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RESUMO

O objetivo do trabalho foi desenvolver matrizes de perigo (modelos), que associados a 

vulnerabilidade possibilitassem determinar o grau de risco para taludes de solo, 

saprolito e rocha. A criação destes modelos foi espelhada nas classificações 

geomecânicas de Bieniavisk e Barton, nas quais são analisados e ponderados os 

parâmetros físicos do talude, de forma a obter a classificação do maciço. No caso deste 

trabalho, são feitas essas avaliações para determinação do grau de risco. Na abordagem 

inicial os taludes são analisados de forma qualitativa, que embasa a posterior análise 

semi-quantitativa. O trabalho foi desenvolvido desta forma, pois não havia um banco de 

dados com históricos de rupturas que possibilitasse a realização de uma análise 

puramente quantitativa. Outro desafio ao realizar um trabalho deste tipo é a aplicação 

dessas avaliações de riscos aos inúmeros taludes presentes em obras lineares. Devido a 

grande extensão de tais obras, são encontrados diferentes tipos de relevos, vegetações, 

geologias e condicionantes geotécnicos, fazendo-se necessária a setorização geológica-

geoténica. Além disto, objetivou-se criar um procedimento padrão para percorrer a 

ferrovia de posse de um material que enquadre o talude em um modelo Z criado, que 

resulte no grau do risco apresentado no campo, por exemplo. Esta metodologia 

desenvolvida foi aplicada à linha tronco da Estrada de Ferro Vitória Minas (EFVM) 

pertencente à empresa Vale S.A. Foram discriminados todos os taludes da EFVM como 

estando sujeitos a um risco alto, portanto carecendo de um tratamento imediato; um 

risco médio, sendo necessário um monitoramento constante; risco baixo e muito baixo 

como sendo aqueles que se apresentaram estáveis e são plausíveis de reavaliações após 

períodos chuvosos. Com isso é possível melhorar o planejamento, a manutenção dos 

taludes e mitigar as ocorrências de deslizamentos que podem causar diversos danos. 

Palavras-chave: Análise de Risco, Taludes, Ferrovia, EFVM, Obra Linear. 
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ABSTRACT

The aim of this study was to develop risk matrices (models), that associated with 

vulnerability can determine the risk degree for soil, saprolite and rock slopes. The 

creation of these models was based on Bieniavisk and Barton´s geomechanical 

classifications, which are analyzed and pondered the physical parameters of the slope in 

order to obtain its classification. On this study, these assessments have the purpose to 

determine the risk degree. In the initial approach, the slopes are analyzed qualitatively, 

which bases the posterior semi-quantitative analysis. The study was developed in this 

way, because there wasn’t a database of landslides history or erosions that allowed the 

realization of a purely quantitative analysis. Another challenge to develop this study is 

to apply these risk assessments to numerous slopes present in linear works. Due to the 

large extension of these types of constructions, there are different characteristics in 

terms of topography, vegetation, geology and geotechnical conditionants, being 

necessary a geological-geotechnical sectorization. An additional objective was to create 

a standard operating procedure, that enables the employee to walk along the railroad 

with material that fits the slope in one Z model which results in the risk degree 

presented in the field, for example. This methodology was developed for the main line 

of the railroad Vitória-Minas (EFVM) belonging to company Vale SA. All slopes from 

EFVM were discriminated as being subject to a high risk, therefore requiring an 

immediate treatment; medium risk that needed a constant monitoring; low and very low 

risk who were stable and subject to revaluations after rainy periods. This makes possible 

to improve the planning, maintenance of slopes and mitigate the occurrences of 

landslides and erosions that can cause extensive damage. 

Keywords: Risk Analysis. Slope. Railroad. EFVM. Linear Work. 
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CAPÍTULO 1  

�

INTRODUÇÃO 

1.1 – CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

Análises de risco constituem uma sistemática comum de avaliação do comportamento e 

do monitoramento de obras civis e, neste contexto, são potencialmente aplicáveis no 

âmbito da engenharia geotécnica, em obras como barragens, taludes de mineração ou 

pilhas de estéril. Nestes casos, as análises de riscos constituem instrumentos relevantes 

para a avaliação da segurança destas obras e para o entendimento da natureza e das 

frequências relativas dos processos de instabilidade / ruptura das estruturas passíveis de 

ocorrência (Pardo, 2009). Em obras lineares, como rodovias ou ferrovias, por exemplo, 

estes estudos assumem características particularmente relevantes em função da natureza 

do empreendimento, traduzido por um traçado de grande extensão e que atravessa 

domínios geológicos muito distintos.  

