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RESUMO 

Os movimentos de massa nos centros urbanos estão ligados a tragédias provocadas por 

eventos naturais. A queda de blocos é um tipo de movimento de massa que ocorre em 

taludes íngremes que quando situados em zonas urbanas pode trazer prejuízos, inclusive 

à vida. A Pedreira Prado Lopes é um dos bairros mais antigos da cidade de Belo 

Horizonte, porém sua ocupação ocorreu de maneira desordenada e sem preocupação com 

infraestrutura, no entorno de uma mina a céu aberto de material gnáissico. A finalização 

das atividades da pedreira resultou em um talude rochoso, muito íngreme e ocupado pela 

população. Este trabalho estudou o talude rochoso da Pedreira Prado Lopes, através da 

análise cinemática, e então, simulou quedas de blocos. As simulações realizadas com o 

Trajec3D, programa de simulação tridimensional e com o Rocfall, programa de simulação 

bidimensional, tem como objetivo entender a trajetória e alcance dos blocos, bem como 

comparar as simulações e os resultados. Para a calibração dos modelos de simulação 

realizada utilizou-se os dados de uma queda de bloco ocorrida em 2014, através da análise 

de sensibilidade. As simulações bidimensionais se mostraram mais simplificadas, 

enquanto as simulações tridimensionais mais complexas devido a necessidade de um 

arquivo de topografia de boa qualidade. A trajetória resultante da simulação 

tridimensional apresenta mais possibilidades por não estar limitada a uma seção como 

ocorre na simulação bidimensional. Ambos os métodos de simulação estudados foram 

considerados confiáveis, a depender de uma calibração correta do modelo.  

Palavras chave: Queda de blocos; simulação bidimensional; simulação 

tridimensional; Rocfall; Trajec3D. 
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ABSTRACT 

Mass movements in urban centers are linked to tragedies caused by natural events. The 

fall of blocks is a type of mass movement that occurs on steep slopes that, when located 

in urban areas, can cause damage, including to life. Pedreira Prado Lopes is one of the 

oldest neighborhoods in the city of Belo Horizonte, but its occupation took place in a 

disorderly manner and without concern for infrastructure, in the surroundings of an open 

pit mine of gneiss material. The end of the quarry activities resulted in a rock slope, very 

steep, and occupied by the population. This work studied the rocky slope of Pedreira 

Prado Lopes, through kinematic analysis, and then, simulated falls of blocks. The 

simulations performed with Trajec3D, a three-dimensional simulation program, and with 

Rocfall, a two-dimensional simulation program, aim to understand the trajectory and 

reach of the blocks, as well as to compare the simulations and the results. For the 

calibration of the simulation models performed, data from a rock fall that occurred in 

2014 were used, through sensitivity analysis. Two-dimensional simulations proved more 

simplified, while three-dimensional simulations are more complex due to the need for a 

good quality topography file. The trajectory resulting from three-dimensional simulation 

presents more possibilities because it is not limited to a section as two-dimensional 

simulation. Both simulation methods studied were considered reliable, depending on a 

correct model calibration. 

 

Key words: Rockfall; two-dimensional simulation; three-dimensional simulation; 

Rocfall; Trajec3D. 
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CAPÍTULO 1  

INTRODUÇÃO 

 

Quedas de blocos são movimentos de massa em taludes rochosos fraturados que ocorrem de 

maneira abrupta e que são difíceis de prever. Quando áreas próximas a este tipo de talude ou 

maciço rochoso são ocupadas, tais movimentos representam grande risco e podem gerar 

acidentes ou desastres de proporções difíceis de mensurar. O movimento de queda de blocos 

caracteriza-se por blocos de rocha que se desprendem do alto de encostas íngremes e caem em 

alta velocidade. Segundo Augusto Filho (1994), devido ao perigo que envolve a queda, existe 

uma grande preocupação com a trajetória das mesmas até que elas atinjam o piso . 

 

As quedas de blocos são condicionadas pelas descontinuidades do maciço rochoso e podem ser 

provocadas por fatores naturais que implicam em aumento da tensão cisalhante atuante ou em 

redução da resistência ao cisalhamento da massa rochosa. O balanço    destas forças, resistente 

e de cisalhamento, é que define o acontecimento ou não do evento de queda de blocos. Quando 

o bloco se desprende e entra em movimento de queda livre, as velocidades translacionais e 

rotacionais governam o movimento do bloco definindo a trajetória dele Quando os blocos 

desprendidos atingem alcances que geram prejuízos, de qualquer natureza, faz-se necessário 

utilizar métodos de estabilização para eliminar ou mitigar as consequências deste evento. As 

simulações bidimensional e/ou tridimensional do alcance de blocos são ferramentas utilizadas 

atualmente no estudo de casos de queda e na elaboração de projetos de estruturas de 

estabilização ou barreiras.  

 

O programa RocFall Inc. versão 8.012 (Rocscience, 2020), analisa estatisticamente e em duas 

dimensões a trajetória da queda de blocos. Com dados como a geometria, os materiais que 

compõem o talude, os coeficientes de restituição, de atrito dinâmico e de resistência ao 

rolamento desses materiais, e os parâmetros do bloco simulado, é possível simular a queda de 

blocos e prever soluções de engenharia para o problema que se deseja estudar. Simulações de 

trajetórias de quedas de blocos em três dimensões podem ser realizadas através do software 

gratuito Trajec3D (BasRock, 2015). As variáveis importantes nessa simulação são a topografia 

e as características da superfície da encosta, densidade de rocha, tamanho de bloco, forma de 

bloco, rugosidade da superfície e tipo de solo (pé do talude).  
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Neste trabalho, foi analisado um talude rochoso situado na Rua Pedro Lessa, no bairro Pedreira 

Prado Lopes em Belo Horizonte, onde as trajetórias das quedas de blocos foram verificadas 

utilizando os dois softwares citados acima. Este talude tem altura máxima de 27 metros e 

apresenta inclinação variando entre 70º e 90º. Em um certo trecho do talude existe uma estrutura 

de concreto do tipo cortina atirantada, e, na parte superior da cortina, há jateamento de concreto. 

No pé do talude foi construída uma edificação utilizada como escola, que foi temporariamente 

interditada devido a um episódio de queda de blocos que ocorreu no ano de 2014. Neste trabalho 

foi avaliada a aplicabilidade dos modelos bidimensional e tridimensional de simulação do 

alcance de blocos no estudo de caso em questão.  

 

1.1 JUSTIFICATIVA DO TRABALHO 

 
Segundo Esteves (2018), dentre os movimentos de massa, a queda de blocos é o que se tem 

menor conhecimento no meio científico. A grande maioria dos estudos científicos relacionados 

ao tema é realizada nos países europeus e asiáticos, principalmente aqueles relacionados a 

simulações computacionais para a previsão de trajetórias e alcances. 

 

Muito se discute sobre as vantagens de simulações tridimensionais, mas em diversas situações, 

a simulação bidimensional é satisfatória e atende a determinadas demandas. Logo, a discussão 

sobre os dois tipos de simulação possibilita analisar a aplicabilidade e necessidade de se fazer 

um modelo ou outro de acordo com o problema. O estudo de G. Chen et al. (2013) apresenta 

resultados que indicam que simulações tridimensionais de análise de deformação descontínua 

são mais apropriadas para encostas íngremes, com presença de árvores, fornecendo distribuição 

espacial detalhada, enquanto simulações bidimensionais de análise de deformação descontínua 

têm melhor eficiência para encostas dominadas por vales e ravinas. Esses resultados podem 

ajudar na seleção da simulação apropriada para a análise de queda de blocos rochosos. 

 

Tagliavini et al. (2009) concluíram em seu estudo que a simulação bidimensional é preferível 

onde o problema de queda de blocos é simples e bem definido, onde a área de estudo é de 

extensão limitada e onde uma representação digital da topografia não está disponível. Por outro 

lado, a simulação tridimensional é preferível onde grandes áreas devem ser investigadas, onde 

as quedas de rochas se originam de áreas de múltiplas fontes, onde a morfologia é complexa e 

a obtenção do modelo digital do terreno seja possível. 
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Segundo Basson (2012), as análises tridimensionais de corpos rígidos capturam bem o 

comportamento esperado dos corpos em queda e simulam com sucesso todos os tipos de 

movimento, exigindo apenas três parâmetros de entrada mensuráveis e intuitivos. O método é 

rápido o suficiente para simulação em tempo real de vários corpos de queda e até mesmo para 

análises probabilísticas. 

 

O talude da Pedreira Prado Lopes (Figura 1.1), utilizado como estudo de caso neste trabalho, 

apresenta diversas condicionantes de instabilidade, como geometria de grandes declividades, 

alto grau de fraturamento, e também a surgência de água em vários pontos do maciço. Ele se 

encontra em zona habitada e é potencialmente problemática devido ao histórico de quedas de 

blocos, por tanto de este estudo é de grande relevância nos contextos acadêmico, de engenharia 

e social.  

 

 

Figura 1.1  - Vista do talude. 
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1.2 OBJETIVOS 

 

O objetivo geral deste trabalho consiste em discutir a aplicabilidade das simulações 

bidimensionais e tridimensionais na análise da trajetória da queda de blocos para um estudo de 

caso. 

 

Têm-se como objetivos específicos desse trabalho: 

- compreender os mecanismos de queda de blocos, trajetória e alcance; 

- simular queda de blocos através de análises bidimensionais; 

- simular queda de blocos através de análises tridimensionais; 

- comparar os resultados destas análises e avaliar a necessidade da análise tridimensional em 

casos específicos; 

1.3 ESTUDO DE CASO 

 

O bairro Pedreira Prado Lopes é considerado a favela mais antiga de Belo Horizonte, ver Figura 

1.2. Segundo Arregui (2008), sua ocupação ocorreu depois de 1910, quando a pedreira que 

existia ali, com a finalidade de fornecer material para a construção da capital mineira, se 

esgotou. Os operários que trabalharam nas obras da cidade e, posteriormente ficaram 

desempregados, se instalaram de maneira desordenada próximo a pedreira. Isso ocorreu devido 

à possibilidade de trabalho na região da Lagoinha, falta de espaço na região central e 

proximidade do centro.  

 

Segundo os estudos realizados pela Companhia Urbanizadora e de Habitação de Belo Horizonte 

(URBEL), através do PGE – Plano Global Específico, a Pedreira Prado Lopes se destaca pelos 

altos índices de marginalidade e criminalidade, além de condições precárias de habitação, 

infraestrutura insuficiente, dificuldades de acesso, falta de saneamento básico, baixos salários, 

pobreza e exclusão social (PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, 1998). 
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Figura 1.2  - Bairro Pedreira Prado Lopes (Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, 2018). 
 

 

A encosta rochosa em estudo neste trabalho é resultado da desativação de atividade de 

mineração a céu aberto no início do século XX. O local apresenta um histórico de instabilidade, 

resultando em quedas de blocos. Uma queda de blocos que ocorreu em 2014, resultou na 

interdição temporária da Unidade Municipal de Educação Infantil Pedro Lessa (PREFEITURA 

MUNICIPAL, 2017), que tem toda a sua estrutura física localizada próxima ao pé do talude, 

como pode ser observado na Figura 1.3. 

