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RESUMO 

O crescimento desordenado da população faz com que áreas com problemas de 

instabilidade de encostas sejam ocupadas, sendo assim, movimentos de massa, como 

queda de blocos, podem causar perdas de vidas e bens materiais. Neste trabalho, foi 

feita uma análise de perigo de queda de blocos, utilizando três metodologias diferentes, 

sendo duas adaptadas com base em um método já divulgado. Em todas as metodologias 

foram inseridos parâmetros ligados à caracterização geotécnica dos maciços rochosos, 

bem como indícios de atividade do evento, impacto das influências externas, como 

sismos e precipitação e sua intensidade, relacionada ao volume de blocos. Além desses 

parâmetros, tanto a metodologia original quanto a primeira adaptação consideraram as 

características relacionadas com o ambiente geomecânico regional, no caso, tipo de 

formação, deformações em larga escala e movimentos de massa no pé do talude. A 

primeira adaptação modificou os parâmetro relacionados aos tipos de formação e às 

influências externas, considerando sismos não tectônicos e também a faixa de 

precipitação local na análise. A segunda adaptação manteve as mudanças relacionadas 

às influências externas e substituiu o ambiente geomecânico pela geometria e 

características do talude e da área de captação de blocos. Como estudos de casos, três 

taludes foram selecionados, são eles: o talude do bairro Cabanas, na cidade de Mariana; 

um talude em corte para a passagem da linha do Trem da Vale, em Ouro Preto e um 

talude no bairro Vila Aparecida, também em Ouro Preto. A metodologia original de 

análise de perigo classificou o talude da linha do trem como de muito baixo perigo; os 

demais foram classificados como de baixo perigo. As duas metodologias adaptadas 

classificaram o talude da linha do trem como de perigo muito baixo quando a 

precipitação era mínima e alto quando a precipitação era alta. Os demais taludes foram 

classificados como de baixo perigo na primeira adaptação. A segunda adaptação testada 

mostrou que dois setores do talude do bairro Cabanas e o talude da Vila Aparecida são 

potencialmente mais problemáticos devido à proximidade da encosta com a área 

habitada, fato que foi reforçado após a simulação das trajetórias prováveis dos blocos 

para estimar seu alcance.  
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ABSTRACT 

The uncontrolled population growth causes the occupation of areas with rock slope 

stability problems often as rockfalls. This problem can cause loss of life and property. 

For this project, an assessment of rockfall hazard was performed, based on the 

geotechnical characterization of rock masses, as well as indications of event activity, 

impact of external influences, such as earthquakes and precipitation and their intensity, 

related to the volume of blocks. In addition to these parameters, both the original 

methodology and the first adaptation considered the characteristics related to the 

regional geomechanical environment, in this case, type of formation, large scale 

deformations and mass movements at the foot of the slope. The first adaptation 

modified the parameters related to the types of formation and the external influences, 

considering non-tectonic earthquakes and also the local precipitation range in the 

analysis. The second adaptation kept the changes related to external influences and 

replaced the geomechanical environment with the geometry and characteristics of the 

slope and the catchment area. As a case study, three cliffs were selected: the slope of the 

Cabanas neighborhood in Mariana (Minas Gerais, Brazil); one slope by a train line, in 

Ouro Preto (Minas Gerais, Brazil) and a slope in Vila Aparecida neighborhood, also in 

Ouro Preto.  The original methodology of hazard analysis classified the slope of the 

train line as very low hazard; The others were classified as low hazard. The two adapted 

methodologies classified the train line slope as very low hazard when precipitation was 

minimal and high when precipitation was high. The remaining slopes were classified as 

low hazard in the first adaptation. The second adaptation tested showed that two sectors 

of the slope of the Cabanas neighborhood and the slope of Vila Aparecida are 

potentially more problematic due to the proximity of the cliff to the inhabited area, a 

fact that was reinforced after the simulation of the probable trajectories of the blocks. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

1.1. Considerações Iniciais 

 

Ouro Preto e Mariana são cidades inseridas em um ambiente de relevo 

acidentado, com maciços rochosos heterogêneos e descontínuos, o que pode ser um 

problema quando aliado ao crescimento desordenado da população e ausência de 

planejamento ligado à infraestrutura. Sendo assim, algumas situações de risco são 

comuns de se encontrar nesses municípios, como construções de moradia ou passagem 

de uma rua com alto tráfego de veículos em locais inadequados, por exemplo, ao pé de 

um talude fraturado sem qualquer tipo de obra de contenção. 

Fatores como forte presença de descontinuidades estruturais, relevo acidentado e 

clima tropical úmido, além de facilitar processos erosivos, favorecem a ação do 

intemperismo, que contribui para a alteração dos maciços rochosos. Essas 

características, quando combinadas, podem levar a problemas geotécnicos, como 

movimentos de massa em taludes, dentre eles, a queda de blocos.  

Queda de blocos corresponde ao destacamento de uma massa de rocha de uma 

encosta ou talude, existindo pouca ou nenhuma ruptura por cisalhamento da matriz 

rochosa (Hoek & Bray, 1981). Esses blocos podem ter tamanhos e formas variáveis, de 

acordo com a orientação, espaçamento e persistência das descontinuidades presentes no 

maciço. Como são fenômenos muito rápidos e difíceis de prever, uma avaliação do 

perigo é fundamental e também um dos primeiros passos para o planejamento de 

medidas de mitigação futuras, já no âmbito do gerenciamento de risco. 

Entende-se perigo como algo que representa potencial acidente e pode causar 

dano ou ferimento (Fell et al., 2008). No caso de queda de blocos, a avaliação do perigo 

é feita a partir da estimação da probabilidade de ocorrência do evento, que está ligada 

basicamente às condições geológico-geotécnicas do local versus a intensidade do 

evento, que está ligada ao volume de blocos, ou da massa rochosa em geral, que caiu.  

Este projeto visa avaliar o perigo de queda de blocos em taludes urbanos e 

ferroviário nas cidades de Ouro Preto e Mariana que aparentemente apresentam esse 

tipo de mecanismo de ruptura e também simular as prováveis trajetórias dos blocos para 
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estimar seu alcance e energia cinética, com auxílio do software RocFall v. 5, da 

Rocscience.  

Três taludes foram selecionados para o projeto: o talude do bairro Cabanas, em 

Mariana, que é considerado área de risco geológico e geotécnico; um talude em corte 

para a passagem da linha do Trem da Vale, em Ouro Preto, e um talude no bairro Vila 

Aparecida, também em Ouro Preto. Os três se apresentam muito fraturados. 

 

1.2. Objetivos 

 

O objetivo geral do trabalho é realizar a avaliação do perigo de queda de blocos 

em taludes, através de metodologias já divulgadas na literatura adaptadas ao ambiente 

de estudo, baseando-se nas características geológico-geotécnicas do local. 

Posteriormente às análises, simular as prováveis trajetórias dos blocos através do 

programa RocFall 5.0 da Rocscience. 

Como objetivos específicos, têm-se: 

 Realizar o levantamento geológico-geotécnico dos maciços rochosos para determinar 

parâmetros como: orientação das descontinuidades, persistência, espaçamento, 

abertura, preenchimento e rugosidade das juntas, grau de alteração e resistência do 

maciço; 

 Determinar a geometria dos taludes objeto de estudo e medir a distância do pé até o 

elemento que pode estar exposto ao perigo, por exemplo, pessoas, automóveis, 

residências, ou ferrovias. 

 Estimar o perigo de queda de blocos com base nas características geotécnicas do 

maciço, no volume de blocos in situ, ou no volume de blocos soltos depositados no 

pé do talude, levando em consideração influências externas, como precipitação. 

 Estimar a trajetória dos blocos e verificar se a área de captação medida em campo é 

suficiente para acomodar os blocos antes que atinjam as construções. 
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1.3. Relevância e justificativa  

 

O ambiente no qual estão inseridas as cidades de Ouro Preto e Mariana é 

caracterizado por relevo acidentado. Aliado a isso, tem-se o crescimento populacional 

desordenado, o que faz com que parte da área residencial desses municípios se 

desenvolva ao redor de encostas sem qualquer tipo de monitoramento e intervenção, 

como cortes planejados ou obras de retaludamento e contenção. 

Nessa região, existem taludes rochosos que formam blocos, que podem se 

desprender e causar problemas, alguns inclusive com histórico de quedas. Diante dessa 

situação, uma avaliação de perigo desse tipo de movimento de massa se faz necessária e 

é o primeiro passo para se planejar uma futura gestão de riscos nos locais mais 

instáveis. Esse trabalho pode ser ainda mais completo se forem obtidas as trajetórias 

prováveis dos blocos e o seu alcance. 

Levando em consideração que o problema da queda de blocos não é exclusivo da 

região em foco e pode causar acidentes não só em áreas residenciais, mas também em 

rodovias e taludes de mineração, aplicar e conhecer melhor as metodologias de 

avaliação de perigo e de modelos que simulem as trajetórias de blocos se torna cada vez 

mais importante em projetos de engenharia, seja para segurança física, seja para 

segurança financeira do empreendimento. 
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2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

2.1. Características dos maciços rochosos 

 

No aspecto estrutural, pode-se definir um maciço rochoso como um conjunto de 

blocos de rochas justapostas e articulados (Ojima & Serra Jr., 1998), ou seja, são blocos 

de rocha intacta delimitados por descontinuidades estruturais, tais como, fraturas, falhas 

e também foliações. 

De acordo com a ISRM (1981), descontinuidades são zonas de fraqueza em 

maciços rochosos, ou seja, são estruturas que interrompem a continuidade da rocha e 

possuem resistência nula à tração. Para caracterizar essas descontinuidades, deve-se 

levar em consideração os seguintes parâmetros mostrados na Figura 1: orientação, 

espaçamento, abertura, persistência, resistência da parede, preenchimento, tamanho do 

bloco, percolação e rugosidade. 

 

 

Figura 1: Características das descontinuidades (Adaptado de ISRM, 1981). 

 

Justamente por serem zonas de fraqueza, as descontinuidades são estruturas 

muito importantes quando se trata da estabilização de taludes ou qualquer outra obra de 

engenharia, como túneis e outros tipos de escavações, afinal, alguns tipos de rupturas 

estão condicionadas à presença de descontinuidades em um maciço rochoso.  
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2.1.1. Grau de alteração dos maciços rochosos 

Alteração é o conjunto de modificações físico-químicas a que as rochas se 

encontram submetidas, que conduz à degradação de suas propriedades mecânicas 

(Ojima & Serra Jr., 1998). Cada tipo litológico reage de uma forma ao intemperismo e a 

presença de descontinuidades pode acelerar esse processo.  

Numa análise qualitativa do estado de alteração, deve-se atentar à mineralogia, 

observando a cor e o brilho dos minerais, bem como a textura e a presença de 

descontinuidades na rocha. De acordo com a ISRM (1981), o grau de alteração de uma 

rocha pode ser classificado conforme com a Tabela 1. 

 

Tabela 1: Estado de alteração das rochas (Adaptada de ISRM, 1981). 

SIGLA DENOMINAÇÃO DESCRIÇÃO 

W1 Sem alteração (rocha sã) 

Alteração mineralógica nula ou incipiente. 

Minerais preservam brilho original, cor e 

clivagem. Foliação visível e selada. Resistência 

original da rocha não afetada pela alteração. 

W2 Pouca alteração 

Leve descoloração e oxidação na matriz e ao 

longo das descontinuidades. Foliação visível e 

selada. Juntas fechadas, paredes ligeiramente 

alteradas. Resistência original da rocha 

parcialmente. 

W3 Alteração moderada 

Matriz descolorida, com evidências de 

oxidação. Juntas abertas (< 1.0 mm) e 

oxidadas, podendo ocorrer material mais 

alterado ao longo das descontinuidades. 

Foliação realçada pelo intemperismo. 

Resistência afetada. 

W4 Muita alteração 

Alteração acentuada, alguns minerais 

parcialmente decompostos. Matriz totalmente 

oxidada e cores muito modificadas. Fraturas 

abertas (2 < e < 5 mm) e oxidadas. Foliação 

realçada pelo intemperismo. Desplacamentos 

ao longo da foliação. 

W5 Alteração extrema 

Material completamente alterado para solo 

estruturado. Extremamente descolorido, 

minerais resistentes quebrados e outros 

transformados em argilominerais. Foliação 

preservada. Juntas não discerníveis. 

W6 Solo residual Material totalmente transformado em solo. 
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2.1.2. Resistência dos maciços rochosos 

 

Os maciços rochosos podem ser classificados em competentes ou brandos, de 

acordo com sua litologia, gênese e mesmo o estado de alteração. Os maciços 

competentes têm alta resistência mecânica e seus parâmetros geomecânicos são 

normalmente levantados com facilidade em campo, levando a classificações 

geomecânicas confiáveis e estimação adequada de propriedades mecânicas. No entanto, 

os maciços brandos apresentam baixa resistência, o que gera grande dificuldade no 

levantamento geotécnico e consequentemente, na estimativa de suas propriedades 

mecânicas (Santos, 2015). 

A resistência das rochas pode ser obtida através de ensaios laboratoriais, como 

nos ensaios de compressão uniaxial e puntiforme, mas também pode ser estimada em 

campo, utilizando esclerômetro de Schmidt ou mesmo através do teste do martelo de 

geólogo.  

O esclerômetro de Schmidt é um equipamento próprio para medir resistência de 

corpos de prova de concreto, porém foi adaptado para medir também a resistência de 

rochas. Nesse caso, a resistência é correlacionada com o número de rebotes apontado 

pelo equipamento e calculada a partir de equações apropriadas para determinadas 

litologias. Uma das principais limitações é que nem todo tipo litológico possui uma 

equação apropriada e algumas equações existentes podem ser usadas para vários tipos 

litológicos, o que pode tornar a análise subjetiva. 

O teste do martelo de geólogo é largamente utilizado, pois se trata de um método 

simples, em que o grau de resistência da rocha é obtido de acordo com observações de 

campo e correlacionado com uma faixa de resistência à compressão uniaxial, em MPa 

(Tabela 2). 
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Tabela 2: Grau de resistência de maciços rochosos (Adaptado de ISRM, 1981). 

GRAU RESISTÊNCIA (Mpa) DESCRIÇÃO CARACTERÍSTICA 

R0 0,25 – 1,0 Extremamente branda Marcada pela unha. 

R1 1,0 – 5,0 Muito branda 

Esmigalha-se com um 

golpe de martelo. 

Raspada com canivete. 

R2 5,0 – 25 Branda 

Marcada com a ponta 

do martelo em golpe 

firme. Raspada com 

dificuldade com o 

canivete. 

R3 25 - 50 Resistência média 

Amostras fraturadas 

com único golpe de 

martelo. Não risca com 

canivete. 

R4 50 - 100 Resistente 

Mais de um golpe de 

martelo para fraturar a 

rocha. 

R5 100 - 250 Muito resistente 

Muitos golpes de 

martelo para fraturar a 

rocha. 

R6 >250 
Extremamente 

resistente 

Amostras somente 

lascadas com golpes de 

martelo. 

 

2.2. Considerações gerais sobre movimentos de massa 

 

As rupturas em taludes podem acontecer devido à presença de descontinuidades, 

ou devido ao material, que por vezes se encontra muito alterado e fragmentado, em 

processo de transformação de rocha para solo, conhecido como dualidade rocha-solo. 

As causas para que ocorram movimentos de massa em taludes podem ser internas, 

externas, ou ambas. 

Muitas vezes, os movimentos de massa ao longo de uma encosta ou talude são 

deflagrados a partir de um aumento ou alívio de tensões no corpo do maciço, por 

exemplo, por sobrecarga ou após escavações e detonações. Ao passar por eventos como 

esses, as tensões tendem a se rearranjar ao longo do talude, o que pode desencadear uma 

movimentação de rochas, solos, ou detritos.  
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Augusto Filho (1992) descreveu os principais tipos de movimentos de massa, 

comuns no ambiente brasileiro. A Figura 2 mostra como cada processo é caracterizado 

de acordo com o movimento, o material e a geometria típica dos taludes/encostas em 

que ocorre. Nota-se que as quedas de blocos possuem velocidades muito altas, com 

geometria e volume de blocos variável. 

 

 

Figura 2: Classificações de movimentos de massa. (Augusto Filho, 1992). 

 

2.2.1. Queda de blocos 

 

As quedas de bloco (“rockfall”) correspondem ao destacamento de uma massa 

de rocha de uma encosta íngreme ou escarpada (Giani, 1992). São movimentos rápidos 

e difíceis de se prever, que podem ser iniciados a partir de eventos climáticos, como 

excesso de chuva ou neve; biológicos, como raízes que podem crescer ao longo da 
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parede das juntas e alavancar blocos; ou sísmicos, provocados, por exemplo, por 

detonações.  

Segundo Carvalho (1991), em um trabalho feito para o Departamento de 

Estradas de Rodagem do Estado de São Paulo (DER – SP), as quedas de blocos podem 

se dar em duas situações: a primeira causa básica é a presença de descontinuidades no 

maciço rochoso e muitas vezes essas fraturas são desfavoráveis à estabilidade do talude, 

além de facilitar a percolação de água, ou mesmo o crescimento de raízes. A segunda 

causa básica é comum em rochas sedimentares, em que rochas como siltito e argilito 

sofrem desagregação, deixando blocos de rochas mais duras, como o arenito, 

descalçadas. 

Um aumento da poropressão nas descontinuidades devido à infiltração de água 

de chuvas, por exemplo, pode gerar pequenas deformações e desencadear o movimento 

de queda de blocos. A Figura 3 mostra, à esquerda, blocos potencialmente instáveis e o 

processo de queda. À direita é mostrada uma situação em que a chuva pode causar 

erosão de rochas friáveis ou solos, que muitas vezes estão encaixados em rochas mais 

competentes, o que deixa blocos de rocha livres para se movimentarem. 

 

 

Figura 3: Causas básicas para queda de blocos (Carvalho, 1991). 

 

Uma vez iniciado o movimento de queda, um fator importante é a trajetória e o 

alcance que o bloco de rocha atinge, pois é a partir daí que se tem uma dimensão maior 

do quanto esse evento pode ser perigoso. Segundo Ritchie (1963), a trajetória dos 

blocos pode variar de acordo com determinadas características, como a geometria e a 
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superfície do talude, a forma e tamanho dos blocos. Os movimentos podem ser, 

principalmente, na forma de queda livre, salto ou rolamento (Figura 4). 

Em taludes verticais, geralmente o bloco cai em queda livre. À medida que o 

ângulo de face diminui, o movimento predominante é o salto, em que o bloco sofre 

impactos com a superfície do talude.  Para ângulos mais suaves, o bloco tende a rolar ou 

deslizar.  

 

Figura 4: Trajetórias mais comuns de blocos em queda (Ritchie, 1963). 

 

Segundo Hoek (2000), após o movimento de queda de blocos ser iniciado no 

topo de uma encosta ou talude, o fator mais importante que controla a trajetória de 

queda é a geometria do talude, incluindo a rugosidade da superfície, marcada, por 

exemplo, por uma foliação ou por cicatrizes de rupturas anteriores. Isso significa que 

superfícies irregulares podem gerar uma componente horizontal na trajetória dos blocos, 

fazendo com que eles saltem e atinjam um alcance maior. 

O alcance dos blocos depende também da superfície de impacto, pois superfícies 

mais duras e resistentes ao choque, com baixo grau de alteração absorvem uma 

quantidade de energia menor do que superfícies mais alteradas, com vegetação ou 

depósito de tálus, por exemplo. Essa absorção de energia é expressa pelos “coeficientes 

de restituição” e é uma característica do material. A Figura 5 ilustra alguns exemplos de 

trajetórias de blocos de rocha em queda. 
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Figura 5: Trajetória de queda de blocos em um talude (Pierson et al., 2001) 

 

2.3. Volume de blocos 

 

Uma das formas mais tradicionais de se calcular o volume de blocos é através do 

espaçamento das descontinuidades, através da equação 1, de Palmström (1982). 

 

   
              

                       
                                                                                                         (1) 

                                                                                            

 

Onde: 

Vb = Volume de blocos; 

S1, S2 e S3 = espaçamento das famílias 1, 2 e 3 respectivamente; 

γ1, γ2, γ3 = ângulos entre as famílias de descontinuidades. 

 

Na equação 1, o volume é calculado com base em um maciço com três famílias 

de descontinuidades. Quando são encontradas menos de três famílias, o volume é 

calculado a partir dessas famílias existentes e de descontinuidades aleatórias. 
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Lopes et al. (2011) desenvolveram um algoritmo que calcula o volume de blocos 

com base na orientação das descontinuidades e de alguma medida escalar linear, por 

exemplo, o espaçamento, visto que é um parâmetro sem grandes dificuldades de se 

levantar em campo. 

As equações dos planos de descontinuidades, com a introdução de um escalar, 

medido em campo, levam à construção de sistemas de equações lineares. A solução 

desses sistemas fornece as coordenadas dos vértices do bloco. O volume do bloco 

tabular é então calculado através do produto misto entre os vetores dos vértices do bloco 

(Lopes, 2011). Uma constante multiplicada pelo produto misto define a forma 

geométrica do bloco, caso ele não seja tabular. Essa constante é 1/2 para blocos 

prismáticos e 1/6 para blocos tetraédricos. O algoritmo com os sistemas lineares de 

equações foi implementado no software Excel.  

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). 

 

2.4. Perigo, vulnerabilidade, consequência e risco 

 

Muito se tem falado a respeito de risco no meio geológico-geotécnico. No 

entanto, nem sempre os conceitos são utilizados de forma correta, o que pode levar a 

más interpretações em projetos e pesquisas ligados ao assunto e, consequentemente, 

perder-se muito tempo até encontrar uma solução adequada para o determinado 

problema. 

Com o objetivo de homogeneizar o entendimento de profissionais que atuam no 

ramo da análise de risco geológico-geotécnico, seguem abaixo os principais conceitos 

relacionados ao assunto, de acordo com Fell et al. (2008), baseados nos conceitos 

adotados pela Sociedade Internacional de Mecânica dos Solos e Engenharia Geotécnica 

(ISSMGE): 

 Elementos em risco: população, construções e obras de infraestrutura, atividades 

econômicas e o meio ambiente localizados em áreas potencialmente afetadas por 

movimentos de massa.  
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 Perigo: condição com potencial para causar uma consequência indesejável. A 

descrição de perigo relacionado ao movimento de massa pode incluir a 

localização, o volume e a intensidade do potencial evento. Considera-se também 

a probabilidade desse evento ocorrer num determinado período de tempo.  

 Suscetibilidade: avaliação quantitativa ou qualitativa da classificação, volume e 

distribuição espacial dos movimentos de massa que ocorrem ou podem ocorrer 

numa determinada área. 

 Intensidade: conjunto de parâmetros espacialmente distribuídos relacionado com 

o poder destrutivo de um movimento de massa. Os parâmetros podem ser 

descritos quantitativa ou qualitativamente e podem incluir a velocidade do 

movimento, deslocamento total, profundidade do movimento de massa e/ou 

energia cinética por unidade de área. 

 Probabilidade: Uma medida do grau de certeza de um determinado evento 

acontecer. Esta medida tem um valor entre zero, que significa a impossibilidade 

do evento ocorrer e 1, por exemplo, que significa a certeza de ocorrer. É uma 

estimativa obtida a partir de descrições qualitativas. 

 Vulnerabilidade: grau de dano para um determinado elemento ou conjunto de 

elementos dentro da área em perigo de movimento de massa. É geralmente 

expresso numa escala de 0 (sem perda) até 1, por exemplo (perda total). 

Consequência: resultado ou potencial resultado decorrente de um movimento de 

massa. Pode ser expresso qualitativamente ou quantitativamente, em termos de 

perdas em geral, danos ou ferimentos.  

 Risco: é uma medida da probabilidade de um evento ocorrer e de sua gravidade. 

Sendo assim, pode ser estimado como o produto “probabilidade x 

consequência”.  

 Análise de risco: uso da informação disponível para estimar o risco à população, 

bens ou o ambiente, a partir do perigo. Análises de risco geralmente contêm os 

seguintes passos: definição do escopo, identificação do perigo, e estimativa do 

risco. 
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2.5. Avaliação do perigo de queda de blocos 

 

Problemas relacionados à queda de blocos em rodovias tem sido alvo de estudos 

dos órgãos de trânsito, pois quando atingem a rodovia, esses blocos podem se tornar um 

perigo em potencial para os usuários. No entanto, não se tem grandes estudos com 

relação à queda de blocos em áreas urbanas. 

