facilidade aos projetistas na manipulação dos dados, que anteriormente eram
efetuados a partir da tabela original.
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Figura 2.6 – Ábaco de Ritchie (1963) para a determinação da largura (L) e da profundidade (P) da área de
captação em função da altura e do ângulo de inclinação do talude (adaptado de FHWA, 1989).

Conforme descrito por Gomes (2009), algumas conclusões obtidas por Ritchie (1963) devem
ser destacadas. Uma delas retrata que independentemente do formato ou tamanho do bloco, a
trajetória da queda é função da inclinação do talude. O autor também destaca que, em
encostas íngremes, mesmo que o movimento inicial de uma massa rochosa seja o rolamento,
após curta distância, o bloco segue saltando sobre a superfície do talude, podendo até passar
para a trajetória de queda livre, dependendo da inclinação da rampa. Ritchie (1963) também
considera que um bloco em queda livre raramente proporciona grandes saltos após o impacto,
pois não há variação significativa do movimento linear para o movimento angular.
2.3.1 Principais agentes deflagradores de quedas
Em boa parte das situações, as oscilações térmicas diárias ou sazonais provocam variações
volumétricas nos maciços rochosos, as quais podem conduzi-los ao destaque de blocos
(Guidicini & Nieble, 1984) ao levar as descontinuidades a condições de pressão neutra ou
com resultante de forças desfavorável (Gomes, 2009). Os processos de intemperismo físicos e
químicos também contribuem para o incremento da ocorrência de quedas. Outros fatores que
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podem gerar quedas no momento da sua ocorrência ou ainda contribuir para ocorrências
futuras são as vibrações transmitidas por fontes tais como:


terremotos;



explosões (fator de alta incidência durante o processo construtivo ou permanente se
for o caso de um minério ou uma jazida);



tráfego pesado.

Em muitos casos, mesmo após um talude produzido por um corte rodoviário ter completado
algumas décadas, ele pode manter quedas constantes de blocos decorrentes dos processos de
intemperismo, que fazem com que as propriedades mecânicas da superfície mudem,
geralmente diminuindo a resistência da sua superfície (Wyllie & Mah, 2004). Em obras
novas, o efeito ainda se atribui a processos executivos.
Nos casos em que as quedas possam constituir fatores de perigo para as populações, caso não
seja possível conter totalmente os blocos, sempre será melhor evitar a ocupação das áreas
localizadas dentro das suas respectivas trajetórias de queda (Flóres Gálvez, 2012).
Em complementação a esses estudos, autores como Hoek (1987), Wu (1987) e Pfeiffer &
Higgins (1990) citam o programa computacional Rockfall (Rocsience, Toronto, Ontario,
Canadá), como exemplo de software que pode ser usado para auxiliar projetos de áreas de
captação de blocos adequadas. Os modelos matemáticos desenvolvidos a partir desse
programa são ferramentas usuais para a previsão de trajetórias de blocos quando se têm
informações detalhadas dos maciços (Gomes, 2009). Mesmo assim, em alguns casos, há
necessidade da incorporação de critérios de ajuste (Flóres Gálvez, 2012).
2.4 PARÂMETROS PARA O CÁLCULO DO VOLUME DE BLOCOS
As descontinuidades cortam um maciço rochoso em várias direções e delineiam uma unidade
maior, que é simplesmente referido como bloco. O volume do bloco está, portanto,
intimamente relacionado com o grau de fraturamento do maciço. Esses blocos são mais ou
menos separados uns dos outros por vários tipos de descontinuidades. Se o volume dos blocos
de um maciço rochoso puder ser medido ou “separado”, uma distribuição dos tamanhos de
blocos semelhante ao dos solos granulares poderá ser determinada (Palmström, 1995). Quanto
maior o tamanho do bloco, menor será o número de descontinuidades penetrantes no maciço
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rochoso. Deste modo, existe uma relação inversa entre o volume do bloco e o número de
descontinuidades.
Palmström (1995) relata que a resistência à compressão, módulo de deformabilidade,
resistência ao cisalhamento, dilatação, condutividade, modo de ruptura, comportamento
tensão-deformação, etc., são fatores que podem explicar a formação de blocos nos maciços
rochosos. O mesmo destaca que as descontinuidades são potenciais limites de blocos.
Palmström (1995) afirma também que existem inúmeras maneiras de dimensionamento de
blocos num maciço rochoso. A seleção do método a ser utilizado em uma investigação
geotécnica dependerá da facilidade na observação do afloramento e seu fraturamento exposto,
do nível de qualidade dos dados coletados, do tipo e custo do levantamento de campo e da
experiência do geotécnico.
Estes métodos podem ser divididos nos seguintes grupos: (a) volumes determinados a partir
do espaçamento das descontinuidades; (b) medidos diretamente no campo ou em testemunhos
de sondagem, (c) métodos para definir volumes equivalentes, quando as descontinuidades não
delineiam blocos e (d) volume do bloco estimado a partir da contagem volumétrica das
descontinuidades.
Através do espaçamento das descontinuidades, o volume de um bloco determinado por três
famílias é dado pela Equação 2.1 (Palmström, 1995).

Vb













Onde:
1, 2 e 3 são ângulos entre as famílias de descontinuidades;
S1, S2 e S3 são espaçamentos entre as descontinuidades em cada família;
Vb0 é o volume para descontinuidades que se interceptam em ângulos retos.
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(2.1)

Para os blocos com mais de três famílias de descontinuidades o volume é determinado pelo
padrão recorrente em três famílias. Descontinuidades individuais ou aleatórias podem
influenciar ainda mais no tipo e na forma dos blocos.
Em medidas de campo, nos casos em que os blocos individuais podem ser observados em
superfície, o seu volume poderá ser diretamente calculado a partir da medição das dimensões
médias de blocos representativos previamente selecionados (ISRM, 1978). Através desses
dados pode se determinar a faixa de volumes dos blocos, onde parâmetros relacionados a
densidade ou frequência das descontinuidades em maciços rochosos, são significativos nessa
determinação.
No cálculo do volume do bloco em testemunhos de sondagem, a presença de muitas juntas
delineiam pequenos fragmentos. Nestes casos, em que as medições são trabalhosas e
demoradas, é muitas vezes, preferível aplicar um método mais simples como o RQD (Ávila,
2012).
Quando o RQD for o único dado disponível para o cálculo do volume de blocos em
testemunhos de sondagem, pode ser adotada, embora grosseiramente, uma correlação entre o
RQD e o Jv proposto por Palmström (1982), representado pela Equação 2.2 (Ávila, 2012).
Essa equação é mais representativa para o caso de blocos mais alongados e planos.

RQD

115

3,3Jv

(2.2)

Mais recentemente, Palmström (2005) estendeu sua análise incluindo blocos cúbicos de
diferentes tamanhos, chegando à correlação média entre o RQD e Jv, apresentada na Equação
2.3, sendo esta, considerada mais adequada que a correlação apresentada na Equação 2.2.

RQD

110

2,5Jv

(2.3)

Embora essa seja uma equação elaborada para ser aplicada quando não há testemunhos de
sondagens disponíveis, mas sim quando traços de descontinuidades são visíveis na superfície
do maciço exposto ou nas galerias de exploração, é difícil recomendar uma correlação melhor
do que esta para estimar o volume de blocos nesse caso.
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O contador volumétrico Jv, de acordo com Palmström (1995), equivale ao número de
descontinuidades em um volume unitário do maciço rochoso (Equação 2.4).

Jv

∑

(2.4)

Onde Si, corresponde ao espaçamento médio das descontinuidades da família i, em metros. A
Figura 2.6, exemplifica como é feito o cálculo do Jv.

Exemplo:
S1 = 0,1m
S2 = 0,5m
S3 = 2,0m
Jv = 1/S1 + 1/S2 + 1/S3
Jv = 1/0,1 + 1/0,5 + ½
Jv = 10 + 2 + 0,5
Jv = 12,5

Figura 2.7 - Exemplo de cálculo do contador volumétrico Jv (Geologia de engenharia, 2015).

Palmström (1995) esclarece que descontinuidades aleatórias também podem ser incluídas
neste cálculo. Por exemplo, numa superfície de 5 metros, o valor do contador volumétrico
pode ser expresso pela Equação 2.5.

Jv

∑

√

(2.5)

Onde Nr corresponde ao número de descontinuidades aleatórias e A corresponde a área da
janela de amostragem, em m2.
Nos casos em que ocorrem menos de três famílias de descontinuidades, muitas vezes é difícil
definir os blocos. No entanto, na maioria desses casos, descontinuidades aleatórias ou outros
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planos de fraqueza podem contribuir para que se definam estes blocos. Também, onde as
descontinuidades são irregulares pode ser difícil reconhecer o tamanho real e a forma dos
blocos individuais. Às vezes o tamanho do bloco e sua forma poderão ser determinados a
partir de algumas simplificações, onde um volume equivalente de blocos deve ser assumido.
Simplificações também podem ser necessárias para possibilitar a coleta de dados dentro de
uma quantidade razoável de trabalho (Palmström, 1995).
O volume do bloco equivalente pode ser estimado diretamente no campo a partir da
observação das descontinuidades. Onde há somente uma família, o volume do bloco
equivalente pode ser considerado semelhante à área do plano (L1²) da descontinuidade
multiplicado pelo espaçamento da descontinuidade (S1). (Equação 2.6).

Vb

L1 x S1

(2.6)

Para duas famílias de descontinuidades, o espaçamento das famílias (S1 e S2) e o
comprimento (L) das descontinuidades pode ser aplicado de acordo com a Equação 2.7.

Vb

S1 x S2 x L

(2.7)

O bloco equivalente também pode ser calculado através do fator de forma do bloco (β),
conforme indicado pela Equação 2.8.

Vb

β x Jv

(2.8)

β por sua vez, pode ser estimado pela Equação 2.9, onde Smax e Smin são os maiores e menores
espaçamentos entre as descontinuidades, respectivamente.

β
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7

(2.9)

A Equação 2.9 foi desenvolvida para três famílias de descontinuidades (Palmström, 1995).
Quando se tem menos de três famílias, a equação pode ser ajustada por um fator nj
representando a classificação de um conjunto de descontinuidades para caracterizar um fator
da forma do bloco equivalente. (Equação 2.10).
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β

20

7

20

21 x

(2.10)

Ou para tornar a equação mais precisa, de acordo com Palmström (1995), aplica-se a seguinte
condição: (Equação 2.11).

β

20

,

(2.11)

Onde os valores de nj são dados como:



nj = 3, para 3 ou mais famílias de descontinuidades;



nj = 2,5, para 2 famílias de descontinuidades + descontinuidades aleatórias;



nj = 2, para 2 famílias de descontinuidades;



nj = 1,5, para 1 família de descontinuidade + descontinuidades aleatórias;



nj = 1, para 1 família de descontinuidade somente.

Pelo fato de que ambos, a contagem volumétrica de descontinuidades (Jv) e o tamanho dos
blocos de um maciço rochoso variarem de acordo com o grau de fraturamento, existe uma
correlação entre eles (Palmström, 1982). Jv varia, no entanto, com o espaçamento das
descontinuidades, enquanto que o tamanho do bloco também depende do tipo de bloco, como
indicado na Figura 2.7. A Tabela 2.5 mostra a relação entre o Jv e o grau de fraturamento do
maciço rochoso de acordo com a proposta de Palmström (1995).
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Figu
ura 2.8 - Relaação entre o tamanho
t
do b
bloco e a conttagem voluméétrica (Jv) paara diversos formatos
f
de
bloocos (Palmstrröm, 1982).

Tabela 2.5
2 - Classificação para o volume dos blocos (modificado de Pallmström, 199
95).
T
Termo para deescontinuidad
des
(ou densidad
de das juntass)

Terrmo para dim
mensão
do bloco

Vo
olume do blooco (Vb)

Valores
V
de Jv

Sem descoontinuidades

Exxtremamente grande
g

> 200 m33

< 0,3

Muito poucoo descontínuo
o

Muito grand
de

10 - 200 m 3

Pouco deescontínuo

Grande

3

0,2 - 10 m

0,3 – 1
1–3

3

M
Moderadamennte descontínu
uo

Moderado

10 - 200 dm

3 – 10

Muito deescontínuo

Pequeno

0,2 - 10 dm
m3

10 – 30

Bastante descontínuo
d

Muito pequeno

10 - 200 cm
m3

30 – 100

Extremamente descontínuo
o

Extr
tremamente peequeno

< 10 cm
m33

> 100
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A contagem volumétrica de descontinuidades determinada a partir de três famílias que se
interceptam em ângulos retos, é expressa pela Equação 2.12.

Jv

(2.12)

Como S1 x S2 x S3 = Vb0, logo:

(2.13)
onde S1, S2, S3 são os espaçamentos das descontinuidades.
Utilizando Vb0 = Vb x senγ1 x senγ2 x senγ3 para outros ângulos de interseção, a seguinte
expressão pode ser utilizada (Equação 2.14):

Jv

(2.14)

Aplicando-se α2 = S2/S1, α3=S3/S1, considerando S3 > S2 > S1, e S13 = Vb0/ (α2 x α3), a
Equação 2.14 pode ser expressa sob a forma (Equação 2.15):

Jv

x
(2.15)

Vb

β x Jv

x

(2.16)

O tamanho de blocos é um indicador importante para a avaliação do maciço rochoso, porém
não é uma tarefa simples. Esta dimensão é determinada a partir do espaçamento e persistência
das descontinuidades, bem como pelo número de famílias que delineiam potenciais blocos
(ISRM, 1978). Em solos, a determinação do tamanho das partículas pode ser facilmente
obtida a partir de ensaios granulométricos. Em taludes rochosos, a dimensão dos blocos é
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estimada a partir da distribuição das descontinuidades, que por sua vez varia bastante nos
maciços.
Selmer-Olsen (1964) relata que o tamanho do bloco é resultado de um detalhado estado de
descontinuidades em um maciço rochoso composto principalmente de juntas pequenas e
moderadas. As dimensões dos blocos são determinadas pelos espaçamentos das
descontinuidades e pelo seu número de famílias. Descontinuidades individuais ou aleatórias e
possíveis outros planos de fraqueza podem influenciar ainda mais no tamanho e na forma dos
blocos de rocha. O impacto das obras de escavação também pode contribuir para a divisão de
um maciço rochoso em blocos.
Budetta (2004) propôs uma equação para o cálculo do tamanho ou dimensão do bloco (Db),
após o cálculo do volume do bloco (Vb). Seu resultado expressa em metros o tamanho do
bloco (Equação 2.17).

Db

√Vb

(2.17)

2.5 CLASSIFICAÇÃO GEOMECÂNICA DE MACIÇOS ROCHOSOS
As classificações geomecânicas para maciços rochosos surgiram devido à necessidade de,
durante as fases iniciais de um projeto de engenharia, se conhecer as características e
comportamento dos maciços com base em índices de qualidade proporcionando estimativas
das obras de contenção a se implementar, obtendo-se por métodos empíricos valores de
resistência e deformabilidade aproximados do maciço. Segundo Hoek (2007) estas
classificações revestem-se de grande benefício em fase de estudos preliminares, onde ainda é
escassa a informação do maciço rochoso. Pode-se afirmar que o objetivo da classificação dos
maciços rochosos é o processamento de informação sobre as propriedades do material rocha,
as características das descontinuidades e a geometria prevista para a escavação, de modo a
obter valores que ajudem à tomada de decisões (Priest, 1993).
Segundo Bieniawski (1973, 1976, 1978, 1989) os parâmetros a serem utilizados para
classificações geomecânicas devem ser obtidos a partir de observações e ensaios simples e
práticos para que a interpretação seja clara e facilmente utilizável por qualquer pessoa e
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devem ser relevantes para a caracterização do maciço rochoso. Como exemplo, na
classificação de Brown (1981), que correlaciona inspeções de campo com a resistência a
compressão uniaxial da rocha intacta recorrendo a técnicas expeditas, prescindindo de ensaios
laboratoriais (Tabela 2.6).
Tabela 2.6 – Estimativa da resistência à compressão uniaxial do material rochoso (Brown, 1981).

Grau

Descrição

Identificação de campo

Resistência
(MPa)

R0

Rocha extremamente
fraca

Marcada pela unha.

0,25-1,0

R1

Rocha muito fraca

Esmigalha-se sob o impacto do martelo de geólogo,
pode ser raspada por canivete.

1,0-5,0

R2

Rocha fraca

Pode ser raspada por canivete com dificuldade,
marcada pôr firme pancada c/ a ponta do martelo.

5,0-25

R3

Rocha com resistência
média

Não pode ser raspada por canivete, amostras podem
ser fraturadas com um único golpe do martelo.

25-50

R4

Rocha resistente

Amostras requerem mais de um golpe de martelo para
fraturar-se.

50-100

R5

Rocha muito
resistente

Amostras requerem muitos golpes de martelo para
fraturar-se.

100-250

R6

Rocha extremamente
resistente

Amostras podem somente ser lascadas com o martelo
de geólogo.
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Além deste método para a determinação da resistência à compressão uniaxial, o esclerômetro
de Schmidt, também conhecido como martelo de Schmidt, representa uma boa ferramenta
para essa análise. Esse aparelho inicialmente projetado para realizar medidas da resistência de
corpos de prova de concreto, teve seu uso posteriormente adaptado para o teste de rochas,
podendo fornecer um valor aproximado da resistência à compressão e do módulo de
elasticidade de rochas sãs (Fiori & Carmignani, 2001). Em rochas muito alteradas, o valor da
resistência pode apresentar incertezas.
O instrumento funciona no princípio de que uma mola é comprimida contra a superfície do
afloramento. Quando totalmente retraída, um peso é liberado e atinge um ponteiro, que por
sua vez, ao atingir a rocha rebate ou “ricocheteia”, e a altura do rebote é registrada em uma
escala graduada, fornecendo o número de rebote de Schmidt. A quantidade de rebotes é
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proporcional à dureza da rocha, sendo igual a zero para rochas muito macias e próximo de 60
para rochas muito duras (Poole & Farmer, 1980; Haramy & DeMarco, 1985).
O teste é muito simples e pode ser usado no campo para verificar a qualidade do maciço
rochoso exposto em fundações, túneis, pedreiras, etc. A superfície a ser testada deve estar
limpa, plana e não apresentar juntas ou fissuras, do contrário poderão ser obtidos valores
incorretos. O valor obtido pelo esclerômetro de Schmidt é correlacionável ao parâmetro de
resistência à compressão uniaxial pelo ábaco da Figura 2.8 (equação de Deere & Miller, 1966)
ou por fórmulas empíricas que serão mostradas a seguir. É recomendado efetuar vinte
medições em cada superfície ensaiada, podendo parar quando após dez medidas seguidas, não
se obter variações maiores que dois (02) (ISRM, 1978).

Figura 2.9 - Diagrama para indicar o valor da resistência à compressão das rochas em função de valores
do esclerômetro de Schmidt (Deere & Miller, 1966).

As equações da Tabela 2.7 foram desenvolvidas para relacionar o índice esclerométrico (HR –
Hammer Rebound) com a resistência à compressão uniaxial (σc). Algumas dessas equações
são para um tipo específico de litologia e outras podem ser usadas em vários tipos de rocha.
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Tabela 2.7 - Equações de correlação entre HR e σc. (σc em MPa ; ρ em g/cm³). (Ávila, 2012).