 

Figura 1.3  - Encosta Rochosa e UMEI Pedro Lessa (BHMAP, 2015) 

UMEI 

 Pedro Lessa 



 

 
6 

Devido às condições geotécnicas do talude, já existem levantamentos e estudos nele, como 

forma de propor solução de engenharia para a sua estabilização. O material existente conta com 

os seguintes itens. 

 Levantamento topográfico; 

 sondagem SPT; 

 sondagem rotativa; 

 sondagem mista; 

 laudos geológico-geotécnicos; 

 projeto completo de estabilização com tela chumbada. 

 

1.3.1 Caracterização do maciço  

 

Belo Horizonte tem grande parte do seu território sobre o Domínio do Complexo Geológico 

Belo Horizonte. Segundo Silva et al. (1995), neste domínio predominam as rochas gnáissico-

migmatíticas, bandadas, localmente milonitizadas. Caracterizando, desta forma, a geologia 

local de terrenos Pré-Cambrianos com embasamento principalmente do tipo gnaisse.  

 

A face do talude proveniente de atividade de mineração a céu aberto, é composta por gnaisses 

bandados, de cor cinza, granulometria fina a grossa, com bandamento composicional definido 

por alternâncias de bandas de cor clara. Ele apresenta geometria de grandes declividades, e há 

evidencias de queda de blocos. O talude tem extensão da linha do sopé igual a 92 m, enquanto 

que a extensão da linha da crista é igual 107 m. A área em planta estimada é de 786 m², enquanto 

que a área de exposição é cerca de 2340 m². A altura do talude varia entre 20 e 27 metros, e a 

inclinação da face do mesmo é variável na sua extensão, com valores entre 70º e 90º.  

 

O maciço apresenta quatro famílias de descontinuidades devido à existência do bandamento 

gnáissico e de outras fraturas decorrentes de sua formação geológica. Além disso, a atividade 

de extração de rochas (desmonte a fogo) que houve no local gerou abertura nas 

descontinuidades pré-existentes, além de provocar fraturas aleatórias. O conjunto destas várias 

famílias de descontinuidades formam blocos e cunhas de tamanhos e formas diversas que 

podem eventualmente se deslocar e sofrer queda. A Figura 1.4 apresenta algumas 

descontinuidades destacadas em um trecho do talude objeto do estudo. 
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Figura 1.4  - Descontinuidades resultantes da explotação (tracejado amarelo) e naturais 

(pontilhado vermelho) 

(Laudo Geológico-Geotécnico – Consmara Engenharia, 2015). 

 

Além da geometria e grau de faturamento do talude rochoso, que são condicionantes de 

instabilidade, existe também a surgência água em vários pontos do maciço, que água cria uma 

força instabilizadora que pode facilitar a queda, além de reduzir significativamente a resistência 

ao cisalhamento das descontinuidades. Há registros de presença de água limpa em regiões do 

sopé do talude, como também de águas residuais.  

 

O maciço apresenta camadas superficiais saprolizadas e muito intemperizadas, recobertas por 

solos residuais de espessuras variadas e que aliadas à presença de água propiciam o crescimento 

de vegetação no local. O enraizamento desta vegetação pode favorecer a instabilidade do talude 

ao exercer uma pressão progressiva na parede do bloco, gerando deslocamentos.  
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Figura 1.5 - Afloramento de água (Consmara Engenharia, 2015). 

 

Existem no talude duas estruturas de estabilização local, em um trecho à montante da Unidade 

Municipal de Educação Infantil (UMEI). Uma estrutura de concreto, que aparenta ser uma 

cortina atirantada, e no topo da encosta também foi executado jateamento de concreto. Como 

as intervenções citadas são locais, ainda existe risco para quedas de blocos e tombamentos no 

restante do talude. O risco para queda de blocos é classificado como alto em todos os Relatórios 

e Laudos Geológico-Geotécnicos já realizados.  

 

1.4 ESTRUTURA DO TRABALHO  

 

A dissertação está dividida em 6 capítulos. O primeiro capítulo discorre sobre o tema queda de 

blocos, introduz o estudo de caso do talude rochoso da Pedreira Prado Lopes e apresenta a 

justificativa e os objetivos da pesquisa. 

As definições e características dos movimentos de massa, queda de bloco, análise de risco, e 

modelagem bidimensional e tridimensional da trajetória de quedas de blocos, compõem o 

Capítulo 2.  

O capítulo 3 discorre sobre a análise cinemática do talude realizada após visita técnica com 

coleta de dados das descontinuidades. 

No capítulo 4 são demonstradas as simulações bidimensionais e tridimensionais de queda de 

blocos, e os resultados são discutidos e comparados. 

O capitulo 5 faz a conclusão do trabalho e sugere temas para trabalhos futuros. 

O capitulo 6 contém as referências bibliográficas utilizadas no trabalho. 
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CAPÍTULO 2  

CONTEXTO BIBLIOGRÁFICO 

2.1 MOVIMENTOS DE MASSA 

 

Devido à crescente ocupação irregular no pé de encostas com grandes declividades, desastres 

relacionados a movimentos de massa ocorrem com certa frequência no Brasil e no mundo.  Os 

estudos de movimentos de massa são especialmente importantes para compreensão tanto da 

classificação quanto dos fatores condicionantes, permitindo a possibilidade de prever tais 

desastres e suas consequências.   

 

Segundo Fernandes (2000) existem inúmeras formas de classificar os movimentos de massa. 

Pode-se levar em consideração a velocidade e a direção do movimento, o tipo de material, a 

geometria, a profundidade, entre outros. A proposta de Varnes (1978) para a classificação dos 

movimentos de massa é considerada como oficial para a Associação Internacional de Geologia 

de Engenharia (IAEG), e ela divide os movimentos de massa em: quedas, tombamentos, 

escorregamento, expansões laterais, corridas e complexos. A Tabela 2.1 apresenta esta 

classificação.  

 

Tabela 2.1 - Classificação dos Movimentos de Massa (Varnes, 1978). 

Tipo de movimento  
Tipo de material 

Rocha Solo (Engenharia) 

Quedas de rocha de detritos de solo 

 

Tombamento  de rocha de detritos de solo 
 

 

Escorregamento 

Rotacional 
Poucas 

unidades 
deslizamento 

de rochas 
deslizamentos 

de detritos 
deslizamento 

de solo 

 

 

Translacional 
Muitas 

unidades 
de blocos 

rochosos 
de blocos de 

detritos  
de blocos de 

solo 

 

 

Corridas/Escoamentos  
de rocha 

(rastejo 

profundo) 

de detritos 

(rastejo de 

solo) 

de solo 

(rastejo de 

solo)  

 

 

Complexo  
Combinação de dois ou mais dos principais 

tipos de movimento 
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Caputo (1987) propôs a classificação em três grandes grupos: desprendimentos de terra ou 

rocha, deslizamentos e rastejos. Enquanto Augusto Filho (1992) divide os movimentos em 

quatro grupos principais: rastejos, escorregamentos, quedas e corridas.  

 

Os movimentos de massa são provocados por efeitos naturais ou não (características 

morfológicas desfavoráveis como grandes declividades, descalçamento de taludes, saturação, 

intemperismo, ação antrópica e etc.). 

 

2.1.1 Queda de Blocos 

 

A queda de blocos ocorre em taludes rochosos íngremes, que apresentam grau de fraturamento 

considerável, condicionado por diversas famílias de descontinuidades que em conjunto formam 

blocos de tamanhos variados, aliado a outros fatores de instabilidade do maciço, como a 

presença de água, grau de alteração e presença de vegetação (que também pode ser favorável à 

estabilidade).  

 

De acordo com Hoek (2000), embora as quedas de blocos de rochas não representem o mesmo 

nível de risco econômico que as rupturas em grande escala que podem impedir, por exemplo, 

as principais rotas de transporte por um longo período de tempo, o número de pessoas mortas 

por quedas de blocos de rochas tende a ser da mesma ordem de grandeza que de pessoas mortas 

por todas as outras formas de instabilidade de taludes de rocha. Este tipo de movimento de 

massa é geralmente iniciado por algum evento climático ou biológico que causa uma mudança 

nas forças que atuam sobre um bloco rochoso. Esses eventos podem incluir aumentos de 

poropressão devido à infiltração de água da chuva, erosão do material durante fortes 

tempestades de chuva, processos de congelamento e descongelamento em climas frios, 

degradação química ou intemperismo da rocha, crescimento de raízes ou alavancagem por 

raízes movendo-se em ventos fortes.  

 

Segundo Giani (1992), a queda de blocos consiste na queda livre de blocos de tamanhos 

variados que se desprendem de encostas rochosas. Esse processo pode ser dividido em fases: 

desprendimento da área fonte, impacto inicial e começo dos saltos, trajetória balística, impacto, 

contato e interação com a superfície topográfica, rebote, rolamento, deslizamento e ponto de 

parada (Wyllie, 2007), ver Figura 2.1. 
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Figura 2.1 - Tipos de movimento durante a queda de blocos (Adaptado de Lo et al., 2008). 

 

Na queda de blocos, as rochas se desprendem do alto de encostas íngremes e caem em alta 

velocidade. Devido ao perigo que envolve a queda, existe uma grande preocupação com a 

trajetória das mesmas durante a queda (AUGUSTO FILHO, 1994). A queda livre dos blocos 

de rocha pode ser intercalada com saltos e rolamento, podendo gerar instabilidade em outros 

blocos ou desencadear a queda de blocos instáveis, por exemplo. Segundo Ritchie (1963), a 

trajetória dos blocos pode variar de acordo com determinadas características, como a geometria 

e a superfície do talude, a forma e tamanho dos blocos. 

 

 

2.1.2 Condicionantes da queda de blocos 

 

A queda de blocos em talude rochoso está condicionada à presença de planos de fraqueza ou 

descontinuidades, pressão hidrostática nas descontinuidades devido à infiltração de água, 

intemperismo físico e químico, e crescimento de vegetação, incluindo a ação do vento.  
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Diferentes tipos de ruptura podem ocorrer em taludes rochosos instáveis, dependendo do grau 

de fraturamento do maciço rochoso, da orientação e distribuição das descontinuidades em 

relação à orientação da face do talude. Os tipos mais comuns de rupturas que podem ocorrer 

são ruptura circular, ruptura planar, ruptura em cunha, tombamento ou queda de blocos.  

 

Segundo Hoek (2000), depois de iniciado um processo de queda de bloco, 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, gerando alta velocidade de queda e fazendo com que eles saltem e atinjam um 

alcance maior.  

 

Além disso, as superfícies de impacto quando mais duras e resistentes ao choque, com baixo 

grau de alteração absorvem baixas quantidades de energia, enquanto que superfícies mais 

alteradas, depósito de tálus, por exemplo, absorvem uma quantidade considerável de energia, 

chegando a parar completamente o movimento em vários casos. Essa capacidade de absorção 

de energia é expressa matematicamente pelos “coeficientes de restituição” e consiste em uma 

característica do material (Hoek, 2000). 