Em geral, o risco é estimado através da conjugação de três elementos básicos: cenário, 

probabilidade de ocorrência do evento e consequências associadas. O objetivo das 

análises de risco consiste, assim, na avaliação das condições de segurança das estruturas 

envolvidas e da ordem de grandeza das consequências, determinando, portanto, a 

intensidade das mesmas e a probabilidade da ocorrência dos eventos indesejados 

(Petronilho, 2010). 

No caso de obras lineares, estes eventos são representados principalmente por meio de 

instabilidades localizadas ou por movimentos de massa de grande porte que, ao atingir o 

domínio da plataforma ferroviária, podem causar a paralisação do tráfego e a interdição 

da via. Uma vez que o conceito de risco está associado diretamente aos danos e perdas 

econômicas decorrentes, as análises de risco possibilitam estabelecer, ao delimitar os 

eventos e as áreas mais críticas, a hierarquização dos problemas detectados, bem como a 

adoção de planos de ação preventiva para um adequado controle dos eventos e a 

mitigação dos seus impactos potenciais. 
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As ferrovias representem ainda uma porcentagem muito pequena do transporte de carga 

no Brasil se comparado ao rodoviário (Figura 1.1), constituem os meios primários de 

transporte de minérios e produtos siderúrgicos, formando corredores de escoamento 

entre as plantas industriais e os portos de exportação. 

Figura 1.1 – Composição da matriz de transporte de carga no Brasil em 2013 

Com efeito, a capacidade de transporte de carga por meio de ferrovias é muito maior se 

comparado ao transporte rodoviário, em termos da equivalência da carga transportada 

por vagões e caminhões (Figura 1.2). 

Figura 1.2 – Comparação da capacidade de transporte (Albuquerque, 2011) 

O potencial do transporte ferroviário, em relação ao rodoviário, pode ser caracterizado 

também em termos da eficiência energética, expressa pela distância transportada de uma 

tonelada de material com uma unidade básica de combustível (Figura 1.3). 



3�

Figura 1.3 – Comparação da eficiência energética de transporte (Pereira, 2009) 

Num cenário de demandas crescentes (Figura 1.4), as concessionárias de ferrovias de 

grande extensão têm que garantir o livre trânsito destas cargas de forma continuada e 

segura, dependendo, assim, de uma atuação preventiva, em larga escala, das equipes 

técnicas de manutenção operacional. Neste sentido, as análises de risco desempenham 

um poderoso instrumento de validação e avaliação da segurança de ferrovias. 

Figura 1.4 – Evolução do transporte de cargas por ferrovias no Brasil (ANTT, 2010) 

1.2 – OBJETIVOS DA DISSERTAÇÃO 

A proposição de uma metodologia de análises de riscos geotécnicos, específica para 

atender às condições do domínio e às características de obras lineares de grande 

extensão como as ferrovias, constituiu o escopo principal desta dissertação.  
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Como objetivo secundário tem-se o intento de aplicar essa metodologia desenvolvida no 

traçado da linha tronco da Estrada de Ferro Vitória-Minas (EFVM), pertencente à 

VALE S.A. 

A abordagem proposta foi centrada nos princípios gerais sistematizados que definem a 

chamada Metodologia TMD – Trecho, Modelo, Desempenho, proposta para a avaliação 

do comportamento geotécnico de obras lineares de grande porte (Gomes, 2009). 

O objetivo geral deste projeto de pesquisa foi aplicar parcialmente a metodologia TMD 

para o caso da linha tronco da Estrada de Ferro Vitória – Minas (EFVM), considerando 

as fases de compartimentação dos domínios geotécnicos (Fase T) e da aferição e 

consolidação dos critérios de diagnóstico, avaliação e hierarquização dos taludes da 

EFVM, em termos de potenciais problemas geotécnicos a curto e médio prazo, num 

contexto de gestão de riscos destas obras geotécnicas (Fase D).  