Equação
σc = 10(0,00014ρHR+31,6)
σc=6,9x10[1,348log(ρHR)+3,16]
σc = 12,74.e(0,185ρHR)
σc= 0,477.e[0,045(HR+3,5)+ρ]
σc = 2HR
σc = 0,4HR-3,6
σc = 0,994HR-0,386
σc = 0,88HR-12,11
σc = 702HR-11040 (psi)
HR = 0,2329σc-15,7244
σc = 1,31HR-2,52
σc = 0,0001HR3,2658
σc = 4,5x10-4(HRρ)2,46
ln(σc) = 0,067HR+0,792
σc = 6,97e(0,014ρHR)
σc = e(0,818+0,059HR)
σc = 2,75HR-36,84

Litologia
3 tipos de rocha
25 litologias
20 litologias
Carvão
Rochas sedimentares
20 litologias
10 litologias
Carvão
Arenito, siltito, calcário,
anidrito
33 litologias
Gabro, basalto
Marga
10 litologias
7 tipos de rocha
Várias rochas
Gypso
Rochas ígneas

Referência
Deere & Miller (1966)
Aufmuth (1973)
Beverly et al. (1979)
Kidybinski (1981)
Singh et al. (1983)
Shorey et al. (1984)
Haramy & DeMarco (1985)
Ghose & Chakraborti (1986)
O’Rourke (1989)
Sachpazis (1990)
Aggistalis (1996)
Gökçeoglu (1996)
Kahraman (1996)
Katz et al. (2000)
Kahraman (2001b)
Yilmaz & Sendir (2002)
Dinçer et al. (2004)

Fernandes (2000) refere que as classificações geomecânicas para maciços rochosos foram
propostas inicialmente para escavações subterrâneas, como são os casos das classificações de
Terzaghi (1946), Lauffer (1958), Deere et al.(1967) mas, diante da necessidade de se criarem
novas formas de classificação para diferentes intervenções, outros sistemas foram
desenvolvidos por autores mais recentes como Wickham et al. (1972), Bieniawski (1973),
Barton et al. (1974), Rocha (1976) e Romana (1985, 1993).
Das principais classificações geomecânicas elaboradas, as de Bieniawski (1989) e Romana
(1993) são as mais importantes para o presente trabalho, pois serviram de suporte para o
desenvolvimento de classificações aplicáveis a taludes rochosos. Classificações estas que são
bastante afetadas pelas descontinuidades e suas características intrínsecas, realçando a sua
importância no comportamento dos maciços face às solicitações que lhe são impostas pelas
obras. Na verdade, e tal como referido por Oliveira (1980), são estas estruturas os principais
condicionantes das propriedades dos maciços rochosos, conferindo-lhes um comportamento
em termos geomecânicos muito diferente do conferido pelo material rocha.
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2.5.1 Classificação RMR
O índice de qualidade de maciços rochosos, denominado de RMR (“Rock Mass Rating”) foi
proposto por Bieniawski (1973), com base em estudos desenvolvidos através da informação
retirada de um vasto número de obras subterrâneas, tendo sido refinado ao longo do tempo
pela análise de um crescente número de casos práticos.
Esta classificação baseia-se em seis parâmetros, a cada um dos quais são atribuídos pesos, e
que Bieniawski (1989) considerou serem os que melhor descrevem o comportamento do
maciço rochoso.
Os parâmetros utilizados encontram-se mencionados abaixo, com os respetivos pesos
relativos atribuídos:


Resistência à compressão uniaxial da rocha intacta; 0 - 15



RQD “Rock Quality Designation”; 0 - 20



Espaçamento das descontinuidades; 0 - 20



Condições das descontinuidades; 0 - 30



Condições de água; 0 - 15



Orientação das descontinuidades; 0 – (-50).

O RQD é expresso em termos percentuais e corresponde a um índice de recuperação
modificado. Priest & Hudson (1976) deduziram a Equação 2.18, sob a hipótese de que as
distâncias entre as fraturas seguem uma distribuição exponencial.

RQD

100e

,

0,1λ

1

(2.18)

Sendo λa frequência das descontinuidades ao longo de uma scanline, ou linha de observação
(descontinuidades por metro).
Palmström (2005) também sugere a relação RQD = 110 – 2,5Jv para maciços rochosos,
descrita através da Equação 2.3.
A Tabela 2.8 permite determinar os pesos médios relativos dos cinco primeiros parâmetros.
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Tabela 2.8 - Classificação geomecânica – RMR básico (Bieniawski, 1989).

Parâmetros

Coeficientes

Resistência à
Compressão
Uniaxial (MPa)

> 250

100 – 250

50 – 100

25 – 50

Peso RMR

15

12

7

4

RQD (%)

90 – 100

75 – 90

50 – 75

Peso RMR

20

17

13

8

3

Espaçamento
das
descontinuidades

>2m

0,6 – 2 m

200 – 600
mm

60 – 200 mm

< 60 mm

Peso RMR

20

15

10

8

5

25 – 50

5 – 25 1 – 5

2

1

<1

0

< 25

Superfícies
Superfície
Superfícies
Superfícies muito
ligeiramente
ligeiramente
lisas ou
rugosas, não
rugosas.
rugosas.
preenchimento Preenchimento > 5 mm
Condição das
contínuas. Sem
Abertura
Abertura
< 5mm ou
ou aberturas contínuas
descontinuidades abertura. Paredes <1mm. Paredes <1mm Paredes
aberturas
> 5 mm
não
ligeiramente
muito
contínuas com
intemperizadas
intemperizadas intemperizadas
1-5 mm

Peso RMR

30

Presença de água
Completamente
nas
seco
descontinuidades
Peso RMR

15

25

20

10

0

Úmido

Molhado

Gotejamento

Fluxo contínuo

10

7

4

0

Quando existir uma descrição mais detalhada das “condições das descontinuidades” deve ser
utilizada a Tabela 2.9, onde a soma dos parâmetros referidos dá o valor a ser adotado para a
condição das descontinuidades. Caso não exista essa descrição, deverá ser escolhida a
descrição da Tabela 2.8 mais próxima da realidade.
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Tabela 2.9 - Classificação da condição das descontinuidades - RMR (Bieniawski, 1989).

Parâmetros

Coeficientes

Persistência (m)

<1

1–3

3 – 10

10 – 20

> 20

Peso RMR

6

4

2

1

0

Abertura (mm)

Nenhuma

< 0,1

0,1 – 1,0

1–5

>5

Peso RMR

6

5

4

1

0

Rugosidade

Muito rugoso

Rugoso

Ligeiramente
Rugoso

Liso

Espelhada

Peso RMR

6

5

3

1

0

Preenchimento

Nenhum

Preenchimento
duro < 5 mm

Preenchimento
duro > 5 mm

Preenchimento
mole < 5 mm

Preenchimento mole > 5
mm

Peso RMR

6

4

2

2

0

Estado de
alteração

São ou não
intemperizado

Pouco alterado

Moderadamente
alterado

Muito alterado

Extremamente alterado ou
decomposto

Peso RMR

6

5

3

1

0

O sexto parâmetro “orientação das descontinuidades” acima referido corresponde a um fator
de ajuste ao somatório dos pesos dos cinco parâmetros, designado de RMR básico. Esse
parâmetro refere-se à relação entre o sentido da escavação e a orientação das descontinuidades
que compartimentam o maciço e, ao aplicá-lo, obtém-se um RMR ajustado ou corrigido
(Tabela 2.10).
Tabela 2.10 - Fatores de correção diante as orientações das descontinuidades, para escavação em
diferentes tipos de obras geotécnicas (Bieniawski, 1989).

Orientação das
Obras ou
Muito
Muito
Favorável Razoável Desfavorável
descontinuidades empreendimento favorável
Desfavorável

Ajuste RMR

Túneis

0

-2

-5

-10

-12

Fundações

0

-2

-7

-15

-25

Taludes

0

-5

-25

-50

-

Através da atribuição de pesos relativos em função das medidas obtidas em campo para cada
parâmetro e somando-os, obtém-se o valor do índice RMR que varia de 0 a 100, enquadrando
o maciço rochoso numa das cinco classes propostas por Bieniawski, que se encontram
discriminadas na Tabela 2.11, onde são dadas também algumas correlações com valores
estimados de resistência ao cisalhamento do maciço rochoso.
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Tabela 2.11 - Classes de maciços - RMR (Bieniawski, 1989).

Valor do RMR

100 – 81

80 – 61

60 – 41

40 – 21

< 21

Classe

I

II

Descrição

Maciço rochoso
muito boa
qualidade

Maciço
rochoso boa
qualidade

III
Maciço
rochoso de
qualidade
razoável

IV
Maciço
rochoso de
fraca
qualidade

V
Maciço
rochoso de
muito fraca
qualidade

> 45

35 – 45

25 – 35

15 – 25

< 15

> 400

300 - 400

200 - 300

100 - 200

< 100

Ângulo de
atrito do
maciço (o)
Coesão do
maciço (kPa)

2.5.2 Classificação SMR
Apesar do índice RMR ser largamente utilizado na caracterização de maciços rochosos tendo
em vista escavações subterrâneas, vários autores recorreram à classificação de Bieniawski
para realizarem essa caracterização aplicada a taludes. Orr (1992 in Romana et al., 2003)
propôs diferentes relações entre o valor do RMR e o ângulo limite de estabilidade dos taludes.
Steffen (1976 in, op. cit.) estudou 35 taludes e concluiu existir uma correlação estatística entre
esses dois parâmetros. Mais tarde, Robertson (1988 in, op. cit.) estabeleceu as seguintes
correlações dos valores RMR:
a) RMR > 40: a estabilidade do talude é dependente da orientação e da resistência ao
cisalhamento das descontinuidades;
b) RMR < 30: a ruptura dá-se ao longo de todo o maciço.
Na versão de 1976 do RMR de Bieniawski, foram incorporados pelo autor valores de ajuste
com base nas orientações das descontinuidades, sendo que um erro na determinação desse
ajuste poderia influenciar muito os resultados finais, tornando difícil e arbitrária a
classificação do talude (Romana et al., 2003). Portanto, cedo se notou que os resultados
obtidos na avaliação das condições de estabilidade de taludes naturais ou de escavação através
das classificações desenvolvidas para túneis não eram satisfatórios.
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Para ultrapassar estas dificuldades, e mantendo como objetivo a classificação de maciços
rochosos para taludes, Romana (1993) propôs o índice SMR (“Slope Mass Rating”). Partindo
do índice RMR básico (Bieniawski, 1989), aquele autor corrigiu-o recorrendo a quatro fatores
de ajuste (F1 a F4) relacionados com as diferenças de direção e inclinação entre as
descontinuidades e a face do talude, com o modo de ruptura e com os métodos de escavação
utilizados, a saber:

SMR

RMR

F1 x F2 x F3

F4

(2.19)

Caracteriza-se a seguir os valores dos fatores de ajuste (F1 a F4):
F1 - Corresponde ao ângulo entre a direção da descontinuidade e a direção da face do talude,
e é avaliado com base na expressão empírica:

F1

1

sen | αj

αs |

(2.20)

Em que αj e αs representam respetivamente a direção da descontinuidade ou direção da
interseção das descontinuidades no caso de cunha, e a direção do talude. Este fator varia
dentro do intervalo compreendido entre 0 e 1; 0,15, se essas direções forem paralelas entre si,
valor mínimo admitido pelo autor mesmo que se obtenha da Equação 2.20 um resultado
inferior.
F2 - Pode ser considerado como uma medida de resistência ao cisalhamento da
descontinuidade que, na ruptura planar, depende do ângulo de inclinação das
descontinuidades. Em relação à ruptura por tombamento o valor deste fator é unitário. Pode
ser determinado pela expressão:

F2

tg βj

(2.21)

Onde βj é o ângulo de inclinação da descontinuidade. O valor deste parâmetro está confinado
a 1,00, para descontinuidades com mergulho igual ou superior a 45°, até 0,15 para
descontinuidades de inclinação inferior a 20°.

33

F3 - Avalia a relação entre os ângulos de inclinação das descontinuidades e do talude (βj e
βs). Os valores de ajuste tabelados por Bieniawski (1989) para o caso de taludes (Tabela 2.10)
foram alvo de revisão. No caso de ruptura planar, F3 representa a possibilidade das
descontinuidades aflorarem no talude. Essa possibilidade é classificada de razoável se a
inclinação da família de descontinuidades é igual à do talude, o que permite assumir o
afloramento de apenas algumas descontinuidades. Se o ângulo de face do talude é superior em
10° ao das descontinuidades, criam-se condições estruturais muito desfavoráveis. Se pelo
contrário a inclinação da descontinuidade for superior em 10º à do talude, essas condições
tornam-se muito favoráveis. Varia de 0 a -60.
F4 - Estabelecido de forma empírica, seus valores são tabelados em função das condições de
desmonte, isto é, se é um talude natural (+15), for sujeito a pré-corte (presplitting, +10), a
detonação com efeito suavizado por micro retardos (smooth blasting, +8), as condições de
detonação (ou escavação mecânica) adequadas (+0) ou inadequadas (-8).
Na opinião de Gripp (1992 in Nonato 2002), o valor de F4 = 0 para escavação mecânica é
questionável, pois este é o mesmo valor atribuído ao desmonte normal por explosivos. Na
prática de engenharia, a escavação mecânica assegura melhores condições de estabilidade dos
terrenos, que o desmonte por explosivos.
A classificação SMR encontra-se resumida na Tabela 2.12 onde se encontram os ajustes e os
valores que F1, F2, F3 e F4 devem assumir.
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Tabela 2.12 - Resumo da classificação SMR (Romana, 1993).

Fatores de ajustamento
Muito
para descontinuidades
Favorável Razoável
favorável
(F1,F2,F3,F4)

Desfavorável Muito desfavorável

Ruptura planar
|αj- αs|
Ruptura por tombamento
|αj- αs-180|
Relação F1
Valor de F1
|βj|
Relação F2
Valor de
F2

Ruptura planar

>30°

30°-20°

20°-10°

10°-5°

<5°

F1 = (1 – sen |αj-αs|)2
0,15
<20°

0,4
20°-30°

0,7
30°-35°

0,85
35°-45°

1
>45°

F2 = tg2βj
0,15

0,4

0,7

0,85

1

0°

0° a -10°

< -10°

Tombamento

1

Ruptura planar
βj- βs

>10°

10°- 0°

Tombamento
βj+βs

<110°

110°-120°

>120°

--

--

Valor de F3

0

-6

-25

-50

-60

Talude
natural

Pré-corte

Smooth
blasting

Detonações
adequadas ou
desmonte
mecânico

Detonações
inadequadas

15

10

8

0

-8

F3

Fator de ajuste para o
método de desmonte, F4

αj = Direção da descontinuidade; αs = Direção do talude; βj = inclinação da descontinuidade; βs =
inclinação do talude

É importante destacar o fato da classificação não se referir à ruptura por cunha, devendo-se
obter, nesses casos, o índice SMR para cada uma das famílias de descontinuidades. O valor do
índice SMR mais desfavorável, obtido para tais famílias, deverá ser adotado para o talude
(Tomas et al., 2007).
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No caso de rochas facilmente intemperizáveis, devem ser obtidos dois índices distintos: um
para a situação inicial de rocha sã, como tal classificada na altura em que se procede à
escavação, e outro para a situação futura, de rocha previsivelmente intemperizada
(Romana, 1993).
O mesmo autor propôs uma classificação que indica a necessidade ou não de obras
estabilização baseada no histórico de várias obras, dependendo apenas do valor do índice
SMR obtido (Tabela 2.13).
Tabela 2.13 - Caracterização das classes de SMR (Romana, 1993).

Classes

SMR

Descrição

Estabilidade

Ruptura

Contenção

I

81 – 100

Excelente

Totalmente
estável

Nenhuma

Nenhuma

II

61 - 80

Bom

Estável

Alguns
blocos

Ocasional

Pequenas
planares ou
muitas por
cunha

Sistemática

III

41 - 60

Razoável

Parcialmente
estável

IV

21 - 40

Fraco

Instável

Planar ou
grandes por
cunha

Corretiva

V

0 - 20

Muito fraco

Totalmente
instável

Grandes
planares ou
circulares

Reescavar

Esta classificação foi profundamente estudada por diversos autores comparando os valores de
SMR calculados com situações reais, de modo a validar os resultados obtidos (Fontinhas,
2012).
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2.6 PARÂMETROS GEOMÉTRICOS E DE TRAFEGABILIDADE EM RODOVIAS
Gomes (2009) apresentou as características geométricas e de trafegabilidade das rodovias,
propostas por Pierson et al. (1990) e adaptadas a situações brasileiras , sendo esses parâmetros
relacionados a seguir.
2.6.1 Volume médio diário (VMD)
O volume médio diário (VMD) representa o número médio de veículos que percorre uma
seção ou trecho de uma rodovia por dia (DNIT, 2006). O VMD é obtido a partir de pesquisas
de tráfego, podendo o tráfego ser projetado para outros períodos (anos) em função do
crescimento econômico dos municípios.
A projeção do tráfego através da análise das séries históricas se baseia em extrapolação de
tendências e apresenta como principal limitação o fato de isolar a evolução do tráfego, não
considerando a influência de outras variáveis intervenientes. Três procedimentos são comuns
nesses casos: a utilização de curvas representando uma progressão aritmética, uma progressão
geométrica ou exponencial e de curvas do tipo logístico. Normalmente, utiliza-se a variação
exponencial (Equação 2.22), por ser a mais provável para períodos curtos ou de média
duração (DNIT, 2006).

V

V

1

a

(2.22)

onde:
Vn = volume de tráfego no ano “n”;
V0 = volume de tráfego no ano base;
a = razão da progressão geométrica (taxa de crescimento anual, geralmente expressa em
percentagem);
n = número de anos decorridos após o ano base.
A experiência mostra que o tráfego costuma crescer a taxas de crescimento anuais de variação
relativamente lenta. Ultimamente tem sido comum adotar, à falta de informações de variáveis
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socioeconômicas, uma taxa de crescimento anual de 3%, próxima da taxa de crescimento
econômico do país como um todo, o que resulta em uma função exponencial.
2.6.2 Classificação técnica rodoviária
De acordo com observações feitas no estudo de classificação funcional de rodovias, a rigor,
cada trecho de rodovia deveria ter características técnicas definidas para atender: volume e
composição do tráfego, velocidade, natureza e frequência dos acessos a propriedades
lindeiras, jurisdição, relevo do terreno, etc. (DNER, 1999).
Seria impraticável adotar essa filosofia a nível nacional, bem como existe a conveniência de
eliminar o fator surpresa para o usuário, que deve encontrar uniformidade nas rodovias com
funções semelhantes.
Como consequência, para fins de projeto, os trechos integrantes da rede rodoviária nacional
são agrupados em cinco classes, numeradas de 0 a IV, correspondendo os menores números a
características técnicas mais exigentes (DNER, 1999). A Tabela 2.14 apresenta um resumo
dos critérios preliminares para a determinação das classes de projetos rodoviários.

Tabela 2.14 - Classes de projeto e critérios de classificação técnica (DNER, 1999).

Classe de projeto

Características

Critérios de classificação

0

Via expressa

Decisão administrativa

IA

Pista dupla

Rodovia com grande demanda
de tráfego, mas sofre redução
devido à frequência de acessos.

IB

Pista simples

VMD > 1400

II

Pista simples

VMD 700 - 1400

III

Pista simples

VMD 300 - 700

IV A

Pista simples

VMD 50 - 200

IV B

Pista simples

VMD < 50
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2.6.3 Velocidade diretriz
A velocidade diretriz é um dos principais elementos a condicionar o projeto rodoviário.
Traduz a intensidade do deslocamento dos veículos (elemento dinâmico), cujo atendimento
constitui a finalidade precípua da rodovia (elemento estático). A velocidade tem participação
na determinação da maioria das características técnicas da rodovia (DNER, 1999).
Para fins de projeto, representa a maior velocidade com que determinado trecho pode ser
percorrido em condições adequadas de segurança, mesmo com o pavimento molhado, sem a
influência do tráfego. A Tabela 2.15 resume os valores das velocidades diretrizes a serem
adotadas para diferentes classes de projeto (DNER, 1999).
Tabela 2.15 - Velocidades diretrizes em função da classe de projeto e do relevo (DNER, 1999).

Velocidades diretrizes para projeto (km/h)
Classe de projeto
Classe 0
Classe I
Classe II
Classe III
Classe IV

Relevo
Ondulado
100
80
70
60
60 - 40

Plano
120
100
100
80
80 - 60

Montanhoso
80
60
50
40
40 - 30

2.6.4 Distância de visibilidade

As distâncias de visibilidade traduzem os padrões de visibilidade a serem proporcionados ao
motorista, de modo que ele possa sempre tomar a tempo as decisões necessárias à sua
segurança. Esses padrões dependem diretamente das características geométricas da rodovia,
das condições da superfície de rolamento, das condições de tempo (chuva ou sol), do
comportamento do motorista médio e das características do veículo (freios, suspensão, pneus,
etc) representativas de condições desfavoráveis médias (DNER, 1999).
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As distâncias de visibilidade básicas consideradas para o projeto rodoviário são as distâncias
de visibilidade de parada, as de tomada de decisão e as de ultrapassagem, sendo apenas a
primeira de caráter obrigatório, e os demais valores recomendados (DNER, 1999).
A distância de visibilidade de parada é a que permite ao motorista, cuja vista se acha à altura
de 1,10 m da pista, parar o veículo antes de alcançar um obstáculo com 0,15 m de altura. A
extensão da via à frente que o condutor deve poder enxergar antes de iniciar uma
ultrapassagem em uma via de duas faixas e mão dupla, para assegurar a bem sucedida
conclusão da manobra e a não interferência com veículos se aproximando em sentido oposto é
denominada distância de visibilidade de ultrapassagem. Distância de visibilidade de tomada
de decisão é a distância necessária para que um motorista tome consciência de uma situação
potencialmente perigosa, inesperada ou difícil de perceber, avalie o problema encontrado,
selecione o caminho a seguir e empregue a velocidade adequada para realizar a manobra com
eficiência e segurança (DNER, 1999).
Os valores das distâncias de visibilidade de parada são calculados através da fórmula geral
indicada na Equação 2.23 (DNER, 1999):

D

0,7V

(2.23)

Onde:
D = distância de visibilidade de parada, em metros;
V = velocidade diretriz ou velocidade média de viagem, em km/h;
f = coeficiente de atrito entre pneu e pavimento molhado no caso de frenagem;
i = medida do greide, (positivo no sentido ascendente e negativo no sentido descendente).
Os valores recomendados para os coeficientes de atrito de velocidade diretriz em um traçado
encontram-se indicados na Tabela 2.16.
Tabela 2.16 - Valores para coeficientes de atrito, de acordo com a velocidade diretriz (DNER,1999).