 

2.3 ANÁLISE CINEMÁTICA  

 

De acordo com Fernandez et al. (2015), a análise cinemática se refere à movimentação de 

corpos, sem fazer, entretanto, referência às forças que causam o movimento. É uma ferramenta 

para avaliação preliminar de estabilidade, identificando potenciais rupturas a partir do 

comportamento geométrico das descontinuidades, através das suas representações 

em estereogramas.  

 

Ao realizar uma análise cinemática, pode-se observar previamente a predisposição à 

estabilidade de um talude, levando em consideração sua orientação e das descontinuidades 

presentes. Desta maneira, a análise cinemática é capaz de oferecer uma boa indicação sobre as 

condições de estabilidade, com base na geometria do talude e atitude das descontinuidades e 

não considerando as forças envolvidas ou fatores externos como a presença de água em fraturas 
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ou perturbações agravadas/geradas por agentes externos como vibrações no maciço. A relação 

entre a direção sob a qual um bloco pode se movimentar e a orientação do talude deve ser 

observada nas projeções estereográficas (WYLLIE & MAH , 2004).  

 

O Quadro 2.1 apresenta as características de três tipos de ruptura em talude de rocha ou solo, 

segundo Fernandez et al. (2015). 

 

Quadro 2.1: Principais tipos de ruptura de acordo com a geometria das descontinuidades em maciços 

rochosos 

Tipo Condições Estereograma 

Ruptura Planar 

1) Direção de mergulho da descontinuidade 

apresentar até 20° de diferença da direção de 

mergulho da face do talude;  

 

2) Descontinuidade apresentar mergulho 

menor que o mergulho da face do talude;  

 

3) Mergulho da descontinuidade maior que o 

ângulo de atrito;  

 

4) Extensão lateral da ruptura ser definida 

por outras descontinuidades ou pela 

intersecção do plano da estrutura com a 

forma convexa da encosta. 

 

 

 

Ruptura em 

cunha 

 

1) Direção de mergulho da intersecção dos 

planos de descontinuidade próximo da 

direção do mergulho da face do talude; 

 

2) O mergulho da intersecção menor que o 

mergulho da face do talude e maior que o 

ângulo de atrito. 
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Tombamento 

de bloco 

 

1) Direção de mergulho da descontinuidade 

apresentar até 30° de diferença com a direção 

de mergulho do talude;  

 

2) Mergulho da descontinuidade para dentro 

do talude;  

 

3) Normal ao plano de tombamento com 

mergulho menor que a inclinação do talude e 

menor que o ângulo de atrito. 

 

 

 

 

Fonte: Adaptado de Fernandez et al. (2015) 

 

2.4 MODELAGEM DE QUEDA DE BLOCOS 

 

As primeiras considerações matemáticas sobre trajetórias de queda de blocos datam dos anos 

60 (Ritchie, 1963). Atualmente alguns softwares trabalham a modelagem computacional deste 

tipo de movimento. Estes programas consideram, normalmente dois modelos para a simulação: 

corpo rígido (rigid body) e massa concentrada (lumped mass). Há também aqueles que utilizam 

a abordagem híbrida, em que uma abordagem de massa concentrada é utilizada para simular 

queda livre e uma abordagem de corpo rígido para simular rolamento, impacto e rebote. 

 

O modelo de corpo rígido considera o bloco como um corpo com sua própria forma e volume, 

resolvem equações fundamentais da mecânica de corpos rígidos e representam todos os tipos 

de movimentos de blocos, incluindo a rotação (Azzoni et al., 1995). Os modelos de massa 

concentrada consideram que os blocos não possuem massa, ou que a massa é concentrada no 

centro de gravidade, desprezando, portanto, o formato do bloco e os movimentos de rotação do 

mesmo (Ritchie,1963). A Figura 2.6 exemplifica as abordagens de queda de blocos.  
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Figura 2.2 – Abordagens da queda de blocos (Modificado de Masuya et al., 2009) 

 

Independentemente da abordagem utilizada para a simulação de queda de blocos, os parâmetros 

que serão utilizados devem ser definidos previamente. Os principais parâmetros são: geometria 

do talude, tamanho e forma do bloco, coeficientes de atrito e de restituição relativos à superfície 

da encosta rochosa. A forma e o tamanho do bloco definirão a massa e o momento de inércia. 

 

Segundo Silveira (2017), 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 (CR), 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 face e/ou pé do 

talude.  

 

2.4.1 Equações do movimento da queda de blocos 

 

Segundo Labiouse & Desceoudres (1999), o rebote do bloco e o coeficiente de restituição 

associado podem ser expressos de várias maneiras, e as formulações matemáticas mais comuns 

são expressas em termos de velocidades e energias, conforme apresentado na Figura 2.3.  
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Figura 2.3 - Velocidades antes (-) e depois (+) do impacto do bloco (Labiouse & 

Desceoudres, 1999). 

Onde,  

- ω- e ω+ são velocidades angulares antes e depois do impacto, respectivamente; 

- 𝑉𝑛
− e 𝑉𝑛

+  são velocidades normais antes e depois do impacto, respectivamente; 

- 𝑉𝑡
− e 𝑉𝑡

+  são velocidades tangenciais antes e depois do impacto, respectivamente; 

- δ- e δ+, ângulos entre a direção da velocidade resultante do bloco e a superfície do talude; 

- β é a inclinação do talude. 

 

Segundo Basson (2013), a elasticidade do bloco é definida pelo coeficiente de restituição, um 

valor fracionário que representa a razão das velocidades antes e depois do impacto, tomadas ao 

longo da linha de impacto. Neste caso, o coeficiente de restituição pode ser definido através da 

Equação 2.1. 

 

𝐶𝑅 =  
𝑉−

𝑉+
                                                                                                                                       (2.1) 

 

Onde V- é a velocidade do bloco antes do impacto e V+ é velocidade do bloco após o impacto. 

 

Desta forma, o coeficiente de restituição tem valores variando entre 0 e 1, onde o valor de CR 

igual a um (CR = 1) indica uma colisão perfeitamente elástica sem perda de velocidade e sem 
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perda de energia, enquanto que o valor de CR igual zero (CR = 0) indica uma colisão 

perfeitamente inelástica, onde toda a energia é absorvida no impacto (Basson, 2013).  

 

Segundo Masuya et al. (2009), se for assumido que uma rocha desliza em um talude inclinado 

equivalente a um plano inclinado de ângulo (θ), o coeficiente de restituição (CR) pode ser 

expresso usando um coeficiente de atrito (μ) equivalente entre a rocha e o plano, conforme 

mostrado na Figura 2.4. 

 

Figura 2.4 - Estimativa da velocidade e do alcance na queda de blocos (Adaptado de Masuya 

et al., 2009) 

Desta forma, o coeficiente de redução de velocidade e a velocidade do bloco durante a queda 

podem ser calculados de acordo com as Equações 2.2 e 2.3. 

 

𝛼 =  √1 −  
𝜇

𝑡𝑔𝜃
                                                                                                                         (2.2) 

𝑣 =  𝛼 . √2𝑔𝐻                                                                                                                           (2.3) 

 

Onde:  
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α é o coeficiente de redução de velocidade; 

µ é o ângulo de atrito entre a rocha e o talude; 

θ é o ângulo de inclinação do talude; 

√2𝑔𝐻 é a velocidade de um objeto em queda livre. 

 

A Figura 2.4 (b) mostra como a trajetória e alcance dos blocos podem ser determinados 

empiricamente através do ângulo (β).  

 

A Rocscience Inc. (2001) disponibiliza para usuários do software Rocfall valores de 

coeficientes de restituição e coeficiente de atrito para vários materiais e de acordo com 

diferentes referências (Tabela 2.2), para que o usuário defina de acordo com o problema os 

valores que serão utilizados na simulação de queda de blocos. 

 

Tabela 2.2 - Coeficientes de Restituição para diferentes materiais, Santos (2019). 
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De acordo com Bar et al. (2016), o valor do coeficiente de restituição normal para método de 

análise do corpo rígido é diferente do valor para o método de massa concentrada. Os valores de 

coeficiente de restituição normal pelo método de corpo rígido são significativamente mais 

baixos do que os valores correspondentes para o método de massa concentrada. 

 

2.4.2 Trajec3D 

 

O Trajec3D (BasRock, 2015) é um programa computacional de livre acesso que permite a 

confecção de modelo de simulação que calcula as trajetórias de queda de blocos individuais, 

em três dimensões, ver Figura 2.5. A interação física entre os materiais requer apenas três 

parâmetros de entrada mensuráveis e intuitivos entre os materiais, a saber: o coeficiente de 

restituição, o ângulo de atrito estático e o ângulo de atrito dinâmico (Basson, 2012). 
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Figura 2.5 - Interface do Trajec3D, Basson (2012). 

 

As abordagens utilizadas pelo Trajec3D para simular quedas de rochas são três: massa 

concentrada, dinâmica de corpo rígido e elementos discretos (Discrete Element Method - 

DEM). As vantagens e desvantagens de cada abordagem serão apresentadas brevemente nos 

tópicos seguintes. 

 

 

 Massa Concentrada 

 

Nos modelos de massa concentrada os blocos em queda são considerados como pontos 

materiais, onde não são considerados a massa, a forma e o tamanho do mesmo. Apesar disso, a 

massa é usada para calcular a energia.  

 

Dois parâmetros de entrada, os coeficientes de restituição normal e tangencial, são necessários 

para modelos de massa concentrada para compensar as grandezas físicas que a abordagem 

desconsidera. Na realidade, o coeficiente de restituição depende de fatores como o ângulo de 

incidência, as características de fricção do corpo de queda e o contato do declive e o ponto de 

colisão em uma forma de corpo de queda com forma não esférica (Curran et.al. 2006). 
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Dinâmica de Corpo Rígido  

 

A modelagem da dinâmica do corpo rígido é uma abordagem realista, porém menos sofisticada 

do que o método dos elementos discretos. Esta abordagem usa as equações de movimento e 

cinemática, assume um período de contato instantâneo e a região de contato entre os corpos em 

colisão é muito pequena. Este método é rápido o suficiente para simulação em tempo real de 

vários corpos de queda e até mesmo para análise probabilística (Curran et.al. 2006). 

 

Segundo Basson (2012), os parâmetros de entrada para a mecânica do corpo rígido são poucos, 

mensuráveis e intuitivos. Além da forma, massa e velocidade, os modelos dinâmicos de corpo 

rígido requerem apenas os ângulos de atrito estático e dinâmico e a elasticidade das superfícies 

de contato. Os modelos de dinâmica de corpo rígido consideram a forma e o volume do corpo 

de queda e podem resolver todos os tipos de movimento, incluindo rotação. 

 

Elementos Discretos 

 

O método dos elementos discretos considera a interação do conjunto de partículas que formam 

um determinado meio, permitindo a simulação do comportamento mecânico desse meio de 

forma mais realística.  