Uma das metodologias que mais se destacam para rodovias é o Rockfall Hazard 

Rating System (RHRS) de Pierson et al. (1990). Nessa metodologia, parâmetros como 

altura do talude, efetividade da área de captação, risco médio ao veículo, porcentagem 

de distância de visibilidade, largura do pavimento, características geológicas e 

geotécnicas, dimensão dos blocos e histórico de quedas são considerados. A Figura 6 

mostra como cada um dos parâmetros é pontuado nessa metodologia. 

 

Figura 6: Categorias e pontuações do sistema RHRS (Pierson & Van Vickle, 1993). 
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Gomes (2009) fez uma adaptação do RHRS, a fim de avaliar o perigo de queda 

de blocos nas rodovias do Estado de Espírito Santo. No caso, para cada um dos 

parâmetros quantitativos da tabela acima foram atribuídas equações, conforme Tabela 3. 

A área de captação não sofreu modificações, sendo avaliada conforme a Figura 6, bem 

como o histórico de quedas. A condição climática foi avaliada conforme a precipitação 

média de cada local. 

Essas equações foram obtidas de forma a manter os mesmos valores atribuídos 

para as características do RHRS, ou seja, 3 pontos para a situação mais favorável à 

estabilidade e 81 para a mais desfavorável, dentro das faixas medidas em campo pelo 

autor.  

 

Tabela 3: Equações adotadas para cada parâmetro quantitativo avaliado na metodologia 

(Gomes, 2009). 

Parâmetros Símbolo Equação atribuída 

Altura do talude (H) IAT IAT = e 
0,183(H)

 

Risco ao veículo (RV) IRV IRV = e 
0,0439(RV)

 

% da distância de 

visibilidade (DV) 
IDV IDV = 243e 

-0,0439DV
 

Largura do pavimento 

(LP) 
ILP ILP = 1262,7e 

-0,4578LP
 

Dimensão do bloco (Db) IDb IDB = e 3,662Db 

Característica geológico-

geotécnica (SMR) 
ICG ICG = 19683e 

-0,11SMR
 

 

 Os resultados desses índices da tabela acima, mais a pontuação da área de 

captação e do histórico de quedas são somados e a partir daí, é obtido o índice de queda 

de blocos. Além do mais, as características geológicas e geotécnicas foram substituídas 

pelo Slope Mass Rating System (SMR) de Romana (1985).  

Silveira et al. (2016) adaptaram a metodologia proposta por Gomes (2009) para 

taludes urbanos, em um estudo de caso envolvendo o talude do Bairro Cabanas em 

Mariana, Minas Gerais; um dos taludes estudados neste trabalho. Nesse caso, os 

parâmetros ligados ao tráfego, como, risco médio ao veículo, porcentagem de distância 

de visibilidade e largura do pavimento foram desconsiderados.  
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Além do mais, houve uma adaptação com relação à área de captação de blocos, 

pois como se tratava de um talude natural, essa área de captação não foi projetada. 

Fatores como distância da encosta às residências, ângulo de inclinação da área de 

captação e presença de vegetação foram observados e pontuados dentro desse 

parâmetro. 

Silveira et al. (2016) e Cunha (2016) ainda fizeram adaptações com relação às 

equações propostas por Gomes (2009) a fim de manter a faixa de valores original do 

RHRS (de 3 a 81 pontos), pois as dimensões de valores atribuídos para cada parâmetro, 

como altura de talude, são diferentes daqueles considerados por Gomes (2009), afinal, 

não se trata da mesma região.  

Como característica geológica e geotécnica, considerou o Rock Mass Rating 

(RMR) de Bieniawski (1989). A precipitação foi substituída pela presença de água no 

talude. A Tabela 4 mostra as equações utilizadas por Silveira et al. (2016) para os 

parâmetros quantitativos e a Figura 7 mostra todos os parâmetros considerados na 

análise modificada. 

 

Tabela 4: Equações adotadas para os parâmetros quantitativos da metodologia 

(Silveira et al., 2016). 

Parâmetros Símbolo Equação atribuída 

Altura do talude (H) IAT IAT=           

Dimensão do bloco (Db) IDb IDB=           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 
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Figura 7: Parâmetros do RHRS modificado (Silveira et al., 2016). 

 

Bauer & Neumann (2011) propuseram uma metodologia para avaliação de 

perigo de queda de blocos em áreas urbanas a partir do escopo do projeto “Catch-Risk”, 

da União Europeia, em que o foco era a região dos Alpes Bávaros, na Alemanha. Tendo 

em mãos um banco de dados com as áreas de destacamento de rochas e modelos 

deposicionais, conseguido através de ferramenta GIS, foi sugerida então, essa 

metodologia de avaliação de perigo de através de observações de campo. 

A partir de parâmetros geomecânicos do maciço rochoso que compõem o talude 

a ser avaliado, juntamente com indícios de atividade recente e influências externas, 

como chuvas e terremotos, é possível estimar a probabilidade de acontecer a queda de 

blocos. A intensidade do evento é medida a partir do volume de massa rochosa 

destacada, ou de um bloco isolado. O perigo é, finalmente, dado por uma matriz de 

probabilidade versus intensidade. Trata-se de um método qualitativo, em que para cada 
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parâmetro observado é atribuída uma nota. A Figura 8 mostra o princípio dessa 

metodologia.  

 

 

Figura 8: Princípio da metodologia de avaliação do perigo de queda de blocos 

(Adaptado de Bauer & Neumann, 2011). 

 

2.5.1. Probabilidade de queda de blocos e matriz de probabilidade 

 

Um dos maiores desafios quando se trata de queda de blocos é inferir o quão 

perto um bloco está de se desprender do talude e cair. Se cada parede rochosa pode 

representar perigo, então existe uma probabilidade prévia de haver o destacamento de 

blocos dessa parede e essa probabilidade é o primeiro parâmetro a ser determinado na 

análise de perigo. 

Quando se tem à disposição um banco de dados relacionado ao histórico de 

quedas de um determinado local, é possível determinar a probabilidade de quedas a 

partir de uma análise estatística. No entanto, a qualidade da análise seria proporcional à 

qualidade dos dados históricos, que muitas vezes são carentes de um monitoramento 

temporal e espacial adequado. 
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Na metodologia proposta por Bauer & Neumann (2011), a probabilidade de um 

bloco de rocha cair pode ser obtida a partir de um conhecimento geológico-geotécnico e 

também climático do local, em que parâmetros observados e levantados em campo 

recebem uma nota, no caso uma nota mais alta quando a característica observada é 

favorável à queda de blocos e uma nota baixa quando é desfavorável ao movimento e 

favorável à estabilidade. Esses parâmetros são enquadrados em três categorias, que no 

final se somam, fornecendo a probabilidade. São elas: disposição à queda de blocos 

(suscetibilidade), indícios de atividade e influências externas. 

Além da pontuação, cada um desses parâmetros vem acompanhado de um valor, 

em porcentagem, que representa o quanto ele pesa na análise final. Sendo assim, caso 

não seja possível levantar um determinado dado, se tem conhecimento da importância 

que ele teria no resultado final e, consequentemente, de quanto foi perdida a 

confiabilidade desse resultado. 

 

2.5.1.1. Disposição à queda de blocos (suscetibilidade) 

 

Para inferir a suscetibilidade de ocorrer queda de blocos, é necessário obter 

informações geológicas, geotécnicas, estruturais e litológicas que possam influenciar 

nesse tipo de evento. Essas informações devem conter dados ligados à mecânica de 

rochas e também ao ambiente geomecânico local. A Tabela 5 mostra os parâmetros 

necessários e as características que deve ser observadas para cada um. 
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Tabela 5: Parâmetros que influenciam na suscetibilidade a queda de blocos (Adaptado 

de Bauer & Neumann, 2011). 

Mecânica de 

rochas da 

área de 

destacamento 

Parâmetro Característica observada 

Orientação das 

descontinuidades 

Analisar se as descontinuidades são favoráveis ao 

movimento de queda em relação ao talude. Se 

existem famílias que formam blocos, ou cunhas. 

Grau de alteração 

Analisar o grau de alteração, de acordo com a 

ISRM (1981). Quanto mais alterado, menor a 

resistência, coesão e ângulo de atrito no maciço. 

Além do mais, a alteração das rochas facilita o 

processo de erosão, o que pode levar a queda de 

blocos. 

Configuração 

estrutural 

Compreende o grau de transecção das 

descontinuidades (presença de mineral de 

preenchimento duro, impermeável, que sela as 

paredes das descontinuidades), persistência, 

abertura e rugosidade das paredes. 

Grau de 

flexibilização 

Parâmetro utilizado quando não se dispõe 

detalhadamente de alguma informação acima, ou 

de algumas delas. São feitas observações gerais 

em campo, porém com menor grau de confiança. 

 

Ambiente 

geomecânico 

 

 

 

 

 

Tipo de formação 

 

Se na formação rochosa houver presença de rocha 

solúvel em água, ou de composição argilosa, por 

exemplo, o estado de tensões no maciço pode ser 

alterado e levar a movimentação de massa. 

Deformações 

profundas 

Deformações podem alterar o estado de tensões 

no maciço em longo prazo e influenciar na 

estabilidade. Difícil de interpretar. 

 

Movimento no pé 

do talude 

Movimentos de massa no pé do talude podem 

influenciar na estabilidade de toda a área. 

 

Em resumo, quanto maior a persistência e o grau de transecção das 

descontinuidades, bem como a presença de juntas, maior a suscetibilidade a queda de 

blocos. Quanto menos rugosas e quanto mais alteradas as paredes das descontinuidades, 

maior a disposição para ocorrer o evento.  

Os parâmetros enquadrados no ambiente geomecânico ainda estão em debate a 

respeito da utilização ou não nesse tipo de análise, pois são observações de longo prazo 

e larga escala, geralmente difíceis de interpretar em campo. 
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2.5.1.2. Indícios de atividade 

 

Atividade, nesse caso, é definida como o total de movimentos que ocorrem na 

área em que há disposição para queda de blocos. Os indícios podem ser identificados 

diretamente em campo, a partir de cicatrizes recentes no talude, processos erosivos e 

blocos já caídos. 

Atividades que indiquem que há um movimento em avanço também devem ser 

consideradas. Novas fraturas no maciço, juntas abertas e deslocadas e presença de 

vegetação entre as descontinuidades são exemplos desses indícios mais indiretos. A 

Figura 9 mostra alguns desses exemplos.  

 
Figura 9: Indícios de atividade recente e em avanço de queda de blocos. Da esquerda 

para a direita: blocos soltos e escorados em árvores, juntas abertas e deslocadas e 

presença de vegetação entre as descontinuidades (Bauer & Neumann, 2011). 

 

 

2.5.1.3. Influências externas  

 

Estudos estatísticos mostram que a frequência de movimentos, como quedas de 

blocos, pode ter um aumento durante períodos mais chuvosos ou de derretimento de 

gelo. Para estimar a probabilidade de queda de blocos, os autores propõem considerar o 

evento mais intenso em um intervalo de 72h, para um período de recorrência de 100 

anos. No caso, os dados utilizados nessa metodologia foram fornecidos pelo Serviço 

Climático Alemão. 
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Além da precipitação, a sismicidade também é um importante parâmetro ao se 

tratar de movimentos de massa. Quando forças de alta intensidade de curta duração ou 

vibrações agem sobre as encostas, suas estruturas podem ser danificadas e um 

movimento de queda de blocos pode ser desencadeado (Bauer & Neumann, 2011).  

Para essa análise, os autores consideraram o zoneamento previsto no Código 

Alemão DIN 4149, que se baseia no "Mapa de risco sísmico dos países D-A-CH (Suíça, 

Áustria e Alemanha)". Este mapa probabilístico distingue áreas de intensidades 

macrossismicas para um período de recorrência internacionalmente utilizado de 475 

anos. Os Alpes Bávaros incluem o aviso “Zona 0”, mas a zona 1 de terremoto, bem 

como, localmente, a zona 2 também foram consideradas. A figura 10 mostra o Mapa de 

Risco Sísmico, no caso, para a Alemanha. 
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Figura 10: Zoneamento de risco sísmico da Alemanha e região dos Alpes Bávaros, 

demarcada por elipse vermelha (Fonte: GFZ Helmholtz Centre Potsdam). 

 

Esses parâmetros considerados no impacto externo podem mudar de acordo com 

a região a ser analisada e a finalidade. Por exemplo, no Brasil, ocorrem, geralmente, 

somente alguns sismos de baixa magnitude em determinadas regiões, por exemplo, onde 



24 
 

há presença de muitas cavidades no subsolo. Sendo assim, cada análise deve levar em 

consideração os parâmetros que realmente possam exercer alguma influência na região 

estudada.  

 

2.5.1.4. Matriz de probabilidade 

 

Conforme foi explicado anteriormente, cada parâmetro analisado recebe uma nota e um 

peso em porcentagem, que demonstra o quanto ele pode influenciar no resultado final. 

As Tabelas 6, 7 e 8 mostram, detalhadamente, como são classificadas cada uma das 

características observadas em campo, a nota atribuída e também o peso, de acordo com 

a proposta de Bauer & Neumann (2011). 
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Tabela 6: Suscetibilidade à queda de blocos (adaptado de Bauer & Neumann, 2011). 

1 - Orientação das 

descontinuidades 
Desfavorável Razoável Favorável 

Característica 

Oposta ou 

paralelo/subparalela 

ao talude 

Horizontal Internas ou verticais 

Probabilidade 

atribuída 
Alta Média Baixa 

Nota (Peso = 17%) 500 200 0 

2 - Grau de 

alteração 
Forte alteração (W4 a W5) Baixo grau de alteração (W1 a W3) 

Probabilidade 

atribuída 
Alta Baixa 

Nota (Peso = 7%) 200 0 

3 - Configuração estrutural das descontinuidades 

Persistência 
Mais de 10 m de 

extensão (alta). 

Entre 1 e 10 m de 

extensão (média). 

Menos de 1m de 

extensão (baixa). 

Nota (Peso = 7%) 200 100 0 

Grau de 

transecção 
Nenhum mineral de ligação 

Existência de mineral de 

ligação 

Nota (Peso = 7%) 200 0 

Abertura das 

descontinuidades 
Abertas (>1 cm) 

Suavemente abertas 

(entre 0,5mm a 1 

cm). 

Fechadas (<0,5 

mm) 

Nota (Peso = 7%) 200 100 0 

Condição das 

paredes 
Lisas Rugosas 

Nota (Peso = 7%) 200 0 

4) Grau de 

afrouxamento 

(alternativo a 

categoria 3). 

Indicações claras, 

como: juntas 

abertas e alteradas, 

lacunas entre as 

paredes (alto). 

Poucas indicações 

visíveis (médio). 

Nenhuma indicação 

(baixo). 

Valor (Peso = 28%) 800 400 0 

Total de mecânica 

de rochas (1+2+(3 

ou 4)) 

 

5) Tipo de 

embasamento 
Muito desfavorável Desfavorável Favorável 

Tipo de formação 

Rochas solúveis, 

cavidades, rocha de 

comportamento 

plástico. 

Rochas argilosas de 

comportamento 

plástico. 

Outras formações. 

Probabilidade 

atribuída 
Alta Média Baixa 

Nota (Peso = 20%) 600 200 0 
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6) Deformações em 

larga escala 
Sim Não 

Probabilidade 

atribuída 
Alta Baixa 

Nota (Peso = 7%) 200 0 

7) Movimento de 

massa no pé do 

talude 

Muitos indícios Sem indícios 

Probabilidade 

atribuída 
Alta Baixa 

Nota (Peso = 7%) 200 0 

Total de ambiente 

geomecânico 

(5+6+7) 

 

 

Tabela 7: Atividade e somatório de atividade e suscetibilidade (adaptado de Bauer & 

Neumann, 2011). 

8)Atividade Inicial Ativo Não ativo 

Nota (Peso = 14%) 500 0 

Total de atividade 

(0 a 500) 

 

Total de disposição 

e atividade [1+2+(3 

ou 4)+5+6+7+8] 

 

Probabilidade 

atribuída 

Alta Média Baixa 

Classificação 1900 a 3000 800 a 1900 0 a 800 
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Tabela 8: Influências externas (adaptado de Bauer & Neumann, 2011). 

1)Zona de terremoto Zona 2 Zona 1 Zona 0 

Probabilidade atribuída Alta Média Baixa 

Nota 50 20 0 

2)Precipitação > 310 mm 230 – 310 mm < 230 mm 

Probabilidade atribuída Alta Média Baixa 

Nota 50 20 0 

Total de impacto 

externo (1+2) 

 

 

Após obter o somatório das notas atribuídas aos parâmetros associados à 

suscetibilidade, à atividade e as notas atribuídas à influência externa na área em análise, 

obtém-se a probabilidade de haver queda de blocos através da matriz de probabilidade 

(Figura 11). 

 

Figura 11: Matriz de probabilidade de ocorrer queda de blocos (Adaptado de Bauer & 

Neumann, 2011). 
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2.5.2. Intensidade do evento e análise final de perigo 

 

Quando se fala em intensidade de um evento, como queda de blocos, pode-se 

pensar na energia que é vinculada a ele, na velocidade da queda, ou mesmo no grau de 

destruição que o evento pode causar.  

Bauer & Neumann (2011) se referem à intensidade da queda de blocos como o 

volume de rocha que se destaca do maciço e cai, seja um bloco único ou o volume total 

de vários blocos em uma determinada região. É uma abordagem simples quando 

comparada a observações ligadas à energia dos blocos, pois é possível obter a partir de 

observações de campo e de um banco de dados geomecânico do local em que se deseja 

avaliar.  

A Tabela 9 mostra as categorias utilizadas na metodologia, em que a pontuação 

é atribuída desde quando se tem o volume de um único bloco relativamente pequeno até 

um volume de blocos acima de 10000 m³ e avalanches de rochas. 

 

Tabela 9: Classificação da intensidade de queda de blocos (Adaptado de Bauer e 

Neumann, 2011). 

Intensidade 
Quedas de alta 

magnitude 
Quedas de baixa magnitude 

Volume 

Total 

Avalanche 

de rochas 

Quedas em 

larga escala 

Quedas em 

escala média 

Quedas em 

pequena 

escala 

Bloco 

único 

Distinção 

Volume 

total acima 

de 1000000 

m³ 

Volume 

total com 

cerca de 

1000000 m³ 

Volume total 

com cerca de 

10000 m³ 

Volume total 

com cerca de 

100 m³ e/ou 

fragmentos 

com diâmetro 

maior que 200 

mm. 

Um bloco 

ou 

pequenos 

fragmentos 

de até 200 

mm de 

diâmetro. 

 

Obtida a probabilidade de ocorrer queda de blocos através da matriz de 

probabilidade (Figura 11) e a intensidade do evento, com base no volume total de 
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blocos na área de destacamento, finalmente se pode chegar ao resultado final, que é o 

perigo de ocorrer quedas, através da matriz de perigo (Figura 12).  

 

Figura 12: Matriz de perigo de queda de blocos (adaptado de Bauer & Neumann, 2011). 

 

2.6. Trajetória e alcance de blocos de rocha 

 

Além de se identificar o perigo de queda de blocos, outro passo importante é 

tentar estimar a trajetória e o alcance de uma massa de rocha que se destaca de uma 

encosta. Assim é possível ter uma visão mais aproximada do quanto uma construção 

qualquer, por exemplo, se encontra exposta ao possível evento e, a partir daí, verificar 

medidas mitigadoras. 

O software RocFall 5.0, da Rocscience Inc., simula através de análise 

probabilística a trajetória dos blocos, além de testar estruturas de contenção. Nas 

simulações é possível incorporar a geometria do talude, as propriedades do material, 

variações na massa e na forma do bloco, a velocidade dos blocos, a localização destes 

no talude antes da queda e barreiras de contenção.  

Segundo Stevens (1998), quanto mais extenso é um talude, maiores as 

dificuldades para se analisar a trajetória, pois a geometria, as propriedades do material e 

a localização de blocos podem se tornar parâmetros muito variáveis com a extensão e as 

equações que simulam essas análises são muito sensíveis a qualquer mudança. 

Quando a geometria do talude é muito irregular, as trajetórias dos blocos 

também apresentam maior variabilidade e dificuldade na estimação. De acordo com 

Pierson et al. (2001), taludes com superfícies mais rugosas devido à presença de 
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descontinuidades e cicatrizes de rupturas anteriores também podem aumentar o alcance 

de blocos, pois durante a queda, ao se chocar com essas feições estruturais,  a 

velocidade do bloco adquire uma componente horizontal que modifica sua trajetória.  

Taludes mais altos conferem aos blocos maior energia potencial do que taludes 

mais baixos. Como é difícil determinar a localização exata dos blocos no momento da 

queda, muitos pesquisadores optam por uma análise conservadora, que é admitir que os 

blocos sujeitos à queda se encontram em pontos mais altos da encosta. Afinal 

determinar sua exata localização no momento da queda é tarefa difícil, sobretudo em 

taludes muito fraturados.  

Dentre os maiores desafios encontrados ao se analisar a trajetória de blocos de 

rocha, destaca-se o conhecimento das propriedades do material, sobretudo os 

coeficientes de restituição (COR), que representam o quanto de velocidade, ou energia o 

material pode recuperar após uma colisão, que nesse caso é entre o bloco de rocha e a 

superfície. Um material perfeitamente elástico, ou seja, que recupera totalmente sua 

energia após o choque terá um coeficiente de restituição de 1. Um material 

perfeitamente inelástico terá um coeficiente de restituição igual a 0. 

Os coeficientes de restituição são parâmetros críticos na modelagem de queda de 

blocos, mas várias definições existem e não há um consenso generalizado acerca do 

qual é mais apropriado. Neste sentido, sendo que a trajetória de queda está intimamente 

ligada a este parâmetro, a calibração destes modelos bem como a estimação adequada 

de valores destes coeficientes tem elevada importância na análise deste tipo de 

instabilidade (Tavares, 2015).  

De acordo Heidenreich (2004), a observação e análise do impacto entre bloco e 

superfície são essenciais para a calibração dos parâmetros usados nos diferentes 

modelos de queda de blocos. Várias abordagens podem assim ser usadas para recolher 

este tipo de informação:  

 Análise posterior a eventos de queda de blocos (retroanálise). 

 Execução de testes in situ. 

 Execução de testes laboratoriais. 

Ainda de acordo com Tavares (2015), a retroanálise pode ajudar a entender o 

evento e avaliar, por exemplo, a energia dos blocos ao longo da queda, bem como a 
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percentagem dessa energia perdida durante o movimento. Sendo assim, este pode ser 

um método de calibração de softwares como o RocFall, para avaliar trajetórias em 

locais com características semelhantes às do local retroanalisado. 

Os testes in situ consistem em lançar blocos do topo de uma encosta cujas 

características já são amplamente conhecidas. As trajetórias de queda são gravadas e 

analisadas para que as velocidades, as alturas do salto após a colisão bloco/superfície e 

as distâncias percorridas pelos blocos sejam obtidas. De posse das velocidades lineares 

e angulares antes e após o impacto, os coeficientes de restituição podem ser calculados. 

No entanto, esses testes não são muito viáveis do ponto de vista financeiro já que 

são experiências caras e, como queda de blocos é um evento natural, não são muito 

adequados caso se pretenda efetuar uma análise estatística ou paramétrica. Assim, os 

testes laboratoriais representam um importante suplemento para uma investigação 

experimental mais completa a respeito de queda de blocos, sobretudo no âmbito 

acadêmico. (Heidenreich, 2004). 

Os testes laboratoriais são feitos em pequena escala e com uso de materiais 

artificiais. Apesar de serem didáticos para entender os mecanismos envolvidos nas 

quedas de blocos, a interpretação dos resultados na prática é mais complexa, devido a 

diferenças entre a escala laboratorial e a escala real e também com relação aos materiais 

utilizados no teste em comparação à rochas e solos.  