No desenvolvimento dos trabalhos relativos à primeira fase, procedeu-se a uma 

setorização da EFVM em trechos específicos (Trechos de Referência), diferenciados em 

função de suas características e condicionantes geotécnicas relativas. Este conjunto de 

atividades contemplou os seguintes estudos e ações (uma síntese destes estudos está 

descrita no Capítulo 3 desta dissertação que, embora com a participação da autora desta 

dissertação, não constituiu o foco de sua contribuição): 

�

• visitas preliminares a trechos específicos da EFVM, para avaliação local da 

geologia regional e das feições geológico-geotécnicas predominantes na faixa de 

domínio da via permanente; 

• consolidação geral dos dados disponíveis da via permanente da EFVM; 

• coleta de amostras, execução de ensaios de laboratório e realização de 

classificações mecânicas (solos) e geomecânicas (rochas); 

• divisão do traçado em domínios geológicos principais e setorização dos aspectos 

geológico-geotécnicos de cada domínio; 
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• análise da compartimentação geológico-geotécnica da linha tronco da ferrovia a 

com base em: 

- cruzamento de mapas topográficos, geológicos e geotécnicos ao longo 

do traçado da via; 

- avaliação integrada da influência de aspectos tais como: importância 

dos atributos dos processos de alteração do meio físico; a distribuição 

das alterações no tempo e no espaço; a magnitude das alterações e a 

confiabilidade das alterações previstas; 

- avaliação do comportamento geotécnico da via sob a ótica da dinâmica 

dos processos de alteração do meio físico local (caráter dinâmico da 

análise, função da condição atual dos taludes analisados). 

Na fase das ‘análises de desempenho’, foram estabelecidos procedimentos para a 

aferição e a consolidação dos critérios de avaliação e hierarquização dos riscos 

associados aos taludes da EFVM (Capítulos 4 e 5 deste trabalho), sob condução e 

responsabilidade direta da autora desta dissertação. 

Os trabalhos compreenderam vistoria técnicas, identificação das feições relevantes e/ou 

potenciais de instabilização, registros e documentação fotográfica e uma caracterização 

itemizada dos problemas geológico-geotécnicos detectados. Este conjunto de atividades 

contemplou os seguintes estudos e ações:

• visitas preliminares a trechos específicos da EFVM, para avaliação local da 

geologia regional e das feições geológico-geotécnicas predominantes nos taludes 

da via; 

• definição dos critérios e da ponderação dos fatores de risco associados aos 

taludes da ferrovia, com aferição da metodologia proposta em campo; 

• inspeção geral dos taludes de corte e aterro da via, compreendendo atividades de 

vistoria, levantamento e diagnóstico das condições geológico-geotécnicas 

existentes, aplicação dos critérios das análises de risco e caracterização dos 
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potenciais mecanismos de rupturas passíveis de serem mobilizadas ao longo dos 

taludes da Estrada de Ferro Vitória – Minas, incluindo: 

- caracterização de sinais de movimentação e/ou instabilização do 

maciço, tais como abatimentos, presença de trincas ou descontinuidades 

do maciço, surgências localizadas, padrões de vegetação, erosões 

diferenciais e de quaisquer outros sinais de instabilização; 

- padrão e sistemas de fraturamento dos maciços rochosos, presença de 

juntas com preenchimento ou não, presença de água nas 

descontinuidades, presença de placas ou blocos soltos e de quaisquer 

outros sinais de instabilização. 

• avaliação dos condicionantes geológico-geotécnicos dos taludes da via (taludes 

de corte e taludes de aterro) por meio de análises de riscos e ponderação de 

fatores intrínsecos e extrínsecos aos taludes, com classificação e hierarquização 

da criticidade dos taludes. 