 

O código do método de elemento discreto (DEM) pode modelar com precisão o comportamento 

do talude e até mesmo simular a ruptura (Curren et.al. 2006), porém: 

 

1. São demorados para configurar; 

2. Requer muitos parâmetros de entrada com alguns não observáveis e difíceis de estimar; 

3. Exige um usuário do programa experiente; 

4. São razoavelmente caros; 

5. Pode exigir hardware de última geração; 

6. Têm velocidades de computação lentas. 

 

2.5.3 Rocfall  
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RocFall (Rocscience Inc., 2001) é um programa computacional projetado para auxiliar na 

avaliação de risco de encostas com risco de queda de blocos rochosos, ver Figura 2.6. Trajetória, 

alcance, energia e velocidade do bloco são calculadas pelo programa. Além disso, o programa 

também pode ajudar na determinação de medidas corretivas, como barreiras e estruturas de 

contenção.  

 

 

Figura 2.6 - Interface do Rocfall, (Rocfall Tutorial, 2002) 

 

O software RocFall foi desenvolvido para estimar de forma probabilística a trajetória de blocos 

em queda de um talude através de simulações bidimensionais. 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). 

 

O Rocfall permite a realização de análises pelo método de massa concentrada e corpo rígido. 

Em ambos os casos, as barreiras podem ser adicionadas à simulação, sendo possível variar a 

localização, a altura, o ângulo ou a capacidade de absorção de impacto da solução. 
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CAPÍTULO 3  

ANÁLISE CINEMÁTICA 

3.1 CONTEXTUALIZAÇÃO  

 

Foi realizada uma visita de campo no talude da pedreira desativada no Bairro Pedreira Prado 

Lopes, no município de Belo Horizonte.  

Durante a visita de campo, foi feita a identificação visual das descontinuidades em dois trechos 

do talude (Figuras 3.1 e 3.2), com extensão de 11,80 metros e 20,10 metros, respectivamente. 

Além disso, foram coletadas as atitudes das descontinuidades identificadas em cada trecho.  

 

 

Figura 3.1 - Trecho I 
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Figura 3.2  - Trecho II 

 

3.2 DADOS LEVANTADOS   

 

Os dados estruturais levantados em campo correspondem a medidas de orientação de fraturas e 

foliações. Foi utilizado o Software Dips (Rocscience, 2021) para a confecção dos estereogramas 

de cada ponto de coleta de dados, mostrando medidas estruturais (foliação e fraturas) para as 

famílias de descontinuidades. A seguir estão as atitudes, direção de mergulho e mergulho das 

descontinuidades, medidas durante a visita para o Trecho I e Trecho II do maciço (Tabelas 3.1 

e 3.2). 

 

Tabela 3.1 - Atitudes das Famílias de Descontinuidades (Trecho I) 

Atitudes (Mergulho/Direção do Mergulho) 

11/ 205 3/184 70/121 29/122 34/123 

4/186 13/191 74/121 31/128 72/265 

3/207 10/182 71/132 31/132 69/264 

8/183 12/184 76/128 30/128 69/261 
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13/179 16/200 22/114 36/132 67/264 

12/204 72/132 31/111 28/135 81/3 

 

Tabela 3.2 - Atitudes das Famílias de Descontinuidades (Trecho II) 

Atitudes (Mergulho/Direção do Mergulho) 

07/179 08/181 79/141 74/144 63/271 

08/171 72/122 78/144 41/134 64/272 

05/176 70/134 76/144 32/133 66/265 

02/170 62/135 77/133 41/149 4/85 

06/173 71/126 71/134 73/265 9/176 

07/171 79/125 78/143 69/260 4/183 

11/171 73/136 73/132 78/264 3/185 

07/170 76/134 68/141 65/269  
14/174 79/140 70/140 61/264   

 

Apesar do maciço apontar problemas geotécnicos ao longo de todo o trajeto estudado, podemos 

ver um comportamento diferente o que permite a separação da área em dois domínios distintos 

(Figura 3.3), uma vez que os trechos apresentam orientações distintas para as faces dos taludes. 

 

 

Figura 3.3 - Indicação dos pontos de levantamento dos dados 
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As Figuras 3.4 e 3.5 apresentam os pólos das descontinuidades medidos nos Trechos I e II, 

respectivamente.  

 

Figura 3.4 - Projeção estereográfica do Trecho 1 

 

 

Figura 3.5 - Projeção estereográfica do Trecho 2 

Analisando conjuntamente os pólos das descontinuidades obtidas nos dois trechos, foi possível 

confirmar que os dois trechos apresentam mesmo padrão estrutural, que os dados poderiam ser 

agrupados para determinação das famílias de descontinuidades. Foram identificadas quatro 
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famílias de descontinuidades, conforme apresentado na projeção estereográfica a seguir (Figura 

3.6).  

 

Figura 3.6 - Projeção estereográfica de todas as descontinuidades 

Na Tabela 3.3 são apresentadas as atitudes médias, mergulho e direção do mergulho de cada 

uma das quatro famílias de descontinuidades identificadas.  

 

Tabela 3.3 - Orientações médias das descontinuidades 

 

Família de 

Descontinuidade 

Mergulho 

(graus) 

Direção de Mergulho 

(graus) 

F1 73 133 

F2 68 265 

F3 30 127 

F4 8 186 
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3.3 ANÁLISE CINEMÁTICA 

 

As análises cinemáticas foram realizadas para 3 setores com direções das faces dos taludes 

distintas nos fundos da escola (Figura 3.7), a partir da representação estereográfica das 

descontinuidades do maciço. Foram determinados locais com condições cinemáticas favoráveis 

para ruptura planar, ruptura em cunha e tombamento de blocos. Com os dados coletados em 

campo, e com o auxílio do Dips v8.2, foi gerado um estereograma com as atitudes de todas as 

descontinuidades e com o plano do talude de cada setor. 

 

Figura 3.7 – Definição dos 3 setores. 

 

Para a definição do ângulo de atrito das famílias de descontinuidades foi utilizada a 

classificação de maciços rochosos de acordo com Barton et al (1997). Nos trabalhos de campo, 

foi identificado que as paredes das descontinuidades do maciço estudado não apresentam 

material de preenchimento e não estão alteradas e, por isso, o Ja pode ser definido com valor 

igual a 1, com valor de ângulo de atrito variando entre 25° e 35°, conforme a Tabela 3.4. Este 

ângulo de atrito foi utilizado para as quatro famílias de descontinuidades na análise cinemática. 

  

Setor 2 

Setor 1 

Setor 3 
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Tabela 3.4 - Ângulo de Atrito e Ja (Adaptado de Barton et al., 1977) 

DESCRIÇÃO DO PARÂMETRO VALOR 

"JOINT ALTERTION NUMBER" 
ɸr 

Aprox. 
Ja 

a) Contato entre as paredes de rocha das descontinuidades 

A. 
Paredes duras, compactas, preenchimentos impermeáveis (quartzo ou 

epibolito). 
  0,75 

B. Paredes não alteradas, somente com leve descoloração. 25-35° 1 

C. 
Paredes ligeiramente alteradas, com partículas arenosas e rochas 

desintegradas não brandas. 
25-30° 2 

D. Paredes com partículas siltosas ou areno-argilosas. 20-25° 3 

E. 
Paredes com partículas de materiais moles ou de baixo ângulo de atrito, 
tais como caulinite, mica, gesso, talco, clorite, grafite, etc., e pequenas 

quantidades de argilas expansivas. 
8-16° 4 

b) Contato entre as paredes de rocha das descontinuidades antes de 10 cm de escorregamento 

F. Paredes com partículas de areia e rochas desintegradas, etc. 25-30° 4 

G. 
Descontinuidades com preechimento argiloso sobreconsolidado 

(contínuo, mas com espessura < 5 mm). 
16-24° 6 

H. 
Descontinuidades com preechimento argiloso subconsolidado 

(contínuo, mas com espessura < 5 mm). 
12-16° 8 

J. 

Descontinuidades com enchimento argiloso expansivo, como por 
exemplo montmorilonite (contínuo, mas com espessura < 5 mm); o 

valor de Ja depende da porcentagem de partículas de argila expansiva e 
do acesso da água, etc. 

6-12° 8-12 

c) Não há contato entre as paredes de rocha das descontinuidades 

K. 
Zonas ou faixas de rocha desintegrada ou esmagada. Fortemente super 

consolidada. 
16-24° 6 

L. 
Zonas ou faixas de argila, rocha desintegrada ou triturada. Recheios 

super consolidados ou amolecedores médios ou baixos 
12-16° 8 

M. 
Zonas ou faixas de argila, rocha desintegrada ou triturada. argila 

inchada. Ja depende da porcentagem de partículas de tamanho de 
argila que aumentam de volume. 

6-12° 8-12 

N. 
Zonas contínuas grossas ou faixas de argila. Fortemente super 

consolidado. 
12-16° 10 

O. 
Zonas contínuas grossas ou faixas de argila. Superconsolidado médio a 

baixo. 
12-16° 13 

P. 
Zonas ou faixas grossas e contínuas com argila. argila inchada. Ja 

depende da porcentagem de dilatação das partículas de tamanho de 
argila. 

6-12° 13-20 
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Desta forma, foram realizadas análises cinemáticas para os 3 setores, considerando a situação 

mais desfavorável, com ângulo de atrito igual a 25° e a situação mais favorável, com ângulo de 

atrito igual a 35º, para ruptura planar, ruptura em cunha e tombamento de bloco.  

Todas as medidas realizadas em campo foram plotadas no estereograma, no qual posteriormente 

foram classificadas em famílias de acordo com as suas atitudes. Em seguida preenchida a janela 

de análise cinemática para ruptura planar, ruptura em cunha e tombamento de bloco, 

determinadas em função da orientação do talude nos 3 setores identificados anteriormente, do 

ângulo de atrito estimado, e considerando mergulho de 70°, 80° e 90° (relativos à variação de 

mergulho na face do talude). 

As análises cinemáticas são apresentadas no Apêndice A dessa dissertação. 

Na Tabela 3.5 são apresentados os resultados para análise cinemática para ruptura planar, 

utilizando o ângulo de atrito de 25° e limites laterais de 30°.  

Tabela 3.5- Probabilidade cinemática para ruptura planar (Ângulo de atrito = 25°) 

 
Direção de Mergulho 

Setor 1 (095) Setor 2 (130) Setor 3 (055) 

Mergulho do 

talude 

70° 
5,15% 

F3: 26,32% 

20,62% 

F1: 7,14% 

F3: 89,47% 

0% 

80° 

10,31% 

F1: 17,86% 

F3: 26,32% 

47,42% 

F1: 100% 

F3: 89,47% 

0% 

90° 

11,34% 

F1: 21,43% 

F3: 26,32% 

47,42% 

F1: 100% 

F3: 89,47% 

0% 

 

Na Tabela 3.6 estão apresentados os resultados para análise cinemática para ruptura planar, 

utilizando o ângulo de atrito de 35° e limites laterais de 30.  
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Tabela 3.6 - Probabilidade cinemática para ruptura planar (Ângulo de atrito = 35°) 

 
Direção de Mergulho 

Setor 1 (095) Setor 2 (130) Setor 3 (055) 

Mergulho 

70° 0% 

6,19% 

F1: 7,14% 

F3: 15,79% 

0% 

80° 
5,15% 

F1: 17,86% 

32,99% 

F1: 100% 

F3: 15,79% 

0% 

90° 
6,19% 

F1: 21,43% 

32,99% 

F1: 100% 

F3: 15,79% 

0% 

 

Considerando o ângulo de atrito de 25°, pode-se observar que os Setores 1 e 2 apresentam 

probabilidade cinemática considerável para ruptura planar. Para o Setor 1, considerando o 

ângulo de atrito de 35°, existe probabilidade desprezível de ocorrência, exceto quando o talude 

apresentar ângulo mergulho igual a 90°. Para o Setor 2, considerando o ângulo de atrito igual a 

35°, há grande probabilidade de ocorrer ruptura planar, exceto quando o talude apresentar 

ângulo de mergulho igual a 90°. Enquanto que, para o Setor 3 não há probabilidade de ocorrer 

este tipo de modo de ruptura.  