Os coeficientes de restituição podem ser decompostos em dois componentes: 

tangencial e normal. O coeficiente tangencial (CORt) define a relação entre as 

velocidades tangenciais  de saída, ou seja, após a colisão entre o bloco e a superfície,   

para a velocidade de entrada, que é a velocidade antes da colisão entre bloco e 

superfície. O coeficiente normal (CORn) define a relação entre a velocidade de saída 

(normal à superfície) para a velocidade de entrada (normal à superfície). O CORt é 

geralmente igual a ou maior do que o CORn.  

Ainda se conhece pouco a respeito dos coeficientes de restituição dos materiais e 

a melhor forma de obtê-los. Além do mais, pequenas mudanças na escolha desses 

parâmetros pode mudar consideravelmente o comportamento de um talude, por isso o 

conhecimento das reais propriedades dos materiais está entre as maiores dificuldades 

quando se trata de trajetória de blocos (Asteriou et al., 2012). 
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Quanto mais estudos são feitos do comportamento de um talude e das principais 

características relevantes para calcular a trajetória dos blocos, maior o nível de 

confiança dos resultados. Com isso, é possível projetar estruturas de contenção eficazes 

e evitar desastres, inclusive com perda de vidas. 

 

2.6.1. RocFall: implementação e avanços do programa 

 

O software RocFall foi desenvolvido para estimar de forma probabilística a 

trajetória de blocos em queda de um talude através de simulações em 2D.  Essas 

simulações podem ser simples, envolvendo apenas um tipo de talude e um bloco, como 

podem ser mais complexas, considerando, por exemplo, variações nos parâmetros 

característicos do talude em diferentes pontos (Tavares, 2015). 

Inicialmente, o programa foi desenvolvido através de algoritmos que simulam as 

trajetórias considerando o bloco como uma partícula, o que negligencia os efeitos que o 

tamanho, a forma e o momento angular do bloco exercem no seu movimento. Esse 

modelo é conhecido com “Lump Mass”, ou modelo de massa concentrada, onde é 

assumido que a massa do bloco rochoso está concentrada no seu centro de gravidade e 

apenas o movimento de deslizamento é considerado. 

No caso, os blocos rochosos são também tidos como círculos infinitesimais, não 

sendo o seu tamanho considerado, mas apenas a sua massa. A incapacidade de 

considerar apenas alterações da velocidade no centro de massa do bloco implica que a 

forma não possa ser considerada neste método, já que um corpo não circular com 

movimentos rotacionais apresenta diferentes velocidades no ponto de contato e no seu 

centroide (Vijayakumar et al., 2012). 

Segundo Stevens (1998), existem três seções distintas para a análise de 

partículas: o algoritmo de partículas, o algoritmo de projétil e o algoritmo de 

deslizamento.  O algoritmo de partículas garante que todos os parâmetros são válidos, 

estabelecendo as condições iniciais na preparação dos algoritmos de projétil e de 

deslizamento e, posteriormente, inicia o algoritmo de projétil. 

O algoritmo de projétil é utilizado para calcular o movimento do bloco enquanto 

salta de um ponto do talude a outro, ou seja, enquanto ele está no ar. Já o de 

deslizamento, é utilizado para calcular o movimento do bloco enquanto ele está em 
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contato com a superfície do talude. Normalmente, a velocidade do bloco cai quando ele 

deixa a condição de projétil e passa para a condição de deslizamento. 

A função do algoritmo de projétil é encontrar os pontos em que há interseção 

entre o caminho que o bloco percorre e o segmento de reta, no caso, o talude. Ou seja, 

encontrar os pontos de impacto entre o bloco e o talude, sendo que esse impacto é 

calculado com base nos coeficientes de restituição.  

Se após o impacto, a rocha continuar com uma velocidade alta, o processo 

recomeça, até que atinja a velocidade mínima necessária para que a condição do bloco 

passe a ser de deslizamento.  

O algoritmo de deslizamento considera o movimento do bloco após ele deixar a 

condição de projétil. As principais propriedades consideradas nesse caso são os ângulos 

de atrito do material e a inclinação do talude. Somente a componente de velocidade 

tangencial ao talude é inclusa nos cálculos nessa condição de deslizamento.  

Ainda de acordo com Stevens (1998), a massa permanece constante ao longo da 

simulação e não é utilizada para calcular o movimento do bloco, mas sim a sua energia 

cinética ao longo da queda. A resistência do ar não é considerada nos cálculos, pois se 

considera que os blocos são maciços o suficiente para que esse parâmetro nao exerça 

grande influência nas simulações.  

Uma das principais evoluções do programa ao longo do tempo foi a 

implementação do método do corpo rígido (Rigid Body). De acordo com Ashayer 

(2007), o impacto do corpo rígido resulta da colisão de dois objetos relativamente 

rígidos sobre uma pequena área relativa às duas superfícies, sem que haja distribuição 

das tensões geradas pelo impacto em torno da área de contato. 

Em um caso ideal, o tempo de contato é extremamente curto e depende da 

rigidez, da massa e da velocidade dos objetos que colidem. Uma grande força é 

desenvolvida em um curto período de tempo, de tal forma que essa força encerra o 

contato entre os objetos quando a direção das velocidades é invertida nesse ponto de 

contato. Durante a colisão, há dissipação de energia (Ashayer, 2007). 

Dois tipos de impulsos podem são observados devido a esse rápido contato entre 

bloco e superfície: sticking e slipping/sliding. Sticking ocorre quando a velocidade 

tangencial da parte do bloco em contato com o solo é zero; pode ser descrito também 

como um movimento de rolamento puro. Caso contrário, o impacto é denominado de 
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sliding ou deslizamento. Com isso, pode-se dizer que o movimento do bloco é uma 

combinação de deslizamento e rolamento (Heidenreich, 2004). Os parâmetros de 

entrada no RocFall pelo método do corpo rígido são:  

 Geometria do talude: a geometria pode ser inserida com base em coordenadas e 

também por perfis topográficos (formatos DXF) gerados por AutoCAD. 

 Coeficientes de restituição dos materiais. 

 Coeficiente de resistência ao atrito dinâmico: corresponde ao valor da tangente 

do ângulo de atrito do material e também pode ser obtido através das tabelas 

introduzidas no programa pela Rocscience. 

 Coeficiente de resistência ao rolamento: representa a energia perdida por fatores 

não relacionados com o coeficiente de atrito dinâmico tais como a deformação plástica, 

histerese e deslizamento da superfície de contato. Pode ser obtido pelas tabelas 

introduzidas no RocFall. 

 Rugosidade da superfície do talude (caso necessário): dada com base no 

espaçamento entre as amplitudes das cicatrizes, em metros. 

 Localização inicial do bloco. 

 Condições iniciais de velocidade do bloco. 

 Forma do bloco: são dadas formas em duas dimensões, sejam esféricas ou 

angulares, chamadas de “elipses” e “superelipses” no programa. 

 Dimensões do bloco e densidade da rocha: são os parâmetros de entrada para o 

cálculo do volume e da massa do bloco. 

Além de considerar vários parâmetros relacionados ao bloco e às superfícies do 

talude e adjacentes a ele, o RocFall permite que o usuário escalone os coeficientes de 

restituição pela massa média dos blocos, conforme a equação 2. 

   
   

   
 

 
  

             (2) 

Onde: 

Rn = coeficiente de restituição normal escalonado;  

Rn0 = coeficiente de restituição normal, utilizado como entrada;  

M = valor aleatório para massa do bloco segundo uma distribuição estatística;  

C = constante de massa 
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 Isso significa que o fator de escala condicionado pela massa do bloco se ajusta 

para a diminuição no coeficiente de restituição normal ao longo da trajetória, ou seja, o 

coeficiente de restituição normal é atualizado a cada impacto entre o bloco e a 

superfície. Este fator representa uma transição de condições quase elásticas para 

condições altamente inelásticas, causadas, por exemplo, pelo fraturamento da rocha e da 

superfície do talude nos altos impactos. 

Para satisfazer tal situação o valor de C deve ser próximo ao valor de M. 

Durante a simulação o programa considera o valor de M variável segundo uma 

distribuição estatística, associando a cada trajetória um valor diferente para essa 

variável. O valor de C é uma constante escolhida com o intuito de tornar todas as 

possíveis trajetórias de queda em uma simulação coerentes com a realidade. Desse 

modo é conveniente considerar C como sendo a esperança matemática da distribuição 

estatística da Massa dos blocos formados no maciço rochoso (Ferreira, 2015). 

Com isso, pelo método do corpo rígido as simulações de quedas de blocos 

começaram a representar situações mais próximas da realidade, visto que é possível 

importar a geometria do talude através de perfis topográficos e também adicionar 

rugosidade à superfície das encostas, afinal cicatrizes no talude são estruturas que 

podem modificar consideravelmente a trajetória desses blocos. Além do mais, nesse 

método, a forma do bloco é considerada e, ainda que seja em duas dimensões, blocos 

tabulares já não são mais simulados da mesma forma que um bloco esférico, por 

exemplo, como acontecia no método da massa concentrada, o que pode gerar mudanças 

significativas na trajetória e no alcance final dos blocos.  
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3. METODOLOGIA 

 

3.1. Seleção e localização dos taludes  

 

Para realizar a análise de perigo de queda de blocos e simular a trajetória e o 

alcance provável desses blocos foram selecionados três taludes aparentemente 

susceptíveis ao evento, que, caso aconteça, pode trazer consequências graves, com 

perdas materiais e danos a integridade física das pessoas expostas. São eles: Talude-1, 

localizado no bairro Cabanas, em Mariana; Talude-2, localizado na linha do trem que 

liga Ouro Preto e Mariana e o Talude-3, localizado no bairro Vila Aparecida, em Ouro 

Preto.  

O Talude-1 se localiza no bairro Cabanas, porção sul do município de Mariana- 

MG. Por se tratar de uma encosta extensa, alguns pontos possuem acessibilidade 

restrita, seja pela existência de construções que fecham a passagem para o pé do talude, 

topografia acidentada, ou presença de vegetação expressiva.  

O levantamento foi realizado em dois pontos diferentes cujo acesso foi mais 

fácil, sendo o primeiro próximo às coordenadas 20°24'1.58"S em latitude e 

43°25'6.80"O em longitude, denominado ponto PR1 e o segundo próximo às 

coordenadas 20°24'8.17"S latitude e 43°25'15.80"O longitude, denominado ponto PR2.  

A Figura 13 mostra a localização do talude com os pontos PR1 e PR2. Na Figura 14 

está a encosta fraturada e sua proximidade com as residências. 
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Figura 13: Localização do Talude-1 e seus pontos de acesso. 

 

 

Figura 14: Proximidade entre a encosta e as residências no Talude-1. 

 

O Talude-2 se localiza nas coordenadas “-20.394992 em latitude e -43.495356” 

em longitude, na linha do trem que liga Ouro Preto à Mariana, ainda no município de 

Ouro Preto – MG, logo após o primeiro túnel. A Figura 15 mostra a localização. É um 

talude em corte praticamente vertical e se apresenta muito fraturado (Figura 16). 
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Figura 15: Localização do Talude-2. 

 

 

Figura 16: Talude-2, fraturado, em grande proximidade com a linha férrea. 
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O Talude-3 se localiza no bairro Vila Aparecida, em Ouro Preto – MG, nas 

coordenadas 20°23'36.23''S latitude e 43°30'1.50''O longitude, na entrada da Rua 

Rodrigo Silva, próximo ao Instituto Federal de Minas Gerais. A Figura 17 mostra a 

localização. É um talude fraturado com uma cicatriz de um tombamento (Figura 18). 

 

 

Figura 17: Localização do Talude-3. 

 

 

Figura 18: Talude-3 e indício de tombamento de bloco (adaptado de Pereira, 2012). 
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3.2. Levantamentos de campo 

 

Primeiramente foi feita uma visita de reconhecimento no Talude-1, do bairro 

Cabanas, para ver em quais pontos o acesso seria mais fácil, levando em consideração 

que algumas construções fecham o caminho até o pé do talude. Também foi observado 

se nesses pontos haveria condições de realizar o levantamento de campo, pois algumas 

estruturas importantes para a obtenção de parâmetros para análise estavam localizadas 

em pontos mais altos do talude.  

Selecionados os pontos, foi iniciado o levantamento de campo no Talude-1, 

sendo que os parâmetros medidos e observados foram:  

 Orientação das descontinuidades, com bússola Brunton;  

 Geometria do talude e geometria da área de captação de blocos, que é basicamente 

a distância entre as residências e o pé do talude, ambas obtidas com trena a laser. 

 Características das descontinuidades: espaçamento, persistência, rugosidade, grau 

de alteração das paredes, abertura e preenchimento nas aberturas. As medidas 

lineares foram feitas com trena. 

 Resistência do maciço com martelo de geólogo. 

 Dimensões médias de blocos caídos, para cálculo de volume. A medição foi feita 

com trena. 

 Observações a respeito da presença de água no talude, ao longo de 8 meses, 

incluindo períodos de seca e de chuva. 

 Coordenadas geográficas com GPS. 

Tanto o Talude-2, da linha do trem, quanto o Talude-3, do bairro Vila 

Aparecida, são de fácil acesso e já foram foco de estudos anteriores de caracterização 

geotécnica e geomecânica, inclusive por outros pesquisadores, como Santos et al. 

(2015) e Pereira (2012), respectivamente. Sendo assim, já havia um banco de dados 

com grande parte dos parâmetros necessários para o projeto. Ainda assim foram feitas 

visitas a esses dois taludes, para coletar amostras, obter novos parâmetros e confirmar 

outros, sobretudo os geométricos. 
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3.3. Análise de perigo: metodologia original e adaptação do método 

 

Para a análise de perigo de queda de blocos, a proposta nesta pesquisa foi utilizar 

e adaptar a metodologia de Bauer & Neumann (2011). Nessa metodologia, o nível de 

perigo é dado através de uma matriz de probabilidade versus intensidade, onde a 

probabilidade inclui: análise da susceptibilidade com base nas características 

geotécnicas e no ambiente geomecânico do maciço; análise de indícios de atividade 

recente e influências externas, como precipitação e sismos. A intensidade é dada com 

base no volume total de blocos caídos na área. 

No entanto, essa metodologia foi feita com base nos problemas de queda de 

blocos nos Alpes Bávaros, na Alemanha, onde os contextos geológicos, climáticos e 

geomorfológicos são muito diferentes dos locais estudados nesse trabalho. Além do 

mais, a altura e inclinação dos taludes não são parâmetros nessa análise, pois como se 

tratam de encostas alpinas, se considera que os taludes, em geral, possuem altura 

elevada. 

Com isso, o estudo de caso foi feito conforme a metodologia original proposta 

por Bauer e Neumann (2011) e também através de duas adaptações, em que alguns 

parâmetros foram substituídos por outros que também influenciam nas quedas de 

blocos, de acordo com a realidade local e com o banco de dados disponível para a 

análise.  

 

3.3.1. Primeira adaptação 

 

A primeira adaptação do método se concentrou em mudanças nos tipos de 

formação, parâmetro incluso em “ambiente geomecânico” e também nas influências 

externas. Essas mudanças são relacionadas às características pontuadas, sem que haja 

mudança na faixa de pontuação, que se manteve conforme a original. 

As faixas de valores para a pluviosidade foram obtidas através de estudos que 

relacionavam o índice pluviométrico com movimentos de massa na Região de Ouro 

Preto e Mariana, afinal é um parâmetro importante e que se diferencia de acordo com as 

condições climáticas de cada local. 
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Quanto aos sismos, a adaptação se deu de forma que não apenas terremotos 

fossem considerados, afinal, no Brasil esse tipo de evento não é comum, sobretudo 

quando as causas são tectônicas. Sendo assim, vibrações geradas devido a grandes 

cavidades em regiões cársticas serão consideradas, bem como as oriundas de detonações 

e passagem de veículos de grande porte, caso o objetivo seja utilizar essa metodologia 

em minerações e ferrovias, por exemplo. 

 

3.3.2. Segunda adaptação 

 

Na segunda adaptação, a principal mudança também foi em relação ao ambiente 

geomecânico, no entanto, todas as características originalmente inclusas nesse 

parâmetro, como tipo de formação, deformações em larga escala e movimentos de 

massa no pé do talude foram substituídas por parâmetros geométricos do talude e da 

área de captação, compreendida entre o pé do talude e o elemento que possa estar em 

situação de risco, como casas, ruas ou ferrovias. 

As influências externas se mantiveram conforme a primeira adaptação, afinal, a 

principal intenção em se modificar o método original é obter uma metodologia que 

avalie o perigo de queda de blocos respeitando as características climáticas locais e 

também que possa ser útil não só para áreas urbanas, mas também em minerações, que 

tanto estão sujeitas à vibrações provenientes de explosivos.  

 

3.4. Densidade da rocha 

 

Quando se deseja estimar as trajetórias mais prováveis de blocos de rocha, um 

dos parâmetros importantes, inclusive para projetar estruturas de barreira, é a massa dos 

blocos. Levando em consideração que o volume pode ser encontrado diretamente em 

campo, ou pela metodologia de Palmström (1982), ou mesmo pelo algoritmo 

desenvolvido por Lopes et al. (2011), para encontrar a massa, basta determinar a 

densidade, ou massa específica, da rocha em que é formado o bloco. 

O ensaio para determinar a massa específica foi executado pelo método da 

picnometria, que consiste em pesar em uma balança analítica primeiramente, um 

picnômetro vazio, depois o picnômetro mais o material, no caso a rocha, picnômetro 
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mais água e finalmente picnômetro com água e o material. Esta medida foi feita em 

triplicata, para minimizar os erros. A densidade da rocha é obtida pela equação 3. 

 

   
               

                                       
                                                             (3) 

Onde: 

mpic+mat = massa do picnômetro mais material; 

mpic = massa do picnômetro; 

mpic+água = massa do picnômetro mais água; 

mpic+mat+água = massa do picnômetro com material e água. 

 

3.5. Trajetória e alcance dos blocos 

 

As trajetórias prováveis dos blocos foram simuladas pelo software RocFall  v. 5. 

Esse software fornece, a partir dessa trajetória, histogramas com o alcance dos blocos 

simulados e também outros resultados, como a energia cinética desses blocos durante a 

queda, ou a velocidade, de acordo com as necessidades do projeto. 

A análise foi feita pelo Método do Corpo Rígido, “Rigid Body”, pois esse 

método considera a forma dos blocos e não apenas como uma partícula de massa 

concentrada, como no Método de Massa Concentrada, ou “Lump Mass”.  

Além do mais, nessas análises se considerou que os coeficientes de restituição 

são escalonados pela massa média dos blocos, isso significa que o fator de escala 

condicionado pela massa do bloco se ajusta para a diminuição no coeficiente de 

restituição normal ao longo da trajetória, conforme explicado no item 2.6.1. 

 O valor de C, que é o dado de entrada requerido pelo RocFall para que o 

coeficiente de restituição normal seja escalonado pela massa foi o valor médio das 

massas dos blocos encontrados nos setores do ponto PR1 e do ponto PR2. Para cada 

talude, ou setor, foram feitas 50 simulações. Os dados de entrada no software foram: 

geometria do talude, coeficientes de restituição, coeficientes de atrito dinâmico, 
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coeficientes de resistência ao rolamento, densidade da rocha, forma, dimensão e 

condições iniciais de velocidade dos blocos. 

Devido às dificuldades inerentes à realização de testes para obter os coeficientes 

citados acima, sobretudo os coeficientes de restituição (COR), estes foram estimados 

através de tabelas fornecidas no próprio software e em outras fontes, como o trabalho de 

Tavares (2015). A escolha se deu em função de características descritas nessas tabelas 

em comparação com as características vistas em campo. 

No caso do talude do Bairro Cabanas (Talude-1), como haviam blocos soltos na 

área a frente da encosta, foi possível, através de retroanálise das quedas, escolher dentre 

os coeficientes de restituição que mais se encaixavam com as características da região, 

aqueles que forneciam resultados mais próximos da realidade em termos de alcance de 

blocos.  

Um dos setores foi escolhido para fazer essa retroanálise e a partir dos resultados 

obtidos, os três melhores coeficientes de restituição (normal e tangencial) foram 

utilizados para os demais setores do Talude-1, já que a setorização se deu em função de 

parâmetros geométricos e não litológicos ou estruturais que são os parâmetros que 

definem esses coeficientes. Entende-se como resultados melhores, aqueles cujo alcance 

médio apontado pelo software mais se aproximou da distância entre o bloco caído e o pé 

do talude, medida em campo. 

Para o Talude-2 (Linha do Trem) e Talude-3 (Vila Aparecida), não foi possível 

fazer essa retroanálise, pois não havia presença de blocos soltos nesses locais. Então a 

escolha dos COR foi baseada nas características de cada região. 

 

 

 

 

 

 

 



45 
 

4. SETORIZAÇÃO, GEOMETRIA E ÁREA DE CAPTAÇÃO DOS TALUDES 

 

4.1. Talude-1 

 

Devido à extensão e heterogeneidade na geometria do talude e da área de 

captação de blocos, cada ponto do talude do bairro Cabanas foi setorizado de acordo 

com as mudanças nessas características, visto que são importantes quando se trata de 

análise de perigo de queda de blocos e sua trajetória.  

Para setorizar, mudanças nos seguintes parâmetros foram observadas: altura do 

talude, ângulo de inclinação, distância da área de captação, ângulo de inclinação da área 

de captação e presença de vegetação. O ponto PR1 foi dividido em 3 setores, 

denominados S1A, S1B e S1C. O ponto PR2 também foi dividido em 3 setores, sendo 

eles: S2A, S2B e S2C. Na Tabela 10 constam as coordenadas de cada setor e a Figura 

19 mostra a localização de cada um no talude. 

 

Tabela 10: Coordenadas dos limites de cada setor 

Limites dos 

setores 

Coordenadas  

Latitude Longitude 

S1A (acesso inicial) 
20°24'1.58"S 43°25'6.80"O 

S1A/S1B 
20°24'1.34"S 43°25'4.73"O 

S1B/S1C 
20°24'0.81"S 43°25'4.05"O 

S1C (final) 
20°24'0.67"S 43°25'2.84"O 

S2A (acesso inicial) 20°24'8.17"S 43°25'15.80"O 

S2A/S2B 20°24'7.42"S 43°25'15.18"O 

S2B/S2C 20°24'7.34"S 43°25'14.36"O 

S2C (final) 20°24'6.69"S 43°25'13.68"O 
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Figura 19: localização dos setores e seus limites no talude do bairro Cabanas. 

 

No ponto PR1, o acesso se deu pelo Setor S1A, na Rua Ribeirão do Carmo, 

próximo à casa de número 165, como mostra a Figura 20. A partir daí, as observações 

foram feitas ao longo da extensão do ponto PR1, compreendida entre os setores S1A e 

S1C.  
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Figura 20: Acesso ao ponto PR1 pelo setor S1A. 

 

No ponto PR2, o acesso se deu pelo Setor S2A, na Rua Caldeireiros, próximo à 

casa de número 341, como mostra a Figura 21. A partir daí, assim como em PR1, as 

observações foram feitas ao longo da extensão do talude, entre os setores S2A e S2C.  

 

 

Figura 21: Acesso ao ponto PR2 pelo setor S2A. 
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Na Tabela 11 constam a altura do talude, a inclinação e a extensão de cada setor. 

A partir daí é possível notar o quanto esse talude é heterogêneo com relação a essas 

características, o que justifica parte da setorização. No ponto PR2, os setores se 

apresentam, no geral, mais altos, com mudanças mais sutis no ângulo de inclinação dos 

taludes. Já no ponto PR1, as inclinações sofrem mudanças maiores de um setor para o 

outro. Sendo assim, blocos que caem nos setores no ponto PR2 tendem a ter maior 

energia potencial do que os blocos do ponto PR1. 

Tanto o ponto PR1 quanto o ponto PR2 foram selecionados devido à facilidade 

de se chegar ao talude para realizar os levantamentos. Entre esses pontos, o acesso ao pé 

da encosta foi dificultado, pois em alguns locais, as próprias casas impediam a 

passagem, que só seria possível com a autorização dos moradores.  

Em outros pontos, as condições estruturais do maciço não eram adequadas para 

obter certos parâmetros, sobretudo aqueles ligados às características das 

descontinuidades, pois nesses locais, as fraturas se encontravam em regiões mais altas 

do talude, onde não era possível acessar com segurança.  

 

Tabela 11: Geometria do talude para cada setor. 