Parâmetros
Vel. diretriz
(km/h)
f

Valores de f para velocidade diretriz
30
0,40

40
0,37

50
0,35

60
0,33

70
0,31
40

80
0,30

90
0,29

100
0,28

110
0,28

120
0,27

2.7 SISTEMA DE CLASSIFICAÇÃO RHRS EM RODOVIAS
O primeiro inventário de áreas problemáticas quanto às quedas e proposição de
hierarquização de taludes foi desenvolvido por Brawner & Wyllie (1975). A partir deste
trabalho, classificações de taludes rochosos rodoviários surgiram com o intuito de auxiliar a
gestão de áreas críticas nas estradas. Num trabalho posterior, Wyllie (1987) propôs um
procedimento mais criterioso para a determinação de taludes rochosos problemáticos ao
especificar categorias que foram pontuadas exponencialmente, de acordo com a qualidade dos
maciços.
No início da década de 90, baseado nos trabalhos antecedentes, um sistema de classificação
de taludes rochosos voltado para rodovias foi desenvolvido por Pierson et al. (1990).
Denominado “Rockfall Hazard Rating System” (RHRS). O método implantado no Estado de
Oregon (EUA) mostrou-se uma importante ferramenta de análise e prevenção do problema de
queda de blocos nas estradas. Este sistema proporcionou inovação significativa ao
incrementar os processos de identificação, avaliação e remediação dos maciços
potencialmente instáveis.
O método RHRS avalia o grau de exposição da rodovia quanto a este risco utilizando
importantes parâmetros que controlam o problema nos cortes em maciços rochosos. Os
parâmetros estudados são: a altura do talude, a efetividade da área de captação, risco médio ao
veículo, a porcentagem da distância de visibilidade de tomada de decisão, a largura do
pavimento, as características geológico-estruturais do maciço, a dimensão dos blocos, o clima
e o histórico de quedas. A Tabela 2.17 apresenta um quadro contendo o resumo deste sistema.
O sistema é uma ferramenta de gestão para a determinação rápida de taludes rochosos que
oferecem perigo aos usuários. As nove categorias do RHRS são enquadradas em quatro
pontuações distintas, sendo permitidas interpolações entre as categorias. O critério de
pontuação aumenta exponencialmente de 3 a 81, possibilitando a distinção de taludes mais
problemáticos ou perigosos. As encostas que possuem as maiores pontuações de acordo com
o critério necessitam de prioridade na remediação.
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Tabela 2.17 - Categorias e pontuações do sistema RHRS (Pierson & Van Vickle, 1993).

Categoria
Altura do talude
Efetividade da área de
captação
Risco médio ao veículo
Porcentagem da
distância de
visibilidade

Classe 1
Classe 2

Característica geológica

Largura da rodovia
Condição
estrutural

3 pontos
7,5 m
Boa captura
25% do tempo

Critérios e pontuação
9 pontos
27 pontos
15,0 m
22,5 m
Captura
Captura
moderada
limitada
50% do tempo

75% do tempo

60%
80%
100%
Distância de
Distância de
Distância de
visibilidade
visibilidade
visibilidade
limitada
moderada
adequada
13,2 m
10,8 m
8,4 m
Fraturas
Fraturas
Fraturas
descontínuas,
descontínuas,
descontínuas,
com orientação com orientação com orientação
adversa
aleatória
favorável

81 pontos
30 m
Sem captura
100% do
tempo
40%
Distância de
visibilidade
muito limitada
6,0 m
Fraturas
contínuas, com
orientação
adversa
Preenchimento
argiloso ou
polido
Maiores
feições de
erosão
diferencial

Atrito nas
descontinuidades

Rugoso,
irregular

Ondulado

Planar

Condição
estrutural

Poucas feições
de erosão
diferencial

Feições de
erosão
diferencial
ocasionais

Muitas feições
de erosão
diferencial

Pequena
diferença

Diferença
moderada

Grande
diferença

Extrema
diferença

0,30 m
2,3 m3

0,60 m
4,6 m3

0,90 m
6,9 m3

1,20 m
9,2 m3

Diferença
nas taxas de
erosão
Tamanho do bloco
Volume de queda /
evento

Clima e presença de
água no talude

Baixa a
moderada
precipitação,
sem a presença
de neve, sem
água no talude

Histórico de queda

Poucas quedas

Moderada
Alta
precipitação ou
precipitação ou
curto período
longo período
de neve ou
de neve ou
baixa presença
água no talude
de água no
contínua
talude
Quedas
ocasionais

Muitas quedas

Alta
precipitação e
longo período
de neve ou água
no talude
contínua e
longo período
de neve
Quedas
constantes

Quanto mais baixa a pontuação menor a chance de ruptura. No final somam-se as pontuações
atribuídas e, caso esta seja inferior a 300, considera-se a chance baixa e com isso, também a
prioridade de atuação. No caso de ser superior a 500 o perigo de queda é elevado e devem ser
tomadas medidas de caráter urgente (Pierson & Van Vickle, 1993; Hoek, 2007).
O Departamento de Transito do Estado de Nova York (NYSDOT, 1996) também adotou o
sistema de Oregon, porém, modificado, para avaliar o provável perigo existente em cada
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talude. Três fatores principais foram considerados para análise sendo eles, Fatores Geológicos
(GF), Fatores de Seção rodoviária (SF), e Fatores de Exposição Humana (HEF). Esses fatores
foram coletivamente multiplicados para estabelecer o Perigo Relativo Total (TRR) para cada
talude (NYSDOT, 1996).
O Fator Geológico considera dois tipos de taludes separadamente: cristalino e sedimentar.
Encostas cristalinas são classificadas com base na direção e mergulho das descontinuidades.
Encostas sedimentares são classificadas com base no mergulho das camadas de sedimentos e
outras descontinuidades, além do tipo de corte presente e sua taxa de erosão. (NYSDOT,
1996). Os Fatores Geológicos também incluem o tamanho do bloco susceptível a queda, o
atrito ao longo das descontinuidades, a presença de água ou gelo, frequência de queda de
blocos, e as condições do talude acima do corte de estrada (NYSDOT, 1996).
O Fator de Seção rodoviária considera a probabilidade de rochas caídas chegarem à estrada.
Este parâmetro é obtido pela comparação direta com os critérios de projeto da valeta de
captação de Ritchie, conforme indicado na Equação 2.24. (NYSDOT, 1996; Ritchie, 1963;
NYSDOT, 2003). A Figura 2.10 mostra como exemplo, o design de projeto de uma valeta de
captação relativa a um talude de 80 pés ( 24m), com ângulo de face  76°. Para esse talude,
uma área de captação de 25 pés de largura ( 7,6m) e geometria plana, possui em torno de
60% de capacidade de retenção de blocos. Com uma geometria angular de 9° e 14° essa
mesma área de captação apresenta 80% e 95% de capacidade de retenção de blocos,
respectivamente.

SF

(2.24)

Onde:
RW é a largura ideal da área de captação (Ritchie, 1963);
RD é a profundidade ideal da área de captação (Ritchie, 1963);
DD é a profundidade real da área de captação;
DW é a largura real da área de captação.
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Figura 2.10 – Design
n de projeto d
de valeta de captação
c
de Ritche.
R
(Piersoon et al., 2001).

O Faator de Expoosição Hum
mana é utilizzado para an
nalisar a pro
obabilidade de acidentee de trânsitoo
caso ocorra quedda de bloco
os. Esta clas sificação é baseada no comprimennto do talud
de, distânciaa
de vvisibilidade e tomada de decisãoo, número de vias, volume
v
méédio diário,, limite dee
veloccidade, e distância de visibilidade
v
e parada do
o automóvel (NYSDOT
T, 1996).
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Além disso, autoridades de Nova York atribuíram um parâmetro de Redução de Perigo (RR)
para taludes, se forem empregadas medidas de mitigação. Para os vários tipos de mitigações,
são atribuídos valores distintos de RR. Uma vez que o método é utilizado para um talude, o
Perigo Relativo Total (TRR) é reduzido por este valor RR, resultando em um valor de Perigo
Residual. (Perigo Residual = TRR – RR).
Este método de Redução do Perigo permite que o Departamento de Transito estabeleça a
relação de custos e benefícios para várias técnicas de mitigação em um talude (NYSDOT,
1996; Hadjin, 2002).
Hopkins et al. (2003) criaram um banco de dados dos taludes rochosos potencialmente
perigosos em Kentucky (EUA). Baseado no método RHRS (Pierson et al., 1990), milhares de
taludes rochosos foram investigados e cadastrados. Além de seções com perigo de queda de
blocos, segmentos rodoviários com problemas de escorregamentos foram diagnosticados a
partir do banco de dados geotécnico e melhorias (estabilização) foram orçadas através de
planejamentos anuais.
Budetta (2004) baseou-se no método RHRS (Pierson et al., 1990) ao avaliar a queda de
blocos em rodovias italianas. O autor modificou as categorias “efetividade da área de
captação”, “característica geológica”, “tamanho do bloco”, “clima e presença de água no
talude” e “histórico de queda”, adaptando-as ao contexto geológico e rodoviário do País. A
principal modificação proposta por Budetta (2004) foi a incorporação do SMR (Romana,
1985) na avaliação geológica dos maciços rochosos.
No Brasil, Gomes (2009), analogamente a Budetta (2004), adaptou o sistema de classificação
RHRS ao contexto das rodovias do estado do Espírito Santo. As Tabelas 2.18 e 2.19
apresentam as funções exponenciais para o cálculo de pontuação no método RHRS
modificado por Budetta (2004) e adaptado por Gomes (2009).
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Tabela 2.18 - Funções exponenciais para os cálculos de pontuação RHRS modificado (Budetta, 2004).
Onde y corresponde ao valor da pontuação RHRS modificada.

Categoria

Equação
H /7.5

y=3
y=3 RMV/25
y=3(120−%D) /20
y=3(27.5−Lr) /6
y=380/SMR
y=3Db /0.3
y=3Vfall /2.3
y=3Pan/300
y=31+ (0.334·Ffall)

Altura do talude (H)
Risco médio ao veículo (RMV)
Distância de visibilidade (D)
Largura da rodovia (Lr)
Característica geológica (SMR)
Tamanho do bloco (Db)
Volume de queda de blocos por evento (Vfall)
Precipitação anual (Pan)
Frequência de queda de blocos (Ffall)

Tabela 2.19 - Funções exponenciais para os cálculos de pontuação RHRS adaptado (Gomes, 2009).

Parâmetros

Símbolo

Equação

Altura do Talude (H)
Efetividade da Área de
Captação
Risco ao Veículo (RV)
Porcentagem da Distância de
Visibilidade (DV)
Largura do Pavimento (LP)
Dimensão do Bloco (Db)
Condição Climática (P)
Característica Geológicogeotécnica (SMR)

IAT

IAT = e0,1831H

IAC

-

IRV

IRV =e0,0439RV

IDV

IDV =243e-0,0439DV

ILP
IDB
ICC

ILP =1262,7e-0,4578LP
IDB =e3,662Db
ICC =0,0048e0,0054P

ICG

ICG=19683e-0,11SMR

Rose (2005) explica que a implantação do RHRS é baseada em seis passos:
a) Inventário dos taludes rochosos e criação de um banco de dados georreferenciado;
b) Avaliação preliminar do perigo potencial de queda de blocos;
c) Avaliação detalhada dos locais de maior potencial de queda de blocos;
d) Elaboração de projetos básicos e estimativas de custos das medidas de remediação;
e) Execução dos projetos;
f) Revisão anual e incremento do banco de dados.
De forma apenas qualitativa, o sistema RHRS é melhor aplicável para regiões cujas estruturas
litológicas variam bastante, como em rodovias paulistas ou mineiras, por exemplo, (Gomes &
Sobreira, 2008).
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Diversos outros autores também se destacam por trabalhos realizados envolvendo perigo de
queda de blocos em rodovias e ferrovias mundialmente. A Tabela 2.20 apresenta alguns dos
sistemas de classificação e hierarquização de taludes rochosos, existentes em diversos países.
Tabela 2.20 - Sistemas de avaliação de risco (gestão de riscos de queda de blocos) utilizados
mundialmente.

Nome
Rockfall Hazard Rating System
Unstable Slope Managment
System
Rockfall Hazard Rating System
Modified
CN Rockfall Hazard Rating
Assesment
Rock Slope Hazard Index
New Priority Classification
System
Rockfall Hazard Rating System
Modified
Rockfall Hazard Index/Vector
Rockfall Hazard Rating System
Modified
Rockfall Hazard Rating System
modificado
Highway Rock Slope
Management Program
Rockfall Hazard Rating System
Modified
Rockfall hazard mapping
Rockfall Hazard Rating System
Modified
Falling Rock Hazard Index
Tennessee Rockfall
Management System
CDOT Rockfall Simulation
Program
Rock Mass Classification For
Rock Falls
UDOT Rockfall Hazard Rating
System
Rockfall Hazard Rating System
Modified

Local
Oregon
(EUA)
Washington
(EUA)
Ontario
(Canada)
British Columbia
(Canadá)
Escócia
Hong Kong
(China)
New Hampshire
(EUA)
Lecco
(Itália)
New York
(EUA)
North Carolina
(EUA)
Kentucky
(EUA)
Idaho
(EUA)
Valais
(Suíça)
Napole (Itália)
Hawaii (EUA)
Tennessee
(EUA)
Colorado
(EUA)
Missouri
(EUA)
Utah
(EUA)
Vermont
(EUA)
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Referências
Pierson et al (1990); Pierson
& Van Vickle (1993)
Ho & Norton (1991)
Franklin & Senior (1997)
Abbott et al (1998)
McMillan & Matheson
(1998)
Wong (1998)
Fish & Lane (2002)
Crosta & Agliardi (2002)
Hadjin (2002)
Kuhne (2002)
Hopkins et al (2003)
Miller (2003)
Baillifard et al (2003)
Budetta (2004)
Singh (2004)
Rose (2005)
Gates et al (2005)
Maerz et al (2005)
Pack et al (2006)
Eliassen & Springston
(2007)

Pantelidis (2011) destaca que cada categoria indicada nos diferentes tipos de sistemas de
avaliação de taludes em rodovias, tem seu devido grau de importância e esta, não deve ser
suprimida. A Tabela 2.21, apresenta um resumo das principais bibliografias utilizadas nesta
dissertação, indicando os temas propostos, tópicos ou contribuições de cada tema e fontes /
referências dos autores.
Tabela 2.21 - Resumo das principais bibliografias.

Temas

Movimentos de massa

Tópicos ou contribuições
Fatores deflagradores
Tipos de movimentos em
encostas
Principais causas

Mecanismos de ruptura
em taludes rochosos
Movimentação e queda de
blocos

Cálculo do volume e
tamanho de blocos

Augusto Filho (1992)
U.S. Geological Survey
(2004)

Tipos de Ruptura

Hoek & Londe (1974)

Engenharia rodoviária
Fatores deflagradores
Trajetória de queda de blocos
Área de captação de blocos
Métodos diversos para o
cálculo do volume
Tamanho do bloco
Resistência à compressão
uniaxial

Carvalho (1991)
Hoek (2007)

Esclerômetro de Schmidt

Classificação Geomecânica de
maciços rochosos
RQD

Classificação RMR
Classificação SMR
Resumo dos parâmetros
Volume médio diário (VMD)
Parâmetros Geométricos e de Classificação técnica
trafegabilidade em rodovias rodoviária
Velocidade diretriz
Distância de visibilidade
Classificação RHRS em
rodovias

Fontes / Referências
Varnes (1978)

Categoria e pontuações
Adaptação do método RHRS
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Ritchie (1963)
Palmström (1995)
Budetta (2004)
Brown (1981)
Deere & Miller (1966)
ISRM (1978)
Priest & Hudson (1976)
Palmström (1982)
Bieniawski (1989)
Romana (1993)
Gomes (2009)
DNIT (2006)
DNER (1999)
Pierson & Van Vickle
(1993)
Budetta (2004)
Gomes (2009)

CAPÍTULO 3
ASPECTOS DA BR – 356 / RODOVIA DOS INCONFIDENTES

3.1 LOCALIZAÇÃO

A BR – 356 é uma rodovia federal diagonal (no sentido crescente de noroeste a sudeste) com
seu ponto inicial situado na cidade de Belo Horizonte, capital mineira e seu ponto final na
cidade de São João da Barra, região norte fluminense do Rio de Janeiro, totalizando 472,9 km
de extensão. (Sistema viário 1, 2015).
A partir do km 28, passa a se chamar Rodovia dos Inconfidentes em 80 km de extensão,
passando pelos municípios de Itabirito, Ouro Preto e Mariana.
A área de estudo ficou concentrada entre os municípios de Ouro Preto e Itabirito, sendo
percorrido e analisado um total de 49,4 km. Neste trecho, foram escolhidos e avaliados 8
(oito) taludes, sendo estes denominados e numerados de T01 a T08, no sentido de Ouro Preto
a Itabirito. A Figura 3.1, indica a localização geográfica da área de estudo, destacando os
locais onde os taludes estão localizados.
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Figu
ura 3.1 - Locaalização geog
gráfica da áreea de estudo na
n BR - 356, com destaquue para a loca
alização dos
taludes (T
T01 na extrem
ma direita em
m Ouro Preto
o e T08 na exttrema esquerrda em Itabirrito).

3.2 A
ASPÉCTOS
S GEOLÓGICOS REG
GIONAIS

Regionalmente, a área de estudo
e
inserre-se no con
ntexto do Quadrilátero
Q
o Ferrífero, uma regiãoo
do Pré-Cambriaano brasileirro de aproxximadamentte 7.000 km
m2 na porção
ão central do
o estado dee
Minaas Gerais, geologicam
g
ente importtante, devid
do a suas riquezas
r
min
inerais, prin
ncipalmentee
ouro, ferro e maanganês.
As uunidades litooestratigráfficas que coompõem o Quadriláterro Ferríferoo são: o Em
mbasamentoo
Cristtalino, consstituído por Complexoss Metamórfficos de rocchas gnáisssicas polideeformadas e
subordinadamennte por Graanitos, Grannodioritos, Anfibolitos
A
e intrusõess máfica a ultramáficaa
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(Herz, 1970), o Supergrupo Rio das Velhas, formado por rochas metavulcânicas e
metassedimentares, sendo as metavulcânicas representadas pelos Serpentinitos, Anfibolitos,
Metabasaltos, entre outras, (Ladeira, 1980) e as metassedimentares formadas por Quartzitos,
Xistos, Filitos, etc. (Dorr, 1969), o Supergrupo Minas, composto principalmente por
Quartzitos, Xistos, Filitos, Itabiritos, Dolomitos e Conglomerados (Simmons & Maxwell,
1961) e o Grupo Itacolomi representado basicamente por Quartzitos, Quartzitos
conglomeráticos, lentes de Conglomerado com seixos de Itabirito e Filitos (Dorr 1969).
Localmente são observadas bacias terciárias como Fonseca e Gandarela. A Figura 3.2
apresenta um mapa geológico do Quadrilátero Ferrífero.