 

Nas Tabelas 3.7 e 3.8 estão apresentados os resultados para análise cinemática para ruptura em 

cunha, utilizando o ângulo de atrito de 25° e 35°, respectivamente.  

Tabela 3.7- Ruptura Cunha (Ângulo de atrito = 25°) 

 
Direção de Mergulho 

Setor 1 (095) Setor 2 (130) Setor 3 (055) 

Mergulho 

70° 5,87% 25,71% 4,38% 

80° 9,18% 42,94% 6,00% 

90° 11,87% 47,50% 6,97% 

 



 

 
32 

Tabela 3.8 - Ruptura Cunha (Ângulo de atrito = 35°) 

 
Direção de Mergulho 

Setor 1 (095) Setor 2 (130) Setor 3 (055) 

Mergulho 

70° 2,89% 7,43% 2,35% 

80° 4,88% 27,16% 3,89% 

90° 6,15% 31,67% 4,84% 

 

Em ambos os casos, ângulos de atrito de 25° ou de 35°, pode-se observar que o Setor 2 apresenta 

significativa probabilidade cinemática para ruptura em cunha, exceto quando a face do talude 

tem 70° de mergulho resultando em uma probabilidade de 7,43%. Para os Setores 1 e 3 existe 

baixa probabilidade de ocorrência, sendo que o mais favorável a este tipo de movimento, 

conforme esperado, é quando se considera o menor ângulo de atrito, 25°.  

 

Nas Tabelas 3.9 e 3.8 estão apresentados os resultados para análise cinemática para ruptura por 

tombamento de blocos, utilizando o ângulo de atrito de 25° e 35°, respectivamente. 

Tabela 3.9 - Ruptura por Tombamento de Blocos (Ângulo de atrito = 25°) 

 
Direção de Mergulho 

Setor 1 (095) Setor 2 (130) Setor 3 (055) 

Mergulho 

70° 0,56% 0,79% 4,62% 

80° 0,56% 0,79% 12,13% 

90° 4,99% 1,14% 40,8% 

 

Tabela 3.10 - Ruptura por tombamento de blocos (Ângulo de atrito = 35°) 

 
Direção de Mergulho 

Setor 1 (095) Setor 2 (130) Setor 3 (055) 

Mergulho 

70° 2,31% 0,82% 5,81% 

80° 2,31% 0,82% 13,32% 

90° 6,74% 1,17% 41,99% 
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Na análise de ruptura por tombamento de blocos foi identificada alta probabilidade de 

ocorrência no Setor 3 quando o ângulo de mergulho da face do talude é de 90°, para as duas 

situações de ângulo de atrito. Para os Setores 1 e 2 a probabilidade de ocorrência deste tipo de 

movimento é baixa para todas as situações propostas.  
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CAPÍTULO 4  

SIMULAÇÕES DE QUEDA DE BLOCOS  

4.1 TOPOGRAFIA 

 

Para a elaboração deste estudo, foi cedida pela empresa CONSMARA ENGENHARIA um 

levantamento topográfico realizado no talude da pedreira no ano de 2015, que consiste em um 

levantamento planialtimétrico de todo o talude, incluindo a porção de corte de estrada, a rua 

Pedro Lessa, a estrutura da escola, a estrutura do campo de areia e o beco que dá acesso ao 

mesmo.  

 

4.2 DENSIDADE DE ROCHA  

 

A densidade da rocha que forma o talude é um parâmetro importante para a simulação, pois, 

conhecendo o volume do bloco, possibilita a determinação da massa do bloco que sofreu queda 

ou simulado. Neste caso, foram escolhidos pontos estratégicos para a coleta de seis amostras de 

rocha, nomeadas A - 01 a A - 06 (Figura 4.1).  

 

 

Figura 4.1 - Locação dos pontos de coleta das amostras 
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Através de ensaios de laboratório, realizados de acordo com a Norma Regulamentadora NBR 

6458 (ABNT, 2016), foram determinadas as densidades das amostras e a densidade média das 

mesmas conforme relatório (Anexo A). Os resultados são apresentados na Tabela 4.1.  

 

Tabela 4.1 - Resultados dos ensaios de determinação da densidade da rocha 

 A - 01  A - 02 A - 03 A - 04 A - 05 A - 06 

M1 (g) 385,7 178,41 257,39 732,2 379,85 197,32 

M2 (g) 2845,34 1559,47 2785,81 3085,09 2806,61 1564,3 

M3 (g) 2614,7 1457,40 2614,7 2614,7 2614,7 1457,40 

ρ amostra (g/cm³) 2,480 2,330 2,974 2,788 2,015 2,175 

 

4.3 TAMANHO E FORMA DOS BLOCOS 

 

O tamanho dos blocos foi analisado por 4 diferentes métodos: pela medida indireta do bloco 

caído em 2014 utilizando as fotografias disponíveis, pois o bloco já havia sido retirado do local; 

pela medida indireta de blocos identificados no local; pelo espaçamento das descontinuidades; 

pelo Jv (contador volumétrico de juntas) estimado através dos boletins de sondagem de dois 

furos, executados pela Engeliol Sondagens Ltda, em 2015. 

 

4.3.1 Bloco de 2014 

 

Como o bloco foi retirado do local, não seria possível aferir suas medidas diretamente, então, 

objetos que aparecem nas fotografias de 2015 e que ainda se encontram no local foram 

utilizados como referência de escala para fazer a estimativa do volume do bloco.  

 

Foram utilizadas duas imagens para retirar as dimensões aproximadas do bloco, utilizando 

como referência de escala a mureta e os postes de iluminação que estão presentes nas imagens 

(Figura 4.2). 
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Figura 4.2 - Bloco 2014 lateral e frente 

 

De acordo com as medidas dos blocos, demonstradas anteriormente, o formato do bloco pode 

ser definido como alongado. Utilizando as medidas do bloco caído em 2014 foi realizada a 

modelagem tridimensional estimada do mesmo com o auxílio do AutoCad Modeling 3D, da 

Autodesk Inc 2020, Figuras 4.3 e 4.4.  

  

Figura 4.3  - Simulação tridimensional do bloco 

 

 

Figura 4.4 - Simulação tridimensional do bloco 
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No mesmo programa foi possível calcular o volume do bloco, e o peso do mesmo foi calculado 

utilizando o peso específico médio da rocha gnáissica ensaiada em laboratório (2,46 g/cm³), ver 

Tabela 4.2. 

 

Tabela 4.2 - Volume e peso estimados do bloco 2014 

Medidas (m) 1,53 1,05 2,79 

Volume médio (m3) 2,633 

Peso (kN) 64,78 

 

 

4.3.2 Blocos identificados no local  

 

Durante a visita foram identificados alguns blocos ainda presos ao talude. Foram utilizadas 

imagens para retirar as 3 dimensões aproximadas de um dos blocos, por causa da altura (maior 

que 2 metros) e da dificuldade de medir diretamente com a trena. Como referência de escala foi 

utilizada uma caneta, ver Figura 4.5. 

 

Figura 4.5 - Bloco preso ao talude 

 

Com isso, foi estimado o volume do bloco e o peso do mesmo utilizando o peso específico 

médio da rocha gnáissica ensaiada em laboratório (2,46 g/cm³). Tabela 4.3. 
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Tabela 4.3 - Volume e peso médios estimados dos blocos presos 

Tamanho médio (m) 0,46 0,59 2,35 

Volume médio (m3) 0,64 

Peso (kN) 15,74 

 

4.3.3 Espaçamento médio das descontinuidades 

 

Foram estimados os espaçamentos médios das descontinuidades, bem como as atitudes médias, 

e com isso foi estimado o volume dos blocos através da Equação 4.1, de Palmström (1982).  

𝑉𝑏 =  
(𝑆1 𝑥 𝑆2 𝑥 𝑆3)

(𝑠𝑒𝑛𝛾1 𝑥 𝑠𝑒𝑛𝛾2 𝑥 𝑠𝑒𝑛𝛾3)
                                                                                                     (4.1) 

Onde: 

Vb é o Volume de blocos;  

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

γ1, γ2, γ3 são os ângulos entre as famílias de descontinuidades. 

 

Utilizando o peso específico médio da rocha gnáissica ensaiada em laboratório (2,46 g/cm³) e 

o volume do bloco calculado pelo espaçamento das descontinuidades, foi estimado o peso de 

um bloco, conforme Tabela 4.4. 

 

Tabela 4.4 - Volume e peso médios estimados dos blocos 

Espaçamentos (m) 0,46 0,59 2,35 

Ângulos médios das descontinuidades 

(graus) 
73 68 15 

Volume (m³) - Palmstrom (1982) 1,278 

Peso (kN) 31,427 

 

4.3.4 Correlação entre RQD, Jv e Volume do Bloco  

 

O maciço apresenta valores de RQD de bom a excelente, servindo de validação para os volumes 

de bloco calculados anteriormente, conforme as relações de RQD e Jv. Na Figura 4.6 estão os 

testemunhos de sondagem rotativa realizada pela Engeliol Sondagens em 2015 na parte alta do 

talude.  
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Figura 4.6 - Testemunho de Sondagem, ENGELIOL SONDAGENS (2015) 

 

Utilizando as correlações com as medidas de densidade de juntas é possível verificar que os 

métodos utilizados anteriormente para calcular o volume dos blocos são coerentes e o tamanho 

do bloco varia de acordo com o nível de intemperismo da seção onde o mesmo se encontra, 

conforme destacado no gráfico de correlações entre o volume do bloco, formato do bloco, 

diâmetro do bloco e contador volumétrico de juntas (parâmetro Jv). Uma vez que o RQD 

registrado no boletim de sondagem varia em valores próximos de 100%, os blocos apresentam 

formato alongado (beta igual a 100), foi possível determinar o intervalo correspondente ao 

tamanho de blocos que podem ocorrer no local, conforme a Figura 4.7. 
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Figura 4.7 - Correlações com as medidas de densidade de junta 

 

4.4 CALIBRAÇÃO DOS MODELOS  

 

A análise inversa é uma alternativa para calibração do modelo de simulação de queda de blocos, 

através da comparação entre os resultados da simulação computacional e os dados de registro 

queda de bloco ocorrido em 2014, de forma a determinar os parâmetros a serem utilizados nas 

simulações. Neste caso, foi utilizada a análise de sensibilidade para a calibração dos modelos 

de simulação tridimensional no método do Corpo Rígido, e simulação bidimensional nos 

métodos do Corpo Rígido e Massa Concentrada. 