Talude 
Altura do talude 

(H) 

Ângulo de 

Inclinação (º) 

Comprimento 

(m) 

Setor 1A 55 75,6 60,4 

Setor 1B 30,7 68,1 25,6 

Setor 1C 29,1 57,8 35,2 

Setor 2A 80 

69 entre o pé e a 

cota de 35,4m e 

59,8 entre a cota 

de 34,5m e o topo 

30,1 

Setor 2B 59,8 72,7 17,8 

Setor 2C 78 73 28,3 
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A área de captação foi considerada como a área entre o pé do talude e o espaço 

habitado. A distância foi medida em linha reta entre o pé da encosta e qualquer 

demarcação que representasse que a partir daquele ponto já haveria maior circulação de 

moradores, como cercas ou hortas. 

A geometria da área de captação é importante quando se trata de queda de 

blocos, pois quando há uma distância grande e uma inclinação mais baixa, por exemplo, 

os blocos, sobretudo os tabulares, provavelmente perderão energia e não alcançarão o 

elemento em situação de risco, como construções em geral.  

No entanto, como não existe qualquer tipo de barreira na região, nada impede 

que pessoas e animais circulem pelo local, ou seja, uma grande distância na área de 

captação não necessariamente significa segurança nesse caso. 

Para todos os setores, foram observadas em campo as características gerais da 

área de captação. Em alguns pontos, ao pé do talude havia depósito de tálus 

propriamente dito, caracterizado pela presença de blocos soltos de variados tamanhos e 

detritos em geral. A área gramada é caracterizada, principalmente, pela presença de solo 

e grama, como pasto. Em alguns pontos ela se encontra logo após o depósito de tálus, 

em outros logo após o pé do talude. O setor S1C não apresentou essa área gramada em 

dimensões relevantes.   

É importante salientar que a área gramada não deixa de ser depósito de tálus, 

resultante de movimentos de massa decorrentes ao longo do tempo, ou melhor, de 

movimentos não recentes. Porém, esse depósito foi recoberto com vegetação rasteira e 

se difere do depósito de tálus observado em alguns setores, próximo ao pé do talude, 

justificando a diferenciação entre “depósito de tálus” e “pastagem”. 

A Tabela 12 contém as características mais detalhadas para cada setor, a 

presença ou não de depósito de tálus e área gramada, bem como suas medidas de 

distância e inclinação. Essa diferenciação entre o que é o depósito de tálus e o que é 

pastagem é importante, sobretudo quando se deseja simular a trajetória dos blocos, pois 

materiais diferentes têm comportamentos diferentes. 
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Tabela 12: Geometria e características da área de captação. 

Setor 
Depósito 

de Tálus 

Inclinação 

(º) 

Distância 

(m) 

Área 

gramada 

Inclinação 

(º) 

Distância 

(m) 
Características 

1A - - - Sim 18,1 24,8 Solo e grama 

1B - - - Sim 15,6 16,7 

Solo, grama e 

alguns blocos 

soltos. 

1C Sim 41,8 9,2 - - - 

Solo, 

pequenos 

blocos e 

blocos 

grandes 

próximos às 

casas. 

2A Sim 25,1 20 Sim 13,5 18,2 

Depósito de 

Tálus: 

pequenas 

árvores, solo e 

blocos soltos. 

Gramado: 

solo e grama. 

2B - - - Sim 25 45,3 Solo e grama 

2C - - - Sim 11,5 50 Solo e grama 

 

Observando a tabela acima, é possível perceber que o setor S1C apresenta, no 

geral, as piores características, como distância menor, alto ângulo de inclinação, pouca 

vegetação, além de blocos soltos próximos às construções. Situação oposta é encontrada 

no setor S2C, que apresenta as melhores condições no que diz respeito à geometria, 

mesmo que não haja vegetação expressiva. O setor S2A é o único que apresenta as 

melhores condições no que diz respeito à vegetação. A Figura 22 mostra os setores S1C, 

S2A e S2C, respectivamente. 
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Figura 22: Da esquerda para a direita, os setores S1C, S2A e S2C, respectivamente. 

 

4.2. Talude-2 

 

O Talude-2, da linha do trem, não apresenta grande extensão, possui cerca de 

35m. Sendo assim, suas características relacionadas à geometria não sofrem grandes 

mudanças no trecho selecionado e o talude não foi setorizado. Além do mais, é um 

talude planejado, pois se trata de um corte para passagem da linha férrea, com indícios 

de desmonte a fogo. A Figura 23 mostra o talude. 
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Figura 23: Talude-2. À esquerda o lado A e à direita o lado B. 

 

Como o Talude-2 é um corte, ele foi dividido em lado A, com cerca de 6m de 

altura e lado B, com 18m de altura, sendo ambos praticamente verticais, com 88º e 87º 

de inclinação, respectivamente.  

A área de captação de blocos, nesse caso, seria o espaço entre o pé do talude e a 

plataforma ferroviária. No entanto, esse espaço é de apenas 0,8m no lado B, com uma 

profundidade de cerca de 0,4m, o que significa que dependendo das dimensões dos 

blocos e de sua trajetória, a plataforma poderia ser atingida, O lado A não possui esse 

espaço, o pé do talude está em contato direto com a plataforma. A Figura 24 mostra um 

croqui do local. 
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Figura 24: Croqui do Talude-2 e da linha do trem. 

 

4.3. Talude-3 

 

Assim como o Talude-2, o Talude-3, da Vila Aparecida, não apresenta grande 

extensão. Sendo assim, suas características relacionadas à geometria não sofrem 

grandes mudanças no trecho selecionado e o talude não foi setorizado. Esse talude tem 

cerca de 6,5m de altura e inclinação de 76º , obtida por Pereira (2012).   

Não se pode considerar que esse local tenha uma área disponível para captação 

de blocos, pois a calçada vai de encontro direto com o pé do talude e logo depois é a via 

de tráfego que liga a Universidade Federal de Ouro Preto e o Instituto Federal de Minas 

Gerais ao centro histórico, ou seja, é uma região de movimento intenso, o que justifica 

uma análise de perigo de queda de blocos. A Figura 25 mostra uma cicatriz de um 

tombamento e logo abaixo, a calçada e a rua. 
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Figura 25: Cicatriz de tombamento de bloco no Talude-3 (Pereira 2012). 
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5. CARACTERÍSTICAS GEOLÓGICAS E GEOTÉCNICAS DOS TALUDES 

 

5.1. Talude-1 

O talude do bairro Cabanas é composto por quartzito do grupo Itacolomi. Ao 

longo do talude, se observou veios de quartzo, como mostra a Figura 26. O quartzito 

presente no maciço é avermelhado e com textura granolepdoblástica. 

 

Figura 26: Veio de quartzo em escala centimétrica presente no talude. 

 

Tanto o ponto de levantamento PR1 quanto o ponto PR2 possuem três famílias 

de descontinuidades sendo uma a foliação. A Tabela 13 mostra a orientação média das 

famílias de descontinuidades, expressada como mergulho/azimute de mergulho (dip/dip 

direction). Para o ponto PR1 foram levantadas 86 medidas de orientação de 

descontinuidades; já para o ponto PR2, foram 70 medidas. A orientação média da face 

do talude para os pontos PR1 e PR2 são, respectivamente, 67/317 e 70/318, onde o 

primeiro valor é o mergulho e o segundo é o azimute de mergulho. 
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Tabela 13: Orientação média das famílias de descontinuidades para cada ponto. 

Ponto de levantamento Família Orientação média 

PR1 

Família 1 (foliação) 21/139 

Família 2 60/338 

Família 3 62/038 

PR2 

Família 1 (foliação) 27/117 

Família 2 82/339 

Família 3 55/280 

 

O grau de alteração para cada setor foi observado em campo, de acordo com os 

critérios estabelecidos pela ISRM (1981). A resistência à compressão uniaxial do 

maciço foi obtida através de teste com martelo de geólogo, também de acordo com a 

ISRM (1981) e possui grande relação com o grau de alteração das rochas. Tanto o grau 

de alteração quanto a resistência do maciço se encontram na Tabela 14. 

 

Tabela 14: Grau de alteração e resistência do maciço para cada setor. 

Setor Grau de alteração Resistência 

S1A W1 – sem alteração R5 - muito resistente (100-250 MPa) 

S1B W2 – pouca alteração R4 – resistente (50-100 MPa) 

S1C W2 – pouca alteração R4 – resistente (50-100 MPa) 

S2A W1 – sem alteração R5 - muito resistente (100-250 MPa) 

S2B W1 – sem alteração R5 - muito resistente (100-250 MPa) 

S2C W1 – sem alteração R4 - resistente (50-100MPa) 

 

Como o maciço se apresenta com pouca ou nenhuma alteração, o valor do fator 

de alteração das juntas (Ja) é 1 para todas as famílias. O quadro contendo o valor do Ja e 

do ângulo de atrito residual relacionado a esse valor se encontra no Anexo A. 

A condição das descontinuidades foi observada ao longo da extensão dos pontos 

de levantamento de campo. A rugosidade não apresentou mudanças significativas de um 

setor para outro e nem mesmo do ponto PR1 para o ponto PR2, sendo que, de uma 

maneira geral, a família 1 (foliação) se apresentou rugosa e plana e as famílias 2 e 3 

(fraturas) se apresentaram rugosas e onduladas. Sendo assim, pode-se dizer que o valor 
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do fator de rugosidade das juntas (Jr) da família 1 é 1,5; já o Jr das famílias 2 e 3 é 3. O 

quadro com o valor do Jr também se encontra no Anexo A. 

Pelo critério de Barton (2002) é possível estimar o ângulo de atrito (ϕr) das 

descontinuidades, sendo que o seu valor é dado conforme a equação 4. 

          
  

  
         (4) 

No entanto, devido ao fato das descontinuidades se apresentarem rugosas e 

pouco alteradas, o ângulo de atrito foi de aproximadamente 56° para a família 1 e 72° 

para as famílias 2 e 3, que são valores impraticáveis na realidade. Sendo assim, o valor 

do ângulo de atrito adotado para as análises cinemáticas foi o valor do ângulo de atrito 

residual relacionado com o valor de Ja (Anexo A). Para descontinuidades com pouca ou 

nenhuma alteração, o valor de ϕr que se encontra no quadro está entre 25° a 30°, sendo 

o último adotado nas análises.  

A análise cinemática para o ponto PR1 mostrou uma probabilidade de 17,44% 

para ruptura planar geral e 86,67% quando se considera apenas a família 2 (Figura 27). 

Para ruptura em cunha, a probabilidade é de 15,51%, sendo que as cunhas são formadas 

pelas famílias 2 e 3 (Figura 28). A análise mostrou ainda uma pequena possibilidade de 

haver tombamento de blocos, 3,94%, com 86,67% da família 2 ser o plano basal (Figura 

29). Quando o tombamento oblíquo é considerado, a probabilidade de ruptura passa a 

ser de 6,25%. 
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Figura 27: análise cinemática para ruptura planar em PR1. 

. 

 

Figura 28: análise cinemática para ruptura em cunha em PR1. 
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Figura 29: análise cinemática para tombamento de blocos em PR1. 

 

A análise cinemática para o ponto PR2 mostrou uma probabilidade de 8,57% 

para ruptura planar geral; 5,56% quando se considera apenas a família 2 e 30% quando 

se considera apenas a família 3 (Figura 30). Para ruptura em cunha, a probabilidade é de 

19,30%, sendo que as cunhas são formadas pelas famílias 2 e 3 (Figura 31). A 

possibilidade de haver tombamento de blocos segundo a análise, é 4,02%, com 11,11% 

da família 2 ser o plano basal e 30% de ser a família 3 (Figura 32). Para tombamento 

direto e oblíquo é 6,09%. 
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Figura 30: análise cinemática para ruptura planar em PR2. 

 

 

Figura 31: análise cinemática para ruptura em cunha em PR2. 
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. 

 

Figura 32: análise cinemática para tombamento de blocos em PR2. 

 

O espaçamento das descontinuidades foi medido juntamente com a orientação, 

sempre que possível, sendo assim, o espaçamento médio para cada família de 

descontinuidade, mostrado na Tabela 15, pôde ser obtido com auxílio do Dips 6.0. Para 

o ponto PR1 esse valores já haviam sido encontrados por Santos (2015). A persistência 

média da descontinuidade de foliação é cerca de 20m, enquanto que para as demais 

famílias é cerca de 3m, em ambos os pontos de coleta de dados. 

 

Tabela 15: Espaçamento médio das famílias de descontinuidades em cada ponto. 

Ponto 
Espaçamento 

F1(m) 

Espaçamento 

F2(m) 

Espaçamento 

F3(m) 

PR1 0,42 1,43 0,76 

PR 2 0,24 0,44 0,76 
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A abertura e o preenchimento foram parâmetros que apresentaram certa 

mudança entre os setores. No entanto, o Talude-1 é muito extenso e alto o que 

impossibilita uma análise mais detalhada desses dois parâmetros a partir de determinado 

ponto, onde já não era possível alcançar e, consequentemente, visualizar a presença ou 

não dessas características. Ainda assim foi possível perceber mais juntas abertas nos 

setores S1B, S1C e S2C, como mostra a Tabela 16. 

 

Tabela 16: Condição das descontinuidades quanto à abertura e preenchimento. 

Setor Abertura Preenchimento 

Setor 1A Milimétrica Ausente 

Setor 1B 1-5cm Macio 

Setor 1C 1-10cm Macio 

Setor 2A Milimétrica Ausente 

Setor 2B Milimétrica Ausente 

Setor 2C 1-5 cm Macio arenoso 

 

5.2. Talude-2  

O substrato rochoso do talude da linha do trem é um xisto que pertence ao Grupo 

Sabará, Supergrupo Minas, caracterizado por apresentar rochas metavulcânicas, xisto 

verde, clorita xisto, filito e quartzito com lentes de conglomerado.  

Como foi dito anteriormente, o talude é um corte para passagem da linha férrea, 

sendo assim, gerou o lado A, com orientação 88/259 e o lado B, com orientação 87/075. 

Os dois lados se apresentam fraturados e com rala vegetação. A orientação média das 

descontinuidades se encontra na Tabela 17. 
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Tabela 17: Orientação média das famílias de descontinuidades. 

Família Orientação média 

Família 1 (xistosidade) 37/194 

Família 2 (fratura) 44/139 

Família 3 (fratura) 48/040 

 

Não foi observado deslocamento relativo nas famílias de descontinuidades. Para 

as famílias 2 e 3 foi observado certo grau de rugosidade, obtendo-se um valor de Jr de 

1,5. Para a xistosidade a parede é lisa e plana, com um grau muito pequeno de 

rugosidade, logo o valor de Jr foi de 1,0. As paredes de todas as famílias que compõem 

o afloramento do maciço apresentam baixo grau de alteração apenas uma leve 

descoloração, logo o valor de Ja para as famílias é de 1,0 (Santos et al., 2015).  

Pela equação de Barton (2002), o menor ângulo de atrito foi de 45°, para 

xistosidade. Santos et al. (2015) estimaram que a dilatância para xistosidade era de 7°, 

com isso, o ângulo de atrito residual utilizado na análise foi de 38°, que é o ângulo de 

atrito básico subtraído pela dilatância. 

A análise cinemática mostra que para o Talude-2, os mecanismos de ruptura 

mais significativos são ruptura em cunha e tombamento de blocos com probabilidade de 

11,14% e 26,05% respectivamente. As Figuras 33 e 34 apresentam as análises 

cinemáticas probabilísticas para ruptura por cunha e tombamento de blocos, 

respectivamente.  
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Figura 33: Análise cinemática para ruptura em cunha do Talude-2 (Santos et al., 2015). 

. 

 

Figura 34: Análise cinemática para tombamento de blocos do Talude-2 (Santos et al., 

2015). 
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As famílias 2 e 3 possuem um comportamento similar em relação a espaçamento 

e persistência, sendo ambas diferentes quando comparadas à xistosidade (família 1). Os 

resultados médios obtidos em campo foram de 25 cm, 42 cm, 38 cm para os 

espaçamentos das famílias 1, 2 e 3, respectivamente. 

 Quanto à persistência, as famílias 2 e 3 possuem cerca de 10m, enquanto a 

xistosidade possui cerca de 15m, ou seja, estão na mesma escala de extensão do talude 

(Santos et al., 2015). No geral, as descontinuidades no maciço não apresentam abertura, 

o máximo que foi visto nas áreas em que foi possível alcançar foi de 1 mm. 

A resistência à compressão uniaxial foi estimada com auxílio do martelo de 

geólogo, sendo que alguns pontos apresentaram resistência moderada, de 25 a 50 MPa 

(grau R3) e outros se mostraram mais resistentes, com cerca de 50 a 100 MPa (grau 

R4).  

 

5.3. Talude-3 

 

O Talude-3 é formado por um xisto de coloração amarelada, pertencente ao 

Grupo Sabará e, segundo Pereira (2012), possui níveis magnesíferos. Ainda de acordo 

com Pereira (2012), a orientação média da face do talude é 76/040 e três famílias de 

descontinuidades foram identificadas, sendo que uma é a xistosidade. A orientação 

média está na Tabela 18.  

 

Tabela 18: Orientação média das famílias de descontinuidades (Pereira, 2012). 

Família Orientação média 

Família 1 (xistosidade) 43/211 

Família 2 (fratura) 79/298 

Família 3 (fratura) 46/044 

 

As características das descontinuidades foram observadas por Pereira (2012). Os 

resultados médios de espaçamento obtidos foram de 24 cm, 57 cm, 36 cm para os 

espaçamentos das famílias 1, 2 e 3, respectivamente. A persistência é da ordem de 1 a 3 

m para as descontinuidades e tem cerca de 10m para a foliação. As descontinuidades no 
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maciço são levemente rugosas e onduladas, sendo assim, o Jr é igual a 3 (conforme 

quadro inserido no Anexo A).  

A resistência à compressão uniaxial foi estimada pelo martelo de geólogo e 

possui grau R1, ou seja, rocha muito branda, com cerca de 1 a 5 MPa. O grau de 

alteração no maciço é W4, ou seja, rocha muito alterada. No geral, as descontinuidades 

nesse talude são fechadas, com abertura menor que 1 mm e sem preenchimento, com 

apenas finas películas de areia e silte devido ao elevado grau de alteração, o que confere 

um valor de Ja igual a 3 (quadro do Anexo A). 

O ângulo de atrito estimado pela equação de Barton (2002) foi de 45°, que é um 

valor muito alto e não condiz com a realidade. Sendo assim, nas análises cinemáticas, o 

ϕr utilizado foi de 25°, que é o ângulo de atrito residual relacionado ao valor de Ja. 

A análise cinemática para o talude mostrou uma probabilidade de 27,27% para 

ruptura planar geral, sendo 100% quando se considera apenas a família 3 (Figura 35). 

Para ruptura em cunha, formada entre a família 2 e 3, a probabilidade é de 37,76% 

(Figura 36). A possibilidade de haver tombamento de blocos segundo a análise, é 

26,19%, com 100% de chance da família 3 ser o plano basal (Figura 37). Tombamento 

direto e oblíquo somam uma probabilidade de ruptura igual a 27,33%. 

 

Figura 35: Análise cinemática para ruptura planar no Talude-3. 
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Figura 36: Análise cinemática para ruptura em cunha no Talude-3. 

 

 

Figura 37: Análise cinemática para tombamento de blocos no Talude-3. 
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6. ADAPTAÇÕES DO MÉTODO ORIGINAL DE AVALIAÇÃO DE PERIGO 

 

6.1. Primeira proposta de adaptação 

 

Conforme foi explicado na metodologia, a primeira adaptação do método se 

concentrou em mudanças nos tipos de formação, parâmetro incluso em “ambiente 

geomecânico” e também nas influências externas.  

Quanto ao tipo de formação, foi considerado como a pior situação, talude em 

rochas solúveis, conforme a metodologia original e também talude em maciços 

sedimentares em que uma camada de rocha mais resistente é intercalada com uma 

camada mais friável. 

Taludes em maciços de rochas solúveis podem ser de fato problemáticos quando 

se trata de queda de blocos, afinal, a dissolução de partes do maciço pode fazer com que 

blocos se soltem e acabem se deslocando. Além do mais, rochas solúveis, como as 

carbonáticas, podem levar a formação de cavernas e dolinas, comuns em regiões 

cársticas. Movimentações dessas estruturas geram sismos que são um dos fatores 

desencadeadores da queda de blocos.  

De acordo com Carvalho (1991), uma das causas básicas para a queda de blocos 

em maciços sedimentares é a presença de camadas resistentes intercaladas a camadas 

mais friáveis. Isso porque as camadas mais friáveis se degradam com mais facilidade de 

acordo com as condições do ambiente, por exemplo, alta pluviosidade e ventos. Ao se 

degradarem e erodirem, essas camadas deixam livres os blocos de rocha resistentes, que 

podem se deslocar e cair. 

Esse tipo de maciço sedimentar se fosse analisado pela metodologia original, 

seria considerado como um maciço seguro, tal qual um maciço rochoso qualquer e teria 

pontuação zero. Porém, o mecanismo que leva a queda de blocos nesse tipo de maciço é 

semelhante ao de um maciço em rocha solúvel, que é a pior situação com pontuação 

igual a 600 pontos. Sendo assim, a proposta para essa adaptação é considerá-lo no 

mesmo grupo desses maciços solúveis. 

Como situação intermediária, pontuada com 200 pontos, foram considerados 

taludes rochosos em que há presença de raízes crescendo entre as paredes das 

descontinuidades, que podem eventualmente deslocar os blocos e também os taludes em 
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solo ou rocha friável com presença de blocos individuais de rocha mais resistente 

encrustados no maciço. É importante deixar claro que essa é uma situação diferente do 

que ocorre em maciços sedimentares em que há uma camada de rocha resistente 

intercalada a uma camada pouco resistente.  

No caso desses taludes em solo ou rocha friável, não necessariamente em maciço 

sedimentar, há o perigo de queda caso o bloco seja exposto. Mas talvez o maior perigo 

nessa situação fosse para outros tipos de movimentos de massa, não somente a queda de 

blocos de fato, que é o foco desse projeto. Sendo assim, essa é uma situação 

intermediária, afinal, não é tão extrema como taludes em maciços solúveis, mas deve 

ser considerada como um diferencial. 

Taludes em maciços rochosos que não se encaixam em nenhuma das descrições 

acima foram considerados como a melhor situação dentro do quesito “tipo de formação” 

e levam, portanto, pontuação igual a zero. 

A precipitação também foi adaptada, nesse caso, para a realidade da região em 

estudo. As faixas de valores para a pluviosidade foram obtidas através de estudo que 

relacionava o índice pluviométrico com movimentos de massa na Região do Alto 

Ribeirão do Carmo, que inclui Ouro Preto e Mariana, feito por Silva (2014). Nesse 

projeto, a autora mostra que 48,2 mm/6 dias é a precipitação acumulada mínima 

necessária para provocar acidentes geotécnicos. A partir de 129 mm/6 dias, a região se 

encontra em estado de atenção. 

Apesar da dissertação de Silva (2014) relacionar a pluviosidade com 

escorregamentos, esses dados serão utilizados nessa análise de queda de blocos, pois há 

situações em que esses eventos estão associados. Além do mais, não há dados 

suficientes que relacionem apenas a queda de blocos com a pluviosidade, pois se trata 

de um fenômeno um pouco mais restrito do que os escorregamentos no que diz respeito 

aos registros de ocorrência disponíveis no momento para a região de Ouro Preto e 

Mariana.  

Quanto aos sismos, mesmo que terremotos de origem tectônica não sejam uma 

preocupação no Brasil, ainda assim devem ser considerados, pois é um importante 

parâmetro desencadeador de instabilidades em taludes e não deve ser retirado dessa 

análise. Esse tipo de sismo foi considerado como a pior situação, pontuado com 50 

pontos.  
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Vibrações desencadeadas por detonações de rocha em grandes obras e/ou 

minerações, bem como os desencadeados por movimentações em regiões cársticas e 

passagem de veículos pesados, como trens e caminhões fora de estrada foram 

consideradas como uma situação intermediária, recebendo 20 pontos.  

Esse tipo de vibração, por mais que não atinjam as grandes intensidades que um 

sismo tectônico chega a atingir, podem desencadear movimentos de massa e não devem 

ser descartados. Regiões com pouca probabilidade de sofrer com a sismicidade recebem 

0 pontos.  