Figura 3.2 - Mapa geológico do Quadrilátero Ferrífero (Modificado de Alkmim & Marshak, 1998).
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3.3 ASPECTOS GEOLÓGICOS LOCAIS

A Rodovia dos Inconfidentes passa por diversas unidades geológicas, apresentando no trevo
de acesso a cidade de Ouro Preto no km 90 + 600, uma predominância de Filitos e Quartzitos
da Formação Cercadinho. A partir desse ponto, seguindo em direção a Itabirito, a estrada
também corta os Xistos, Filitos e Quartzitos do Grupo Itacolomi, o Itabirito do Grupo Itabira,
Filitos, Quartzitos e Dolomitos da Formação Fêcho do Funil, Canga e capeamento limonítico
e Itabiritos da Formação Cauê, até as proximidades do viaduto do funil. Próximo a este ponto
(km 80 aproximadamente), observa-se o contato geológico entre o Quartzito do Grupo Caraça
pertencente ao Supergrupo Minas, com o Xisto do Grupo Nova Lima, Supergrupo Rio das
Velhas.
No Km 79 + 350, a rodovia entra no Complexo Bação, composto por rochas graníticas,
Gnaisse, Migmatito e Xisto, além de diques de Basalto e Diabásio. Dentro desse complexo ela
passa por Cachoeira do Campo, Amarantina e entra no Município de Itabirito até as
proximidades do km 51, início da subida da Serra da Santa, também chamada de Serra de
Itabirito.
Do início da subida Serra até o último ponto investigado no km 43 + 800, ocorrem
basicamente os Xistos do Supergrupo Rio das Velhas, Grupo Nova Lima. A Figura 3.3
apresenta o mapa geológico onde a rodovia está inserida, bem como os pontos estudados ao
longo de seu traçado.
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Figura 3.3 - Mapa geológico com os pontos estudados ao longo da BR - 356.
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3.4 CONDIÇOES CLIMÁTICAS DA ÁREA DE ESTUDO

De acordo com Guimarães et al. (2010), o estado de Minas Gerais possui 12 (doze) áreas
homogêneas de precipitação, com classes que variam de 800 mm a 1850 mm de precipitação
média anual.
Os municípios de Ouro Preto e Itabirito pertencem cada um, a uma classe de precipitação
distinta, ambas com média de início da estação chuvosa no mês de outubro, seu pico no mês
de Janeiro e fim da estação chuvosa no mês de abril. Em Ouro Preto, a precipitação média
anual é de 1307 mm e Itabirito, apresenta precipitação média anual de 1420 mm.
Sá Junior (2009) classificou de acordo com a classificação climática de Köppen-Geiger, o
município de Ouro Preto como Cwa (clima temperado húmido com Inverno seco e verão
quente) e o município de Itabirito como Cwb (clima temperado húmido com Inverno seco e
verão temperado). A Tabela 3.1 apresenta um resumo das características climáticas das
regiões onde os estudos foram realizados.
Tabela 3.1 - Caracterização climática da região estudada (Sá Junior, 2009).

Município base

Ouro Preto

Itabirito

Precipitação média
Classes de
anual (mm)
precipitação (mm)
1300 a 1400

1400 a 1500

Classes climáticas

1307

Cwa ‐ Clima temperado
húmido
com Inverno seco e verão
quente

1420

Cwb ‐ Clima temperado
húmido
com Inverno seco e verão
temperado

3.5 ASPECTOS GERAIS DAS ÁREAS INVESTIGADAS
A seguir, são apresentadas as descrições gerais dos 8 (oito) pontos investigados ao longo do
trecho analisado da BR – 365 / Rodovia dos Inconfidentes.
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3.5.1 Talude T01
O Talude T01 localiza-se no município de Ouro Preto, nas coordenadas E: 650509 / N:
7746801 (WGS 84), km 89 + 500 da pista que segue no sentido de Ouro Preto a Itabirito. O
talude analisado é constituído de um filito prateado medianamente alterado e fraturado. Seu
plano de foliação é favorável a rupturas em direção ao corpo estradal e no seu topo, observase a formação de pequenos blocos e locais onde os mesmos já se desprenderam do talude. A
Figura 3.4 apresenta uma visão geral deste segmento e a Figura 3.5 apresenta o talude
estudado.

Figura 3.4 - Vista geral da região estudada, destacando o talude T01.
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Figura 3.5 - Vista do talude T01.

3.5.2 Talude T02

O Talude T02 localiza-se no município de Ouro Preto, nas coordenadas E: 645415 / N:
7745944 (WGS 84), km 84 + 100 da pista que segue no sentido de Ouro Preto a Itabirito. A
região é representada por um maciço rochoso onde ocorre o contato entre o filito, dolomito e
quartzito.
O maciço apresenta altura elevada, encontra-se pouco alterado e medianamente fraturado,
com famílias de descontinuidades indicando mergulho médio a alto, favorável à direção da
pista. Apesar de parte do talude estar um pouco afastada da pista, blocos maiores podem se
formar e alcançar a mesma. A Figura 3.6 apresenta um bloco que se desprendeu do maciço e
quase alcançou a pista. As Figuras 3.7 e 3.8 apresentam respectivamente, uma visão geral
deste segmento e parte do talude estudado.
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Figura 3.6 - Bloco desprendido do talude T02.
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Figura 3.7 - Vista geral da região estudada, destacando o talude T02.

Figura 3.8 - Vista de parte do talude T02.
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3.5.3 Talude T03
O Talude T03 localiza-se no município de Ouro Preto, bem próximo ao viaduto do Funil, nas
coordenadas E: 643433 / N: 7746342 (WGS 84), km 81 + 500 da pista que vai no sentido de
Ouro Preto a Itabirito. A região é representada por um maciço rochoso onde ocorre o contato
entre o xisto e o dolomito.
O maciço fica bem próximo da pista, apresentando altura extremamente elevada, verticalidade
bem acentuada e grau mediano de alteração e fraturamento. Pequenos blocos tendem a se
formar a meia altura e sua área de captação é restrita. Em vários locais é possível perceber a
ocorrência de percolação de água. A Figura 3.9 apresenta uma visão geral deste segmento e a
Figura 3.10 apresenta o talude estudado.

Figura 3.9 - Vista geral da região estudada, destacando o talude T03.
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Figura 3.10 - Vista do talude T03.

3.5.4 Talude T04
O Talude T04 localiza-se em Cachoeira do Campo, distrito de Ouro Preto, nas coordenadas E:
637931 / N: 7750178 (WGS 84), km 72 + 400 da pista que vai no sentido de Itabirito a Ouro
Preto. O talude analisado é um quartzito pouco alterado e muito fraturado. Este talude
apresenta famílias de descontinuidades com alta persistência e formação de blocos nas regiões
de base, meia encosta e topo, além de pontos onde ocorre percolação de água. A Figura 3.11
apresenta uma visão geral deste segmento e a Figura 3.12 apresenta o talude estudado.
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Figura 3.11 - Vista geral da região estudada, destacando o talude T04.

Figura 3.12 - Vista do talude T04.
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3.5.5 Talude T05

O Talude T05 localiza-se em Amarantina, distrito de Ouro Preto, nas coordenadas E: 636533 /
N: 7752070 (WGS 84), km 69 + 450 da pista que segue no sentido de Ouro Preto a Itabirito.
O talude analisado é constituído de um gnaisse medianamente alterado e muito fraturado. Este
talude encontra-se verticalizado e bem próximo à pista, apresentando formação de pequenos
blocos através de famílias de descontinuidades e juntas aleatórias, sendo também observada
pouca área de captação. A Figura 3.13 apresenta uma visão geral deste segmento e a Figura
3.14 apresenta o talude estudado.

Figura 3.13 - Vista geral da região estudada, destacando o talude T05.
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Figura 3.14 - Vista do talude T05.

3.5.6 Talude T06
O Talude T06 localiza-se no município de Itabirito, nas coordenadas E: 626522 / N: 7759825
(WGS 84), km 55 + 300 da pista que segue no sentido de Itabirito a Belo Horizonte. O talude
analisado é constituído de um migmatito medianamente alterado e muito fraturado. Este
talude apresenta alta persistência das descontinuidades, locais onde pequenos blocos já se
desprenderam, blocos se formando no topo e regiões de percolação de água. A Figura 3.15
apresenta uma visão geral deste segmento e a Figura 3.16 apresenta o talude estudado.
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Figura 3.15 -Vista geral da região estudada, destacando o talude T06.

Figura 3.16 - Vista do talude T06.
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3.5.7 Talude T07

O Talude T07 localiza-se no município de Itabirito, nas coordenadas E: 625593 / N: 7762145
(WGS 84), km 52 + 500 da pista que vai no sentido de Itabirito a Belo Horizonte. O talude
analisado é constituído de um gnaisse medianamente alterado e fraturado.
Este talude é bem extenso e elevado, verticalizado, com formação de blocos no topo e
algumas irregularidades que podem aumentar o alcance de blocos no caso de queda. Em
alguns locais, possui razoável área de captação, mas em outros, essa área é menos expressiva.
A Figura 3.17 indica que a região é constantemente afetada por queda de blocos. As Figuras
3.18 e 3.19 apresentam respectivamente, uma visão geral deste segmento e parte do talude
estudado.

Figura 3.17 - Blocos depositados na base do talude.
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Figura 3.18 - Vista geral da região estudada, destacando o talude T07.

Figura 3.19 - Vista do talude T07.
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3.5.8 Talude T08

O Talude T08 localiza-se no município de Itabirito, nas coordenadas E: 621104 / N: 7765380
(WGS 84), km 43 + 800 da pista que vai no sentido de Belo Horizonte a Itabirito. O talude
analisado é constituído de um xisto medianamente alterado e fraturado.
Este talude é bem extenso e elevado, verticalizado, com blocos formados no topo,
apresentando uma família de descontinuidade paralela a face do talude, com mergulho
favorável à direção da pista. Em alguns locais, possui razoável área de captação, mas em
outros, essa área é menos expressiva. A Figura 3.20 apresenta blocos formados no topo e
indica que a região é afetada por queda de blocos. As Figuras 3.21 e 3.22 apresentam
respectivamente, uma visão geral deste segmento e parte do talude estudado.

Figura 3.20 - Blocos no topo e na base do talude T08.
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Figura 3.21 - Vista geral da região estudada, destacando o talude T08.

Figura 3.22 - Vista do talude T08.
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CAPÍTULO 4
METODOLOGIA

A metodologia do trabalho se baseou nos levantamentos geológico-geotécnicos de taludes
rochosos, bem como nos levantamentos geométricos e de trafegabilidade da rodovia, visando
a classificação dos trechos problemáticos.
Para isso foram adotadas as seguintes etapas:
1 Coleta e análise de dados existentes (Pesquisa bibliográfica sobre os principais
conceitos que definem o tema proposto);
2 Definição dos pontos a serem estudados e investigações de campo;
3 Aplicação e adequação do método de avaliação RHRS aos taludes da BR - 356;
4 Análises globais dos resultados, envolvendo a identificação de trechos para
proposições de medidas mitigadoras, com possíveis intervenções.
A primeira fase da dissertação abordou os principais conceitos que direcionaram toda a
pesquisa. Na segunda etapa, foram definidos os pontos a serem analisados ao longo do corpo
estradal e realizadas investigações de campo, abordando aspectos geológico – geotécnicos dos
taludes, bem como levantamentos geométricos e de trafegabilidade de cada trecho.
Na terceira fase, foi aplicado o método de avaliação RHRS aos taludes da BR – 356 e nesta
etapa, buscou-se adequar este método as condições encontradas ao longo de todos os
segmentos, sendo estas condições, as mais próximas à realidade das rodovias mineiras.
A quarta etapa, envolve a análise global dos resultados, onde foi possível elaborar uma
proposta para avaliação de taludes rochosos nas rodovias de Minas Gerais, bem como propor
medidas mitigadoras de situações críticas em cada trecho estudado. Além disso, também foi
possível propor um plano de atuação prioritária, de acordo com os valores obtidos no sistema
de avaliação de taludes.
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4.1 COLETA E ANÁLISE DE DADOS EXISTENTES

A coleta e análise dos dados teve como base inicial o tema proposto, sendo realizadas
pesquisas bibliográficas sobre os conceitos que abordam as disciplinas de Geologia de
Engenharia e Mecânica das Rochas, esta com ênfase no estudo de taludes de corte ao longo de
um dado segmento.
Seguindo esse conceito, foram abordados estudos de movimentos de massa / deslizamentos,
indicando tipos de movimentos, tipos de materiais e suas características, além dos fatores
deflagradores de movimentos de encosta e as principais causas dos movimentos de massa.
Por conseguinte, pelo fato do tema tratar de estudos relacionados à avaliação de maciços
rochosos, foram apresentados os principais mecanismos de instabilidade e rupturas
recorrentes nos mesmos, com cada item descrito e detalhado de acordo com cada uma de suas
peculiaridades.
As condições relacionadas à queda de blocos abordaram o trabalho de diversos autores, como
Carvalho (1991) que teve seus trabalhos voltados à engenharia rodoviária, Hoek (2007) que
indica diversos mecanismos que podem ocasionar queda de blocos, Ritchie (1963) que
estudou diversos fatores que influenciam a trajetória de um bloco rochoso e Gomes (2009)
que adaptou o sistema de classificação RHRS a realidade dos taludes encontrados em
rodovias capixabas.
Em se tratando de superfícies que geralmente apresentam descontinuidades, os taludes
rochosos podem formar blocos de diversos tipos e tamanhos, sendo por isso, também
apresentados, parâmetros para o cálculo e dimensionamento de seu tamanho e volume nos
mais variados tipos de caso.
Como sempre importantes no estudo e na avaliação de taludes rochosos, as classificações
geomecânicas de maciços também foram abordadas, especificamente, a classificação RMR de
Bieniawski, muito utilizada em escavações subterrâneas e a classificação SMR de Romana,
obtida através da classificação RMR, indicada para avaliação das condições de estabilidade de
taludes naturais e taludes de corte.
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Seguindo a linha de pesquisa, parâmetros geométricos e de trafegabilidade em rodovias
também foram levantados, sendo estes de extrema importância para completar o sistema de
avaliação RHRS, desenvolvido por Pierson & Van Vickle (1993) com base em diversos
estudos anteriores, focados na classificação e hierarquização de taludes rochosos rodoviários
com problemas de queda de blocos.

4.2 ATIVIDADES DE CAMPO
4.2.1 Definição dos pontos a serem analisados

Os pontos foram definidos através da observação inicial dos taludes, percorrendo-se um
trecho que teve início no trevo de acesso a Ouro Preto, km 90 + 600, coordenadas E: 652394 /
N: 7746292 (WGS 84) até o posto da Polícia Militar Rodoviária em Itabirito, situado na altura
no km 41, coordenadas E: 618911 / N: 7766894 (WGS 84). Ao longo desse trajeto, foram
escolhidos 8 (oito) taludes que foram denominados e numerados de T01 a T08, conforme
especificado no Capítulo 3 (Aspectos gerais da BR – 356 / Rodovia dos Inconfidentes). Os
taludes foram escolhidos visando a maior variabilidade litológica possível, onde foram
observadas suas condições estruturais para a formação de potenciais blocos, bem como sua
distribuição geométrica ao longo de cada segmento observado.

4.2.2 Levantamentos geológico–geotécnicos dos taludes escolhidos ao longo da BR–356

Para fins de caracterização de cada talude através de um modelo estrutural, foi realizada uma
análise geral dos maciços rochosos, obtendo-se as principais estruturas geológicas presentes.
Com isso, equipamentos como o martelo de geólogo, bússola Brunton equipada com
clinômetro, trena e esclerômetro de Schmidt foram utilizados na coleta desses dados. A Figura
4.1 mostra alguns desses equipamentos usados em campo.
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Figura 4.1 - Utilização de equipamentos no levantamento geológico - geotécnico dos taludes.

No estudo e avaliação dos maciços rochosos, foram medidas as atitudes de suas
descontinuidades, de acordo com os parâmetros indicados nas classificações geomecânicas de
Bieniawski (1973, 1989) e Romana (1985, 1993), sendo também utilizados ISRM (1978) e
Palmström (1995). Nesta análise, foi feito o levantamento das características das famílias de
descontinuidades em cada talude, identificando-se as feições que poderiam ocasionar
instabilidade nos mesmos.
Os parâmetros utilizados na caracterização das descontinuidades foram: condições das
descontinuidades (persistência, abertura, rugosidade, preenchimento e grau de alteração),
resistência à compressão uniaxial, RQD, espaçamento, presença de água e tamanho dos
blocos.
Os parâmetros que envolvem as condições das descontinuidades foram quantificados através
da média das grandezas analisadas. Já o parâmetro relacionado à orientação das
descontinuidades não foi considerado na classificação RMR, conforme propõe Romana
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(1993) em seu modelo SMR. Neste caso, as atitudes das descontinuidades e dos taludes foram
registradas para a aplicação do SMR.
Os valores de resistência à compressão uniaxial foram obtidos com a utilização do
esclerômetro de Schmidt, de acordo com as recomendações de ISRM (1978), que recomenda
efetuar vinte medições em cada superfície ensaiada, podendo parar quando após dez medidas
seguidas, não se obter variações maiores que dois (02) unidades de Schmidt. Com a obtenção
do índice esclerométrico HR (Hammer Rebound), o mesmo foi relacionado à Equação 4.1 de
Katz et al. (2000), que pode ser usada no cálculo da resistência à compressão uniaxial de
diversos tipos de litologias. Dentre as equações apresentadas na Tabela 2.7, essa foi a que
apresentou os melhores resultados de acordo com as observações de campo.

ln σc

0,067HR

0,792

(4.1)

Para a designação da qualidade da rocha (RQD), foi utilizada a proposta de Priest & Hudson
(1976) e a de Palmström (2005). Nesse sentido, os taludes apresentaram condições favoráveis
para se determinar o número de descontinuidades em um determinado comprimento L,
justificando assim o uso da equação de Priest & Hudson, que forneceu melhores resultados
que a de Palmström. A Tabela 4.1 apresenta os valores de RQD obtidos pela proposta de
Priest & Hudson (1976) e Palmström (2005). Já o espaçamento das descontinuidades foi
mensurado considerando as médias para cada família de descontinuidade de cada talude.
A presença de água foi observada através da humidade natural encontrada em alguns taludes,
através da presença rastros de percolação ao longo da face e nas fraturas, e através de
superfícies de oxidação formadas ao longo das descontinuidades.
O volume dos blocos foi calculado através da observação em campo de blocos individuais em
superfície nos lugares em que foi possível realizar essa análise. Nos demais locais, seu
volume foi determinado a partir do espaçamento e comprimento das descontinuidades
observadas em cada talude. Calculado o volume, seu tamanho foi determinado pela Equação
(2.17), proposta por Budetta (2004).
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Tabela 4.1 - Valores do RQD obtidos pela proposta de Priest & Hudson (1976) e Palmström (2005).

Talude
T01
T02
T03
T04
T05
T06
T07
T08

RQD % (Priest & Hudson, 1976)
RQD = 100e‐0,1λ(0,1λ + 1)

48,80
83,82
89,43
99,53
95,52
98,93
97,46
99,28

RQD % (Palmström, 2005)
RQD = 110 – 2,5Jv

67,08
92,08
96,25
100
100
100
100
100

4.2.3 Levantamentos geométricos e de trafegabilidade dos pontos ao longo da BR-356
Para fins de caracterização dos parâmetros geométricos e de trafegabilidade da rodovia, foram
obtidas medidas da largura do pavimento, da altura e comprimento do talude ao longo do
trecho analisado, do tráfego de veículos (VMD), da distância de visibilidade, da área de
captação e da rampa longitudinal à extensão do talude (também chamado greide ou
declividade).
Com o auxílio da trena, foi medida a largura do pavimento, o comprimento do talude, a
distância real de visibilidade, as dimensões da área de captação e o comprimento longitudinal
de cada segmento. Com o auxílio do clinômetro e altímetro de GPS, foram medidos ângulos
para o cálculo da altura do talude e do greide longitudinal, através de relações
trigonométricas.
O tráfego de veículos ou VMD (Volume Médio Diário) foi obtido a partir das informações
contidas no relatório de Volume Médio Diário Anual de Tráfego do DER-MG (2008),
atualizado para os anos seguintes através da Equação 2.22, sendo ela a mais provável para
indicar a projeção do tráfego em períodos curtos ou de média duração (DNIT, 2006). A
Tabela 4.1 apresenta o valor do VMD encontrado no ano de 2008 e o mesmo atualizado para
o ano de 2015.
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Tabela 4.2 - Valores do VMD em 2008 e o mesmo atualizado para 2015.

BR‐356
Rodovia dos Inconfidentes

VMD (2008)

VMD (2015)

6459

* 24528

* Valor obtido através da Equação (2.22) Vn = V0 (1+a)n, considerando o valor de "a" crescendo a
uma taxa de 3% ao ano até 2015 (DNIT, 2006).