 

4.4.1 Trajec3D 

A entrada de dados no Trajec3d se inicia com a topografia do terreno, encosta ou maciço alvo 

de simulação de queda de blocos. É possível fazer a entrada da topografia com um arquivo, 

com superfície em triangulações, em formato DXF, formato utilizado, normalmente, nos 

softwares de simulação tridimensional. A Figura 4.8 é resultado da primeira entrada da 

topografia do talude da Pedreira Prado Lopes no software de simulação tridimensional de queda 

de blocos. 
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Figura 4.8 - Primeira entrada no Trajec3D 

 

Como é possível observar, a representação do talude apresenta muitas deformações. Isso se dá 

porque a quantidade de pontos levantados pela equipe de topografia, e o intervalo das curvas 

de nível geraram uma malha triangular de triângulos relativamente grandes. Desta forma, com 

auxílio do Civil3D, software da Autodesk, foi realizado um processo de interpolação das curvas 

de nível e posteriormente foi gerada uma nova malha triangular com triângulos menores, 

deixando a superfície com menos imperfeições, conforme a Figura 4.9. 

 

Figura 4.9 - Entrada no Trajec3D após a interpolação das curvas de nível 

 

Para iniciar a simulação é necessário a inserção dos parâmetros referentes aos materiais 

envolvidos na interação. No Trajec3D, já existem alguns materiais definidos e também existe a 
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possibilidade de criar um novo material com os parâmetros escolhidos através de ensaios, 

correlações e etc. 

O coeficiente de restituição, que representa a razão entre a velocidade antes e depois do impacto, 

foi definido como 0,10, pois neste caso a velocidade tende a diminuir significativamente após 

o impacto. Durante as simulações houve a necessidade de redefinir o coeficiente de restituição 

para adequar as distâncias de runout, uma vez que quanto maior o seu valor maior a distância 

percorrida pelo bloco.  

O ângulo de atrito estático apenas será necessário nas situações de interação entre um bloco em 

movimento e um bloco que já finalizou o movimento. O ângulo de atrito dinâmico está 

relacionado ao bloco em movimento e pode ser diferente do ângulo de atrito da rocha intacta, 

sendo a diferença normalmente para um número maior que para a rocha intacta devido à 

presença de arestas na superfície do bloco que foi descolado do talude. Entretanto, a primeira 

tentativa de simulação foi realizada com o valor aproximado do ângulo de atrito através do 

parâmetro Ja de Barton et al (1977), valor mais conservador de ângulo de atrito igual a 25°, 

valor menos conservador de ângulo de atrito igual a 35°, utilizando o mesmo valor tanto para o 

ângulo de atrito estático quanto para o ângulo de atrito dinâmico. Na execução das simulações 

houve a necessidade de redefinir os coeficientes de atrito para adequar as distâncias de runout 

à distância aproximada da queda de bloco registrada. 

 Na Tabela 4.5 estão indicados os valores utilizados para um material duro de baixo coeficiente 

de atrito, coeficiente de restituição igual a 0,01 e com ângulos de atrito estático e dinâmico de 

45° e 45°, respectivamente.  

Tabela 4.5 – Descrição dos materiais de interação 

DESCRIÇÃO DO 

MATERIAL 

Coeficiente de 

restituição 
Ângulo de Atrito 

Gnaisse  0,01 
Estático Dinâmico 

45° 45° 

 

Na Tabela 4.6 estão indicados os valores utilizados para o segundo material de interação, que 

neste caso é o concreto, uma vez que todo o ambiente da escola é construído de concreto, 

incluindo o piso. O ângulo de diferenciação é o ângulo utilizado para definir o segundo material 

de interação através da diferença com relação ao ângulo do talude, sendo que todo polígono 

com ângulo de mergulho menor que o ângulo de diferenciação é definido como segundo 

material. Para este material também devem ser definidos valores para coeficiente de restituição 
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e ângulos de atrito. Coeficiente de restituição igual a 0,01 e com ângulos de atrito estático e 

dinâmico de 65° e 60°, respectivamente. 

Tabela 4.6 – Determinação do segundo material de interação  

ÂNGULO DE 

DIFERENCIAÇÃO 

Coeficiente de 

restituição 
Ângulo de Atrito 

2° 0,01 
Estático Dinâmico 

65° 60° 

 

No Trajec3D, dado a entrada com o arquivo de topografia, incluindo a estrutura da escola, os 

materiais de interação, e o arquivo com o formato do bloco, a simulação foi configurada 

conforme as Tabelas 4.7 e 4.8, com destaque para a densidade (2,46g/cm³) e a peso estimado 

(64,73 kN) para o bloco cuja queda foi registrada em 2014.  

 

Tabela 4.7 - Configuração do Trajec3D para o ambiente da simulação 

Ambiente 

Gravidade 

(m/s²) 

Densidade 

de Rocha 

(g/cm³) 

Rotação do Bloco 
Interação do 

bloco 
Colisões 

Trajetória 

vertical  

-9,81 2,46 
 Valor definido X Habilitada X Habilitada   Habilitada 

X Valores aleatórios    Inabilitada   Inabilitada X Inabilitada 

 

A gravidade é convencionada pelo programa como negativa para o movimento vertical 

descendente, uma vez que o movimento é de queda livre, e o valor da gravidade normalmente 

de 9,81m/s² é utilizado como padrão.  

 

A densidade de rocha utilizada na simulação é a densidade médias dos valores resultados de 

ensaios de laboratório, este valor é o que determina o tamanho e o peso do bloco, sendo quanto 

maior o valor da densidade menor o tamanho do bloco.  

 

A rotação do bloco foi definida para valores aleatórios. A interação do bloco e colisões estão 

habilitadas, tais opções irão garantir que seja considerado que um bloco em movimento pode 

colidir com um bloco caído e tais variáveis serão consideradas nos cálculos de trajetória, energia 

e velocidade, além de indicar o acúmulo de blocos em casos específicos.   
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A trajetória vertical está habilitada pelo padrão do programa, isto quer dizer que as trajetórias 

perfeitamente verticais, como as que ocorrem no início do movimento em queda livre, serão 

registradas. 

Tabela 4.8 - Configuração do Trajec3D para a simulação 

Simulação 

Peso (ton) Intervalo entre as interações Trajetória Distância (m) Escala 

7,46 

0,04 s  Tempo Real X Definida 

1 1 

25 /s   Tempo de parada   Indefinida 

 

O valor do peso do bloco deve ser preenchido no programa, pois a mesma combinada com o 

valor da densidade, definido na configuração do ambiente é que irão definir o tamanho, 

portanto, o volume dos blocos na simulação.  

 

O intervalo entre as interações indica quantas vezes os cálculos foram executados durante o 

tempo de 1 (um) segundo. Quando a opção de tempo real é habilitada a taxa de cálculo é 

ajustada pelo tempo de cada simulação. Porém, segundo Basson (2015), quando o tempo real 

está habilitado, a precisão dos cálculos é comprometida, uma vez que o tempo entre os cálculos 

pode variar.   

 

A distância diz respeito ao intervalo de registro dos resultados, logo, quando menor a distância 

maior a quantidade de resultados para uma simulação. A escala está relacionada a proporção 

do bloco com relação ao ambiente, uma escala maior que 1 (um) deve ser utilizada para fazer 

mais evidentes trajetórias muito pequenas  que não seriam facilmente detectadas em escala 

normal (Escala 1:1).  

 

As Figuras 4.10 e 4.11 são resultado de uma das simulações tridimensionais da queda de bloco 

conforme os parâmetros e configuração apresentados anteriormente.  
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Figura 4.10 - Trajetória do Bloco 

 

 

Figura 4.11 – Trajetória e distância de runout 

 

As simulações foram repetidas diversas vezes, com a finalidade de se atingir a distância do pé 

do talude dentro da aproximação do bloco de 2014. A distância do bloco de 2014 ao pé do 

talude foi estimada, de acordo com as imagens, com valor entre 2,50 metros e 3,00 metros. Nas 



 

 
46 

simulações foram registrados valores até 3,50 metros, sendo a média desses valores igual a 2,70 

metros. Tais valores são apresentados na Tabela 4.9. 

Tabela 4.9 – Resultados das simulações  

Simulação  01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 

RunOut 2,8 2,9 2,6 2,5 2,9 1,6 2,6 3,4 3,4 1,6 3,1 1,7 3,5 2 3,2 3,1 2,3 

Média  2,7                 
 

4.4.2 ROCFALL  

 

No programa Rocfall, foi dada entrada com o arquivo de topografia na seção onde houve a 

queda de bloco em 2014, seção correspondente a mesma utilizada na simulação de queda de 

bloco no Trajec3D, através de arquivo DXF. Para a simulação pelo método de Massa 

Concentrada, método que não considera a influência do formato do bloco, levou-se em 

consideração o peso específico ensaiado com valor de 2,46g/cm³ e peso de 64,78 kN. As 

configurações de projeto são apresentadas na Tabela 4.10, a seguir. 

 

Tabela 4.10 – Configurações de Projeto 

Método de Simulação  Massa Concentrada 

Método de Análise Estatística   Monte-Carlo  

Número de blocos lançados  100 

  

Através de análise de sensibilidade, foram determinados os parâmetros de simulação capazes 

de reproduzir a queda de bloco ocorrida em 2014, conforme registros. Na Tabela 4.11 são 

apresentados os valores dos parâmetros de simulação para o método de massa concentrada, 

tanto do talude quanto do ambiente da escola, considerando todo esse ambiente de concreto. O 

programa inclui uma biblioteca de parâmetros para diferentes tipos de materiais de acordo com 

a literatura. Inicialmente, para o talude foram utilizados os parâmetros de um material de rocha 

intacta, e para a escola os parâmetros do concreto, ambos da biblioteca do Rocfall. 

Posteriormente os valores de ângulo de atrito e coeficientes de restituição foram alterados, para 

mais ou para menos, através da análise de sensibilidade para os resultados desejados.  
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Tabela 4.11 - Configuração do ambiente para a simulação 

 Talude  Escola  

Restituição Normal 0,43 0,30 

Restituição Tangencial 0,89 0,50 

Ângulo de Atrito 45 41,57 

Rugosidade do talude  Igual a inclinação do talude  

 

Para o bloco a ser simulado é necessário preencher os dados de peso, sendo possível que o 

programa calcule o peso através das medidas do bloco, e densidade com a possibilidade de 

utilizar a biblioteca de dados para diferentes materiais. Na Tabela 4.12 estão os dados de peso 

do bloco, calculado com dados dos registros de 2014 e a densidade estimada através de ensaios 

de laboratório.   

Tabela 4.12 - Configuração do bloco para a simulação 

Bloco 2014 

Peso (kN) 64,78 

Densidade 

(g/cm³) 

2,46 

Formato Esfera 

 

Definidos os parâmetros de entrada, é necessário determinar o ponto de partida do bloco e pode-

se gerar a simulação de um bloco ou de uma determinada quantidade. Para essa simulação de 

calibração foi determinada a quantidade de 100 blocos. A simulação de queda dos blocos é 

representada na Figura 4.12 a seguir.  
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Figura 4.12 – Massa Concentrada 

 

Dos 100 blocos simulados, 93 blocos tem o fim da trajetória a 2,70 metros do pé do talude, 5 

blocos a 1,60 metros e 2 blocos a 3,7 metros de distância, resultando em uma distância média 

de 2,67 metros de distância do talude (Apêndice B). Tal valor é muito próximo do valor médio 

encontrado na simulação do Trajec3D.  