As Tabelas 19 e 20 mostram como são pontuados cada um dos parâmetros na 

primeira adaptação da metodologia, lembrando que foram modificados apenas o tipo de 

formação e as influências externas, sendo o restante fiel à metodologia de Bauer & 

Neumann (2011). O perigo é dado pela matriz de probabilidade versus a intensidade do 

evento (Figura 12), sendo que esse parâmetro não sofreu adaptações e continua sendo 

pontuado conforme o Tabela 9. 
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Tabela 19: Mecânica de rochas e ambiente geomecânico conforme 1ª adaptação. 

1 - Orientação das 

descontinuidades 
Desfavorável Razoável Favorável 

Característica 

Oposta ou 

paralelo/subparalela 

ao talude 

Horizontal Internas ou verticais 

Probabilidade 

atribuída 
Alta Média Baixa 

Nota (Peso = 17%) 500 200 0 

2 - Grau de 

alteração 
Forte alteração (W4 a W5) Baixo grau de alteração (W1 a W3) 

Probabilidade 

atribuída 
Alta Baixa 

Nota (Peso = 7%) 200 0 

3 - Configuração estrutural das descontinuidades 

Persistência 
Mais de 10 m de 

extensão (alta). 

Entre 1 e 10 m de 

extensão (média). 

Menos de 1m de 

extensão (baixa). 

Nota (Peso = 7%) 200 100 0 

Grau de 

transecção 
Nenhum mineral de ligação 

Existência de mineral de 

ligação 

Nota (Peso = 7%) 200 0 

Abertura das 

descontinuidades 
Abertas (>1 cm) 

Suavemente abertas 

(entre 0,5mm a 1 

cm). 

Fechadas (<0,5 

mm) 

Nota (Peso = 7%) 200 100 0 

Condição das 

paredes 
Lisas Rugosas 

Nota (Peso = 7%) 200 0 

4) Grau de 

afrouxamento 

(alternativo a 

categoria 3). 

Indicações claras, 

como: juntas 

abertas e alteradas, 

lacunas entre as 

paredes (alto). 

Poucas indicações 

visíveis (médio). 

Nenhuma indicação 

(baixo). 

Valor (Peso = 28%) 800 400 0 

Total de mecânica 

de rochas (1+2+(3 

ou 4)) 

 

5) Tipo formação 
Muito 

desfavorável 
Desfavorável Favorável 

Tipo de formação 

Talude em rochas 

solúveis. Talude em 

rochas sedimentares 

em que uma rocha 

resistente é 

encaixada em uma 

rocha friável. 

Talude em solo ou rocha 

friável com presença de 

blocos de rocha resistente 

intercalados. Talude 

rochoso com vegetação 

crescendo entre paredes de 

descontinuidades. 

Outras 

formações. 
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Probabilidade 

atribuída 
Alta Média Baixa 

Nota (Peso = 20%) 600 200 0 

6) Deformações em 

larga escala 
Sim Não 

Probabilidade 

atribuída 
Alta Baixa 

Nota (Peso = 7%) 200 0 

7) Movimento de 

massa no pé do 

talude 

Muitos indícios Sem indícios 

Probabilidade 

atribuída 
Alta Baixa 

Nota (Peso = 7%) 200 0 

Total de ambiente 

geomecânico 

(5+6+7) 
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Tabela 20: Registro de atividades e influências externas conforme 1ª adaptação. 

8)Atividade Inicial Ativo Não ativo 

Nota (Peso = 14%) 500 0 

Total de atividade 

(0 a 500) 
 

Total de disposição e atividade [1+2+(3 ou 4)+5+6+7+8] 

Probabilidade 

atribuída 
Alta Média Baixa 

Classificação 1900 a 3000 800 a 1900 0 a 800 

1)Sismos Sismos tectônicos 

Minerações, regiões 

cársticas e veículos 

pesados. 

Região isenta de 

sismos. 

Probabilidade 

atribuída 
Alta Média Baixa 

Nota 50 20 0 

2)Precipitação > 129 mm/6 dias 48,2–129 mm/6 dias < 48,2 mm/6 dias 

Probabilidade 

atribuída 
Alta Média Baixa 

Nota 50 20 0 

Total de impacto 

externo (1+2) 
 

Classificação Alta (> 60) Média (30 a 60) Baixa (< 30) 

Grau de impacto Forte Médio Fraco 
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6.2. Segunda proposta de adaptação 

 

Tanto a metodologia original quanto a primeira adaptação se concentraram em 

analisar parâmetros ligados à mecânica de rochas, ambiente geomecânico, indícios de 

atividades, influências externas e intensidade do evento, que está ligada ao volume de 

material que se desloca e cai. 

No entanto, apesar de todos esses parâmetros exercerem grande influência na 

queda de blocos, os próprios autores da metodologia original, Bauer e Neumann (2011), 

deixam aberta a discussão a respeito das características pontuadas em “ambiente 

geomecânico”, sobretudo as que estão relacionadas a deformações e movimentos em 

larga escala no pé do talude. Isso porque, segundo eles, são características difíceis de 

observar em campo em curto prazo.  

De fato, quando não há um monitoramento eficaz das regiões em análise, com 

equipamentos adequados e o intervalo de tempo da pesquisa não é longo, essas 

características se tornam uma incógnita, o que pode levar a resultados incompletos e até 

mesmo incorretos. Ocorre que na maior parte das vezes não é possível obter esse tipo de 

dado para encostas de áreas urbanas, que dificilmente são monitoradas. 

Em contrapartida, parâmetros ligados à geometria das encostas e da área de 

captação, que são importantes quando de trata de queda de blocos e são mais fáceis de 

serem obtidos, não estão inseridos nessa análise, pois ela foi criada para os Alpes 

Bávaros, considerando na análise apenas taludes muito altos. No entanto, na região em 

estudo nesse projeto, existem taludes da ordem de 10m até cerca de 80m, com 

inclinações variadas e áreas de captação com características distintas. 

A altura do talude e a área de captação tanto são importantes que são pontuadas 

no RHRS, método consagrado para analisar o perigo de queda de blocos em rodovias. 

Com isso, nessa segunda proposta de adaptação do método original, os parâmetros 

observados em “ambiente geomecânico” foram substituídos pela geometria do talude e 

características da área de captação com base nos trabalhos de Silveira et al. (2016), 

Cunha (2016), Gomes (2009) e finalmente, o RHRS de Pierson et al. (1990). 

A faixa para a altura do talude utilizada nessa proposta é praticamente a mesma 

que Silveira et al. (2016) utilizaram em seu trabalho, com o diferencial que agora 

existem taludes mais baixos sendo analisados, da ordem de 10m, não mais de 20m. No 
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entanto, a pontuação que antes seguia a mesma do RHRS, foi modificada para a faixa de 

pontuação normalmente utilizada por Bauer & Neumann (2011). Sendo assim, a 

equação utilizada por Silveira et al. (2016) também teve que ser modificada 

considerando a nova faixa de altura de taludes e também a faixa de pontuação utilizada 

nessa proposta, que vai de 0 a 600. 

Com isso, o valor da pontuação atribuída à altura é dado pela equação 5. Para 

ilustrar, na Tabela 21 já se encontra a altura que está relacionada às pontuações de 2, 

100, 200 e 600 pontos, tipicamente utilizadas por Bauer & Neumann (2011). 

                                        (5) 

 

Onde:  

IAT = pontuação atribuída à altura do talude; 

H = altura do talude (m). 

 

Tabela 21: Pontuação para altura do talude de acordo com a 2ª proposta de adaptação. 

Altura do talude 
Pontuação (Silveira 

et al., 2016) 

Faixas de altura com 

base em Silveira et al. 

(2016) para a 2ª proposta 

de adaptação. 

Pontuação de 

acordo com  a 2ª 

proposta de 

adaptação 

20m 3 10m 2 

40m 9 57m 100 

60m 27 66m 200 

80m 81 80m 600 

Equação 

utilizada 
IAT=           Equação utilizada IAT=           

 

Para o caso da tabela acima, é importante deixar claro que a equação utilizada 

nessa nova proposta foi adaptada de Silveira et al. (2016), que adaptaram a equação de 

Gomes (2009), afinal, essa equação é em função da faixa de alturas dos taludes 

analisados e da pontuação máxima e mínima para as análises. Além do mais, como se 

trata de uma equação exponencial, a menor pontuação não pode ser 0, como é na 

proposta de Bauer & Neumann (2011). 
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A inclinação do talude e a condição estrutural de sua superfície também foram 

consideradas nessa análise, pois possuem influência no alcance dos blocos e, portanto, 

devem ser levadas em consideração na análise de perigo. 

Em um plano inclinado, um bloco pode rolar, deslizar, ou saltar, dependendo das 

condições da superfície e do ângulo de inclinação. Por exemplo, em taludes com cerca 

de 30° de inclinação, um bloco arredondado rolaria e um bloco tabular deslizaria. Já em 

um talude com cerca de 60°, o bloco tende a saltar. Se houver feições de lançamento, 

como bancos e cicatrizes no talude, a trajetória desse bloco pode ser modificada, tanto 

na direção quanto no alcance, que pode ser maior. 

Com isso, blocos que caem sobre taludes inclinados, sobretudo quando há 

feições de lançamento, tendem a ter um alcance maior, pois podem começar a saltar e 

quanto maior o alcance, maior a área em situação de perigo. Além de a trajetória ser 

ainda mais difícil de prever. Sendo assim, essa é a pior situação no que diz respeito à 

inclinação de um talude para análise de queda de blocos. 

Em taludes verticais ou subverticais, os blocos não tendem a atingir uma grande 

distância de alcance, apesar de que esse alcance depende também de outros fatores, 

como massa e coeficientes de restituição. Porém, ao se pensar apenas na inclinação do 

talude, imagina-se que quanto mais próximo de 90°, mais próximo do pé do talude o 

bloco se alojará após a queda. Então, a situação intermediária nessa proposta, são 

taludes verticais ou subverticais com feições de lançamento. 

A situação mais segura quando se trata de inclinação, seria um talude sub-

horizontal sem feições de lançamento, ou um talude vertical ou subvertical sem essas 

feições. Afinal, em um talude sub-horizontal, o bloco perderia energia devido ao atrito, 

não saltaria e a chance de não atingir o elemento de risco seria menor. Já em um 

subvertical, o bloco tenderia a parar próximo ao pé do talude. A Tabela 22 mostra a 

pontuação para esse parâmetro. 
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Tabela 22: Pontuação da inclinação do talude para a 2ª proposta de adaptação. 

Característica Plano inclinado 

com feições de 

lançamento 

Talude sub-vertical 

a vertical com 

feições de 

lançamento 

Abaixo de 30° ou 

próximo a 90°; sem 

feições de 

lançamento 

Pontuação 200 100 0 

 

Uma das principais relevâncias de se fazer uma análise de perigo, é que se trata 

do primeiro passo para uma análise e gestão de riscos. Sendo assim, esse tipo de 

trabalho se justifica se houver elementos aparentemente expostos ao risco e essa 

exposição, no caso de queda de blocos, tem relação direta com o alcance dos blocos e 

consequentemente com a área disponível para a captação desses. 

Quanto maior a distância e menor a inclinação dessa área disponível para a 

captação, menor a chance dos blocos atingirem o elemento exposto. Afinal, à medida 

que o bloco colide ou atrita com a superfície do terreno, mais energia ele perde, até 

parar de se movimentar. Como exemplo, pode-se imaginar que se essa distância entre o 

talude e uma casa é cerca de 40m, com uma inclinação em torno de 15°, dificilmente 

um bloco tabular atingiria essa construção. 

Outra característica importante de se avaliar na área de captação é a presença de 

vegetação, pois dependendo do porte, pode funcionar como barreira natural para os 

blocos. Além do mais, terrenos vegetados tendem a ter coeficientes de restituição 

menores do que campos rochosos ou asfalto, por exemplo. Isso significa que esse tipo 

de terreno absorve mais energia do que terrenos rígidos e sem vegetação, amortecendo a 

queda e parando o bloco mais rapidamente.  

A área de captação dos blocos foi pontuada conforme descrito na Tabela 23, 

também baseado no trabalho de Silveira et al. (2016). 

  

Tabela 23: Pontuação da área de captação para a 2ª proposta de adaptação. 

Característica Pequena distância, 

inclinação elevada, 

com pouca ou 

nenhuma 

vegetação. 

Distância e/ou 

inclinação 

moderada. Pouca 

ou nenhuma 

vegetação 

Grande distância, 

baixa inclinação, 

com ou sem 

vegetação. 

Pontuação 200 100 0 
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As demais adaptações da metodologia original nessa segunda proposta são 

ligadas a influências externas, ou seja, precipitação e sismos, que se mantém conforme a 

primeira proposta de adaptação descrita no item 6.1. Os parâmetros pontuados em 

“mecânica de rochas” e “indícios de atividade” e “intensidade” continuam conforme 

sugeridos por Bauer e Neumann (2011). As tabelas contendo a pontuação de todos os 

parâmetros se encontram no Apêndice A. 

Ainda que as condições da área de captação tenham, intuitivamente, uma grande 

influência no perigo de queda de blocos, ela não foi o parâmetro que mais pesou dentro 

das características geométricas do talude e da área de captação, pois pode variar quando 

se trata de taludes naturais em áreas urbanas, onde muitas vezes a população não é bem 

informada a respeito do risco que correm e expandem suas residências em direção ao 

talude.  

Seria problemático atribuir um peso maior a uma característica que pode variar 

muito em um curto espaço de tempo, pois o que atualmente seria considerado uma 

situação segura, poderia mudar completamente em menos de um ano e a classificação 

de perigo atribuída ao local se tornaria consideravelmente incorreta, visto que a 

pontuação dada à essa característica seria bem maior que a pontuação dos outros 

parâmetros. 

Com isso, entre altura do talude, inclinação e característica da área de captação, 

a altura do talude substituiu o tipo de formação, que era o parâmetro que mais pesava 

dentro de “ambiente geomecânico”, pois está relacionado à energia dos blocos e 

dificilmente varia em encostas rochosas de áreas urbanas.  

Quedas em taludes muito altos fazem com que o bloco atinja energias mais altas. 

Nessa situação, mesmo que a inclinação e a área de captação sejam favoráveis à 

segurança, a situação poderia se agravar. Sendo assim, entre as três características 

observadas, se justifica que a altura do talude seja, dentre essas, a que possui maior peso 

nessa adaptação.  

O perigo também é dado pela matriz de probabilidade versus a intensidade do 

evento (Figura 12), sendo que esse parâmetro não sofreu adaptações e continua sendo 

pontuada conforme o Tabela 9, considerando a massa, ou volume de material que sofreu 

queda. 
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Assim, foram feitas duas adaptações do método original devido ao fato de que a 

primeira adaptação não considerou parâmetros importantes ligados à geometria do 

talude e características da área de captação. Em contrapartida, a segunda adaptação 

excluiu os parâmetros ligados a deformações, que também são importantes nesse tipo de 

análise, sobretudo quando se tratam de taludes muito altos.  

Se todos os parâmetros observados na primeira e na segunda adaptação fossem 

colocados em uma só metodologia, automaticamente os pesos (ou pontuações) 

atribuídos a cada característica observada seria modificado, o que levaria a uma 

mudança também na faixa de perigo proposta pelos autores da metodologia original. 

No entanto, a proposta desse projeto não é modificar a pontuação original de 

cada parâmetro e nem a faixas de probabilidade e perigo (baixo, médio ou alto) 

estipuladas por Bauer & Neumann (2011), pois isso exigiria um banco de dados mais 

denso, que fosse adequado para estudos estatísticos que pudessem definir a relevância 

de cada parâmetro na análise.  

Além do mais, ao se modificar as características analisadas e definir novos pesos 

para essas características, estaria sendo criada uma nova técnica de avaliação de perigo 

de queda de blocos, que como toda nova metodologia, deveria ser validada e ter a 

eficácia comprovada.  

Com isso, duas adaptações foram sugeridas, a fim de se contemplar outras 

características que também influenciam no processo de queda de blocos e não estavam 

na metodologia original. A partir disso, foi possível discutir a respeito da influência que 

cada parâmetro exerce no evento e também criticar os pontos fracos de cada adaptação, 

o que pode ser o primeiro passo para a criação de uma metodologia mais completa e 

eficiente. 
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7. RESULTADOS E DISCUSSÕES DAS AVALIAÇÕES DE PERIGO 

 

7.1. Método original 

 

A Tabela 24 mostra a análise de suscetibilidade (SC) conforme a metodologia 

original sugerida por Bauer & Neumann (2011) para todos os setores do Talude-1 

(Bairro Cabanas), para o Talude-2 (Linha do Trem) e para o Talude-3 (Vila Aparecida). 

Na tabela é mostrado o parâmetro analisado e a pontuação dada.  

  

Tabela 24: Resultado da análise de suscetibilidade (SC) à queda de blocos segundo o 

procedimento de Bauer & Neumann (2011). 

Talude S1A S1B S1C S2A S2B S2C Tal-2 

A 

Tal-2 

B 

Tal-3 

Orientação 500 500 500 500 500 500 500 500 500 

Alteração 0 0 0 0 0 0 0 0 200 

Persistência 200 200 200 200 200 200 200 200 100 

Transecção 200 200 200 200 200 200 200 200 200 

Abertura 0 200 200 0 0 200 0 0 0 

Rugosidade 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Formação 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Deformação 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Movimentos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Atividade 500 500 500 500 500 500 0 0 500 

Suscetibilidade 

(somatório) 

1400 1600 1600 1400 1400 1600 900 900 1500 

 

A análise apontou que os setores S1A, S2A e S2B obtiveram uma pontuação de 

1400 para a suscetibilidade, que engloba os parâmetros relacionados à mecânica de 

rochas, ambiente geomecânico e indícios de atividade. Já os setores S1B, S1C e S2C 

obtiveram uma pontuação de 1600.  

Essa diferença de pontuação entre os setores foi devida à presença ou não de 

abertura nas descontinuidades. Essas características foram levantadas com muita 

cautela, porém na medida do possível, afinal o talude do bairro Cabanas (Talude-1) é 

muito extenso e alto em todos os setores. Com isso, a partir de determinado ponto, já 

não era possível identificar características mais localizadas, como presença de abertura. 

Ainda assim foi possível perceber mais juntas abertas nos setores S1B, S1C e S2C. 
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A suscetibilidade apontada no Talude-2, assim como as demais, é média. No 

entanto, possui a menor pontuação devido à falta de indícios de atividade e também as 

boas condições do maciço, que assim como os setores do Talude-1, se mostra 

competente e pouco alterado. Mas nesse caso, o fato de não haver blocos na plataforma 

ferroviária, ou próximo dela, foi o principal fator determinante da baixa disposição à 

queda de blocos.  

O talude do bairro Vila Aparecida (Talude-3) apresentou suscetibilidade média, 

cujo valor se aproxima dos setores S1B, S1C e S2C do Talude-1. Os parâmetros que 

mais influenciaram na disposição a queda de blocos nesse talude foi o elevado grau de 

alteração, além de apresentar outros problemas comuns aos demais taludes, como 

orientação favorável à formação de blocos e indícios de atividade, que pode ser tanto 

pelas cicatrizes no talude, como por blocos e detritos na calçada, conforme mostra a 

Figura 38. 

 

 

Figura 38: Indícios de atividade no Talude-3 evidenciados por cicatrizes no maciço e 

blocos sob detritos de movimentos de massa. 

 

Em nenhum dos taludes/setores analisados havia presença de minerais de ligação 

formando um preenchimento duro e impermeável, que pudesse selar as paredes das 
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descontinuidades. Com isso, a pontuação para o grau de transecção foi máxima em 

todos os pontos analisados. 

A probabilidade foi analisada considerando a máxima e a mínima precipitação, a 

fim de analisar o comportamento de cada talude em períodos mais secos e mais 

chuvosos. Ou seja, a probabilidade foi dada quando a pontuação da precipitação foi de 

50 pontos e quando foi de 0.  Além disso, a região estudada, no geral, se encontra em 

uma zona de sismicidade mínima, portanto a pontuação nesse parâmetro é zero.  

A Tabela 25 mostra a probabilidade de ocorrer queda de blocos em cada talude, 

para períodos chuvosos e mais secos. Essa probabilidade foi dada conforme a matriz de 

probabilidade mostrada, novamente, na Figura 39.  

 

Figura 39: Matriz de probabilidade de queda de blocos segundo o procedimento de 

Bauer & Neumann (2011). 
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Tabela 25: Probabilidade de ocorrer queda de blocos segundo o procedimento de Bauer 

& Neumann (2011). 

Setor SC 
Precipitação 

máxima 

Precipitação 

mínima 
Sismos 

Probabilidade 

Máxima 

Probabilidade 

mínima 

S1A 1400 50 0 0 Média Média 

S1B 1600 50 0 0 Média Média 

S1C 1600 50 0 0 Média Média 

S2A 1400 50 0 0 Média Média 

S2B 1400 50 0 0 Média Média 

S2C 1600 50 0 0 Média Média 

Tal-2 

A 
900 50 0 0 Média Média 

Tal-2 

B 
900 50 0 0 Média Média 

Tal-3 1500 50 0 0 Média Média 

 

Pela tabela acima, foi possível perceber que a precipitação não exerceu grande 

influência no resultado da probabilidade final. Todos os taludes analisados obtiveram 

probabilidade média de ocorrer queda de blocos. Com isso, é possível afirmar que a 

suscetibilidade (SC) foi o parâmetro que mais influenciou no resultado dessa análise. 

A intensidade da queda de blocos é medida pelo volume de material que se 

destacou do talude e caiu. Em nenhuma das três regiões analisadas foi possível verificar 

quedas em larga escala, com cerca de 1000000 m³ de material depositado na superfície e 

nem mesmo quedas de média escala (1000 m³ de material).  

Para os setores do Talude-1, as quedas são de blocos únicos, sendo que foi 

possível perceber mais de um bloco por setor. Além do mais, são blocos volumosos e 

com grandes dimensões, podendo chegar a ter 5m de comprimento em um dos lados. 

Com isso, o talude-1, no geral, se encaixa em “quedas de baixa escala, com até 100 m³ 

de material depositado e fragmentos com diâmetro maior que 200mm.” 

O Talude-2 não apresenta indícios de queda, portanto, se encaixa em “quedas de 

baixa magnitude, com fragmentos de diâmetro menor que 200mm”, pois essa é a 

situação mais favorável possível nessa análise. No entanto, não se pode descartar a 

possibilidade de ter havido quedas e posterior limpeza da via pela Vale, empresa 

responsável pela ferrovia. 

O Talude-3, assim como o Talude-1, se enquadra em “quedas de baixa escala, 

com até 100 m³ de material depositado e fragmentos com diâmetro maior que 200mm.” 
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Entretanto, nesse talude foi mais difícil calcular o volume aproximado dos blocos, pois 

se trata de um maciço muito alterado e o bloco pode se fragmentar ao cair em vez de 

permanecer intacto como os blocos da encosta do Bairro Cabanas. Além do mais, nesse 

caso, pode acontecer do bloco se deslocar após haver deslizamentos, dificultando ainda 

mais a obtenção do volume. 

Conhecida a probabilidade de haver queda de blocos e a intensidade do evento 

para cada talude/setor, é possível classifica-los quanto ao perigo. Esse resultado foi 

obtido através da matriz de perigo da Figura 40 e é mostrado na Tabela 26. 

 

Figura 40: Matriz de perigo de queda de blocos segundo Bauer & Neumann (2011). 

 

Tabela 26: Classificação do perigo de queda de blocos para os taludes analisados, 

segundo o procedimento de Bauer & Neumann (2011). 

Setor Probabilidade Intensidade Classe do 

perigo 

S1A Média Até 100m³ Baixa 

S1B Média Até 100m³ Baixa 

S1C Média Até 100m³ Baixa 

S2A Média Até 100m³ Baixa 

S2B Média Até 100m³ Baixa 

S2C Média Até 100m³ Baixa 

Tal-2 A Média Até 200mm Muito baixa 

Tal-2 B Média Até 200mm Muito Baixa 

Tal-3 Média Até 100m³ Baixa 

 

Apesar de ter havido diferença entre a pontuação dos setores S1A, S2A e S2B 

com S1B, S1C e S2C devido à presença mais evidente de abertura entre as 
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descontinuidades desses últimos, todos eles foram classificados como taludes de baixo 

perigo de queda de blocos.  