1.3 – ESTRUTURA DA DISSERTAÇÃO 

Este trabalho foi dividido em seis capítulos, de acordo com a estruturação prevista para 

os temas analisados: 

• Capítulo 1: Neste capítulo apresenta-se a proposta de trabalho, as considerações 

iniciais do estudo, os objetivos propostos e a própria estrutura da dissertação; 

• Capítulo 2: consiste em uma revisão bibliográfica dos assuntos de referência 

abordados nesta dissertação, incluindo uma exposição sucinta sobre análises de 

riscos geotécnicos (associadas à metodologia TMD) e sobre a Estrada de Ferro 

Vitória – Minas (EFVM), enfatizando os princípios gerais destas análises ao 

caso dos taludes existentes ao longo de obras lineares tais como ferrovias; 
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• Capítulo 3: apresenta os princípios e as premissas adotadas para uma proposta de 

setorização geológica-geotécnica da linha tronco da EFVM, contemplando 

descrições e mapas das litologias-tipo, pedologias, vegetação e ocupação do 

terreno, graus de fraturamento e atitudes de acamamento dos maciços rochosos, 

bem como das declividades regionais no âmbito do traçado da ferrovia. A partir 

desses dados, foram gerados mapas de susceptibilidades (à queda de blocos e à 

erosão) ao longo de todo o percurso da via; 

• Capítulo 4: apresenta as premissas e os modelos de matrizes de perigo propostos 

para representar os condicionantes geológico-geotécnicos dos taludes em solo, 

rocha e mistos, existentes ao longo da linha tronco da EFVM; 

• Capítulo 5: descreve a metodologia proposta para as análises de risco dos taludes 

ferroviários da EFVM, baseada na ponderação conjugada de fatores associados a 

parâmetros de susceptibilidade e de vulnerabilidade da via;  

• Capítulo 6: sistematiza as principais conclusões oriundas dos estudos realizados 

durante o desenvolvimento desta dissertação, incluindo algumas recomendações 

para pesquisas futuras e/ou complementares sobre o tema abordado.�
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CAPÍTULO 2  

RISCOS GEOTÉCNICOS EM TALUDES DE FERROVIAS  

2.1 – INTRODUÇÃO 

O pavimento ferroviário, pelas suas características intrínsecas de linearidade e grande 

extensão, evolui através de diferentes sítios regionais, tipificados por características 

bem distintas em termos de relevo, vegetação, geologia e condicionantes geotécnicas. 

Os problemas de origem geológico-geotécnica podem afetar as ferrovias de várias 

formas. Normalmente, geram instabilidades nos taludes de corte e aterros ao longo da 

via, e podem atingir, inclusive, a estrutura da plataforma ferroviária. Essas ocorrências 

podem estar localizadas tanto em encostas naturais em solo como em rocha. 

De maneira geral, estas questões têm origem na falta de conhecimento do meio físico, 

principalmente da gênese dos processos de dinâmica superficial ou processos 

geodinâmicos (escorregamentos, rastejos, subsidências e erosões). Entretanto, esta 

condição é bastante comum no Brasil e tende a ser crítica em obras lineares de grande 

extensão, como as ferrovias e as rodovias. Neste contexto, o conhecimento das 

características das feições do meio físico e de suas gêneses constitui o ponto de partida 

para um criterioso programa de gestão e de manutenção de pavimentos ferroviários.  

Assim, impõe-se a necessidade de desenvolver uma metodologia de abordagem 

geotécnica específica para atender às condições do domínio e às características inerentes 

a uma obra civil tipicamente linear e de grande extensão, que seja capaz de expressar, 

de forma efetiva e direta, o diagnóstico, a natureza e os potenciais efeitos decorrentes de 

movimentos de massa (em solo, em rocha ou em solo/rocha) passíveis de mobilização 

ao longo da via. A carência destas abordagens implica, mesmo em curto prazo, na 

ocorrência de eventos de movimentos de massa que podem culminar na paralisação da 

via, e com a necessidade de contínuos procedimentos de manutenção, caracterizados 

pela necessidade de implantação de obras emergenciais em vários trechos do traçado da 

via durante a sua operação.  
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2.2 – METODOLOGIA TMD  

A abordagem proposta neste projeto de pesquisa está centrada nos princípios gerais 

sistematizados (Tabela 2.1) que definem a chamada Metodologia TMD – Trecho, 

Modelo, Desempenho, proposta para a avaliação do comportamento geotécnico de 

obras lineares de grande porte (Gomes, 2009).   

Tabela 2.1 − Metodologia TMD aplicada a pavimentos ferroviários (Gomes, 2009). 

T 

(Trecho) 

• prévia subdivisão da via em setores ou trechos de referência, a partir 
da compartimentação de domínios geológico-geotécnicos específicos 
ao longo da via. 