 

Para a simulação do método do Corpo Rígido, método que considera o efeito de forma do bloco, 

levou-se em consideração um bloco de formato alongado, padrão do programa, com o valor de 

peso específico ensaiado com valor de 2,46g/cm³ e peso de 64,78 kN, e todos os outros 

parâmetros definidos através de análise de sensibilidade, com o objetivo de alcançar a mesma 

distância média do pé do talude que os métodos anteriores, 2,70 metros (dois metros e setenta 

centímetros). A Tabela 4.13 apresenta as configurações de projeto para a realização das 

simulações pelo método do corpo rígido. 

 

Tabela 4.13 – Configurações de Projeto 

Método de Simulação  Corpo Rígido 

Método de Análise Estatística   Monte-Carlo  

Número de blocos lançados  100 

  

A configuração do ambiente para a simulação do método do corpo rígido recebe os mesmos 

valores de coeficientes de restituição utilizados no método da massa concentrada, porém, não 

se utiliza o ângulo de atrito, mas os coeficientes de atrito dinâmico e de rolamento. Assim como 

outros parâmetros, existem valores na biblioteca do Rocfall. Os valores estão discriminados na 

Tabela 4.14 abaixo.  

Tabela 4.14 - Configuração do ambiente para a simulação 

 Talude  Escola  

Coeficiente Restituição 

Normal 
0,44 0,30 

Coeficiente Restituição 

Tangencial 
0,89 0,50 

Coeficiente de Atrito 

Dinâmico 
0,55 0,56 

Coeficiente de Atrito de 

Rolamento  
0,43 0,42 
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Na configuração do bloco simulado para o método do corpo rígido houve apenas a alteração do 

formato do bloco, que neste método tem influência nos resultados a serem obtidos, conforme a 

Tabela 4.15 

Tabela 4.15 - Configuração do bloco para a simulação 

Bloco 2014 

Peso (kN) 64,78 
Densidade 
(g/cm³) 

2,46 

Formato Elipse / retângulo  
 

Na Figura 4.13 estão indicadas as trajetórias dos blocos simulados. Dos 100 blocos apenas 49 

se moveram, e além disso 2 blocos foram invalidados pelo programa. A simulação dos 49 

blocos resultou em distâncias do pé do talude de 1,60 metros, 2,70 metros e 3,70 metros, em 

quantidades de 10 blocos, 28 blocos e 11 blocos, respectivamente (Apêndice B). A distância 

média calculada para os resultados é de 2,70 metros, resultado compatível com as simulações 

anteriores.  

 

 

Figura 4.13 – Método do Corpo Rígido 
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4.5 APLICAÇÃO DO MODELO   

Com o modelo calibrado as simulações foram aplicadas nos Setores 1, 2 e 3 definidos na 

Análise Cinemática do talude. Tais setores são o ponto de interesse deste estudo devido a 

localização da escola.  

 

4.5.1 Setor 1 

No setor 1, para o Trajec3D, foram simulados 12 (doze) blocos utilizando o mesmo volume e 

peso do bloco da calibração (bloco de 2014). Na Tabela 4.16 são apresentados os valores 

máximos de velocidades, energias e altura de cada uma das simulações tridimensionais para o 

Setor 1. Os blocos do Setor 1 estão muito próximos da estrutura da escola, que forma uma 

barreira, e tendem a finalizar a trajetória na mesma.  

 

Tabela 4.16 – Valores máximos de cada bloco simulado no Trajec3D 

Bloco 
Elevação 

inicial (m) 
Velocidade     

(m/s) 

Energia 

Translacional 

(kJ) 

Energia 

Rotacional 

(kJ) 

1 17,34104 15,88749 817,5631 32,68141 

2 15,79025 13,24398 568,1303 130,7737 

3 14,95761 10,04484 326,8111 74,5292 

4 14,97379 12,74832 526,401 28,05212 

5 13,53804 12,57147 511,8976 78,37941 

6 15,4108 12,08581 473,1104 31,66386 

7 12,85636 11,12826 401,1117 93,55171 

8 13,37108 9,293744 279,7643 47,33018 

9 12,90916 10,37174 348,4287 36,35755 

10 14,0942 12,69848 522,2935 12,98433 

11 14,03633 9,863542 315,1205 143,3268 

12 14,29064 12,29852 489,91 72,59888 

 

No Rocfall foram simuladas seções a cada 5 (cinco) metros de distância em todos os setores, 

tanto para o método do corpo rígido quanto para o método de massa concentrada. No Setor 1 

foram simuladas 4 (quatro) seções, conforme as Tabelas 4.17 e 4.18 de resultados.  
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Tabela 4.17 – Valores máximos Método da Massa Concentrada 

Setor Seção 
Máx. Energia 

Cinética (kj) 

Máx. Energia 

Translacional 

(kj) 

Máx Energia 

Rotacional (kj) 

Velocidade 

Translacional 

(m/s) 

Velocidade 

Rotacional 

(rad/s) 

1 45 572,5000 496,3000 76,1800 12,3800 8,9510 

1 50 594,2000 488,5000 146,0000 12,2800 12,3900 

1 55 278,7000 224,7000 71,4500 8,3280 8,6690 

1 60 517,3000 450,8000 118,3000 11,8000 11,1500 

 

Tabela 4.18 – Valores máximos Método do Corpo Rígido  

Setor Seção 

Máx. 

Energia 

Cinética 

(kj) 

Máx. Energia 

Translacional 

(kj) 

Máx 

Energia 

Rotacional 

(kj) 

Vel. 

Translacional 

(m/s) 

Vel. 

Rotacional 

(rad/s) 

1 45 804,8000 804,8000 10,1000 15,5200 2,5360 

1 50 580,3000 579,3000 22,3000 13,3700 3,7680 

1 55 523,5000 500,7000 34,8000 12,3000 4,7080 

1 60 542,1000 534,3000 17,0100 12,8400 3,2740 

 

 

4.5.2 Setor 2 

Na Tabela 4.19 são apresentados os valores máximos de velocidades, energias e altura de cada 

uma das simulações tridimensionais dos blocos, para o Setor 2. Os blocos localizados nos 

extremos deste setor apresentam probabilidade de colisão na estrutura da escola devido a sua 

proximidade. Além disso, existe no setor uma contenção de concreto em um dos extremos, 

devido a ocorrências de queda de blocos.  

 

Tabela 4.19 – Valores máximos de cada bloco simulado no Trajec3D 

Bloco 
Elevação inicial 

(m) 
Velocidade 

(m/s) 

Energia 

Translacional 

(kJ) 

Energia 

Rotacional (kJ) 

1 15,22949 13,19791 564,185 98,69262 

2 15,33259 13,82863 619,3975 96,76347 

3 15,83298 15,08704 737,2571 546,8052 

4 15,90344 15,69013 797,3773 45,66736 

5 18,25201 14,17492 650,8065 31,67732 

6 16,09194 15,1807 746,4391 40,48861 

7 16,86307 15,06438 735,0438 36,27908 

8 17,02489 14,91632 720,6669 303,4578 

9 16,68102 14,46156 677,3935 210,6743 

10 16,60364 15,2979 758,0099 32,66898 
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11 16,99473 13,59882 598,9818 23,8756 

12 16,99434 14,54981 685,6869 35,29127 

13 18,32574 17,35489 975,561 26,96619 

14 17,42773 12,14647 477,8716 27,8431 

 

A seguir, nas Tabelas 4.20 e 4.21 estão os resultados das simulações bidimensionais pelos 

métodos de massa concentrada e corpo rígido para o setor 2. Foram simuladas 7 (sete) seções 

com espaçamento de 5 (cinco) metros de distância entre elas.  

 

Tabela 4.20 – Valores máximos Método da Massa Concentrada 

Setor Seção 

Máx. 

Energia 

Cinética 

(kj) 

Máx. Energia 

Translacional 

(kj) 

Máx 

Energia 

Rotacional 

(kj) 

Velocidade 

Translacional 

(m/s) 

Velocidade 

Rotacional 

(rad/s) 

2 65 266,7000 207,8000 64,0100 8,0100 8,2050 

2 70 578,8000 516,4000 73,6100 12,6300 8,7990 

2 75 636,0000 546,6000 89,3400 12,9900 9,6940 

2 80 762,6000 735,8000 32,9400 15,0700 5,8860 

2 85 685,9000 658,4000 172,3000 14,2600 13,4600 

2 90 532,4000 431,7000 117,6000 11,5400 11,1200 

2 95 652,8000 614,7000 41,9100 13,7800 6,6390 

 

Tabela 4.21 – Valores máximos Método do Corpo Rígido  

Setor Seção 

Máx. 

Energia 

Cinética 

(kj) 

Máx. Energia 

Translacional 

(kj) 

Máx 

Energia 

Rotacional 

(kj) 

Vel. 

Translacional 

(m/s) 

Vel. 

Rotacional 

(rad/s) 

2 65 684,3000 684,2000 14,3800 14,5300 3,0270 

2 70 745,7000 716,3000 29,4000 14,8700 4,3270 

2 75 842,9000 835,0000 10,8700 16,0600 2,6320 

2 80 876,0000 868,5000 15,2600 16,3700 3,1180 

2 85 951,1000 947,0000 15,2500 16,8300 3,1160 

2 90 710,1000 703,3000 15,0500 14,5200 3,0960 

2 95 850,6000 849,3000 52,6100 16,1900 5,7880 

 

 

4.5.3 Setor 3 

 

Para o Setor 3 foram lançados na simulação tridimensional 15 (quinze) blocos, os valores de 

velocidade e energias são apresentados na Tabelas 4.22.  
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Tabela 4.22 – Valores máximos de cada bloco simulado no Trajec3D 

Bloco 
Elevação inicial 

(m) 
Velocidade   

(m/s) 

Energia 

Translacional 

(kJ) 

Energia 

Rotacional (kJ) 

1 17,16477 15,91343 820,2359 50,48712 

2 16,78244 16,29561 860,1063 174,8966 

3 16,78175 15,71914 800,3292 117,9384 

4 16,8323 15,16938 745,3262 123,6932 

5 16,57829 14,69509 699,448 37,99496 

6 16,45526 15,23897 752,1808 170,6412 

7 16,40423 14,79967 709,439 19,49603 

8 16,42819 14,6907 699,0302 65,65647 

9 16,52869 15,36692 764,8644 9,87092 

10 16,51054 14,69127 699,084 224,9975 

11 16,39383 15,22611 750,912 203,4371 

12 18,32058 15,36707 764,8801 321,7054 

13 17,80349 15,4498 773,1375 41,30396 

14 17,49081 15,86374 815,1211 91,89443 

15 16,06781 15,1919 747,5414 55,59303 

 

Na simulação bidimensional foram consideradas 9 seções. As quedas foram simuladas para 

através dos métodos de massa concentrada e corpo rígido, Tabelas 4.23 e 4.24.  

Tabela 4.23 – Valores máximos Método da Massa Concentrada 

Setor Seção 

Máx. 