Esse resultado se justifica, afinal, a setorização do Talude-1 se deu em função da 

geometria do talude e da área de captação de blocos, não em função de parâmetros 

geomecânicos, que no caso, não possuem grande diferença entre um setor e outro. 

Como essa análise atribui pontos a características ligadas à mecânica de rochas, sem 

levar em consideração parâmetros geométricos, é natural que esses setores obtivessem a 

mesma classificação. 

O resultado para o Talude-2 é satisfatório em termos de segurança e condiz com 

o que é visto em campo, pois se trata de um talude em corte, projetado para abrir espaço 

para a ferrovia. Sendo assim, era esperado que ele fosse estável, afinal, se blocos ou 

detritos caíssem sobre a plataforma ferroviária, as atividades, atualmente turísticas, 

seriam paralisadas. 

O Talude-3, mesmo estando nas piores condições, sobretudo no que diz respeito 

à alteração e competência do maciço, possui a mesma classificação dos setores do 

Talude-1. Isso pode ser um indicativo de que essa metodologia proposta por Bauer & 

Neumann deve de fato ser adaptada de forma que contemple diferenças entre os taludes 

e os maciços, que podem ser relevantes quando se trata de queda de blocos.  

É importante salientar que a alta precipitação pode levar a problemas 

geotécnicos no Talude-3 que vão além da queda de blocos, como deslizamentos, pois se 

trata de um maciço muito friável. Sendo assim, é recomendável que se faça uma análise 

mais criteriosa para outros tipos de movimento de massa nesse local. 

 

7.2. Primeira adaptação 

 

Um dos problemas apontados na metodologia original é que certas diferenças 

que podem influenciar na queda de blocos não são levadas em consideração, o que 

acabou classificando o Talude-1 e o Talude-3 no mesmo patamar de perigo, com 

pontuação praticamente idêntica. Além do mais, é importante que a faixa de 

precipitação utilizada seja condizente com a realidade do local em estudo e que sismos 

não tectônicos também sejam pontuados. 
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A partir daí, surgiu a primeira proposta de adaptação do método, explicada no 

item 6.1, cujas adaptações se concentraram em tipos de formação e nas influências 

externas. Com relação às influências externas, a análise foi feita considerando períodos 

de alerta de chuva e períodos menos chuvosos. 

A Tabela 27 mostra o resultado para a suscetibilidade nessa nova proposta. Na 

Tabela 28 está o resultado para a probabilidade, considerando a faixa máxima de 

pluviosidade da análise e a faixa mínima, que agora é, respectivamente, acima de 

129mm/6 dias e até 48,2mm/6 dias. Na Tabela 29 constam as classes de perigo para 

cada talude ou setor, de acordo com a primeira proposta de adaptação. 

 

Tabela 27: Suscetibilidade à queda de blocos segundo a primeira proposta de adaptação. 

Talude S1A S1B S1C S2A S2B S2C Tal-2 

A 

Tal-2 

B 

Tal-3 

Orientação 500 500 500 500 500 500 500 500 500 

Alteração 0 0 0 0 0 0 0 0 200 

Persistência 200 200 200 200 200 200 200 200 100 

Transecção 200 200 200 200 200 200 200 200 200 

Abertura 0 200 200 0 0 200 0 0 0 

Rugosidade 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Formação 0 200 200 0 0 200 0 0 200 

Deformação 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Movimentos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Atividade 500 500 500 500 500 500 0 0 500 

Suscetibilidade 

(somatório) 

1400 1800 1800 1400 1400 1800 900 900 1700 

 

 

 

 

 

 

 

 



87 
 

Tabela 28: Probabilidade de ocorrer queda de blocos segundo a primeira proposta de 

adaptação. 

Setor SC 
Precipitação 

máxima 

Precipitação 

mínima 
Sismos 

Probabilidade 

Máxima 

Probabilidade 

mínima 

S1A 1400 50 0 0 Média Média 

S1B 1800 50 0 0 Média Média 

S1C 1800 50 0 0 Média Média 

S2A 1400 50 0 0 Média Média 

S2B 1400 50 0 0 Média Média 

S2C 1800 50 0 0 Média Média 

Tal-2 

A 
900 50 0 20 Alta Média 

Tal-2 

B 
900 50 0 20 Alta Média 

Tal-3 1700 50 0 0 Média Média 

 

Tabela 29: Classificação do perigo segundo a primeira proposta de adaptação. 

Setor Probabilidade Intensidade Classe do 

perigo 

S1A Média Até 100m³ Baixa 

S1B Média Até 100m³ Baixa 

S1C Média Até 100m³ Baixa 

S2A Média Até 100m³ Baixa 

S2B Média Até 100m³ Baixa 

S2C Média Até 100m³ Baixa 

Tal-2 A Alta e Média  Até 200mm Alta e Muito 

baixa 

Tal-2 B Alta e Média  Até 200mm Alta e Muito 

Baixa 

Tal-3 Média Até 100m³ Baixa 

 

Houve um aumento na pontuação de suscetibilidade para os setores S1B, S1C e 

S2C do Talude-1 e para o Talude-3. Isso se deve ao fato de que nessa nova proposta, 

ambos se encaixaram em uma situação intermediária no tipo de formação, um dos 

parâmetros adaptados.  

O Talude-1, que anteriormente era classificado como “taludes rochosos em 

geral” e, portanto obtinha nota zero no parâmetro “tipo de formação” para todos os 

setores, agora foi classificado como um “talude com vegetação crescendo entre as 

paredes das descontinuidades” para os setores S1B, S1C e S2C, que é uma característica 
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intermediária nessa proposta de metodologia, cuja pontuação é 200. A figura 40 mostra 

a presença de arbustos no setor S1C e S1B do Talude-1, cujas raízes poderiam alavancar 

blocos de rocha. 

 

Figura 41: Pequenos arbustos crescendo no Talude-1, setor S1C E S1B. 

 

Em todos os setores é possível ver o aparecimento de vegetação mais rasteira no 

talude, porém dificilmente esse tipo de vegetação teria alguma relevância quando se 

pensa no deslocamento de blocos, mas sim quando se considera a absorção de energia 

do bloco em queda, visto que encostas com vegetação costumam ter coeficientes de 

restituição mais baixos. No entanto, para deslocar um bloco, seria necessário o 

crescimento de ao menos um arbusto, ou suas raízes entre as descontinuidades.  

O Talude-3, semelhante ao Talude-1, também passou a ser pontuado com 200 

pontos em “tipo de formação”. Nesse caso, se trata de um maciço em rocha muito 
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friável com blocos de rocha que podem se deslocar em caso de movimentação da 

encosta.  

Mesmo diante do aumento na pontuação dos setores S1B, S1C, S2C e do 

Talude-1, a classe de perigo continuou sendo baixa, como na metodologia original. Para 

os demais setores do Talude-1, não houve qualquer mudança na pontuação e, 

consequentemente, na classificação de perigo, que foi baixa. 

Para o Talude-2, a principal mudança foi em relação ao impacto das influências 

externas, pois como se trata de um talude ferroviário, pode sofrer danos devido às 

vibrações que a passagem do trem produz.  

Quando a precipitação considerada é a mais alta, a probabilidade de ocorrer 

queda de blocos apontada no local é alta, pois nesse caso, a influência gerada pela 

precipitação se soma à condição intermediária de sismos no local, gerados pela 

passagem do trem. Um impacto forte de influências externas aliado a uma 

suscetibilidade média leva a uma alta probabilidade de ocorrer queda de blocos, como 

mostra a matriz de probabilidade. 

Quando a precipitação é mínima, a probabilidade é média mesmo havendo 

vibrações. Como não há presença de blocos soltos no local, a classificação de perigo é 

muito baixa quando a probabilidade é média e alta quando a probabilidade é alta, o que 

comprova que quando há a combinação de sismos com precipitação, o impacto externo 

pode exercer de fato grande influência nesse tipo de evento. 

Apesar de maciços muito diferentes terem obtido a mesma pontuação para tipos 

de formação, que foi o caso dos setores S1B, S1C, S2C do Talude-1 e o Talude-3, essa 

proposta de adaptação foi menos generalista que a anterior e detalhou um pouco mais 

cada talude, ou seja, tiveram a mesma classificação de perigo, mas por características 

diferentes. Afinal, maciços muito distintos entre si podem sim ter a mesma classificação 

de perigo, desde que sejam claros os motivos que levaram ao resultado final. 

Vale ressaltar que essa primeira adaptação se trata de uma abordagem mais 

conservadora que a original, por caracterizar mais os tipos de formação que poderiam 

ser problemáticas, por utilizar faixas de precipitação acumulada mais baixas que a 

metodologia precursora e por considerar sismos não tectônicos na análise. Como se trata 

ainda de uma proposta inicial cabe ao pesquisador/engenheiro decidir a viabilidade de 

aplicar uma ou outra técnica, de acordo com o que lhe for mais conveniente e seguro. 
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7.3. Segunda adaptação 

 

A segunda adaptação do método de Bauer & Neumann (2011) foi explicada no 

item 6.2, cuja adaptação principal foi a substituição de todos os parâmetros de 

“ambiente geomecânico” pelas características geométricas do talude e da área de 

captação dos blocos.  

A Tabela 30 mostra o resultado para a suscetibilidade nessa última proposta. Na 

Tabela 31 está o resultado para a probabilidade, considerando novamente a faixa 

máxima de pluviosidade a partir de 129mm/6 dias e a faixa mínima de até 48,2mm/6 

dias, bem como a adaptação para os sismos. Na tabela 32 constam as classes de perigo 

para cada talude ou setor, de acordo com a segunda proposta de adaptação. 

 

Tabela 30: Suscetibilidade à queda de blocos conforme a segunda proposta de 

adaptação. 

Talude S1A S1B S1C S2A S2B S2C Tal-

2 A 

Tal-

2 B 

Tal-3 

Orientação 500 500 500 500 500 500 500 500 500 

Alteração 0 0 0 0 0 0 0 0 200 

Persistência 200 200 200 200 200 200 200 200 100 

Transecção 200 200 200 200 200 200 200 200 200 

Abertura 0 200 200 0 0 200 0 0 0 

Rugosidade 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Altura 81,3 11,6 10,2 600 119,3 511,3 1,6 4,2 1,7 

Inclinação 200 200 200 200 200 200 0 0 200 

Captação 100 200 200 0 0 0 200 200 200 

Atividade 500 500 500 500 500 500 0 0 500 

Suscetibilidade 

(arredondada) 

1781 2011 2010 2200 1719 2311 1102 1104 1902 
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Tabela 31: Probabilidade de ocorrer queda de blocos conforme a segunda proposta de 

adaptação. 

Setor SC 
Precipitação 

máxima 

Precipitação 

mínima 
Sismos 

Probabilidade 

Máxima 

Probabilidade 

mínima 

S1A 1781 50 0 0 Média Média 

S1B 2011 50 0 0 Alta Alta 

S1C 2010 50 0 0 Alta Alta 

S2A 2200 50 0 0 Alta Alta 

S2B 1719 50 0 0 Média Média 

S2C 2311 50 0 0 Alta Alta 

Tal-2 

A 
1102 50 0 20 Alta Média 

Tal-2 

B 
1104 50 0 20 Alta Média 

Tal-3 1902 50 0 0 Alta Alta 

 

Tabela 32: Classificação de perigo conforme a segunda proposta de adaptação. 

Setor Probabilidade Intensidade 
Classe do 

perigo 

S1A Média Até 100m³ Baixa/Média 

S1B Alta Até 100m³ Alta 

S1C Alta Até 100m³ Alta 

S2A Alta Até 100m³ Alta 

S2B Média Até 100m³ Baixa/Média 

S2C Alta Até 100m³ Alta 

Tal-2 A Alta e Média Até 200mm 
Alta e Muito 

baixa 

Tal-2 B Alta e Média Até 200mm 
Alta e Muito 

Baixa 

Tal-3 Alta Até 100m³ Alta 

 

Todos os taludes analisados tiveram um aumento na pontuação relativa à 

suscetibilidade. Na maioria dos casos, esse aumento implicou em uma mudança na 

classificação de perigo do talude, como foi o caso dos setores S1B, S1C, S2A, S2C , do 

Talude-2 e do Talude-3. 

No caso dos setores S2A e S2C, o aumento considerável na suscetibilidade foi 

devido à altura do talude, que os destacou diante dos demais setores do Talude-1. Tanto 

que nas metodologias anteriores, quando esse parâmetro não era considerado, a 
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classificação de todos os setores do Talude-1 foi de baixo perigo, enquanto nessa nova 

proposta, esses dois setores são de alto perigo. 

Coincidentemente, esses dois setores com a maior pontuação para 

suscetibilidade de ocorrer o evento, são os que possuem a condição mais favorável 

quanto à área de captação, pois são os locais onde as casas se encontram mais distantes 

do pé do talude no momento.  

Ainda assim são problemáticos, visto que futuramente essas construções podem 

se expandir e se aproximarem mais da encosta, o que já é notável na região. As 

consequências de uma queda de blocos volumosos de um talude tão alto, caso haja essa 

aproximação, poderiam ser desastrosas. 

Os setores S1B e S1C também foram classificados como taludes de alto perigo e 

merecem atenção especial quando se considera a geometria do talude e as características 

da área de captação. A pontuação recebida para a suscetibilidade está em torno de 2000 

pontos, o que significa que o talude apresenta características desfavoráveis à segurança. 

Com relação a essas características, pode-se citar como diferencial a presença de 

abertura, que é menos evidente nos outros setores e principalmente as más condições da 

área de captação. Mesmo que esses setores tenham uma altura menor que dos outros, ele 

se mostra suscetível à queda de blocos, que no caso são volumosos.  

Caso haja queda nos setores S1B e S1C, esses blocos teriam pouco tempo para 

perder energia e velocidade, visto que a distância entre o talude e as casas é pequena. 

Para piorar a situação, essa área de captação é inclinada e possui blocos soltos e detritos, 

sobretudo em S1C, o que pode levar a uma menor absorção dessa energia, já que o 

coeficiente de restituição de uma rocha rígida é maior que de um solo gramado.  

Com isso, mesmo que a pontuação para a suscetibilidade nesses setores não 

tenham sido as maiores no Talude-1, a classe de perigo é alta. Além do mais, a situação 

do local faz com que esses setores sejam tão ou mais problemáticos no momento que os 

setores S2A e S2C, que foram os setores mais suscetíveis, no entanto, com boas 

condições de área de captação. Sendo assim, os setores S1B e S1C são os que se 

apresentam com maior urgência de intervenção.  

Para os demais setores do Talude-1, sobretudo o S2A e o S2C, é necessário que 

haja uma conscientização da população quanto aos perigos de uma expansão das 

moradias frente à encosta. 
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O aumento na pontuação da suscetibilidade do Talude-2 em relação ao método 

anterior foi devido ao parâmetro “área de captação”, visto que não há espaço suficiente 

para blocos de rocha se depositarem sem atingir a plataforma ferroviária, o que poderia 

gerar danos e paralisar temporariamente as atividades, ou mesmo causar um acidente.  

A mudança em relação ao impacto das influências externas foi mantida 

conforme a primeira adaptação, ou seja, considerando as vibrações causadas pela 

passagem de um trem.  

Sendo assim, quando a precipitação considerada é a mais alta, a probabilidade de 

ocorrer queda de blocos no local é alta, pois a suscetibilidade apontada por essa 

metodologia é média. Quando a precipitação é mínima, a probabilidade é média. Com 

isso, a classificação de perigo do Talude-2 vai desde muito baixa até alta, como na 

primeira adaptação.  

Acontece que nesse caso, além de se tratar de um maciço competente, sem 

indícios de quedas e tombamentos, o talude é planejado, onde é possível observar as 

“meias canas” da perfuração, que é um indicativo de que o desmonte foi bem projetado 

e as condições de estabilidade são boas. Tanto que a pontuação obtida para a 

suscetibilidade só aumentou devido a não existência de área de captação e a 

classificação de perigo só foi alta quando se considerou uma alta precipitação aliada às 

vibrações geradas pelo trem. 

Com isso, não se justifica uma classificação alta de perigo, o que reforça a ideia 

discutida anteriormente em relação aos setores do Talude-1. Ou seja, mais importante 

do que observar simplesmente a pontuação gerada pelas classificações já divulgadas e 

também as sugeridas, é analisar e discutir parâmetro por parâmetro e ter uma visão 

crítica a respeito dos resultados, antes de tomar qualquer decisão a respeito de obras e 

intervenções, que na maioria das vezes são onerosas. 

O Talude-3, assim como alguns setores do Talude-1, passou a ser classificado 

como de alto perigo de queda de blocos. No caso, o parâmetro que mais influenciou, 

além das más condições do maciço, foi a falta de área de captação, afinal, se houver 

queda de blocos, ou qualquer outro movimento de massa no local, o material depositado 

atingirá a calçada e a rua, onde há tráfego intenso de pessoas e veículos, inclusive com 

um ponto de ônibus localizado no pé da encosta. 
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7.4. Discussão sobre as metodologias propostas e aplicadas 

 

Apesar dos problemas apontados pela segunda proposta de adaptação, ainda 

assim ela se mostrou mais satisfatória que a metodologia original e que a primeira 

proposta de adaptação. Afinal, essas duas levaram em consideração fatores ligados a 

deformações e movimentos de massa em larga escala, que poderiam modificar a 

classificação dos locais analisados, mas que são difíceis de se obter em curto prazo, 

sobretudo para taludes não monitorados. 

Já a segunda adaptação, considera parâmetros importantes e mais fáceis de 

levantar em campo. Sendo assim, essa proposta permite discussões a respeito do peso 

que cada parâmetro tem na metodologia, embasadas em observações reais, o que pode 

levar, futuramente, a novas adaptações e melhorias no método de classificar perigo de 

queda de blocos, até que os problemas apontados nesse projeto sejam minimizados e 

não se repitam em análises futuras. 

É importante deixar claro, assim como os próprios autores da metodologia 

original, Bauer & Neumann (2011), que esses métodos de avaliação de perigo de queda 

de blocos, sobretudo as adaptações, se tratam de ideias iniciais de como tratar esse tipo 

de análise de forma a contemplar o máximo possível de parâmetros influenciadores do 

evento. Sendo assim, esses métodos devem ser testados e melhorados, visto que todos 

apresentaram problemas. 

No caso da metodologia original, o principal problema foi relacionado ao 

ambiente geomecânico, pois o parâmetro “tipo de formação” considerado pelos autores 

é generalista e acaba por englobar maciços muito diferentes como uma situação 

favorável (“outras formações”), quando na verdade nem sempre é isso que ocorre, como 

foi visto nos resultados acima. Além do mais, inclui parâmetros de deformação que 

exigem monitoramento constante dos taludes. 

A primeira adaptação pôde solucionar em parte esse problema apontado pelo 

método original. No entanto, ainda manteve os parâmetros ligados à deformações em 

“ambiente geomecânico”. Além do mais, a primeira adaptação evidenciou que quando 

há precipitação máxima e sismos, mesmo que em pequena magnitude, o impacto no 

resultado final é alto a ponto de fazer com que um mesmo talude seja classificado como 
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de muito baixo perigo de queda de blocos até de alto perigo de queda, no caso de 

pontuação mínima e máxima para “influências externas”, respectivamente.  

Esse problema ocorreu justamente para o Talude-2, que possui boas condições 

estruturais, no entanto está exposto às vibrações geradas pela passagem de veículo 

pesado, no caso, trem. Isso pode passar a sensação de que influências externas podem 

exercer um impacto muito maior no perigo de queda de blocos do que a disposição 

inicial do próprio talude em formar blocos em condições de se movimentar, o que pode 

não ser verdade. 

Já na segunda adaptação, os problemas relacionados ao impacto das influências 

externas se mantiveram, além de problemas relacionados à pontuação atribuída às 

características do talude e da área de captação, pois os taludes mais altos tiveram uma 

pontuação consideravelmente mais alta de suscetibilidade à queda de blocos.  

Nesse caso, é intuitivo imaginar que a altura do talude de fato contribui para a 

disposição a esse tipo de evento. No entanto, pelos resultados apresentados nos taludes 

estudados, esse parâmetro influenciou até mesmo mais do que a orientação das 

descontinuidades, que é uma das principais características a serem observadas nesse 

tipo de movimento de massa.  

Ainda assim, apesar dos problemas apresentados, foi possível avaliar o perigo de 

queda de blocos em cada talude observado e, principalmente, discutir o quanto 

determinados parâmetros puderam influenciar no resultado final e se esse resultado foi 

condizente com o que era esperado. Além do mais, nesse trabalho foi possível abordar 

muitas características que podem levar a queda de blocos, mesmo que não estivessem 

na mesma metodologia, como geometria do talude e ambiente geomecânico.  

Sendo assim, esse pode ser o primeiro passo para a formulação de uma 

metodologia de avaliação de perigo e até mesmo de risco de queda de blocos, que 

consiga levar em consideração todos os parâmetros analisados nesse projeto, de forma 

eficaz e que minimize os erros no resultado final, causados, provavelmente, pela 

distribuição dos pesos para cada parâmetro. 
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8. SIMULAÇÃO DA TRAJETÓRIA E ALCANCE MÉDIO DOS BLOCOS 

8.1. Talude-1 

 

Para o Talude-1, foi feita inicialmente uma retroanálise da queda utilizando o 

Software RocFall 5.0, com o objetivo de definir as opções mais adequadas para os 

coeficientes de restituição, de atrito dinâmico e de resistência ao rolamento dos blocos. 

Isso porque esses coeficientes estão entre os parâmetros mais importantes da análise e 

são difíceis de obter através de experimentos.  

Conforme foi explicado na metodologia, essas análises foram feitas pelo Método 

do Corpo Rígido, com os coeficientes de restituição escalonados pela massa média dos 

blocos, ou seja, utilizando o parâmetro C como entrada no programa a fim de atualizar o 

coeficiente de restituição normal a cada impacto entre bloco e superfície, como foi 

explicado no item 2.6.1.  

Devido ao fato de se ter poucos blocos por setor, essa massa média (C) foi 

calculada por ponto. Com isso, todos os setores do ponto P1 utilizaram o valor da massa 

média (C) calculada para P1 e todos os setores do ponto P2 utilizaram o C calculado 

para P2. A densidade estimada por picnometria também foi feita para P1 e P2. 

Na Tabela 33 se encontram os resultados da densidade, do volume de blocos 

médio e de C para cada ponto. No Apêndice B se encontra a tabela com o volume de 

blocos por setor e o cálculo de volume médio e massa média para P1 e P2. 

 

Tabela 33: Densidade, volume e massa média dos blocos para P1 e P2. 

Parâmetro P1 P2 

Densidade (kg/m³) 2547 2589 

Volume médio (m³) 4,1 10 

C (Kg) 10569,57 25838 

 

O talude foi setorizado com relação à geometria e à área de captação, sem 

possuir diferenças significativas com relação à geologia, litologia e características 

geotécnicas. Como os coeficientes de restituição estão relacionados ao material, essa 

retroanálise foi feita para o setor S2A. 



97 
 

A escolha do setor S2A para a realização da retroanálise se deu, porque foi o 

setor que possuía duas regiões distintas na área de captação, o que possibilitou a 

variação dos coeficientes de restituição para mais tipos de materiais: depósito de tálus 

logo após o pé do talude e área gramada de pastagem após o depósito de tálus. Os 

demais setores não possuem essa diferenciação tão evidente quanto o S2A.  

O talude do setor S2A tem cerca de 80m de altura, com inclinação de 

aproximadamente 69° no pé do talude e, a partir da cota aproximada de 35,4m, a 

inclinação passa a ser de 60°. A área de captação é formada por depósito de tálus, com 

presença de detritos, blocos e arbustos. Logo após o depósito de tálus, há pastagem, 

com solo e grama. A geometria foi estimada com trena a laser e trena comum de 20m. O 

croqui de S2A é representado na Figura 42. 

 

Figura 42: Croqui do setor S2A. 

 

As dimensões de um bloco caído na área de captação foram coletadas, bem 

como sua distância até o pé do talude e até a cerca que marcava o início de uma 

construção no local, na época do levantamento. Esses dados constam na Tabela 34. 
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Tabela 34: Dimensões e localização do bloco retroanalisado. 