4.3 APLICAÇÃO DO SISTEMA RHRS
Após a devida coleta de dados, foi realizada a aplicação do sistema de avaliação RHRS, de
acordo com a metodologia utilizada pelos departamentos de estradas dos Estados Unidos e
por países desenvolvidos. Trabalhos como o de Ritchie (1963), Pierson et al. (1990, 1993),
Budetta (2004) e Gomes (2009), serviram de base para este tipo de avaliação.
Com isso, 8 (oito) parâmetros foram abordados dentro do sistema RHRS. São eles:


altura do talude (AT);



efetividade da área de captação (EAC);



risco médio ao veículo (RMV);



porcentagem de distância de visibilidade (DV);



largura da pista (LP);



característica geológica (CG);



tamanho do bloco ou dimensão do bloco (Db);



condições climáticas (CCLIM);

Cada um desses parâmetros recebeu uma pontuação, sendo a mínima de 3 e a máxima de 81
pontos, variando exponencialmente conforme a proposta de Pierson & Van Vickle (1993),
realçando assim os segmentos em que as intervenções devem ser prioritárias. Nesse sentido,
quanto menor for o valor encontrado, melhores são as condições de segurança nas estradas. O
parâmetro relacionado ao histórico ou frequência de quedas não foi relacionado, devido à falta
de dados para esse tipo de avaliação.
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4.4 ANÁLISE DOS RESULTADOS

A partir da análise e pontuação de cada um dos 8 (oito) parâmetros do sistema RHRS, cada
talude recebeu um valor final, indicado como Fator de queda de bloco (FQB). Esse valor final
corresponde ao somatório dos parâmetros de cada talude, e serviu como base para proposição
de intervenções mitigadoras em cada setor analisado. Quanto maior o valor de FQB, maiores
serão os riscos apresentados em cada segmento.
Tendo isso, uma proposta para avaliação dos taludes rochosos nas rodovias de Minas Gerais
foi apresentada, considerando as condições tipicamente encontradas na região, levando-se em
conta os fatores geológico-geotécnicos dos taludes bem como as condições de tráfego e
geométricas da BR-356 / Rodovia dos Inconfidentes.
Além disso, foram propostas medidas prioritárias de mitigação dos pontos críticos e um plano
de atuação prioritária com base nos valores do sistema de avaliação de taludes. Esses dados
podem vir a ser utilizados de forma mais abrangente, dependendo dos valores apresentados
pelo FQB, sendo este, correspondente à pontuação do sistema de avaliação de taludes.
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CAPÍTULO 5
APLICAÇÃO DO SISTEMA DE AVALIAÇÃO RHRS AOS TALUDES DA BR – 356 /
RODOVIA DOS INCONFIDENTES

A aplicação do sistema de avaliação RHRS aos taludes da BR – 356 / Rodovia dos
Inconfidentes, teve como base principal, o trabalho inicialmente desenvolvido por Pierson et
al (1990) e as propostas de modificações do método de outros autores. No Brasil, o trabalho
de Gomes (2009) serviu como balizamento chave para a consolidação estrutural de todo
contexto apresentado.
Na aplicação deste método, cada parâmetro analisado recebeu um determinado valor, sendo
este variando de 3 (situação mais favorável) a 81 (situação mais adversa). Ao todo, 8 (oito)
parâmetros foram avaliados em cada talude e seus somatórios, indicaram o fator de queda de
bloco (FQB), que representa a possibilidade de queda de blocos em cada seção estudada. A
Equação 5.1 demonstra como o FQB foi calculado para cada talude.

F

F

F

F

F

F

F

F

F

(5.1)

Onde:
FAT = Fator que corresponde ao parâmetro de altura do talude;
FEAC = Fator que corresponde ao parâmetro de efetividade da área de captação;
FRMV = Fator que corresponde ao parâmetro de risco médio ao veículo;
FDV = Fator que corresponde ao parâmetro de porcentagem de distância de visibilidade;
FLP = Fator que corresponde ao parâmetro de largura da pista;
FCG = Fator que corresponde ao parâmetro de características geológicas;
FDB = Fator que corresponde ao parâmetro de tamanho ou dimensão do bloco;
FCCLIM = Fator que corresponde ao parâmetro de condições climáticas.
A seguir, uma breve descrição de cada parâmetro é apresentada. O valor de cada parâmetro
corresponde a uma determinada pontuação, que varia de acordo com as condições encontradas
ao longo de todo o segmento.
77

5.1 ALTURA DO TALUDE
Este item caracteriza a altura vertical do talude, indicada pela diferença de cota entre sua
crista e seu pé, conforme exemplificado na Figura 5.1.

Figura 5.1 - Altura do talude

Em taludes de altura elevada, os processos de ruptura podem estar controlados por
descontinuidades individuais, persistentes e pelas condições gerais do maciço rochoso, com a
formação de blocos individualizados ou a ocorrência de ruptura global pela rocha, ou mesmo
uma ruptura combinada envolvendo a rocha e as descontinuidades.
A pontuação relativa a este parâmetro é diretamente proporcional ao seu tamanho, pois quanto
maior a altura do talude, maior será a energia potencial da queda de um bloco e
consequentemente, maior será o risco. Caso ocorra queda de blocos em taludes naturais acima
do de corte, soma-se essa altura adicional.
A altura média dos taludes pode ser calculada através da proposta de Pierson e van Vickle
(1993), com auxílio de trena e clinômetro, a partir da relação trigonométrica entre o ângulo
formado pelo ponto de observação e a superfície do talude, conforme ilustrado na Figura 5.2 e
indicado na Equação 5.2.
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Figura 5.2 - Medida da altura com o auxílio do clinômetro.

AT

x tgα

AO

(5.2)

Onde:
x é a distância em metros do ponto de medição;
α é o ângulo medido pelo clinômetro;
AO é a altura de observação do clinômetro.
O fator correspondente a esta categoria (FAT) foi obtido conforme proposto na Tabela 5.1, que
apresenta a variação do FAT em função da altura do talude e Figura 5.3, que apresenta o
gráfico da equação exponencial que os correlacionam.

Tabela 5.1 - Variação do fator FAT em função da altura do talude (AT).

Altura do talude
(AT)
FAT

7,0 m

14,0 m

21,0 m

28,0 m

3 pontos

9 pontos

27 pontos

81 pontos
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90
80
70

AT
FAT = e0,1569AT

60
50

Série1

40

Exponencial

30
20
10
0

Figgura 5.3 - Grráfico da equa
ação exponen
ncial que corrrelaciona a alltura do taludde (AT) com o fator de
aaltura do talude (FAT).

5.2 E
EFETIVIDA
ADE DA ÁR
REA DE CA
APTAÇÃO
O
A áreea de captaçção ou reten
nção de bloocos é defin
nida como a área entre o bordo do
o pavimentoo
e a bbase do taluude de cortee, podendo esta coincid
dir com a valeta
v
de prroteção de pé
p de corte..
Sua ffunção relaacionada à queda
q
de bloocos é de im
mpedir que os mesmoss atinjam o pavimentoo
de uuma rodovia (Ritchie, 1963). Allém disso, essa estruttura ajuda significativ
vamente naa
drenaagem superrficial (Gom
mes et al., 2012). A Figura 5.4 ilustra um
m exemplo de área dee
captaação.

Figu
ura 5.4 - Área
a de captaçãoo de blocos (m
modificado dee PIERSON eet al, 2001).
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Para se estimar a efetividade de uma área de captação, alguns fatores devem ser considerados,
tais como:
1. Altura e ângulo de inclinação de talude;
2. Largura, profundidade e forma da valeta;
3. Estimativa do tamanho do bloco e quantidade de queda;
4. Impacto das feições irregulares do corte durante a queda.
No caso das feições irregulares na face do talude de corte, suas superfícies podem lançar
blocos rochosos para pontos além da área de captação dimensionada, sugerindo assim que
este item seja analisado com cautela no projeto de dimensionamento da área de captação.
Para a pontuação do fator que corresponde a este parâmetro (FEAC), não foi utilizada equação
exponencial correspondente, sendo ele pontuado de acordo com a proposta de Budetta (2004),
que modificou a avaliação inicialmente proposta por Pierson & Van Vickle (1993), quando
incrementou os aspectos pioneiros de Ritchie (1963).
Desse modo, de acordo com o ábaco de Ritchie (1963), a largura e a profundidade da área de
captação, são definidas em função da altura e o ângulo de inclinação do talude. Esses itens
foram analisados e pontuados de acordo com os critérios e definições a seguir:


3 pontos: Boa captura. Toda ou praticamente toda a queda de bloco é retida na área de
captação. Projetada em conformidade com o ábaco de Ritchie. Presença de estruturas
de proteção ou barreiras.



9 pontos: Captura moderada. Quedas de blocos ocasionalmente alcançam a rodovia.
Projetada em conformidade com o ábaco de Ritchie.



27 pontos: Captura limitada. Quedas podem alcançar a rodovia com maior frequência.
Estrutura não projetada de acordo com o ábaco de Ritchie.



81 pontos: Sem captura. Inexistência ou ineficiência total da área de captação. Toda ou
praticamente toda a queda de blocos alcança a rodovia.
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5.3 RISCO MÉDIO AO VEÍCULO

O risco médio ao veículo (RMV) mede a porcentagem de tempo que o veículo permanece na
zona de risco de queda de blocos (Pierson & Van Vickle, 1993). A porcentagem é obtida
através da Equação 5.3.

RMV

(5.3)

Onde:
VH é volume horário de tráfego registrado em 1 (uma) hora. (N° de carros / hora, registrado
normalmente em horário de pico);
CC é o comprimento do corte (km);
VD é a velocidade diretriz (limite de velocidade da estrada, indicado em km/h).
A taxa de 100% significa que em média, pode ocorrer a presença de um carro dentro de todo o
setor de risco, em todos os horários, sendo então necessária, uma delimitação adequada dos
locais onde possa ocorrer queda de blocos. Em locais com alto VH ou taludes de grande
extensão, valores maiores que 100% poderão ocorrer, significando que a qualquer momento
mais de um carro estará presente no trecho analisado.
O fator correspondente a este parâmetro (FRMV) foi obtido conforme proposto na Tabela 5.2,
similar a do sistema RHRS. Esta tabela apresenta a variação do FRMV em função do risco
médio ao veículo. A Figura 5.5 apresenta o gráfico da equação exponencial que os
correlacionam.
Tabela 5.2 - Variação do fator FRMV em função do risco médio ao veículo (RMV).

Risco médio ao
veículo (RMV)
FRMV

25%

50%

75%

100%

3 pontos

9 pontos

27 pontos

81 pontos
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80
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FRMV = e4,3944RMVV
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600%

80%

100%
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Figurra 5.5 - Gráfiico da equaçã
ão exponenciaal que correla
aciona o risco
o médio ao veeículo (RMV)) com o fator
de riscco médio ao veículo
v
(FRMV).
)

5.4 P
PORCENTA
AGEM DA DISTÂNCIIA DE VISIBILIDADE
E

A poorcentagem
m da distânccia de visiibilidade é usada paraa determinaar o comprimento daa
rodovvia que o motorista
m
po
ossui para ttomar uma rápida decisão. Esta caategoria é considerada
c
a
comoo crítica quaando obstácculos na roddovia são de difícil perrcepção, ouu quando um
ma manobraa
inespperada é reqquerida (Pierson e van V
Vickle, 199
93).
Em rrodovias coom relevo muito
m
variaddo e conten
ndo muitas curvas, a peercepção dee um corpoo
rochooso ao longgo da estrad
da pode ser dificultada por obstácu
ulos que dim
minuem draasticamentee
a vissibilidade doo condutor, como vegeetação laterral por exem
mplo. Este ffato pode seer agravadoo
em eestradas de pista
p
simplees e que trannspõem talu
udes rochoso
os de amboss os lados.
De aacordo com DNER (1999), um únnico pedregu
ulho de 0,15
5 m de diâm
metro já é considerado
c
o
comoo potencialm
mente perig
goso, apesaar dos even
ntos de queda de blocoos em rodo
ovias serem
m
consiiderados beem variadoss. Sendo as sim, a basee de cálculo
o da porcenntagem da distância
d
dee
visibbilidade, é um
u objeto deste
d
tamanhho, e o cálcculo é baseaado na relaçção entre ass distânciass
mediidas em meetros, de visibilidade rreal (DVR) e de projeeto (DVP), conforme indicado
i
naa
Equaação 5.4.
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DV

x 100%

(5.4)

DNER (1999) também recomenda que para atender aos valores da distância de visibilidade de
parada (considerada obrigatória em projetos de engenharia), deve-se considerar que o objeto
no centro da pista deve ser visto a uma altura de 1,10 m, considerada esta, a altura dos olhos
do motorista. A distância de visibilidade de parada foi a distância considerada nos cálculos
deste estudo.
A distância de visibilidade de parada é calculada através da fórmula geral indicada na
Equação 2.23, sendo ela estruturada em função da velocidade diretriz, do atrito entre o pneu e
a superfície asfáltica (Tabela 2.16) e do greide ou rampa longitudinal. Neste caso, o valor do
greide desempenha um fator fundamental, pois em situações de declive (subida), seu valor
torna-se positivo e no caso de aclive (descida) seu valor torna-se negativo. Seu cálculo pode
ser realizado conforme indicado na Figura 5.6, no qual Δh indica a variação de altitude e Δl
indica a variação de comprimento.

Figura 5.6 – Indicação do cálculo do greide. Positivo no caso de declive e negativo no caso de aclive.

Para o cálculo da distância de visibilidade real (DVR), o valor do greide foi levantado em
campo com o auxílio da trena, clinômetro e altímetro do GPS. No caso da distância de
visibilidade de projeto (DVP), as normas exigem apenas que sejam asseguradas as distâncias
de visibilidade de parada para greide nulo. Isso se deve ao fato de que os valores calculados já
incorporam coeficientes de segurança suficientes para permitir a desconsideração das
influências dos greides ascendentes e descendentes (Estrada de rodagem, 2015).
A Tabela 5.3 é similar a do sistema RHRS, e o fator correspondente à distância de visibilidade
(FDV) foi obtido conforme proposto na mesma. Ela apresenta a variação do FDV em função da
distância de visibilidade. A Figura 5.7 apresenta o gráfico da equação exponencial obtida
através de suas relações.
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Tabeela 5.3 - Variiação do fatorr FDV em funçção da distân
ncia de visibillidade (DV).

Distância de
visib
bilidade (DV)
FDV

100%

80%

60%

40
0%

3 po
ontos

9 pontos

27 pontos

81 po
ontos
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80
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FDV = 7229e‐5,493DVV
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Figurra 5.7 - Gráfiico da equaçã
ão exponenciaal que correla
aciona a distâ
ância de visibbilidade (DV)) com o fator
de disttância de visib
bilidade (FDV
V).

5.5 L
LARGURA DA PISTA
A

Este parâmetro representa a extensão dda faixa pav
vimentada que
q vai desdde o acostaamento (quee
servee de parada ou estacion
namento de veículos, em
e caso de emergência
e
a) até a linhaa central daa
rodovvia. O espaaço serve para
p
discipllinar o flux
xo de veícu
ulos, ofereccendo largu
ura para oss
veícuulos, nela autorizados
a
a trafegar,, desenvolv
verem a suaa jornada. A determin
nação destaa
proprriedade foi realizada com
c
o auxíílio da tren
na. A relaçãão adotada entre o fattor FLP e a
larguura da pista é apresentaada na Tabeela 5.4 e seu
us valores de
d referênciia estão de acordo
a
com
m
as esspecificaçõees do DNIT
T. A Figuraa 5.8 mostrra o gráfico
o e a equaç ão exponen
ncial obtidaa
com esses valores.
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Tabela 5.4 - Variação
V
do fator FLP em função da la
argura da pistta (LP).

Larggura da pistaa
(LP)
FLP

12,0 m

9,0 m

6,0
6 m

3,0
0m

3 po
ontos

9 pontos

27 pontos

81 po
ontos

90
80
70

FLP = 2443e‐0,366LP

60
50

Série1

40

Exponencial

30
20
10
0
0

5

10

15

Figura 5.8 - Grráfico da equação exponen
ncial que corrrelaciona a la
argura da pissta (LP) com o fator de
laargura da pissta (FLP).

5.6 C
CARACTER
RÍSTICAS GEOLÓGI CAS

A occorrência dee rupturas e queda dee blocos de maciços ro
ochosos podde ser ocassionada porr
diverrsos fatores geológicoss e seu impaacto sobre as
a rodovias podem ter ddiferentes magnitudes.
m
.
O tippo de litoloogia, o grau
u de alteraç ão e fraturaamento, con
ndições de intemperism
mo e perfill
topoggráfico são alguns dos fatores quee influenciaam diretameente na form
mação e na intensidadee
da quueda de bloccos.
Para realizaçãoo deste trab
balho, foi abordada a classificação geom
mecânica do
os maciçoss
rochoosos pelo sistema
s
RM
MR de Bieniiawski, quee através daa Equação 22.19, foi traansformadaa
para a classificaação SMR de
d Romana,, sendo estaa considerad
da mais adeequada paraa o estudo e
avaliiação de taluudes.
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Confforme propposta de Budetta
B
(20 04) e Gom
mes (2009)), os valorres das carracterísticass
geolóógicas foraam expresso
os através da pontuaação SMR e sua corrrelação com
m o FCG é
apressentada na Tabela 5.5. Através ddessa correlação, obtev
ve-se a equaação expon
nencial com
m
seu ggráfico resppectivo, apresentados nna Figura 5.9. Os valores da tabella foram ad
daptados daa
propoosta de Buddetta (2004)), consideraando os interrvalos de cllasse SMR ppropostos por
p Romanaa
(1993) na Tabella 2.13 e adeequados aoss valores SM
MR determiinados para cada taludee.
Tabela 5.5 - Variiação do fatorr FCG em fun
nção da característica geollógica (CG).

Carracterísticas
geollógicas ‐ SMR
R
(CG)
FCG

80
8

60

40

20
2

3 po
ontos

9 pontos

27 pontos

81 po
ontos

90
80
70

FCG = 2443e‐0,055CG
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40
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100

Figura 5.9 - Gráfi
fico da equaçã
ão exponenciial que correllaciona a cara
acterística geeológica (CG)) com o fator
de caraacterística geeológica (FCG).
)

5.7 T
TAMANHO
O DO BLOC
CO

Os eventos relaccionados à queda de bblocos podeem apresentar vários asspectos, noss quais, porr
exem
mplo, aconteece a rupturra de um únnico bloco enquanto que
q em outra
ras situações, a rupturaa
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podee ocasionar queda da váários blocoss de tamanh
hos variados. O fato é que grandes blocos ouu
volum
mes em queeda produzeem maior ennergia cinéttica e maiorr força de im
mpacto do que
q eventoss
menoores. Além disso, even
ntos maiore s obstruem mais as rodovias, reduuzindo a po
ossibilidadee
de deesvio de obsstáculos.
Nos locais anallisados, forram observ adas famíliias de desccontinuidadees e descon
ntinuidadess
aleattórias que em
e muitos dos
d casos, fformavam blocos
b
ou ninho
n
de bllocos que puderam
p
serr
menssurados em campo. No
os demais loocais, foram
m utilizadoss o espaçam
mento e o co
omprimentoo
das ddescontinuiddades para este
e tipo de medição.
Calcuulado o seuu volume, foi
f utilizadaa a propostta de Budettta (2004), conforme indicado
i
naa
Equaação 2.17, a qual sugerre o cálculoo do tamanh
ho ou dimeensão do blooco (Db), medidos
m
em
m
metroos. A Tabella 5.6 mostrra a relaçãoo correspond
dente entre o FDB e os vvalores estim
mados paraa
o tam
manho dos blocos,
b
utiliizados para o cálculo da
d pontuaçãão deste parrâmetro. A Figura
F
5.100
apressenta e equaação exponeencial e o grráfico obtid
do com esses valores.
T
Tabela
5.6 - Variação
V
do fa
fator FDB em função
f
do tam
manho do blooco (Db).

Taamanho ou
dimensão do
b
bloco (Db)
FDB

0,30 m

0,60 m

0,90 m

1,20 m

3 po
ontos

9 pontos

27 pontos

81 po
ontos

90
80

FDb = e3,662Db

70
60
50

Série1

40

Exponencial

30
20
10
0
0
0,00

0,50

1,00

1,50

Figu
ura 5.10 - Grráfico da equa
ação exponen
ncial que corrrelaciona o ta
amanho do blloco (Db) com
m o fator de
taamanho do bloco (FDb).
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5.8 C
CONDIÇÕE
ES CLIMÁT
TICAS

Nos sistemas de
d avaliação
o de risco dde queda de
d blocos em taludes rrochosos de
d rodovias,,
elaboorados e addotados por países deesenvolvido
os, é comum a utilizaação deste parâmetro,,
aborddando períoodos de chuva e de nevve nos taludees. Como esssa condiçãão de neve no
n sudeste e
em rregiões troppicais do Brrasil seria uum fenômen
no raro e pelo
p
fato daa condição de água noo
taludde já ter siddo abordada na classifficação geo
omecânica RMR,
R
optoou-se por pontuar
p
estee
parâm
metro em função
f
da precipitação
p
o pluviométtrica média anual inciddente sobree os pontoss
estuddados.
A relação entre o fator FCCCLIM e a preecipitação anual
a
médiaa é apresenntada na Tab
bela 5.7. A
Figurra 5.11 apreesenta e equ
uação exponnencial e o gráfico
g
obtido com essaa correlação
o.
Tabella 5.7 - Varia
ação do fator FCCLIM em fu
unção da cond
dição climáticca (CCLIM)..