Energia 

Cinética 

(kj) 

Máx. Energia 

Translacional 

(kj) 

Máx 

Energia 

Rotacional 

(kj) 

Velocidade 

Translacional 

(m/s) 

Velocidade 

Rotacional 

(rad/s) 

3 1 84,7145 69,5309 22,6688 4,6332 4,8828 

3 5 381,2310 305,8090 75,4224 9,7167 8,9065 

3 10 269,2000 215,0000 68,1600 8,1470 8,4670 

3 15 651,5000 552,5000 99,0300 13,0600 10,2100 

3 20 830,5000 716,8000 186,5000 14,8800 14,0100 

3 25 651,1000 529,6000 121,4000 12,7900 11,3000 

3 30 770,0000 651,0000 119,0000 14,1800 11,1900 

3 35 616,2000 504,6000 111,6000 12,4800 10,8300 

3 40 587,7000 504,8000 82,8900 12,4800 9,3340 
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Tabela 4.24 – Valores máximos Método do Corpo Rígido  

Setor Seção 

Máx. 

Energia 

Cinética 

(kj) 

Máx. Energia 

Translacional 

(kj) 

Máx 

Energia 

Rotacional 

(kj) 

Vel. 

Translacional 

(m/s) 

Vel. 

Rotacional 

(rad/s) 

3 1      

3 5 376,1000 369,1000 13,9400 10,6700 2,9800 

3 10 789,0000 781,3000 64,2300 15,5300 6,3960 

3 15 691,4000 684,7000 14,4500 14,2900 3,0330 

3 20 976,8000 974,4000 112,0000 17,3400 8,1340 

3 25 990,5000 985,8000 15,4700 17,4500 3,1390 

3 30 658,0000 648,3000 15,3700 14,1500 3,1290 

3 35 673,9000 673,9000 13,6900 14,4200 2,9530 

3 40 910,8000 909,1000 70,8400 16,6900 6,5660 
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4.6 COMPARATIVO ENTRE OS MODELOS 

A Tabela 4.25 apresenta um comparativo entre as análises de queda de bloco bidimensional e 

tridimensional. 

Tabela 4.25 – Comparativo entre os métodos bidimensional e tridimensional 

Análise  Bidimensional Tridimensional 

Entrada da 

topografia  

Simplificada: a seção pode ser 

executada no AutoCad como arquivo 

DXF, ou facilmente desenhada no 

próprio programa. Porém, para cada 

seção simulada deve ser produzido um 

arquivo. 

Complexa: Programa aceita apenas 

malhas triangulares (conjunto de 

triangulações que formam o maciço), 

se houverem triângulos abertos o 

programa não aceita, podem ser 

desenhadas seções para as 

simulações. Possibilidade de simular 

blocos em seções (pontos de partida) 

diferentes no mesmo arquivo e os 

resultados podem ser extraídos no 

mesmo arquivo, facilitando o 

tratamento dos mesmos.  

Parâmetros de 

Entrada  

O programa apresenta com facilidade 

os valores da literatura para diversos 

tipos de materiais.  

O programa apresenta uma 

configuração padrão e a definição 

dos parâmetros de três materiais 

diferentes, mas a identificação dos 

materiais é muito genérica.  
Além disso, a diferenciação dos 

materiais de interação apenas pela 

diferença do ângulo de mergulho é 

muito restritiva. 

Configuração  
Intuitiva, mas depende de 

conhecimento prévio dos métodos de 

cálculo e parâmetros utilizados.  
Intuitiva e simplificada 

Apresentação dos 

Resultados  

Apresenta resultados em forma de 

gráficos de velocidades, energias, 

ponto final da trajetória. Resultados 

podem ser exportados em formato de 

documento, planilha ou imagem.   

Apresenta resultados em forma de 

gráficos de velocidades, energias, 

coordenadas da trajetória. Resultados 

podem ser exportados em formato 

planilha. As trajetórias podem ser 

exportadas em formado DXF 

Resultados 

A trajetória limitada à definição da 

seção simulada, influenciando na 

escolha do método de contenção, 

quando necessário; 

De forma geral, os resultados 

podem ser considerados confiáveis 

quando executada uma boa 

calibração do modelo.  

 

 

A trajetória é mais realista, 

permitindo a previsão de mais 

pontos finais, facilitando a 

escolha do método de contenção, 

bem como a quantidade 

necessária; 

De forma geral, os resultados 

podem ser considerados 

confiáveis quando executada uma 

boa calibração do modelo.  
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CAPÍTULO 5  

CONCLUSÃO  

 

As conclusões obtidas nesse trabalho são apresentadas nos itens abaixo: 

 As energias translacionais resultantes dos modelos bidimensional e tridimensional pelo 

método do corpo rígido apresentam valores muito aproximados nos seus resultados, 

enquanto o modelo bidimensional pelo método da massa concentrada apresenta valores 

menores. O mesmo ocorre para as velocidades translacionais. 

 A energia e velocidade rotacional do modelo bidimensional do método de massa 

concentrada apresentam valores superiores aos resultantes das simulações pelo método 

do corpo rígido, tanto bidimensional quanto tridimensional.  

 Com exceção do Setor 1 e extremidades do Setor 2 onde a estrutura da escola está a 

distâncias menores de 2 (dois) metros do talude, os blocos simulados em todos os 

modelos não atingem a estrutura. 
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CAPÍTULO 6  

SUGESTÕES PARA PESQUISAS FUTURAS 

 

As sugestões de trabalhos futuros desse trabalho são apresentadas nos itens abaixo: 

 avaliar viabilidade do método de contenção empregado no talude; 

 propor uma melhor forma de contenção caso seja possível; 

 análise de estabilidade dos setores do talude, com inclusão de análise de sensibilidade 

em parâmetros de fluxo e forças externas; 

 aplicações de segurança na via e sinalização da área para civis; 

 estudo das possibilidade de aplicação de uma nova contenção e projetar e dimensionar 

o método de contenção escolhido; 

 desenvolvimento de um plano de monitoramento; 

 aplicação dos estudos em outros taludes da cidade de Belo Horizonte provenientes de 

desativação de pedreiras; 

 desenvolvimento de uma metodologia de análise de avaliação de riscos para casos de 

queda de blocos 
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Apêndice A – Análise Cinemática 

 

Ruptura planar 

Setor 1: Ø = 25°, mergulho do talude de 70°, 80° e 90°, respectivamente. 
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Setor 1: Ø = 35°, mergulho do talude de 70°, 80° e 90°, respectivamente. 
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Setor 2: Ø = 25°, mergulho do talude de 70°, 80° e 90°, respectivamente. 
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Setor 2: Ø = 35°, mergulho do talude de 70°, 80° e 90°, respectivamente. 
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Setor 3: Ø = 25°, mergulho do talude de 70°, 80° e 90°, respectivamente. 
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Setor 3: Ø = 35°, mergulho do talude de 70°, 80° e 90°, respectivamente. 
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Ruptura em Cunha 
 

Setor 1: Ø = 25°, mergulho do talude de 70°, 80° e 90°, respectivamente. 
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Setor 1: Ø = 35°, mergulho do talude de 70°, 80° e 90°, respectivamente. 
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Setor 2: Ø = 25°, mergulho do talude de 70°, 80° e 90°, respectivamente. 
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Setor 2: Ø = 35°, mergulho do talude de 70°, 80° e 90°, respectivamente. 
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Setor 3: Ø = 25°, mergulho do talude de 70°, 80° e 90°, respectivamente. 
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Setor 3: Ø = 35°, mergulho do talude de 70°, 80° e 90°, respectivamente. 
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Tombamento de blocos  
 

Setor 1: Ø = 25°, mergulho do talude de 70°, 80° e 90°, respectivamente. 
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Setor 1: Ø = 35°, mergulho do talude de 70°, 80° e 90°, respectivamente. 
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Setor 2: Ø = 25°, mergulho do talude de 70°, 80° e 90°, respectivamente. 
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Setor 2: Ø = 35°, mergulho do talude de 70°, 80° e 90°, respectivamente. 
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Setor 3: Ø = 25°, mergulho do talude de 70°, 80° e 90°, respectivamente. 
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Setor 3: Ø = 35°, mergulho do talude de 70°, 80° e 90°, respectivamente. 
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Apêndice B – Gráficos da Calibração do Rocfall  

Modelo de Massa Concentrada: Seção, gráfico de energia cinética total e gráfico de 

trajetórias. 
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Modelo de Corpo Rígido: Seção, gráfico de energia cinética total e gráfico de trajetórias. 
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ANEXO A 

Ensaios conforme a NBR 6458/2016 – Determinação da massa específica dos grãos 

 

Este relatório traz os resultados obtidos através dos ensaios de determinação da massa 

específica dos grãos, de acordo com a NBR 6458 (ABNT, 2016), seguindo os seguintes 

procedimentos: 

1. Encher o recipiente adequado com água até a referência estabelecida (inicialmente foi 

considerado 1L); 

2. Aferir a massa do recipiente com água (𝑀3) 

3. Aferir a massa da amostra em questão (𝑀1) 

4. Inserir a amostra no recipiente com água e manter o mesmo nível inicialmente arbitrado 

(𝑀2) 

Para o cálculo da massa específica, considera-se a equação (01) conforme orientação da NBR 

6458 (ABNT, 2016): 

𝜌𝑠 =
M1 ∗

100
100 + ω

[M1 ∗
100

100 +  ω] +  M3 − M2
𝜌𝜔(𝑡)                                                                         (01) 

 

Para os ensaios, foi considerada a premissa de que não houve absorção de água, logo, ω = 0%. 

A temperatura da água  𝑇á𝑔𝑢𝑎 = 25,5°C e, portanto, 𝜌𝜔(25,5°𝐶) = 0,9969. 

As Figuras 1, 2 e 3, mostram a aferição da massa (M1) de todas as amostras.  

 

Figura 14 – Amostras 1 e 2 
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Figura 15 - Amostras 3 e 4 

 

Figura 16 - Amostrsa 5 e 6 

A Figura 4 mostra a aferição de M3 utilizada para todas as amostras.  

 

 

Figura 17 – Aferição de M3 

As Figuras 5, 6 e 7 apresentam as aferições de M2 para todas as amostras.  
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Figura 18 - Amostra 02 

 

 

Figura 19 - Amostra 03 e 04 

 

 

Figura 20 - Amostra 05 e 06 

 

Utilizando a Equação 1, apresentada anteriormente, foram obtidos os seguintes valores de 

massa específica para cada amostra, conforme a Tabela 1, a seguir.                   
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Tabela 26 - Resultados do Ensaio de Densidade 

 A - 01  A - 02 A - 03 A - 04 A - 05 A - 06 

M1 (g) 385,7 178,41 257,39 732,2 379,85 197,32 

M2 (g) 2845,34 1559,47 2785,81 3085,09 2806,61 1564,3 

M3 (g) 2614,7 1457,40 2614,7 2614,7 2614,7 1457,40 

ρ amostra (g/cm³) 2,480 2,330 2,974 2,788 2,015 2,175 
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ANEXO B - Modelo 3D do Maciço Rochoso da Pedreira Prado Lopes
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