Dimensões do bloco (m) 5,00 x 1,80 x 1,55 

Massa do bloco (Kg) 36116,6 

Distância ao pé do talude (m) 25 

Distância à cerca (m) 14 

 

Não foi possível obter a altura de onde o bloco se desprendeu, nem a velocidade 

inicial da queda, pois o talude é muito fraturado e não é monitorado, sendo assim, foi 

considerado que o bloco caiu de pontos mais altos do talude a uma condição de 

velocidade inicial igual a 0, ou seja, sem lançamentos.  

Pelo Método do Corpo Rígido é possível incluir a forma do bloco na análise. 

Como no Talude-1 os blocos são tabulares, como é possível perceber na Figura 43, as 

formas escolhidas no RocFall 5.0 foram as elipses e superelipses, que se mostraram 

mais próximas da realidade, levando em consideração que o software trabalha em duas 

dimensões. 

 

 

Figura 43: Bloco tabular encontrado na área de captação do Talude-1. 
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A retroanálise foi feita utilizando os coeficientes de restituição normal (CORn), 

tangencial (CORt), de atrito dinâmico (AD) e de resistência ao rolamento (RR) contidos 

na tabela do RocFall 5.0 e também os coeficientes de restituição descritos no trabalho 

de Tavares (2015). Essas tabelas se encontram no Anexo B, C e D.  

Além do mais, como se trata de um talude muito fraturado, com grandes 

cicatrizes de blocos, foi adicionada a ele nas análises uma rugosidade de superfície, com 

espaçamento de 1m entre as amplitudes das cicatrizes, conforme é recomendado nos 

tutoriais do software. 

A escolha dos coeficientes tabelados se deu em relação às características do 

local. Por exemplo, faz mais sentido prático escolher um coeficiente de restituição para 

taludes rochosos do que um coeficiente de restituição para talude em solo brando 

quando se trata do Talude-1, que é uma encosta de quartzito pouco alterado e resistente. 

Foi possível perceber que havia valores diferentes de coeficientes de restituição 

para características semelhantes de maciços rochosos. Por exemplo, no início da tabela 

do Anexo B, para tálus com pouca vegetação o CORn variou de 0,300 (mínimo) a 0,330 

(máximo) e o CORt variou de 0,830 (mínimo) a 0,870 (máximo), já para para tálus com 

alguma vegetação o CORn se manteve enquanto o CORt variou de 0,800 (mínimo) a 

0,830 (máximo). O mesmo ocorreu para outros tipos de material, como solos, solos 

gramados, campo rochoso, talude rochoso e os demais que constam nas tabelas do 

Anexo B e C. 

Com isso, foram feitas várias tentativas de variações desses coeficientes cujas 

características descritas mais se assemelhavam com as características vistas em campo e 

para todas as tentativas, o bloco foi simulado 50 vezes. Ou seja, como se 50 blocos 

como o descrito acima caíssem do talude. Os melhores resultados foram aqueles em que 

o alcance médio desses 50 blocos apontado pelo gráfico de alcance (Gráfico de 

“Enpoint”) do software mais se aproximaram do alcance medido em campo, que foi de 

25m além do pé do talude. 

A Tabela 35 mostra os coeficientes que foram utilizados nas análises que 

levaram aos melhores resultados e as características descritas para esses coeficientes, 

que estão demarcados nas tabelas dos Anexos B, C e D.  

Na maior parte das vezes, o valor desses coeficientes contidos nesses anexos está 

com o valor médio e um desvio padrão, ou valor máximo e mínimo como foi 
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exemplificado acima. Para esse último caso, foi tomado o valor médio para entrada no 

programa, sendo que o desvio padrão utilizado foi a média subtraída do valor mínimo 

(ou o valor máximo subtraído da média). Na Tabela 35, para esses casos, consta o valor 

médio. 

Tabela 35: Coeficientes obtidos por retroanálise para o Talude-1. 

1ª 

análise 

 Talude Descrição Tálus Descrição Pasto Descrição 

CORn 0,35 Afloramentos 

rochosos duros 

0,315 
Depósito de 

tálus com 

alguma 

vegetação 

0,25 
Solo 

coberto por 

vegetação 

CORt 0,85 0,815 0,55 

AD 0,576 Rocha 0,557 
Rocha/ 

solo 
0,562 Solo 

RR 1,31 Rocha 0,85 

Detritos 

médios e 

angulares 

com árvores 

dispersas 

0,475 

Solo com 

grama e 

alguma 

vegetação 

2ª 

análise 

CORn 0,487 Talude 

rochoso 

0,315 

Mesmos 

parâmetros 

da 1ª análise 

0,25 
Mesmos 

parâmetros 

da 1ª 

análise 

CORt 0,91 0,815 0,55 

AD 0,576 Mesmos 

parâmetros da 

1ª análise 

0,557 0,562 

RR 1,31 0,85 0,475 

3ª 

análise 

CORn 0,487 

Mesmos 

parâmetros da 

2ª análise 

0,5 

Campo com 

blocos, 

arbustos e 

pequenas 

árvores 

0,25 
Mesmos 

parâmetros 

da 1ª 

análise 
CORt 0,91 0,65 0,55 

AD 0,576 0,557 Mesmos 

parâmetros 

da 1ª análise 

0,562 

RR 1,31 0,85 0,475 

 

O resultado final é fornecido através do gráfico de alcance, ou ponto final 

(Gráfico de “Endpoint”), onde é mostrado o número de blocos alojado em cada abscissa 

x, sendo que o alcance de cada bloco é dado pela abscissa em que ele está localizado 

subtraída da abscissa x do pé do talude.  

O alcance médio foi obtido a partir de uma média ponderada da distância que os 

blocos simulados conseguiram alcançar. A média foi ponderada em relação ao número 

de blocos, visto que o mesmo alcance era obtido por mais de um bloco. A tabela 36 
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mostra o alcance médio obtido pelo software e o desvio padrão de cada uma dessas 

melhores análises.  

As Figuras 44, 45 e 46 mostram o gráfico de ponto final, ou “endpoint”, para 

cada uma dessas análises. O gráfico é em formato de barras, mostrando o número de 

blocos (“number of rocks”) alojado em cada abscissa (“location”). Do lado direito do 

gráfico está representada a coordenada y (“slope y location”), relacionada à altura do 

talude, que também tem sua geometria mostrada no gráfico. 

 

Tabela 36: Alcance médio dos blocos apontado pelo RocFall. 

 Alcance médio (m) Desvio padrão (m) Alcance medido - campo(m) 

1ª análise 25,048 5,872 25 

2ª análise 24,976 5,460 25 

3ª análise 26,272 5,942 25 

 

 

 

Figura 44: Gráfico de alcance da 1ª análise. 
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Figura 45: Gráfico de alcance da 2ª análise. 
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Figura 46: Gráfico de alcance da 3ª análise. 

 

Não houve mudanças com relação aos coeficientes de atrito dinâmico e de 

resistência ao rolamento utilizados pelas análises que apresentaram os melhores 

resultados. Isso se deve ao fato de que há poucas opções de variação para esses 

coeficientes, quando comparados com os de restituição.  

Nas tabelas, esses coeficientes variam de acordo, geralmente, com a 

mineralogia, tendo poucas opções que eram condicionadas ao tipo de material e como 

ele se apresenta no ambiente, como os COR, que são condicionados ao tipo de material 

e suas características, como alteração, resistência e presença de vegetação, entre tantas 

outras, conforme é mostrado no Anexo B e C. 



104 
 

Por exemplo, existem várias opções para coeficientes de atrito dinâmico e de 

resistência ao rolamento para minerais como muscovita, quartzo, ou biotita, mas há 

apenas uma opção para rocha em geral, como pode ser observado pela tabela do Anexo 

D. Sendo assim, essa era a melhor opção para o talude rochoso, que é composto por 

vários tipos de minerais. O mesmo ocorreu para o depósito de tálus, que é uma mistura 

entre solo e rocha e para a área gramada.  

Com isso, foram escolhidos para a análise os AD e RR que mais se adequavam 

ao que foi visto em campo e essa escolha se manteve nos melhores resultados. Isso pode 

ser um indicativo de que esses coeficientes foram de fato adequados para o local. 

Dentre as várias tentativas de mudanças no coeficiente de restituição para todos 

os materiais encontrados no setor S2A, no caso, talude em quartzito, depósito de tálus e 

pastagem, os melhores resultados foram vistos nas três análises mostradas na Tabela 35; 

Nessas análises, os COR para pastagem foram os mesmos, sendo que as variações 

ocorreram para o talude e para o depósito de tálus.  

Os resultados foram satisfatórios, visto que o alcance médio para as três análises, 

mesmo com as mudanças entre os COR do talude e do depósito de tálus ficaram em 

torno de 25 a 26 m, com desvio padrão próximo de 6m. Sendo assim, essa análise indica 

que o bloco poderia estar entre 20 a 32 m do pé do talude, o que foi mostrado em campo 

pelo bloco analisado, que estava a 25m do pé do talude e por um segundo bloco de 

dimensões próximas que estava a cerca de 20m do pé do talude. 

Como o talude é composto pelos mesmos materiais para todos os setores, sem 

variações significantes quanto às características geológicas e estruturais do maciço, 

esses coeficientes obtidos a partir das três melhores retroanálises para S2A foram 

reproduzidos para os demais setores. 

Para cada setor, a análise foi feita individualmente, de acordo com a geometria 

do talude e das características da área de captação, afinal, alguns setores apresentam 

apenas depósito de tálus, outros apenas pastagem. A geometria de cada talude e área de 

captação são dados de entrada e o bloco analisado em cada setor foi um bloco 

encontrado e medido no local.  

Os parâmetros de entrada no RocFall 5.0 para cada setor estão nas Tabelas 37 e 

38. Na Tabela 37 constam a altura do talude (Ht), a inclinação (ψt), a distância da área 

de captação (D), a sua inclinação (ψac) e o tipo da área de captação. Na Tabela 38 se 
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encontram as dimensões, volume (V) e massa dos blocos simulados (M) em cada setor, 

a massa média dos blocos (C) e a densidade da rocha (d). 

 

Tabela 37: Parâmetros geométricos de entrada no Rocfall para todos os setores. 

Setor Ht (m) Ψt (°) D (m) Ψac (°) Tipo 

S1A 55 75 24,8 18,1 Pastagem 

S1B 30,7 68 16,7 15,6 Pastagem 

S1C 29,1 58 9,2 41,8 Tálus 

S2B 59,8 73 45,3 25 Pastagem 

S2C 78 73 50 11,5 Pastagem 

 

Tabela 38: Parâmetros ligados ao blocos simulados no RocFall 5.0 por setor. 

Setor Dimensões(m) V(m³) d (Kg/m³) M (Kg) C (Kg) 

S1A 4,5 x 2,7 x 0,9 10,935 2547 27851,4 10569,57 

S1B 0,9 x 2,6 x 2,0 4,68 2547 11920 10569,57 

S1C 4,0 x 2,0 x 0,4 3,2 2547 8150,4 10569,57 

S2B 3,5 x 3,2 x 0,7 7,84 2589 20297,8 25838 

S2C 2,0x 2,0 x 0,6 2,4 2589 6213,6 25838 

 

Os resultados das análises para cada setor estão na Tabela 39 e os gráficos de 

alcance estão no Apêndice C. Cada análise foi feita com os mesmos coeficientes 

contidos na Tabela 35, pois esses coeficientes já foram determinados por retroanálises. 

Para S1A, S1B S1C, S2B e S2C, as simulações foram feitas com o intuito de tentar 

prever o alcance médio de um bloco de dimensões semelhantes às dos blocos 

encontrados na área de captação de cada setor (Tabela 38) e juntamente com a análise 

de perigo, apontar as áreas com maior urgência de intervenção.  

 

Tabela 39: Resultado das simulações. 

 1ª análise 2ª análise 3ª análise 

Setor Alcance 

médio 

Desvio 

padrão 

Alcance 

médio 

Desvio 

padrão 

Alcance 

médio 

Desvio 

padrão 

S1A 8,86 4,71 10,22 5,79 - - 

S1B 7,72 2,93 9,08 4,03 - - 

S1C 12,57 5,53 13,72 4,22 14,07 4,96 

S2B 21,70 11,75 24,85 12,96 - - 

S2C 14,13 5,98 18,97 8,96 - - 
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Observando os resultados apontados pelo RocFall para alcance médio e para 

alcance máximo, ou seja, somando o desvio padrão ao alcance médio, e comparando 

com as distâncias medidas para a área de captação (Tabela 37), é possível notar que os 

setores mais problemáticos são S1B e S1C, sobretudo esse último. 

Como era esperado desde os levantamentos de campo, o setor S1C é o que mais 

apresenta urgência de intervenção quando se considera o alcance dos blocos. Isso 

porque além da área de captação ter uma distância pequena, ela é consideravelmente 

inclinada, com muitos blocos soltos e detritos. Em todas as análises o alcance médio 

ultrapassou a distância da área de captação que é de 9,2m, marca onde começam as 

habitações.  

No caso de S1B, como a área de captação tem aproximadamente 16,7 m de 

distância e o alcance máximo dos blocos simulados foi de 13,11m para a 2ª análise, 

teoricamente os blocos não atingiriam as casas. Porém, o alcance máximo mostrado 

pelo software foi muito próximo ao limite da área de captação e não se pode garantir 

através dessas simulações que a trajetória numa próxima queda seria fiel a essas análises 

computacionais.  

Além do mais, qualquer pequena expansão em alguma propriedade no local, na 

direção do pé do talude, já coloca o setor S1B na mesma situação que se encontra S1C, 

sendo que esse tipo de expansão é muito comum de encontrar no Talude-1 em geral, 

onde as famílias aumentam suas casas, ou mesmo constroem outra nos fundos, sem se 

preocupar com o risco aparente. Com isso, S1B também é um setor que necessita de 

atenção. 

Para os demais setores, sobretudo S2B e S2C, o alcance médio e máximo 

apontado pelo software ainda foi distante do limite entre a área de captação e das casas. 

Ainda assim, é necessário que haja diálogo com a população, explicando o quanto pode 

ser arriscado residir próximo à encosta, ou mesmo algum tipo de ação que impeça a 

expansão na direção do talude. 

 

8.2. Talude-2 

 

Para o Talude-2 não foi possível fazer uma retroanálise da queda como foi feito 

para o Talude-1, pois apesar de ser fraturado, se trata de um talude aparentemente 
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estável, sem qualquer indício de queda de blocos. Sendo assim, as simulações de quedas 

de blocos para esse Talude foram feitas com base nos coeficientes (COR, AD e RR) 

contidos nas tabelas do RocFall 5.0 e no trabalho de Tavares (2015), que possuíam 

características descritas que mais se aproximam das características locais.  

Na Tabela 40 estão os coeficientes escolhidos para as simulações. O Talude-2 é 

rochoso, com presença de vegetação pouco densa. Sendo assim, a melhor opção de 

CORn e CORt foi para talude rochoso com vegetação. O AD e o RR foi para rocha, 

assim como no Talude-1 e pelos mesmos motivos explicados anteriormente.  

A pequena área de captação medida no Lado B é composta basicamente de solo 

com alguns detritos e uma rala vegetação, o que justifica os coeficientes adotados para 

essa região, descritos na Tabela 40.  

Já o trilho é formado por fragmentos de rocha, popularmente conhecidos como 

“pedra de mão”, trilho de ferro e madeira. A melhor opção de COR para o trilho foi de 

rocha com rocha ou plataforma de madeira. A opção de AD que mais se encaixou para o 

local foi para rocha, visto que nenhum outro contemplava as características presentes no 

trilho. O RR para detritos grosseiros e fragmentos de rocha também foi o único 

encontrado na tabela do Anexo C que se assemelhava um pouco mais com as 

características locais.  

 

Tabela 40: Coeficientes utilizados para a simulação de queda no Talude-2. 

Coeficientes Talude Descrição Captação Descrição Plataforma Descrição 

CORn 
0,38+/-

0,3 
Talude 

rochoso 

com 

vegetação 

0,250 
Solo 

coberto 

com 

vegetação 

0,5+/-0,3 
Rocha com 

rocha ou 

plataforma 

de madeira 
CORt 

0,8+/-

0,125 
0,550 

0,625+/-

0,125 

AD 0,576 Rocha 0,562 Solo 0,576 Rocha 

RR 1,31 Rocha 0,6 

Terra 

detritos e 

alguma 

vegetação 

0,65 a 

1,20 

Detritos 

grosseiros. 

Fragmentos 

de rocha 

 

A densidade da rocha foi estimada por picnometria. A massa média (C) foi 

obtida multiplicando o valor da densidade pelo volume de blocos, que foi calculado 

pelo algoritmo de Lopes et al. (2011) para blocos tabulares, sendo que o dado de 
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entrada para o cálculo foi o espaçamento e a orientação das descontinuidades. Esses 

valores do volume dos blocos e de C são os mesmos encontrados no trabalho de Ferreira 

(2015). 

A massa do bloco simulado (M) é calculada pelo próprio RocFall, sendo que o 

usuário deve entrar com as dimensões do bloco e com a densidade da rocha que o 

forma. Como nesse local não havia blocos soltos, as dimensões do bloco simulado 

foram dadas pelo espaçamento médio das descontinuidades, medido através das 

cicatrizes no talude.  

A Tabela 41 mostra os dados referentes ao bloco, no caso, densidade, volume 

médio dado pelo algoritmo de Lopes et al. (2011), o parâmetro C, as dimensões do 

bloco simulado e sua massa (M), que foi calculada pelo programa, através das 

dimensões do bloco e da densidade.  

 

Tabela 41: Características ligadas ao bloco simulado no Talude-2. 

Dimensões (m) Densidade (kg/m³) Volume (m³) M (Kg) C(Kg) 

0,25 x 0,42 x 0,38 2648 0,0933 105,7 247,06 

 

A plataforma ferroviária está encostada no pé do talude no Lado A e 

praticamente encostada no Lado B, onde há um espaço para “captação” de blocos de 

apenas 80 cm de distância e 40 cm de profundidade, como foi mostrado no croqui da 

figura 22. O Lado A tem cerca de 6m de altura, com 88° de inclinação, enquanto o Lado 

B tem 18m de altura e 87° de inclinação. Na Tabela 42 constam os resultados obtidos 

pelas simulações de queda de blocos e os gráficos de alcance estão no Apêndice D. 

 

Tabela 42: Alcance médio dos blocos no Talude-2. 

Lado Alcance médio (m) Desvio Padrão (m) 

A 0,93 0,81 

B 0,63 0,35 

 

Apesar de haver uma pequena distância para captação de blocos no Lado B e 

dessa distância ser suficiente quando se olha o alcance médio, ela não é suficiente 

quando se considera o desvio padrão. O gráfico de alcance contido no Apêndice D 
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mostra que há possibilidade de blocos atingirem a plataforma ferroviária em caso de 

queda, ainda que a maioria fique nessa pequena área de captação.  

Para o Lado A, se houver queda, os blocos automaticamente atingirão a 

plataforma ferroviária, pois não há espaço para eles se depositarem. Isso já seria 

suficiente para paralisar as atividades, ainda que a maioria desses blocos simulados não 

tenha atingido o trilho.  

O RocFall não calcula fator de segurança ou probabilidade de ocorrer 

movimentos de massa, pois sua principal função é simular a trajetória de blocos 

assumindo que há queda.  O Talude-2 é aparentemente estável e sem indícios de queda 

de blocos. Ainda assim essas análises foram feitas de modo a compreender qual seria o 

comportamento de um bloco em caso de queda, pois se trata de um local importante 

para o turismo de Ouro Preto.  

 

8.3. Talude-3 

 

Para o Talude-3, semelhante ao Talude-2 também não foi feita uma retroanálise 

da queda. Porém, nesse caso, o motivo é que os tipos de materiais do local são mais 

específicos que os materiais do Talude-1 e do Talude-2, pois o maciço é composto de 

rocha muito alterada e logo em seguida do pé do talude há concreto e asfalto.  

Nos tutoriais do RocFall 5.0 e no trabalho de Tavares (2015) havia coeficientes 

próprios para todos esses materiais, ou seja, coeficientes de restituição próprios para 

rocha alterada, para concreto e para asfalto. Os mesmos estão demarcados nas tabelas 

dos Anexos B, C e D e na Tabela 43 estão os coeficientes escolhidos para as 

simulações.  

No caso da calçada de concreto e do asfalto, não havia opção de AD e RR na 

tabela do Anexo D cujas características se assemelhassem com esses materiais. No 

entanto, no próprio “default” do programa, já se encontrava o material “asfalto”, que 

tanto é utilizado nos tutoriais, com os valores de AD e RR já inseridos. Esses valores 

foram tomados nessa análise, inclusive para o concreto.  
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Tabela 43: Coeficientes utilizados para a simulação de queda no Talude-3. 

Coeficientes Talude Descrição Calçada Descrição Asfalto Descrição 

CORn 
0,47+/-

0,3 Rocha 

alterada 

0,48+/-

0,19 
Concreto 

0,4+/-0,04 
 

Asfalto 
CORt 

0,55+/-

0,230 

0,53+/-

0,17 
0,9+/-0,04 

AD 0,557 Rocha/solo 0,5  

Estrada 

 

0,5 

Estrada 
RR 0,75 

Detritos 

macios 
0,4 a 0,5 0,4 a 0,5 

 

No local não foram vistos blocos rígidos soltos na superfície, mas sim detritos e 

blocos que podem ter se deslocado por deslizamento, ou mesmo blocos que se 

desintegraram após a queda, já que se trata de rocha muito alterada. Isso dificultaria 

uma retroanálise num software que considera apenas a queda de blocos, quando outros 

tipos de movimento de massa estão presentes, como aparentemente ocorre no Talude-3.  

A densidade da rocha foi estimada por picnometria. A massa média (C) foi 

obtida multiplicando o valor da densidade pelo volume de blocos, que foi calculado 

pelo algoritmo de Lopes (2011) para blocos tabulares, sendo que o dado de entrada para 

o cálculo foram os espaçamentos e orientações das descontinuidades. O valor para o 

volume de blocos foi encontrado por Pereira (2012). 

Semelhante ao Talude-2, nesse local não havia blocos intactos soltos, apenas 

blocos sob detritos e já desintegrados devido à baixa rigidez. Sendo assim, as dimensões 

do bloco simulado foram dadas pelo espaçamento médio das descontinuidades, medido 

através das cicatrizes no talude.  

A Tabela 44 mostra os dados referentes ao bloco, no caso, densidade, volume 

médio dado pelo algoritmo de Lopes (2011), o parâmetro C e as dimensões e massa do 

bloco simulado (M), que foi calculada pelo programa, através das dimensões do bloco e 

da densidade.  

 

Tabela 44: Características do bloco simulado no Talude-2. 

Dimensões (m) Densidade (kg/m³) Volume (m³) M (Kg) C(Kg) 

0,24 x 0,57 x 0,36 2218 0,0431 109,2 95,6 
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No caso desse talude, é importante salientar que o volume calculado para o 

bloco é pequeno, mas como o movimento acaba envolvendo material solto, o volume 

empolado na calçada tende a ser maior, o que justifica essa análise a respeito da 

trajetória e alcance de blocos no local.   

A calçada está encostada no pé do talude e não há espaço para captação de 

blocos. Logo após a calçada, há asfalto. O Talude-3 tem cerca de 6,5m de altura, com 

76° de inclinação. Na Figura 46 há um croqui do local e na Tabela 45 constam os 

resultados obtidos pelas simulações de queda de blocos. Os gráficos de alcance estão no 

Apêndice E. 

 

Figura 47: Croqui do Talude-3. 

 

Tabela 45: Alcance médio dos blocos no Talude-3. 