Condição
cclimática –
prrecipitação
an
nual média.
(CCLIM)
FCCLIM

800 mm

1150 mm

1500 mm

1850
0 mm

3 po
ontos

9 pontos

27 pontos

81 po
ontos

90
80
70
60
50

Série1

40

Exponencial
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FCCLIM = 0,2435 e0,0031CCLIM
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Figu
ura 5.11 - Grráfico da equa
ação exponen
ncial que corrrelaciona as condições
c
clim
máticas (CCL
LIM) com o
fator de ccondições clim
máticas (FCCLLIM).
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CAPÍTULO 6
RESULTADOS, PROPOSTAS E CONCLUSÕES

6.1 RESULTADOS APRESENTADOS NO SISTEMA DE AVALIAÇÃO RHRS
Neste capítulo serão apresentados de forma objetiva, os resultados da aplicação do sistema de
classificação RHRS aos oito taludes escolhidos, indicando o FQB dos mesmos. Além disso,
uma proposta de avaliação de taludes rochosos em rodovias de Minas Gerais será apresentada,
bem como uma proposta de medidas prioritárias de mitigação. Nesse sentido, uma proposta de
atuação prioritária com base nos valores obtidos no sistema de avaliação de taludes também
será apresentada. Nessa proposta, são sugeridos prazos para realização das intervenções
necessárias a resolução de problemas existentes.

6.1.1 Altura do talude
A Tabela 6.1 apresenta os dados levantados em campo relativos à geometria do talude, a
altura encontrada em cada um dos mesmos e suas pontuações relativas a este parâmetro (FAT),
de acordo com sua equação correspondente indicada no Capítulo 5. A Figura 6.1 apresenta
uma comparação entre a variação da altura dos taludes e do FAT em cada segmento estudado.
Quanto maior for o FAT, piores são as condições relativas a este parâmetro e os talude T02,
T03 e T07 foram os que indicaram as condições mais adversas.
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Tab
bela 6.1 - Ressultados colettados em cam
mpo para o cá
álculo da altura do talude e consequenttemente do
FAT.

Talu
ude

T001
T002
T003
T004
T005
T006
T007
T008

Distân
ncia do
talud
de ao
pontto de
obserrvação
(m
m)
10
0,50
10
0,20
10
0,80
10
0,20
9,60
11,40
12,60
11,40

Ân
ngulo entre o
ponto de
ob
bservação e o
to
opo do talud e
(°)
56,00
63,00
63,00
59,00
55,00
40,00
59,00
57,00

Altura do
d ponto
de obsservação
(m
m)

AT
Altura
A
do tallude
(m)

FAT
(FAT = e0, 1569AT)

1,,60
1,,60
6,,30
1,,60
1,,60
1,,60
1,,60
1,,60

17,14
21,62
27,50
18,57
15,31
11,17
22,57
19,15

14,72
29,73
74,79
18,42
11,05
5,77
34,51
20,18

80,00
70,00
60,00
50,00
Série1

40,00

Série2

30,00
20,00
10,00
0,00
T01

T02
T

T03

T04

T05
5

T06

T07
T

T08

Figuraa 6.1 - Variaçção da altura dos taludes e do FAT analiisado em cadda seguimento
o.

6.1.22 Efetividadde da área dee captação
A Taabela 6.2 appresenta os dados da llargura e prrofundidadee da área dee captação, pois estes,,
juntaamente com
m os valoress da altura do talude e seu ângulo
o de face, fformam o conjunto
c
dee
variááveis a serem
m interpolad
das no ábacco de Ritchiie (1963). Abaixo,
A
seguue o exempllo do taludee
T04, demonstranndo como esse
e fator é ddeterminado no ábaco (Figura 6.22).
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Tabela 6.2 - Largura e profundidade da área de captação. Reais e propostas por Ritchie (1963).

Largura de
Profundidade de
Largura
Ângulo
acordo com o Profundidade
acordo com
Talude real
da face
Ábaco de
real (m)
o Ábaco de
(m)
(°)
Ritchie (m)
Ritchie (m)
T01
1,50
4,60
0,30
1,80
51
T02
0,74
6,10
0,30
1,50
80
T03
1,15
6,10
0,30
1,50
88
T04
2,70
6,10
0,30
1,50
88
T05
1,65
4,60
0,33
1,50
88
T06
2,03
4,60
0,30
1,20
82
T07
3,02
6,10
0,33
1,50
83
T08
2,04
6,10
0,28
1,80
71

Capacidade
de retenção
de blocos

FEAC

Limitada
Limitada
Limitada
Limitada
Limitada
Limitada
Limitada
Limitada

27,00
27,00
27,00
27,00
27,00
27,00
27,00
27,00

Figura 6.2 - Exemplo do talude T04, para obtenção da largura e profundidade de acordo com o ábaco de
Ritchie (1963).

O talude T04, apresenta 18,57m de altura e ângulo de face de 88° ocupando no ábaco, a
posição indicada na Figura 6.2, entre as curvas em vermelho e as curvas em azul. O ponto no
ábaco está situado mais próximo das curvas em azul, indicando que sua largura e
profundidade aceitáveis estão representadas pelos valores 6,10m e 1,50m respectivamente.
Como sua largura real medida em campo foi de 2,70m e sua profundidade real medida foi de
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0,30m, isso demonstra que essas medidas estão em desacordo com o ábaco e sua capacidade
de retenção de blocos é limitada, apresentando FEAC de 27,00 pontos. A Figura 6.3 apresenta a
comparação entre as larguras e profundidades reais e ideais de acordo com o ábaco.

Figura 6.3 - Comparação entre as larguras e profundidades reais e ideais de acordo com o ábaco.

Analisando a tabela e o gráfico acima, é possível verificar que apesar da existência de uma
área de captação em cada talude estudado, verifica-se que todas elas não foram dimensionadas
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segundo o critério de Ritchie, que apresenta uma proposta em prol da segurança viária quanto
a este problema geotécnico.
Os valores do FEAC para cada talude foi de 27,00 pontos, indicando as áreas de captura como
limitadas, onde quedas de blocos podem alcançar a rodovia com maior frequência e a
estrutura presente não se encontra projetada de acordo com o ábaco de Ritchie.

6.1.3 Risco médio ao veículo
A Tabela 6.3 apresenta os valores que serviram como base de cálculo deste parâmetro e os
resultados FRMV obtidos para cada seção analisada. A Figura 6.4 apresenta um gráfico com o
resultado do FRMV em cada seguimento.
Tabela 6.3 - Resultados obtidos para o RMV e FRMV em cada seção analisada.

Talude
T01
T02
T03
T04
T05
T06
T07
T08

Volume horário Comprimento do
(Carros/h) *
corte (m) **

Velocidade diretriz
(km/h)

RMV (%)

FRMV
FRMV = e4, 3944RMV

55,8
60
95,05
65,16
50
60
85,17
42,21
69,6
60
118,55
81***
77,4
80
98,88
77,11
1022
70
80
89,43
50,9
59
60
100,50
81***
120
60
204,40
81***
240
40
613,20
81***
* Valor calculado através do Volume Médio Diário (VMD), dimensionado para 24.528.
* *Para efeito de cálculo, o comprimento do corte foi considerado em quilômetros (km).
*** Para valores iguais ou maiores que 100%, considerou‐se o valor do FRMV como 81.
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90
80
70
60
50
Série1

40
30
20
10
0
T01

T02
2

T03

T04

T05

T06

T07
T

T08

Figura
a 6.4 - Pontuaação do FRMVV em cada seçção analisadaa.

A poontuação rellativamentee alta apreseentada nestee parâmetro
o, acontece pprincipalmeente devidoo
ao ggrande com
mprimento do
d corte eem cada seeção. Este fator, junttamente com a baixaa
veloccidade direttriz, assim especificadda de acord
do com o projeto
p
geom
métrico da estrada em
m
cada trecho, fazz com que esse valor por vezes ultrapasse a margem dde 100%, indicando
i
a
máxiima pontuaçção aplicada no sistem
ma de classifficação RHR
RS. As piorres condiçõ
ões relativass
a estee parâmetroo foram encontradas noos taludes T01, T03, T0
04, T06, T077 e T08.
6.1.44 Porcentageem da distân
ncia de visiibilidade
A poorcentagem
m da distân
ncia de vissibilidade é um parâm
metro impoortante nesste tipo dee
avaliiação, pois a mesma encontra-sse intimam
mente relacionada com
m a possib
bilidade dee
ocorrrência de coolisão de au
utomóveis coom qualqueer objeto preesente na piista.
Quannto maior a porcentag
gem da di stância de visibilidad
de, menor é a sua po
ontuação, e
conseequentemennte menor é o risco ooferecido ao
o usuário da rodovia, pois quanto
o antes um
m
objetto for visuaalizado, melhores são as condiçõees de mano
obra ou de parada de um veículoo
antess de qualquuer colisão. Entretanto,, muitos treechos de rodovias com
m taludes ro
ochosos sãoo
sinuoosos, com pouca
p
distân
ncia de visibbilidade, fatto que pode dificultar a tomada dee decisão noo
mom
mento que anntecede à occorrência.
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A poontuação deste parâmettro é calculaada a partir da distânciia de visibillidade real e de projetoo
(Equuação 2.23). A Tabela 6.4 apreseenta os dad
dos levantad
dos e utilizzados no cáálculo destee
parâm
metro, bem
m como seuss resultadoss encontrados para cad
da segmentoo. A Figuraa 6.5 indicaa
comoo ocorre a variação
v
da distância dee visibilidad
de e sua pon
ntuação corrrespondentee (FDV).
Tabela 6.4 - Resultado
os obtidos paara distância de visibilidad
de (DV) e seuu parâmetro FDV.

Talude

Greide
e
(%)

T011
T022
T033
T044
T055
T066
T077
T088

10,74
4
‐28,51
1
‐4,68
25,40
0
‐5,75
13,33
3
6,43
‐5,82

Disttância de
Distância
a de visibilida
ade
visibilid
dade real (m))
de projeto
p
(m)
43,27
4
41,50
4
38,75
3
56,98
5
51,39
5
43,03
4
44,09
4
26,85
2

84,78
84,78
84,78
89,26
89,26
84,78
84,78
44,96

DV (%
%)

FDV
FDV = 729e‐5,493DV

51,004
48,995
45,770
63,884
57,558
50,775
52,000
59,772

44,17
49,54
59,23
21,87
30,84
44,88
41,90
27,42

70,00
60,00
50,00
40,00
Série1
30,00

Série2

20,00
10,00
0,00
T01

T02
T

T03

T04

T05
5

T06

T07
T

T08

Figura 6.55 - Variação da distância de visibilidad
de e do FDV an
nalisado em ccada seguimeento.

As ppiores situaçções ocorrem
m frequenteemente quan
ndo o talud
de de corte sse estende ao
a longo dee
trechhos sinuosoos, principaalmente ondde ocorrem
m curvas accentuadas. N
Na seção estudada,
e
o
taludde T03 apreesentou pon
ntuação do FDV mais alta, indicaando situaçãão mais adversa nestee
segm
mento.
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6.1.55 Largura daa pista
A larrgura da pista é um asspecto geom
métrico imp
portante, sen
ndo consideerada em grande partee
das ppropostas de avaliação de perigo de queda de
d blocos em
m rodovias, surgidas co
om base naa
propoosta de Pieerson et al. (1990). A Tabela 6.5 apresentaa os resultaados das medições
m
daa
larguura da pistaa nas regiõ
ões onde oss taludes fo
oram analissados. A Fiigura 6.6 mostra
m
umaa
compparação desste parâmetrro com a poontuação do FLP obtida.
Tabeela 6.5 - Resu
ultados obtidoos para largu
ura da pista (L
LP) e seu parrâmetro FLP.

Talude

Larguura da pista ‐ LP
(m)

FLP
FLP = 243e‐0,366LP

T01
T02
T03
T04
4
T05
T06
T07
7
T08
8

4,20
4,80
5,40
4,80
5,40
6,00
5,40
6,00

52,24
41,94
33,67
41,94
33,67
27,03
33,67
27,03

60,00
50,00
40,00
Série1

30,00

Série2
20,00
10,00
0,00
T01

T02
T

T03

T04

T05
5

T06

T07
T

T08

Figurra 6.6 - Varia
ação da largurra da pista e do FLP analissado em cadaa seguimento..
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Quanto maior a largura do pavimento, menor é a pontuação do FLP. Os valores desse
parâmetro indicam que parte do seguimento da BR-356 / Rodovia dos Inconfidentes, pode
apresentar deficiência na largura da pista. Essa deficiência pode ocorrer em parte, devido à
dificuldade de execução de faixas pavimentadas mais largas em regiões de relevo acidentado,
situação na qual a rodovia está inserida. Estudos de projeto geométrico podem apresentar com
maiores detalhes, a necessidade ou não de se implantar vias mais largas.
6.1.6 Características geológicas

A análise deste parâmetro se baseou inicialmente na classificação geomecânica RMR de
Bieniawski (1989), que posteriormente foi adequada para a classificação SMR de Romana
(1993). Conforme proposta de Budetta (2004) e Gomes (2009), o valor do SMR foi utilizado
para atribuir a pontuação do fator correspondente à característica geológica (FCG). A Tabela
6.6 apresenta os valores do RMR atribuídos inicialmente a cada talude.
Tabela 6.6 - Valores atribuídos aos taludes, através da classificação RMR.

σc

RQD

Espaçamento

Talude

T01
T02
T03
T04
T05
T06
T07
T08

Valor
(MPa)
9,08
30,93
31,99
52,69
73,66
64,85
63,99
13,94

Peso
2
4
4
7
7
7
7
2

Valor
(%)
48,80
83,82
89,43
99,53
95,52
98,93
97,46
99,28

Peso
8
17
17
20
20
20
20
20

Valor
(m)
0,69
0,72
0,66
2,00
0,60
0,78
0,80
1,60

Peso
12
12
11
15
10
13
13
15

Condição das
Presença
descontinuidades de água
13
18
11
12
13
14
14
15

10
15
7
10
15
10
10
10

RMR

45
66
50
64
65
64
64
62

Calculado o valor do RMR, o mesmo foi ajustado para o sistema de classificação SMR
através da Equação 2.19. A Tabela 6.7 apresenta os resultados encontrados para o SMR e os
valores da pontuação FCG em cada talude. A Figura 6.7 mostra um gráfico com os resultados
do FCG.
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Tabela 6.7 - Resultados obtidos
o
para as caracteríssticas geológicas (CG) e seeu parâmetro
o FCG.

Talude

RMR

Família
a
crítica

F1

F2

F3

F4

CG
(SMRR)

FCG
FCG = 243e‐0,055CG

T011
T022
T033
T044
T055
T066
T077
T088

45
66
50
64
65
64
64
62

165/48
8
187/43
3
234/70
0
198/80
0
109/56
6
219/58
8
172/75
5
087/71
1

0,15
0,85
1
0,15
0,15
0,15
0,15
0,7

1
0,85
1
1
1
1
1
1

‐50
‐
‐60
‐
‐60
‐
‐60
‐
‐25
‐
‐25
‐
‐50
‐
‐25
‐

0
10
0
‐8
0
‐8
‐8
0

38
33
41
50
61
52
49
45

30,06
39,57
25,48
15,53
8,48
13,92
16,41
20,45

45,00
40,00
35,00
30,00
25,00
Série1

20,00
15,00
10,00
5,00
0,00
T01

T02
T

T03

T04

T05
5

T06

T07
T

T08

Figurra 6.7 - Pontu
uação do FCG em cada talu
ude estudado..

Quannto maior o valor da CG,
C menor sserá a pontu
uação do FCG
quentementee, melhoress
C e conseq
serãoo as condiçções de cada talude. Sendo assiim, o talud
de T05 foi o que aprresentou ass
melhhores condiçções para esste parâmettro. Os talud
des T01, T0
02, T03, T004, e T08 ap
presentaram
m
algum
m tipo dee deficiênccia relacioonada basiicamente às
à condiçõões das faamílias dee
descoontinuidadee no maciço
o e situaçõess locais de instabilidadee.
6.1.77 Tamanho do
d bloco
Para a determinnação do taamanho do bloco, é im
mportante calcular
c
o sseu volumee, que variaa
bastaante nos maciços roch
hosos. Em alguns caso
os, através de investiggações superficiais dee
99

campo, é possível realizar medições de volume diretamente nos blocos formados, mas
também ocorrem casos em que não é possível detectar claramente, planos de fraqueza que
possam influenciar o comportamento do maciço, fora da superfície exposta dos taludes. Esses
planos de fraqueza constituem descontinuidades que podem provocar rupturas de blocos com
dimensões distintas das calculadas.
A Tabela 6.8 apresenta os valores médios relativos às medidas encontradas em cada talude.
Nos taludes T01, T03, T05 e T06 o tamanho dos blocos foram dimensionados através do
espaçamento das descontinuidades, enquanto que nos taludes T02, T04, T07 e T08, esse
dimensionamento se fez a partir de blocos preexistentes. A Figura 6.8 apresenta um gráfico
com a variação entre o parâmetro tamanho do bloco (Db) e a pontuação a ele atribuída (FDb).

Tabela 6.8 - Valores obtidos para o tamanho dos blocos.

Talude

Volume dos blocos ‐ Vb
(m3)

Tamanho dos blocos ‐ Db
(m)

FDb
FDb = e3,662Db

T01

0,12

0,49

6,02

T02

0,82

0,94

31,26

T03

0,44

0,76

16,17

T04

1,08

1,03

43,46

T05

0,32

0,68

12,06

T06

0,13

0,51

6,47

T07

0,73

0,90

27,00

T08

1,73

1,20

81,00

100

Figuraa 6.8 - Variaçção do taman ho do bloco (Db)
(
e do FDb analisado em
m cada taludee.

Apessar de repreesentar umaa estimativaa, quanto maior
m
o valorr do FDb, piiores são ass condiçõess
do taalude com relação
r
a esste parâmettro, e os talludes T02, T04,
T
T07 e T08 se mo
ostraram oss
mais deficientess neste item.
6.1.88 Condiçõess climáticas
A precipitação pluviométri
p
ca é um fattor climático de influên
ncia no com
mportamento mecânicoo
de taaludes rochhosos, pois a água, aoo infiltrar pelas descon
ntinuidades,, promove redução daa
resisttência ao ciisalhamento
o das desconntinuidades..
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A coondição clim
mática repreesenta um pparâmetro de
d grande in
nfluência naa avaliação de rupturass
em m
maciços rocchosos, poiss regiões quue apresentaam alto índiice pluviom
métrico estão sujeitas a
maioor ação do intemperism
mo, facilitanndo assim a desagregaçção e a decoomposição do materiall
rochooso existentte. A Tabela 6.9 apreseenta os valo
ores desse parâmetro
p
ddeterminado
os para cadaa
taludde e a Figuraa 6.9, apresenta o gráfiico com a po
ontuação FCCLIM
de cadda trecho in
nvestigado.
C

Tabela 6.9 - Valores atriibuídos a con
ndição climátiica em cada ttalude.

Talude

Condição
C
clim
mática ‐ CCLLIM
Pre
ecipitação m
média anual (mm)
(

FCCLIM
0
FCCLIM = 0,2435e0, 0031CCLIM

T01
T02
T03
T04
T05
T06
T07
T08

1 307
1 307
1 307
1 307
1 307
1 420
1 420
1 420

14,00
14,00
14,00
14,00
14,00
19,87
19,87
19,87

25,00

20,00

15,00
Série1
10,00

5,00

0,00
T01

T02
T

T03

T04

T05
5

T06

T07
T

T08

Figura
a 6.9 - Pontuaação FCCLIM em cada trech
ho investigadoo.

Os taaludes T01 a T05 enco
ontram-se nna mesma região
r
homo
ogênea de pprecipitação
o, enquantoo
que oos taludes T06
T a T08 pertencem à outra zon
na homogên
nea de preccipitação, analisada aoo
longoo da Rodovvia dos Incon
nfidentes.
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6.2 PROPOSTA DE AVALIAÇÃO DE TALUDES ROCHOSOS EM RODOVIAS DE
MINAS GERAIS
De acordo com a adequação do sistema de classificação RHRS às características encontradas
na BR – 356 / Rodovia dos Inconfidentes, foi apresentada uma proposta de avaliação de
taludes rochosos em rodovias de Minas Gerais.
As 8 (oito) categorias definidas, receberam pontuação que variou exponencialmente de 3
(situação adequada) a 81 (situação adversa) conforme proposta inicial de Pierson et al (1990).
A soma dos pontos obtidos nos oito parâmetros corresponde ao fator de queda de blocos
(FQB), equivalente ao seguimento estudado. A Tabela 6.10 apresenta o resumo desta
classificação.
A Tabela 6.11 apresenta um resumo dos valores obtidos nos 8 (oito) parâmetros analisados
em cada talude e a Figura 6.10 apresenta um gráfico com a distribuição dos valores FQB em
cada seção estudada.
Os fatores que receberam as maiores pontuações gerais foram os de risco médio ao veículo
(FRMV), que está diretamente ligado à extensão do corte e tempo de exposição ao risco do
automóvel, a distância de visibilidade (FDV), relacionada com o tempo de reação e
possibilidade manobra de um condutor, ao se deparar com objetos na pista e a largura de pista
(FLP), medida entre a base do talude e a faixa central. A pontuação alta desses parâmetros
reflete a dificuldade de se implantar rodovias em locais onde o relevo é variado e configurado
por diversos tipos de litologias que expõem maciços rochosos com diferentes características
geotécnicas.
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Tabela 6.10 - Proposta para avaliação de taludes rochosos nas rodovias de Minas Gerais.

Categoria

Critérios e pontuação
9 pontos
27 pontos
14,0 m
21,0 m

3 pontos
7,0 m

Altura do talude

81 pontos
28,0 m

Efetividade da área de
captação

Boa captura
+
conformidade
com o ábaco de
Ritchie
+
Proteção

Captura
Captura
limitada
moderada
+
+
não
conformidade
conformidade
com o ábaco de
com o àbaco
Ritchie
de Ritchie

Risco médio ao veículo

25% do tempo

50% do tempo

75% do tempo

100% do tempo

Porcentagem da distância
de visibilidade

100%
Distância de
visibilidade
adequada

80%
Distância de
visibilidade
moderada

60%
Distância de
visibilidade
limitada

40%
Distância de
visibilidade muito
limitada

Largura da rodovia

12,0 m

9,0 m

6,0 m

3,0 m

Característica Geológica
(SMR)

80

60

40

20

Tamanho do bloco

0,30 m

0,60 m

0,90 m

1,20 m

Clima e presença de água
no talude

Baixa
precipitação
média anual
(até 800 mm)

Moderada
precipitação
média anual
(1150 mm)

Grande
precipitação
média anual
(1500 mm)

Alta precipitação
média anual
(1850 mm ou mais)

Sem captura

Tabela 6.11 - Resultado geral dos fatores encontrados para cada talude.

Talude

FAT

FEAC

FRMV

FDV

FLP

FCG

FDb

FCCLIM

FQB

T01

14,72

27,00

65,16

44,17

52,24

30,06

6,02

14,00

253,36

T02

29,73

27,00

42,21

49,54

41,94

39,57

31,26

14,00

275,25

T03

74,79

27,00

81,00

59,23

33,67

25,48

16,17

14,00

331,35

T04

18,42

27,00

77,11

21,87

41,94

15,53

43,46

14,00

259,34

T05

11,05

27,00

50,90

30,84

33,67

8,48

12,06

14,00

188,00

T06

5,77

27,00

81,00

44,88

27,03

13,92

6,47

19,87

225,94

T07

34,51

27,00

81,00

41,90

33,67

16,41

27,00

19,87

281,37

T08

20,18

27,00

81,00

27,42

27,03

20,45

81,00

19,87

303,95
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FQB
350,00
300,00
250,00
200,00
150,00
100,00
50,00
0,00
T01

T02

T03

T04

T05

T06

T07

T08

Figura 6.10 - Distribuição dos valores FQB em cada seção estudada.

A seguir, segue um resumo das descrições gerais referentes às condições observadas em cada
talude.
6.2.1 Avaliação do talude T01
O talude T01, apresenta maiores deficiências nos parâmetros efetividade da área de captação
(EAC), risco médio ao veículo (RMV) e características geológicas (CG). Neste segmento, a
geometria do traçado encontra-se relativamente retilínea e existe uma estreita faixa de
acostamento. Quanto ao RMV, seu alto valor de pontuação deve-se principalmente a extensão
do talude neste seguimento.
A efetividade da área de captação é um parâmetro deficiente em todos os taludes, e neste
caso, o ângulo de 51° relativo à sua face, propicia maior poder de alcance dos blocos ao
centro da pista.
As características geológicas do maciço estão comprometidas basicamente, devido a seu grau
de alteração, baixa rugosidade das descontinuidades, as quais apresentam preenchimento
argiloso e distribuição de suas famílias, ocasionando a formação de pequenas cunhas de
ruptura ao longo do talude e facilitando a queda de blocos que podem alcançar a pista. A
Tabela 6.12 apresenta os resultados obtidos em cada parâmetro analisado no talude T01, de
acordo com a aplicação do método proposto. A Figura 6.11 apresenta sua análise cinemática
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básicca e preliminar, com a orientação média de su
uas respectiivas famíliaas de descon
ntinuidades,,
indiccando o moddo de rupturra mais provvável do maaciço.
Tabela 6.12
2 - Pontuaçãoo geral refereente as condiçções do taludee T01.

T01
Pa
arâmetro

Valor obtid
do

Ponttuação

AT = 17,14 m

FAT = 14,72

Effetividade da
a área de capptação

EAC = Limita
ada

FEACC = 27

Risco médio ao
a veículo

RMV = 95,05
5%

FRMV = 65,16

D
Distância
de visibilidade
v

DV = 51,04%

FDV = 44,17

Laargura da pissta

LP = 4,20 m

FLP = 52,24

Característica
as geológicass

CG (SMR) = 38

FCG = 30,06

Tamanho do bloco
b
Condições clim
máticas
(p
precipitação média anua l)

Db = 0,49 m

FDb = 6,02

A
Altura
do talu
ude

CC
CLIM = 1307 mm FCCLIM = 14,00

TTotal

FQB = 253,36

Figurra 6.11 – Talu
ude T01. Com
mpatibilidadee cinemática com ruptura em cunha (fa
famílias 1 e 2)). (Programa
D
Dips da Rocsscience).
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6.2.2 Avaliação do talude T02
Este talude apresenta condições mais desfavoráveis nos parâmetros relacionados à altura do
talude (AT), efetividade da área de captação (EAC), características geológicas (CG) e
tamanho do bloco (Db). Relativo à altura do talude, o mesmo encontra-se verticalizado e com
baixas feições irregulares de corte, o que poderia possibilitar um maior alcance dos blocos
para a parte mais central da pista. Entretanto, os mesmos são capazes de atingir com maior
frequência o bordo da pista e parte do acostamento.
A construção de uma área de captação adequada evitaria que os blocos pudessem alcançar o
bordo do pavimento e melhoraria as condições da plataforma da pista, que nesse trecho
encontra-se com acentuada curvatura, diminuindo a segurança de um veículo que precisasse
utilizar o acostamento nesse ponto.
As características geológicas apontam 3 (três) famílias de descontinuidades com alta
persistência, lisa a levemente rugosa com; preenchimento mole (< 5 mm) a duro (< 5 mm). A
distribuição dessas famílias aponta condições de ruptura planar e em cunha, formando blocos
de grandes dimensões. A Tabela 6.13 apresenta os resultados obtidos em cada parâmetro
analisado no talude T02, de acordo com a aplicação do método proposto A Figura 6.12
apresenta sua análise cinemática básica e preliminar, com a orientação média de suas
respectivas famílias de descontinuidades, indicando o modo de ruptura mais provável do
maciço.
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Tabela 6.13
3 - Pontuaçãoo geral refereente as condiçções do taludee T02.

T02
Pa
arâmetro

Valor obtid
do

Ponttuação

AT = 21,62 m

FAT = 29,73

Efetividade da
a área de capptação

EAC = Limita
ada

FEAAC = 27

R
Risco
médio ao
a veículo

RMV = 85,17%

FRMV = 42,21

D
Distância
de visibilidade
v

DV = 48,95
5%

FDV = 49,54

Laargura da pissta

LP = 4,80 m

FLP = 41,94

C
Característica
as geológicass

CG (SMR) = 33

FCG = 39,57

TTamanho do bloco
C
Condições
clim
máticas
(p
precipitação média anuaal)

Db = 0,94 m

FDb = 31,26

A
Altura
do talu
ude

CCLIM = 1307
7 mm FCCLIMM = 14,00

TTotal

FQB = 275,25

Figurra 6.12 – Talu
ude T02. Com
mpatibilidadee cinemática com ruptura planar (famí
mília 3) e cunh
ha (famílias 1
e 2; 1 e 3). ((Programa Dips
D da Rocsciience).
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6.2.3 Avaliação do talude T03
O talude T03 foi o que apresentou a maior pontuação dentre os locais analisados, indicando
situações problemáticas tanto nos parâmetros geométricos quanto nos geológicos. Os
parâmetros com maiores deficiências foram a altura do talude (AT), efetividade na área de
captação (EAC), risco médio ao veículo (RMV), distância de visibilidade (DV) e
características geológicas (CG).
O talude alto, verticalizado e extenso, não possui uma área de captação adequada as suas
dimensões e está inserido em curva acentuada, o que dificulta a visibilidade do condutor.
Além disso, possui uma faixa de acostamento bem estreita e próxima à face do talude,
condição que permite a qualquer bloco que se desprenda do mesmo, alcançar o bordo do
pavimento e até parte da pista.
Quanto às condições geológicas, apresentam grande cobertura de rocha alterada e
descontinuidades de grande persistência, com preenchimento duro (> 5 mm). Suas famílias
propiciam a formação de pequenos blocos próximos a sua base, bem como rupturas em cunha
e possíveis planares mais ao topo, onde também se observa percolação de água no maciço. A
Tabela 6.14 apresenta os resultados obtidos em cada parâmetro analisado no talude T03, de
acordo com a aplicação do método proposto. A Figura 6.13 apresenta sua análise cinemática
básica e preliminar, com a orientação média de suas respectivas famílias de descontinuidades,
indicando o modo de ruptura mais provável do maciço.
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Tabela 6.14
4 - Pontuaçãoo geral refereente as condiçções do taludee T03.

T03
Pa
arâmetro

Valor obtid
do

Pon tuação

AT = 27,50 m

FAT = 74,79

E
Efetividade
da área de ca ptação

EAC = Limita
ada

FEAAC = 27

R
Risco
médio ao
a veículo

RMV = 118,5
55%

FRMV = 81,00

D
Distância
de visibilidade
v

DV = 45,70
0%

FDV = 59,23

L
Largura
da pista

LP = 5,40 m

FLP = 33,67

C
Característica
as geológicass

CG (SMR) = 41

FCG = 25,48

TTamanho do bloco
C
Condições
climáticas
(p
precipitação média anuaal)

Db = 0,76 m

FDb = 16,17

A
Altura
do talu
ude

CCLIM = 1307
7 mm FCCLIMM = 14,00

TTotal

FQB = 331,35

Figgura 6.13 - Taalude T03. Compatibilidaade cinemáticca com rupturra em cunha (famílias 1 e 2), planar
(família 1)
1 e planar (fa
família 2). (Prrograma Dipss da Rocsciennce).
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6.2.4 Avaliação do talude T04
O talude T04 apresentou maiores deficiências nos parâmetros efetividade da área de captação
(EAC), risco médio ao veículo (RMV), características geológicas (CG) e tamanho do bloco
(Db). O trecho apresenta geometria de traçado relativamente retilínea e estreita faixa de
acostamento e seu RMV está mais relacionado à extensão do talude nesse segmento.
O talude apresenta certo afastamento do bordo do pavimento, mas no mesmo, encontram-se
inúmeras feições irregulares de corte, que podem aumentar o alcance de blocos que venham a
se desprender de alturas diversas. Além disso, o mesmo não possui uma área de captação com
medida satisfatória para reter blocos de grandes dimensões.
A característica geológica é marcada por descontinuidades abertas e persistentes que
atravessam o talude da sua base até o topo, com preenchimento mole (< 5 mm) e duro (> 5
mm). Suas famílias formam cunhas, rupturas planares e é possível observar diversos blocos
formados ao longo de sua extensão. Também é possível perceber humidade ao longo da face,
indicando percolação de água pelas fraturas. A Tabela 6.15 apresenta os resultados obtidos em
cada parâmetro analisado no talude T04, de acordo com a aplicação do método proposto. A
Figura 6.14 apresenta sua análise cinemática básica e preliminar, com a orientação média de
suas respectivas famílias de descontinuidades, indicando o modo de ruptura mais provável do
maciço.
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Tabela 6.15
5 - Pontuaçãoo geral refereente as condiçções do taludee T04.

T04
Pa
arâmetro

Valor obtid
do

Pon tuação

AT = 18,57 m

FAT = 18,42

E
Efetividade
da área de ca ptação

EAC = Limita
ada

FEAAC = 27

R
Risco
médio ao
a veículo

RMV = 98,88%

FRMV = 77,11

D
Distância
de visibilidade
v

DV = 63,84
4%

FDV = 21,87

L
Largura
da pista

LP = 4,80 m

FLP = 41,94

C
Característica
as geológicass

CG (SMR) = 50

FCG = 15,53

TTamanho do bloco
C
Condições
climáticas
(p
precipitação média anuaal)

Db = 1,03 m

FDb = 43,46

A
Altura
do talu
ude

CCLIM = 1307
7 mm FCCLIMM = 14,00

TTotal

FQB = 259,34

Figurra 6.14 - Talu
ude T04. Com
mpatibilidadee cinemática com
c
ruptura planar (famíília 2) e cunha (famílias 1
e 2). (Proograma Dips da Rocsciencce).
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6.2.5 Avaliação do talude T05
O talude T05 foi o que apresentou a menor nota dentre os taludes analisados. Como nos
demais taludes, o problema a ele relacionado foi de caráter geométrico, relativo
especificamente à efetividade da área de captação (EAC).
O segmento analisado apresenta-se com geometria de traçado relativamente retilínea e com
estreita faixa de acostamento ao longo da extensão do talude. O mesmo encontra-se
verticalizado, levemente afastado do bordo do pavimento, não possui altura de pontuação
elevada e são formados blocos pequenos o que de certa forma, atenua condições maiores de
perigo nesse segmento.
De qualquer maneira, faz-se necessário a adoção de medidas que chamem a atenção do
usuário da rodovia quanto à possibilidade de queda de blocos, antes que ele possa chegar ao
segmento analisado, sinalizando essa condição com placas verticais. A Tabela 6.16 apresenta
os resultados obtidos em cada parâmetro analisado no talude T05, de acordo com a aplicação
do método proposto. A Figura 6.15 apresenta sua análise cinemática básica e preliminar, com
a orientação média de suas respectivas famílias de descontinuidades, indicando o modo de
ruptura mais provável do maciço.
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Tabela 6.16
6 - Pontuaçãoo geral refereente as condiçções do taludee T05.

T05
Pa
arâmetro

Valor obtid
do

Ponttuação

AT = 15,31 m

FAT = 11,05

Effetividade da
a área de capptação

EAC = Limita
ada

FEACC = 27

Risco médio ao
a veículo

RMV = 89,43
3%

FRMV = 50,90

D
Distância
de visibilidade
v

DV = 57,58%

FDV = 30,84

Laargura da pissta

LP = 5,40 m

FLP = 33,67

Característica
as geológicass

CG (SMR) = 61

FCG = 8,48

Tamanho do bloco
b
Condições clim
máticas
(p
precipitação média anua l)

Db = 0,68 m

FDb = 12,06

A
Altura
do talu
ude

CC
CLIM = 1307 mm FCCLIM = 14,00

TTotal

FQB = 188,00

F
Figura 6.15 - Talude T05. Compatibiliidade cinemática com ruptura por tom
mbamento (fam
mília 1).
a Rocscience).
Progrrama Dips da
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6.2.6 Avaliação do talude T06
O talude T06 foi o que apresentou a segunda menor pontuação dentre os taludes. Suas
deficiências são caracterizadas pelos parâmetros geométricos da efetividade da área de
captação (EAC) e risco médio ao veículo (RMV). De positivo, o talude é o que apresenta a
menor altura, o menor tamanho do bloco e uma das maiores larguras de pista nos seguimentos
analisados.
Apesar da deficiência apresentada nos parâmetros geométricos, os mesmos não são passíveis
de intervenções urgentes de mitigação. No caso da área de captação, embora não seja a
adequada, o afastamento do talude do bordo do pavimento, a baixa irregularidade nas feições
de corte e a formação de blocos pequenos indicam não haver a necessidade de priorizar
inicialmente esse parâmetro, no caso deste talude. Quanto ao RMV apesar de apresentar a
pontuação mais elevada, o mesmo é beneficiado pela geometria suave do traçado e pela
razoável distância de visibilidade, que facilita a identificação de objetos na pista.
Independente da condição apresentada, assim como no caso do talude T05, vale indicar ao
motorista, antes que o mesmo chegue ao local analisado, que existe a possibilidade de queda
de blocos. A sinalização pode ser feita com placas verticais. A Tabela 6.17 apresenta os
resultados obtidos em cada parâmetro analisado no talude T06, de acordo com a aplicação do
método proposto. A Figura 6.16 apresenta sua análise cinemática básica e preliminar, com a
orientação média de suas respectivas famílias de descontinuidades, indicando o modo de
ruptura mais provável do maciço.
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Tabela 6.17
7- Pontuaçãoo geral referen
nte as condiçções do taludee T06.

T06
Pa
arâmetro

Valor obtid
do

Ponttuação

AT = 11,17 m

FAT = 5,77

Efetividade da
a área de capptação

EAC = Limita
ada

FEAAC = 27

R
Risco
médio ao
a veículo

RMV = 100,5
50%

FRMV = 81,00

D
Distância
de visibilidade
v

DV = 50,75
5%

FDV = 44,88

Laargura da pissta

LP = 6,00 m

FLP = 27,03

C
Característica
as geológicass

CG (SMR) = 49

FCG = 13,92

TTamanho do bloco
C
Condições
clim
máticas
(p
precipitação média anuaal)

Db = 0,51 m

FDb = 6,47

A
Altura
do talu
ude

CCLIM = 1420
0 mm FCCLIMM = 19,87

TTotal

FQB = 225,94

F
Figura 6.16 - Talude T06. Compatibiliidade cinemática com ruptura por tom
mbamento (fam
mília 1).
(Progrrama Dips da
a Rocscience)).
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6.2.7 Avaliação do talude T07
O talude T07, apresentou maiores problemas nos parâmetros altura do talude (AT),
efetividade da área de captação (EAC), risco médio ao veículo (RMV), e tamanho do bloco
(Db).
O talude apresenta altura elevada, a segunda maior extensão entre os taludes analisados e
quanto à geometria do traçado, o mesmo está inserido no início de uma curva com faixa bem
estreita de acostamento. Esses fatores comprometem a segurança do usuário da via e de um
veículo que precise utilizar o acostamento neste local.
Quanto à área de captação, apesar de a mesma apresentar o maior valor médio em termos de
sua largura, suas medidas tanto de largura quanto de profundidade não estão de acordo com as
melhores condições de segurança para esse trecho, já que existe a possibilidade de queda de
blocos de grandes dimensões ao longo deste segmento. A Tabela 6.18 apresenta os resultados
obtidos em cada parâmetro analisado no talude T07, de acordo com a aplicação do método
proposto. A Figura 6.17 apresenta sua análise cinemática básica e preliminar, com a
orientação média de suas respectivas famílias de descontinuidades, indicando o modo de
ruptura mais provável do maciço.
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Tabela 6.18
8 - Pontuaçãoo geral refereente as condiçções do taludee T07.

T07
Pa
arâmetro

Valor obtid
do

Pon tuação

AT = 22,57 m

FAT = 34,51

E
Efetividade
da área de ca ptação

EAC = Limita
ada

FEAAC = 27

R
Risco
médio ao
a veículo

RMV = 204,4
40%

FRMV = 81,00

D
Distância
de visibilidade
v

DV = 52,00
0%

FDV = 41,90

L
Largura
da pista

LP = 5,40 m

FLP = 33,67

C
Característica
as geológicass

CG (SMR) = 49

FCG = 16,41

TTamanho do bloco
C
Condições
climáticas
(p
precipitação média anuaal)

Db = 0,90 m

FDb = 27,00

A
Altura
do talu
ude

CCLIM = 1420
0 mm FCCLIMM = 19,87

TTotal

FQB = 281,37

F
Figura 6.17 - Talude T07. Compatibiliidade cinemática com ruptura por tom
mbamento (fam
mília 1).
(Progrrama Dips da
a Rocscience)).
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6.2.8 Avaliação do talude T08

O talude T08 foi o que apresentou a segunda maior pontuação entre os taludes analisados. Os
parâmetros que apresentaram maiores deficiências foram a efetividade da área de captação
(EAC), risco médio ao veículo (RMV), características geológicas (CG) e tamanho do bloco
(Db).
Este talude foi o que apresentou a maior extensão dentre os analisados e quanto a sua
geometria de traçado, por estar inserido em um ambiente serrano, é predominantemente
curvilínea, com estreita faixa de acostamento.
Sua área de captação, embora tenha apresentado a segunda maior largura média, não
apresenta as melhores condições de acordo com as características do talude e sua condição
geológica é caracterizada por famílias de descontinuidades de grande persistência,
medianamente rugosas, com preenchimento duro (> 5 mm). Suas distribuições ao longo
talude são predominantemente paralelas à face do mesmo, formando condições de ruptura
planar e blocos com maiores dimensões em relação aos outros segmentos analisados. Cunhas
secundárias também são observadas. A Tabela 6.19 apresenta os resultados obtidos em cada
parâmetro analisado no talude T08, de acordo com a aplicação do método proposto. A Figura
6.18 apresenta sua análise cinemática básica e preliminar, com a orientação média de suas
respectivas famílias de descontinuidades, indicando o modo de ruptura mais provável do
maciço.
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Tabela 6.19
9 - Pontuaçãoo geral refereente as condiçções do taludee T08.