Alcance médio (m) Desvio Padrão (m) 

0,76 0,37 

 

O maciço que forma o Talude-3 é muito alterado, sendo assim, existe a 

possibilidade dos blocos caírem e já se desintegrarem, sem se rebaterem na superfície 

do terreno, no caso, concreto e asfalto. Sendo assim, é imaginado que em caso desse 

tipo de movimento de massa, os blocos não atinjam grandes distâncias além do pé do 

talude. 
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O RocFall 5.0 não retrata o tipo de situação descrita acima e nem queda ou 

deslizamento de blocos que ocorrem junto com escorregamentos de terra. No entanto, 

os baixos coeficientes de restituição do talude refletiram algo semelhante ao que ocorre 

no local em termos de alcance, mesmo que os COR do concreto e do asfalto sejam altos, 

afinal, o alcance médio foi de 0,76m, com mínimo de 0,39m e máximo de 1,13m. Isso 

significa que a maior parte dos blocos que caem se alojam na calçada, o que foi visto 

em campo, no entanto junto com um escorregamento, mostrado na figura 41, do 

capítulo 7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



113 
 

9. ZONEAMENTO FINAL DE PERIGO  

 

O zoneamento final de perigo foi feito com base nos resultados obtidos pela 

segunda proposta de adaptação da metodologia de Bauer & Neumann (2011) e pelas 

simulações de alcance dos blocos pelo RocFall. Isso porque os parâmetros analisados 

pela segunda adaptação têm maior relação com os dados de entrada no programa, tais 

como geometria do talude e da área de captação.  

Além do mais, os parâmetros observados e medidos nessa proposta puderam ser 

verificados com maior riqueza de detalhes, por não levarem em consideração 

características ligadas às deformações nos taludes selecionados, que não são 

monitorados, sobretudo nesse aspecto.  

Para o Talude-1, os setores apontados como mais perigosos, tanto pela análise 

quanto pelas simulações, foram os setores S1B e S1C. O setor S1A, apesar de não ter 

sido apontado como de alto perigo e das simulações terem mostrado espaço suficiente 

para os blocos se alojarem, deve receber atenção especial devido à proximidade com 

S1B, pois a trajetória de um bloco em queda pode ser modificada quando o bloco se 

choca com as feições estruturais do talude, ou seja, um bloco que parte do setor S1B 

pode parar na área demarcada como S1A.  

Além do mais, a distância de área de captação medida para o setor S1A, que é 

cerca de 25m, pode se tornar menor a cada expansão territorial que ocorrer na direção 

do talude, o que é muito comum de se ver na região. Como nesse tipo de análise a 

principal preocupação é com a segurança, de forma conservadora, pode-se considerar 

que todos os setores do ponto de acesso PR1 (acesso pela Rua Ribeirão do Carmo) 

necessitam urgentemente de intervenção.  

Os setores S2A e S2C, apesar de terem sido apontados como de alto perigo, 

possuem uma área de captação considerável e, a princípio, os blocos não atingiriam as 

casas. Sendo assim, os setores do ponto PR2 (acesso pela Rua Caldeireiros) carecem de 

atenção e a população deve ser conscientizada sobre o risco de se residir tão próximo a 

uma encosta fraturada e alta. 

A região inserida entre os pontos PR1 e PR2 ainda não foi estudada 

detalhadamente. No entanto, as características do talude não aparentam sofrer mudanças 

significativas e o local também é habitado. Sendo assim, é uma região que deve ser 
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monitorada e estudada, a fim de se conhecer o nível de perigo a que a população que ali 

reside está exposta. A Figura 48 mostra o zoneamento apontado para o Bairro Cabanas. 

 

 

Figura 48: Zoneamento de perigo para o Talude-1 (Bairro Cabanas). 

 

Tanto o Talude-2 como o Talude-3 foram apontados pelas análises como áreas 

de alto perigo de queda de blocos, o que foi evidenciado pelas simulações de queda, 

afinal, não há área de captação disponível nesses locais.  

O Talude-2 é aparentemente estável e não há indícios diretos de atividade, ao 

contrário do que ocorre no Talude-3. Porém, não se sabe ao certo se essa falta de 

indícios é devido a não ocorrência de movimentos de massa ou se houve algum tipo de 

limpeza de detritos e blocos na ferrovia. Sendo assim, o Talude-2 é área de atenção e 

deve ser monitorada. Já o Talude-3 é uma área crítica, com urgência de intervenção.  

Como esses dois taludes são pouco extensos e não setorizados, não houve 

necessidade de se fazer o zoneamento através de imagens aéreas como foi feito para o 

Talude-1 (Figura 48), afinal, o resultado foi o mesmo ao longo de toda extensão desses 

taludes. Além do mais, ainda devido à essa pouca extensão e baixa altura, as imagens 

aéreas não possuem boa resolução quando aproximadas.  
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10. CONCLUSÕES 

 

10.1. Considerações finais 

 

O método original de avaliação do perigo de queda de blocos que foi aplicado 

nesse projeto é qualitativo e ainda se encontra na fase inicial dos estudos, sendo assim, 

está aberto a novas ideias e sugestões. Além do mais, a metodologia original foi criada 

em uma região da Alemanha que possui uma condição climática e sísmica muito 

diferente das condições brasileiras, que é onde esse tipo de metodologia foi aplicado 

nesse projeto.  

A partir daí, duas adaptações do método original foram sugeridas: a primeira se 

atentou a mudanças apenas nas características descritas no tipo de formação rochosa e 

nas influências externas, no caso, precipitação e sismos; a segunda manteve as 

adaptações relativas às influências externas e substituiu todos os parâmetros de 

ambiente geomecânico por parâmetros ligados à geometria do talude e características da 

área de captação. 

A primeira adaptação se mostrou mais conservadora do que a metodologia 

original, pois passou a considerar não só maciços de rocha solúvel como críticos para 

queda de blocos, ou seja, mais tipos de maciços foram considerados críticos, como os 

maciços sedimentares de rocha friável intercalada com rocha resistente. Ainda entraram 

na análise os maciços em rochas friáveis, ou em solo, com blocos de rocha incrustados, 

que foram considerados como maciços intermediários quando se trata de perigo de 

queda de blocos. 

Além do mais, a faixa de precipitação utilizada nessa adaptação é menor do que 

a faixa utilizada no método original e as vibrações ligadas a desmonte de rochas, regiões 

cársticas e passagem de veículos pesados também foram considerados, não mais 

somente os gerados por terremotos, o que torna a análise ainda mais conservadora. 

A segunda adaptação foi uma abordagem de perigo de queda de blocos um 

pouco diferente da original e da primeira adaptação, pois os parâmetros ligados à 

geometria do talude e a área de captação de blocos, baseados no RHRS, substituíram 

todos os parâmetros inclusos em “ambiente geomecânico”. As influências externas se 
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mantiveram conforme a primeira adaptação, o que também deixa essa nova proposta um 

pouco mais conservadora que a original. 

Na metodologia original, o Talude-2 foi classificado como local de muito baixo 

perigo de queda de blocos e os demais foram classificados como taludes de baixo 

perigo. Já na primeira proposta de adaptação, o Talude-2 foi classificado como um 

talude de muito baixo perigo de queda de blocos quando a precipitação era mínima e de 

alto perigo quando a precipitação era máxima.  

Isso aconteceu porque havia sismos no local, que aliado à precipitação máxima e 

à suscetibilidade média desse talude, levou a uma probabilidade alta de queda de blocos, 

o que acabou por classificar o Talude-2 como de alto perigo, mesmo que a intensidade 

seja baixa. Como o Talude-2 é o único dentre os analisados que está sujeito a vibrações, 

ele foi o único cuja probabilidade sofreu mudanças.  

Não houve mudanças expressivas entre um talude e outro com relação à 

suscetibilidade nas duas primeiras metodologias. As mudanças ocorridas foram 

relacionadas às condições do maciço, que não foram modificadas na primeira adaptação 

e ao tipo de formação, que foi um parâmetro modificado. Os resultados para 

classificação de perigo foram os mesmos da metodologia original para o Talude-1 e 

para o Talude-3, mesmo após as adaptações no tipo de formação. 

Já na segunda adaptação, os taludes apontados como mais problemáticos foram: 

os setores S1B, S1C do Talude-1 devido às más condições de área de captação; os 

setores S2A e S2C do Talude-1, devido à altura elevada; o Talude-2, devido à ausência 

de área de captação e ocorrência de vibrações e o Talude-3, devido às más condições do 

maciço e ausência de área de captação.  

Porém, para os setores S2A e S2C, a distância de área de captação ainda é 

grande. Com isso, deve haver nesses locais algum tipo de política que informe aos 

moradores sobre os riscos da expansão territorial para mais próximo do pé da encosta.  

No caso do Talude-2, apesar de a classificação de perigo ter sido alta quando há 

precipitação máxima, as condições do maciço são aparentemente favoráveis à 

estabilidade, tanto que a classificação de perigo foi muito baixa em períodos mais secos. 

Portanto, no momento não há urgência de intervenção nesse local, mas é recomendável 

que haja monitoramento constante nesse talude a fim de investigar possíveis 

movimentações. 
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Pode-se dizer após a avaliação de perigo e também após as inúmeras visitas aos 

locais, que setores S1B, S1C e o Talude-3 merecem atenção especial, pois tiveram uma 

pontuação alta para a suscetibilidade e foram classificados como taludes de alto perigo. 

Além do mais, estão em locais habitados, com pouca ou nenhuma distância para a área 

de captação.  

Sendo assim, através de uma avaliação mais criteriosa das características desses 

locais, no momento, são os taludes que mais necessitam de urgência de intervenção, 

mesmo que não tenham apresentado pontuações tão altas para a suscetibilidade quanto 

os setores S2A e S2C.  

Após a avaliação de perigo, foi feita uma simulação da trajetória dos blocos 

utilizando o programa RocFall 5.0, cujos dados de entrada são a geometria e os 

materiais que compõem o talude e a região adjacente, os coeficientes de restituição, de 

atrito dinâmico e de resistência ao rolamento desses materiais, e os parâmetros do bloco 

simulado, como forma, dimensões, densidade e localização. 

De acordo com as simulações, os locais mais prováveis em que os blocos 

alcançariam o elemento em risco foram nos setores S1B e S1C do Talude-1, no Talude-

2 e no Talude-3. No caso de S1B e S1C, as áreas de captação são pequenas e inclinadas, 

e, como os blocos são volumosos e densos, acabam adquirindo muita energia e 

alcançam as habitações. Já no Talude-2 e Talude-3, não há área de captação. 

O Talude-2 é aparentemente estável e sem indícios de movimentos de massa, 

além de ter sido classificado como um talude de perigo muito baixo para queda de 

blocos nas análises em que a precipitação considerada era mínima. Sendo assim, não é 

um local com urgência de intervenção, mas deve ser monitorado, pois não há área de 

captação que poderia conter blocos em caso de queda e por estar sujeito a vibrações 

oriundas da passagem do trem que podem desencadear o evento.  

Já para os setores S1B, S1C e para o Talude-3, essas simulações validam o que 

foi apontado e discutido na segunda adaptação da metodologia de análise de perigo e 

reforça que esses locais, dentre os estudados, deveriam receber maior atenção por parte 

das autoridades. 

O setor S1A do Talude-1, apesar de não ter sido apontado como de perigo alto, 

também deve receber atenção especial devido à proximidade com áreas muito 

problemáticas, afinal a trajetória de um bloco em queda não necessariamente em uma 
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única direção, ou seja, um bloco que parte do setor S1B pode parar na área demarcada 

como S1A. Além do mais, a distância de área de captação, que é importante nesse tipo 

de análise, sofre modificações constantes no Bairro Cabanas devido à continuidade das 

construções na direção do talude, como foi explicado anteriormente. 

É importante deixar claro que essas simulações, para todos os taludes, mostram 

uma primeira estimativa do alcance médio dos blocos, visto que a geometria do talude 

foi obtida por trena a laser, o que não proporciona detalhes do contorno real da encosta, 

o que pode influenciar na trajetória dos blocos.  

Além do mais, essas análises foram feitas considerando situações mais extremas, 

onde os blocos se deslocam de partes mais altas do talude, visto que a localização do 

bloco antes da queda não era um dado possível de se obter nesse projeto. 

Ainda assim, por se tratar de uma análise para uma estimativa preliminar do 

alcance, pode-se dizer que é satisfatório quando se deseja enfatizar, após uma análise de 

perigo, os locais com maior urgência de intervenção. 

A avaliação de perigo é um estágio preliminar quando se trata de risco 

geológico, porém importante, pois é o primeiro passo para diagnosticar áreas mais 

problemáticas e a partir daí, fazer uma análise de risco completa, considerando a 

vulnerabilidade daqueles que estão expostos e as consequências que um determinado 

evento pode trazer.  

 

10.2. Sugestões para trabalhos futuros 

 

Com relação à análise de perigo, a sugestão é aprofundar o estudo e fazer uma 

análise de risco completa para esse tipo de evento, utilizando métodos de estatística 

multivariada. Assim é possível analisar corretamente os pesos que cada parâmetro 

analisado possui e ter maior confiabilidade nas faixas de risco propostas como baixo, 

médio e alto. Afinal, a experiência geotécnica do profissional, aliada a técnicas 

estatísticas bem aplicadas, pode produzir resultados cujos erros já são minimizados e 

contabilizados. 

Quanto às trajetórias dos blocos, a sugestão é simular as quedas utilizando uma 

geometria de encosta que seja o mais próximo possível da realidade. Essa geometria 

pode ser obtida, por exemplo, através de equipamentos como Scanners, ou 
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fotogrametria. Esse estudo é importante, pois a geometria e as feições estruturais do 

talude são parâmetros decisivos quanto se trata de trajetória e alcance de blocos, no 

entanto é difícil de ser obtida utilizando apenas uma trena a laser. 

Outra sugestão com relação às trajetórias é fazer simulações em 3D, pois essas 

feições estruturais citadas acima, como cicatrizes no talude, podem modificar a 

trajetória, que pode tomar outra direção. Sendo assim, para se retratar ainda melhor a 

realidade de uma queda de blocos, sobretudo em taludes muito fraturados, é 

recomendável que se faça uma simulação em três dimensões. 

Por último, após uma análise de risco, a sugestão é que se tenha um plano de 

gerenciamento desse risco, como projetos de contenção e/ou retirada de blocos 

aparentemente suscetíveis à queda, ou mesmo políticas de apoio e informação à 

população moradora de áreas de risco. É recomendável que haja também um 

monitoramento constante dessas áreas, até mesmo para aquisição de um banco de dados 

denso e completo, para análises mais seguras e atualizadas. 
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APÊNDICE A – Planilhas contendo a pontuação para análise de perigo conforme 

a segunda adaptação da metodologia original. 

 

 

Tabelas para cálculo da suscetibilidade à queda de blocos. 

1 - Orientação das 

descontinuidades 
Desfavorável Razoável Favorável 

Característica 

Oposta ou 

paralelo/subparalela 

ao talude 

Horizontal Internas ou verticais 

Probabilidade 

atribuída 
Alta Média Baixa 

Nota (Peso = 17%) 500 200 0 

2 - Grau de 

alteração 
Forte alteração (W4 a W5) Baixo grau de alteração (W1 a W3) 

Probabilidade 

atribuída 
Alta Baixa 

Nota (Peso = 7%) 200 0 

3 - Configuração estrutural das descontinuidades 

Persistência 
Mais de 10 m de 

extensão (alta). 

Entre 1 e 10 m de 

extensão (média). 

Menos de 1m de 

extensão (baixa). 

Nota (Peso = 7%) 200 100 0 

Grau de 

transecção 
Nenhum mineral de ligação 

Existência de mineral de 

ligação 

Nota (Peso = 7%) 200 0 

Abertura das 

descontinuidades 
Abertas (>1 cm) 

Suavemente abertas 

(entre 0,5mm a 1 

cm). 

Fechadas (<0,5 

mm) 

Nota (Peso = 7%) 200 100 0 

Condição das 

paredes 
Lisas Rugosas 

Nota (Peso = 7%) 200 0 

4) Grau de 

afrouxamento 

(alternativo a 

categoria 3). 

Indicações claras, 

como: juntas abertas 

e alteradas, lacunas 

entre as paredes 

(alto). 

Poucas indicações 

visíveis (médio). 

Nenhuma indicação 

(baixo). 

Valor (Peso = 

28%) 
800 400 0 

Total de mecânica 

de rochas (1+2+(3 

ou 4)) 
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5) Altura do 

talude 
80 m 66m 57m 10m 

IAT=           

 
600 200 100 2 

Probabilidade 

atribuída 
Muito Alta Alta Média Baixa 

Nota (Peso = 20%) 600 200 100 0 

6) Inclinação do 

talude 

Plano 

inclinado com 

feições de 

lançamento 

 

Talude subvertical 

a vertical com 

feições de 

lançamento 

 

Abaixo de 30° ou próximo 

a 90°; sem feições de 

lançamento. 

 

Probabilidade 

atribuída 
Alta Média Baixa 

Nota (Peso = 7%) 200 100 0 

7) Área de 

captação 

Pequena 

distância, 

inclinação 

elevada, com 

pouca ou 

nenhuma 

vegetação. 

Distância e/ou 

inclinação 

moderada. Pouca 

ou nenhuma 

vegetação 

Grande distância, baixa 

inclinação, com ou sem 

vegetação. 

 

Probabilidade 

atribuída 
Alta Média Baixa 

Nota (Peso = 7%) 200 100 0 

Total de 

geometria do 

talude e área de 

captação (5+6+7) 
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8)Atividade Inicial Ativo Não ativo 

Nota (Peso = 14%) 500 0 

Total de atividade 

(0 a 500) 
 

Total de disposição e atividade [1+2+(3 ou 4)+5+6+7+8] 

Probabilidade 

atribuída 
Alta Média Baixa 

Classificação 1900 a 3000 800 a 1900 0 a 800 

 

 

Tabela para determinar o impacto das influências externas e cálculo da probabilidade 

de queda de blocos. 

1)Sismos Sismos tectônicos 

Minerações, regiões 

cársticas e veículos 

pesados. 

Região isenta de 

sismos. 

Probabilidade 

atribuída 
Alta Média Baixa 

Nota 50 20 0 

2)Precipitação > 129 mm/6 dias 48,2–129 mm/6 dias < 48,2 mm/6 dias 

Probabilidade 

atribuída 
Alta Média Baixa 

Nota 50 20 0 

Total de impacto 

externo (1+2) 
 

Classificação Alta (> 60) Média (30 a 60) Baixa (< 30) 

Grau de impacto Forte Médio Fraco 
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Tabela para determinar a intensidade da queda de blocos. 

Intensidade 
Quedas de alta 

magnitude 
Quedas de baixa magnitude 

Volume 

Total 

Avalanche 

de rochas 

Quedas em 

larga escala 

Quedas em 

escala média 

Quedas em 

pequena 

escala 

Bloco 

único 

Distinção 

Volume 

total acima 

de 1000000 

m³ 

Volume 

total com 

cerca de 

1000000 m³ 

Volume total 

com cerca de 

10000 m³ 

Volume total 

com cerca de 

100 m³ e/ou 

fragmentos 

com diâmetro 

maior que 200 

mm. 

Um bloco 

ou 

pequenos 

fragmentos 

de até 200 

mm de 

diâmetro. 
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APÊNDICE B – Tabelas contendo as características dos blocos do Talude-1: 

dimensões dos blocos por setor e a densidade da rocha, o volume e a massa média 

(parâmetro C) dos blocos por ponto. 

 

Densidade média dos blocos em cada ponto do Talude-1. 

Densidade média 

(kg/m³) 
2547 2589 

Ponto PR1 PR2 

 

Volume e massa média dos blocos para o ponto PR1. 

Calculo de volume e massa média dos blocos ponto PR1 

Subsetor A(m) B(m) C(m) VOLUME 

A 4,5 2,7 0,9 10,9 

A 0,8 2,5 2,0 4,0 

A 3,4 0,9 1,5 4,6 

B 0,5 2,1 2,9 2,7 

B 2,5 0,6 1,5 2,2 

B 0,9 2,6 2,0 4,7 

C 0,3 1,6 2,6 1,2 

C 4,0 2,0 0,4 2,8 

Volume médio(m³)    4,1 

Massa média(kg)    10569,57 
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Volume e massa média dos blocos para o ponto PR2. 

Calculo de volume e massa média dos blocos do ponto PR 2 

Subsetor A(m) B(m) C(m) VOLUME 

A 7,0 2,7 1,3 24,6 

A 4,3 1,7 1,4 10,2 

A 5,0 1,8 1,6 14,0 

A 0,7 3,3 3,9 8,4 

B 3,5 3,2 0,7 7,8 

B 2,5 1,0 1,0 2,5 

C 2,0 2,0 0,6 2,4 

Volume médio (m³) 
   

10,0 

Massa média (Kg) 
   

25838,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



131 
 

APÊNDICE C – Gráficos de alcance obtidos pelas análises no RocFall 5.0 para o 

Talude-1 

 

Gráfico de alcance da 1ª análise de trajetória do setor S1A do Talude-1. 
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Gráfico de alcance da 2ª análise de trajetória do setor S1A do Talude-1. 

 



133 
 

 

Gráfico de alcance da 1ª análise de trajetória do setor S1B do Talude-1. 
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Gráfico de alcance da 2ª análise de trajetória do setor S1B do Talude-1. 
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Gráfico de alcance da 1ª análise de trajetória do setor S1C do Talude-1. 
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Gráfico de alcance da 2ª análise de trajetória do setor S1C do Talude-1. 
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Gráfico de alcance da 3ª análise de trajetória do setor S1C do Talude-1. 
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Gráfico de alcance da 1ª análise de trajetória do setor S2B do Talude-1. 
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Gráfico de alcance da 2ª análise de trajetória do setor S2B do Talude-1. 

 



140 
 

 

Gráfico de alcance da 1ª análise de trajetória do setor S2C do Talude-1. 
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Gráfico de alcance da 2ª análise de trajetória do setor S2C do Talude-1. 
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APÊNDICE D – Gráficos de alcance obtidos pelas análises no RocFall 5.0 para o 

Talude-2. 

 

 

Gráfico de alcance da análise de trajetória do Lado A do Talude-2. 
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Gráfico de alcance da análise de trajetória do Lado B do Talude-2. 
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APÊNDICE E – Gráficos de alcance obtidos pelas análises no RocFall 5.0 para o 

Talude-3. 

 

 

Gráfico de alcance da análise de trajetória do Talude-3. 
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ANEXO A – Fator de rugosidade das descontinuidades (Jr) e Fator de alteração 

das juntas (Ja). 

 

Valores de Jr (Santos, 2015) 
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Valores de Ja 
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ANEXO B – Coeficientes de Restituição contidos na dissertação de Tavares (2015). 

 

Utilizado em: plataforma ferroviária para Talude-2. 
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1ª marcação: coeficientes utilizados em Talude de quartzito do Talude-1, 1ª análise. 

2ª marcação: coeficientes utilizados para o talude de xisto do Talude-2. 
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Utilizado em: área gramada (pastagem) do Talude-1 e área de captação do Talude-2. 
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ANEXO C – Coeficientes de Restituição contidos nos tutoriais do RocFall 5.0. 

 

Utilizado em: Depósito de tálus do Talude-1, na 1ª e 2ª análise. 
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Utilizado em: Talude de quartzito do Talude-1, na 2ª e 3ª análise.  
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1ª marcação: coeficientes utilizados para a calçada de concreto e para o talude alterado 

do Talude-3, respectivamente. 

2ª marcação: coeficientes utilizados em Depósito de tálus do Talude-1, na 3ª análise. 

3ª marcação: coeficientes utilizados em rua de asfalto para o Talude-3. 
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ANEXO D – Coeficientes de Atrito Dinâmico e Resistência ao Rolamento contidos 

nos tutoriais do RocFall 5.0 

 

1ª marcação: Coeficiente RR utilizado em talude alterado do Talude-3. 

2ª marcação: Coeficiente RR utilizado em área de captação do Talude-2. 

3ª marcação: Coeficiente RR utilizado para depósito de tálus do Talude-1.  

4ª marcação: Coeficiente RR utilizado para a plataforma no Talude-2. 
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1ª marcação: Coeficiente RR utilizado em área de pastagem no Talude-1. 

2ª marcação: Coeficiente RR utilizado em talude de quartzito do Talude-1; talude de 

xisto, do Talude-2. 
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Coeficiente AD para rocha: utilizado em talude de quartzito do Talude-1; talude de 

xisto, do Talude-2 e para a plataforma, no Talude-2. 

Coeficiente AD para solo: utilizado em área gramada (pastagem) do Talude-1 e área de 

captação do Talude-2. 

Coeficiente AD para rocha/solo: utilizado em depósito de tálus do Talude-1 e talude em 

xisto alterado do Talude-3.  