T08
Pa
arâmetro

Valor obtid
do

Pon tuação

AT = 19,15 m

FAT = 20,18

E
Efetividade
da área de ca ptação

EAC = Limita
ada

FEAAC = 27

R
Risco
médio ao
a veículo

RMV = 613,2
20%

FRMV = 81,00

D
Distância
de visibilidade
v

DV = 59,72
2%

FDV = 27,42

L
Largura
da pista

LP = 6,00 m

FLP = 27,03

C
Característica
as geológicass

CG (SMR) = 45

FCG = 20,45

TTamanho do bloco
C
Condições
climáticas
(p
precipitação média anuaal)

Db = 1,20 m

FDb = 81,00

A
Altura
do talu
ude

CCLIM = 1420
0 mm FCCLIMM = 19,87

TTotal

FQB = 303,95

Figurra 6.18 - Talu
ude T08. Com
mpatibilidadee cinemática com
c
ruptura planar (famíília 1) e cunha (famílias 1
e 2). (Proograma Dips da Rocsciencce).
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6.3 PROPOSIÇÕES DE MEDIDAS PRIORITÁRIAS DE MITIGAÇÃO.
A pesquisa apresentada, bem como seus resultados, pode servir como ferramenta a ser
utilizada por órgãos gestores de rodoviárias. Quanto maior o valor obtido pelo fator FQB,
maior é a prioridade de intervenções no talude rodoviário e nesse sentido, o talude T03 é o
que apresenta maior urgência na solução dos problemas identificados.
A classificação proposta também permite designar, de forma prática, as características gerais
das rodovias que precisam de conservação, recuperação ou manutenção, visando a segurança
dos usuários.
As medidas a serem tomadas foram propostas a fim de minimizar os principais problemas
observados em campo e confirmados após a determinação dos valores para cada parâmetro.
As medidas sugeridas abrangem as seguintes situações:


Melhorias nos aspectos geométricos do traçado e da plataforma;



Remoção ou fixação de blocos instáveis;



Realização de análise cinemática das condições de estabilidade do maciço;



Estudo voltado à elaboração e execução de projeto para implantação de obra
geotécnica;



Sinalização vertical próximo aos locais passíveis de queda de blocos.

Melhorias na geometria do traçado e plataforma são medidas adequadas quando se percebe a
deficiência desses aspectos e podem contribuir significativamente para a segurança dos
usuários de rodovias. Contudo, por intermédio de questões logísticas entre órgãos gestores de
estradas, esta possibilidade deve ser levantada durante a análise de projetos de conservação,
recuperação e manutenção de rodovias, viabilizando assim, a construção de áreas de captação
de blocos com o alargamento da plataforma ou readequando as condições do traçado próximo
de taludes rochosos. No entanto, deve-se reconhecer que melhorias geométricas em regiões de
escavação rochosa são bastante complicadas. Os taludes T01, T02, T03, T04, T07 e T08
foram os que apresentaram maiores problemas nesse aspecto.
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A remoção ou fixação de blocos pode ser executada em taludes cujos blocos estão na
iminência de queda e esta condição pode ser observada diretamente através de inspeções de
campo. A realização de uma ou outra condição deve ser analisada de acordo com critérios de
segurança, logísticos e que atendam de forma satisfatória a necessidade dos usuários da
rodovia. Os taludes T02, T04, T07 e T08 foram os que apresentaram maiores problemas nesse
aspecto.
Em locais onde famílias de descontinuidades delineiam grandes blocos ou em taludes que
apresentam elevada altura, com possibilidade de queda dos mesmos, é plausível recomendarse um estudo focando a análise cinemática das condições de estabilidade do maciço, pois este,
juntamente com o diagnóstico geomecânico do talude, poderá indicar o tipo de ruptura para
melhor entendimento dos movimentos de blocos. Os taludes T02, T03, T04, T07 e T08 foram
os que apresentaram maiores problemas nesse aspecto.
Quando se verifica no maciço, condições muito desfavoráveis relacionadas a aspectos
geológico–geotécnicos, o ideal é que se recomende algum tipo de intervenção com obra
geotécnica para melhor solucionar o problema em questão. Para tanto, é necessário um estudo
inicial voltado à elaboração de um projeto para viabilizar a construção da proposta inicial ou
recomendar outra mais adequada às condições indicadas através do projeto. Os taludes T01 e
T03, se enquadram nessas condições e receberam propostas de obras geotécnicas iniciais.
Medidas de baixo custo e imediatas como sinalização vertical também podem ser implantadas
nas proximidades dos taludes, dependendo das condições observadas em cada um deles. Essa
medida, embora seja paliativa, pode ajudar a prevenir acidentes, pois o condutor prudente ao
observar a sinalização, passará a ter mais atenção durante a travessia de um trecho
problemático. Essa medida pode ser indicada para trechos que apresentam taludes extensos,
com distância de visibilidade reduzida ou com possibilidade de queda de blocos pequenos.
Para os taludes T01, T03, T04, T05, T06, T07 e T08 foram recomendadas essas medidas.
A Tabela 6.20 apresenta um resumo das medidas prioritárias de mitigação em cada segmento.
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Tabela 6.20 - Resumo das medidas mitigadoras prioritárias em cada talude.

Talude

Parâmetro (s) crítico (s)

T01

* Área de captação
* Risco médio ao veículo
* Características geológicas

T02

* Altura do talude
* Área de captação
* Características geológicas
* Tamanho do bloco

T03

* Altura do talude
* Área de captação
* Risco médio ao veículo
* Distância de visibilidade
* Características geológicas

T04

* Área de captação
* Risco médio ao veículo
* Características geológicas
* Tamanho do bloco

T05

* Área de captação

Proposição de medidas prioritárias de mitigação
* Melhorias na geometria da plataforma visando à implantação de uma área de captação.
* Melhoria na geometria do traçado e sinalização vertical de alerta quanto ao risco de
queda de blocos.
* Elaboração e execução de projeto de muro de contenção na base do talude, concreto
projetado ou obra geotécnica compatível com as condições determinadas em projeto.
* Realização de análise cinemática das condições de estabilidade do maciço para a
identificação de potenciais blocos críticos, principalmente nas regiões do topo.
* Melhorias na geometria da plataforma visando à implantação de uma área de captação.
* Remoção ou fixação de possíveis blocos instáveis.
* Realização de análise cinemática das condições de estabilidade do maciço para a
identificação de potenciais blocos críticos, principalmente nas regiões do topo.
* Melhorias na geometria da plataforma visando à implantação de uma área de captação.
* Melhoria na geometria do traçado e sinalização vertical de alerta quanto ao risco de
queda de blocos.
* Elaboração e execução de projeto de tela de alta resistência ao longo de toda a face do
talude ou obra geotécnica compatível com as condições determinadas em projeto.
* Melhorias na geometria da plataforma visando à implantação de uma área de captação.
* Melhoria na geometria do traçado e sinalização vertical de alerta quanto ao risco de
queda de blocos.
* Realização de análise cinemática das condições de estabilidade do maciço para a
identificação de potenciais blocos críticos.
* Remoção ou fixação de possíveis blocos instáveis.
* sinalização vertical de alerta quanto ao risco de queda de blocos. (1)
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T06

* Área de captação
* Risco médio ao veículo

* sinalização vertical de alerta quanto ao risco de queda de blocos. (1)

* Realização de análise cinemática das condições de estabilidade do maciço para a
identificação de potenciais blocos críticos, principalmente nas regiões do topo.
* Melhorias na geometria da plataforma visando à implantação de uma área de captação.
T07
* Melhoria na geometria do traçado e sinalização vertical de alerta quanto ao risco de
queda de blocos.
* Remoção ou fixação de possíveis blocos instáveis.
* Melhorias na geometria da plataforma visando à implantação de uma área de captação.
* Melhoria na geometria do traçado e sinalização vertical de alerta quanto ao risco de
* Área de captação
queda de blocos.
* Risco médio ao veículo
T08
* Realização de análise cinemática das condições de estabilidade do maciço para a
* Características geológicas
identificação de potenciais blocos críticos.
* Tamanho do bloco
* Remoção ou fixação de possíveis blocos instáveis.
(1) Apesar de apresentar alguma deficiência, não necessita de intervenções urgentes. Medidas paliativas podem alertar os usuários da rodovia quanto ao
risco de queda de blocos.
* Altura do talude
* Área de captação
* Risco médio ao veículo
* Tamanho do bloco
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6.4 PROPOSTA DE ATUAÇÃO PRIORITÁRIA COM BASE NOS VALORES OBTIDOS
PELO SISTEMA DE AVALIAÇÃO DE TALUDES.
Após a avaliação dos taludes e identificação das condições adversas, é importante que
providências sejam tomadas para solucionar ou minimizar tais condições. Quanto maior a
pontuação do FQB, maior será a prioridade na execução de medidas mitigadoras em cada
talude.
Na proposta de Pierson & Van Vickle (1993), é considerado que, após o somatório dos
parâmetros avaliados, taludes com valores de pontuação final inferior a 300, são classificados
de baixo risco e com isso, baixa também é a prioridade de atuação nesses locais. Para o caso
de pontuação superior a 500, considera-se o risco elevado e medidas de caráter urgente devem
ser tomadas.
Inspirado nesse conceito inicial, este trabalho apresenta uma proposta de atuação prioritária,
com base nos valores obtidos no sistema de avaliação de taludes rochosos nas rodovias de
Minas Gerais. O sistema pontua 8 (oito) parâmetros para atribuição do FQB em cada talude.
De acordo com os resultados apresentados, foram sugeridos intervalos de valores do FQB, que
pontuam o talude quanto ao seu grau de perigo, além de prazos para que se iniciem as ações
de acordo com cada situação. Os intervalos foram indicados conforme critério a seguir:


FQB < 50. Nenhum parâmetro pode apresentar pontuação mais elevada de 81;



FQB entre 51 e 200. No máximo 2 (dois) parâmetros podem apresentar pontuação mais
elevada de 81 (25% dos parâmetros);



FQB entre 201 e 350. No máximo 4 (quatro) parâmetros podem apresentar pontuação
mais elevada de 81 (50% dos parâmetros analisados);



FQB entre 351 e 500. No máximo 6 (seis) parâmetros podem apresentar pontuação
mais elevada de 81 (75% dos parâmetros analisados);



FQB > 500. Pelo menos 7 (sete) parâmetros podem apresentar pontuação máxima de 81
(87,5% dos parâmetros analisados).
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O prazo proposto para início de atividades que visem a melhoria das rodovias, varia de 1 (um)
ano, (longo prazo) até 3 (três) meses, (situação urgente). A Tabela 6.21 apresenta um resumo
da proposta, indicando os intervalos de pontuação FQB, o grau de risco, a prioridade de
atuação com relação ao prazo estimado e as recomendações propostas.
Tabela 6.21 - Proposta de atuação prioritária com base nos valores FQB.

Pontuação Grau de
FQB
risco
Muito
< 50
baixo
51 – 200

Baixo

201 – 350

Médio

351 – 500

Alto

> 500

Muito
alto

Prioridade de
Recomendações
atuação
A critério da Medidas paliativas ou pequenas correções de baixo
administração. orçamento.
Início de atividade voltada a melhorias em até 1 ano após a
Longo prazo
constatação das condições desfavoráveis.
Início de atividade voltada a melhorias em até 9 meses
Médio prazo
após a constatação das condições desfavoráveis.
Início de atividade voltada a melhorias em até 6 meses
Curto prazo
após a constatação das condições desfavoráveis.
Início de atividade voltada a melhorias em até 3 meses
Urgente
após a constatação das condições desfavoráveis.

Aplicando a proposta apresentada na Tabela 6.21, aos taludes estudados, temos a
configuração apresentada na Tabela 6.22.
Tabela 6.22 - Proposta de atuação prioritária aplicada aos taludes T01 a T08.

Talude

Pontuação
FQB

T01

253,36

T02

275,25

T03

331,35

T04

259,34

T05

188,00

T06

225,94

T07

281,37

T08

303,95

Grau de
risco

Prioridade
de atuação

Recomendações

Início de atividade voltada a melhorias em até 9
Médio
Médio prazo meses após a constatação das condições
(201 – 350)
desfavoráveis.
Médio
Médio prazo
(Idem ao T01)
(201 – 350)
Médio
Médio prazo
(Idem ao T01)
(201 – 350)
Médio
Médio prazo
(Idem ao T01)
(201 – 350)
Início de atividade voltada a melhorias em até 1
Baixo
Longo prazo ano após a constatação das condições
(51 – 200)
desfavoráveis.
Médio
Médio prazo
(Idem ao T01)
(201 – 350)
Médio
Médio prazo
(Idem ao T01)
(201 – 350)
Médio
Médio prazo
(Idem ao T01)
(201 – 350)
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6.5 CONCLUSÕES
A utilização do sistema RHRS permite numa abordagem inicial, realizar uma avaliação
satisfatória dos locais em estudo sem necessidade de grande investimento. Essa abordagem
pode ser adequada às condições locais, para que os valores obtidos tenham maior
representatividade. Esse tipo de levantamento também permite que diagnósticos geotécnicos
específicos sejam elaborados.
Os valores encontrados para o FQB podem ser classificados quanto à prioridade de atuação de
medidas mitigadoras, ou seja, quanto maior for o FQB, piores são as condições de segurança do
talude e do segmento e mais urgentes devem ser tomadas as providências. Isso permite
classificar cada trecho quanto ao seu grau de perigo e nesse sentido, a pesquisa propõe
intervalos para esse tipo de classificação. As piores condições encontradas foram nos taludes
T03 e T08, ambos apresentando xisto em sua litologia.
De acordo com os valores FQB de cada talude e com a proposta de atuação prioritária, o talude
T05 apresentou baixo risco (FQB = 188,00) e com isso, baixa também é a sua prioridade
quanto à resolução de problemas existentes, indicando longo prazo para ao menos iniciar tais
resoluções (início das melhorias em até 1 ano). Os demais taludes apresentaram grau de risco
médio (FQB entre 201 e 350) indicando médio prazo para inicio das melhorias propostas (em
até 9 meses). Essa é uma proposta preliminar e requer mais análises para melhor adequar as
condições previstas.
Parâmetros geométricos e de trafegabilidade são importantes na avaliação de perigo
relacionado à queda de blocos em rodovias. Em trechos onde o talude é muito extenso, o
RMV também acaba sendo elevado, como é o caso dos taludes T03, T04, T06, T07 e T08. A
distância de visibilidade é afetada quanto mais encaixado estiver o talude na curva. O talude
T03 foi o que apresentou a menor distância de visibilidade nos trechos analisados.
Quanto à segurança no caso de queda de blocos, a área de captação é o parâmetro que mais
exerce influência nesse quesito. Independente de sua estrutura estar ou não dimensionada as
características do maciço, em taludes verticais, a tendência é de que blocos sejam capturados
pela estrutura entre o limite do pavimento e o pé do talude. Esse parâmetro deve ser
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contemplado em projetos rodoviários. Neste trabalho, tanto a largura, quanto a profundidade
deste parâmetro encontram-se claramente deficientes em todos os taludes, e a profundidade é
o item que apresenta a maior diferença entre as medidas reais e as dimensões adequadas para
um projeto.
A condição climática relativa à precipitação média anual apresenta o valor de 1307 mm para
os taludes T01 a T05 e 1420 mm para os taludes T06 a T08. Esses valores são referentes a 02
(duas) regiões climáticas distintas. Em rodovias com várias regiões climáticas diferentes, o
peso atribuído a esse parâmetro apresenta maior relevância, uma vez que os intervalos de
variações pluviométricas são maiores.
A metodologia abordada nessa pesquisa apresentou resultados satisfatórios em relação às
características gerais dos taludes quanto ao perigo de queda de blocos. As condições
observadas em campo refletiram na pontuação de cada segmento e as adaptações realizadas,
foram propostas para melhor adequar o sistema às características geológico-geotécnicas das
rodovias de Minas Gerais. Essas adaptações propostas ajudaram a eliminar a subjetividade de
alguns parâmetros.
Diante dos dados apresentados relacionados aos taludes problemáticos, fica a cargo do poder
público gerenciar tais informações, de maneira a contemplar em projetos de recuperação,
conservação ou manutenção, orçamento para realização de obras e melhorias em cada local.

6.5.1 Considerações finais
A aplicação do método de classificação proposto se fez em 2 etapas. A primeira etapa de
campo com as medições e coleta dos dados relativos aos parâmetros geométricos e de
trafegabilidade em cada segmento, bem como a classificação geomecânica RMR dos taludes.
A segunda etapa de escritório, onde foi pontuado cada um dos 8 (oito) parâmetros de acordo
com seus respectivos dados coletados e atribuição do FQB com o somatório desses parâmetros.
Esse modo de abordagem se mostrou mais interessante do que aplicar o sistema de
classificação diretamente no campo, pois dessa forma cada parâmetro pode ser
minuciosamente analisado, minimizando assim possíveis erros que uma abordagem direta
pudesse oferecer.
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Um problema enfrentado neste trabalho e que também ocorre em grande parte de
investigações geotécnicas, é a dificuldade de se expressar a qualidade de um maciço através
de um único índice, pois a variabilidade de estruturas, materiais presentes, condições
adversas, etc. acaba por comprometer tais resultados. Os taludes estudados apresentaram-se
heterogêneos, possuindo comportamentos distintos e com isso, em diversas oportunidades foi
necessário representar a qualidade global do maciço ou, em alguns casos, o pior cenário
visualizado.
A largura da pista foi medida desde o acostamento, até a linha central da rodovia. As menores
dimensões deste parâmetro se deram em trechos onde não existia acostamento.
Além da precipitação pluviométrica considerada neste trabalho, outro fator climático que
influencia na formação de blocos é a temperatura. Vargas et al., (2012) aponta que tensões
térmicas são capazes de criar condições para que as fraturas não persistentes possam se
propagar, causando queda de blocos que independem de poro pressões.
É importante que dados relacionados à queda de blocos em maciços rochosos sejam
registrados e armazenados em um banco de dados, para que um acervo histórico seja
preservado. O histórico de eventos deve fazer parte da avaliação, e todas as informações
possíveis com relação ao maciço e aos blocos devem ser registradas (volume do bloco,
trajetória, presença de feições de lançamento no talude, relação com evento pluviométrico,
etc.). O histórico de queda de blocos não foi abordado nesta pesquisa, por falta de registro de
ocorrências desse parâmetro.

6.5.2 Sugestões para pesquisas futuras
O desenvolvimento deste trabalho, assim como de outros relacionados ao tema deve
continuar, seja na adição de novas informações ou na melhoria do sistema de classificação de
taludes rochosos em rodovias.
Estudos indicam que a variação térmica, é um fator climático que exerce influência na
formação de blocos (Vargas et al., 2012). Esse fator pode ser mais bem abordado em futuros
sistemas classificações de taludes.
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Mais de 01 (um) sistema de avaliação pode ser aplicado e seus resultados comparados,
indicando assim, as características positivas e negativas de cada um, de acordo com Budetta
& Nappi (2013).
Os órgãos gestores de rodovias devem ter acesso ao conteúdo deste tipo de pesquisa através
de um banco de dados, para que locais onde hajam problemas sejam contemplados com
projetos corretivos ou locais onde haja a necessidade de implantação de novas rodovias sejam
preliminarmente estudados com a aplicação da metodologia proposta. Com isso, sugere-se a
elaboração de um banco de dados georreferenciado, na forma de sistema de informação
geográfica (SIG), pois esse ambiente permite que profissionais ligados ao projeto e
infraestrutura atualizem informações relativas aos maciços rochosos ou a melhorias ocorridas
nas rodovias. Esta prática facilitará tomada de decisões e o refinamento das informações,
além de permitir o acompanhamento da evolução dos processos ambientais atuantes, que
variam conforme eventos da dinâmica superficial.
Este tipo de avaliação também deve ser aplicada em taludes contendo materiais
inconsolidados, depósito de tálus e rocha muito alterada, pois essas condições também
oferecem riscos aos usuários de rodovias.
As informações extraídas podem ser completadas com uso de ferramentas computacionais
para a simulação de feições de lançamento e rupturas recorrentes em maciços, além de análise
cinemática da estabilidade de taludes.
Estudos de caso em diversos tipos de rodovias, com diferentes tipos litológicos e
características geotécnicas, devem ser realizados para melhor adequação do método em
âmbito nacional e aferição do grau de perigo de acordo com suas pontuações apresentadas.
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