M 

(Modelo) 

• especificações das características mecânicas desejáveis ou 
admissíveis para os materiais ou estruturas; 

• necessidade de cadernos de encargos com especificações de valores 
mínimos, valores médios e critérios de aceitação, com base no tipo e na 
quantidade de ensaios realizados. 

D 

(Desempenho)

• necessidade de estabelecer procedimentos e técnicas de controle e 
monitoramento da via para a aferição das características pré-
estabelecidas; 

• necessidade de elaboração de análises de risco para a hierarquização 
dos domínios de risco e consequente planejamento das medidas de 
manutenção. 

A metodologia TMD é dividida em três etapas distintas mas essencialmente interativas. 

A primeira fase implica uma compartimentação de domínios; a segunda impõe a adoção 

de um método específico para o dimensionamento da via; a terceira fase incorpora um 

processo de reavaliação contínua e sistemática das duas primeiras etapas.  

A fase inicial da Metodologia TMD consiste na subdivisão da obra linear (no caso, a 

linha tronco da ferrovia EFVM) em setores ou trechos de referência, a partir da 

demarcação de segmentos estabelecidos, com base em domínios geológico-geotécnicos 

regionais atravessados pela via. Este processo é formalizado a partir dos levantamentos 

disponíveis em escala regional, oriundos do banco de dados consolidados da ferrovia e 

na aferição do comportamento geotécnico da via em termos de respostas às cargas 

impostas de tráfego.  



10 

Estes estudos são ainda confrontados com inspeções detalhadas de campo, histórico de 

eventos registrados e sistematização de resultados de ensaios geotécnicos realizados a 

partir de amostras coletadas ao longo da via. Complementarmente, estes estudos podem 

ser enriquecidos com resultados dos ensaios de campo, particularmente utilizando 

técnicas não invasivas. 

Na etapa seguinte, propõe-se um modelo de aferição do processo de transferência de 

cargas e da resposta do pavimento ferroviário como um todo, diante de diferentes tipos 

de solicitações. Este modelo poderá ser mais ou menos elaborado, puramente empírico 

ou explicitado sob sólidas bases analíticas, como, por exemplo, o método mecanicista, 

em que o pavimento ferroviário é caracterizado como uma estrutura em multicamadas, 

composta por diferentes unidades (trilhos, dormentes, lastro, sublastro e subleito).  

A avaliação estrutural do pavimento ferroviário é baseada numa análise iterativa do 

comportamento tensão-deformação da via permanente, camada a camada, com base na 

fixação prévia de critérios admissíveis para todos os materiais utilizados. Esta 

metodologia está centrada em princípios da Mecânica dos Pavimentos e na Teoria da 

Elasticidade de Meios Estratificados e sua formulação é baseada no conhecimento da 

geometria da via e em simulações numéricas do comportamento tensão- deformação dos 

materiais por meio de programas computacionais. 

Nesta concepção, a modelação numérica visa estabelecer a inter-relação entre as 

diferentes unidades estruturais, determinando os efeitos e os processos internos de 

transferência das tensões e das deformações decorrentes dos carregamentos externos do 

tráfego. Esta modelação permite ainda estabelecer procedimentos para inferir o 

desempenho da via sob diferentes condições, além de permitir a definição de 

alternativas técnicas e econômicas de projeto para a obra em implantação. 

A metodologia TMD prevê ainda a proposição de determinados procedimentos para se 

garantir uma avaliação criteriosa do desempenho do pavimento ferroviário face às 

concepções e aos parâmetros adotados em projeto.  Estas ‘análises de desempenho’ 

compreendem basicamente a elaboração de análises de risco e a execução de ensaios de 

controle para as condições da via em operação. 
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Em termos dos ensaios de controle de desempenho da via em operação, propõe-se a 

aplicação de ensaios não destrutivos que se caracterizam por uma baixa interferência 

com as condições de tráfego, bem como a implantação de trechos experimentais 

instrumentados, para aquisição direta das medidas das tensões e deformações induzidas 

no pavimento ferroviário pelos carregamentos reais. Esta instrumentação deve incluir a 

aquisição de dados sob solicitações externas estáticas e dinâmicas. 

Um segundo escopo destas ‘análises de desempenho’ consiste na adoção de uma 

sistemática de avaliação preventiva de riscos dos taludes localizados no domínio da 

ferrovia (taludes de corte e taludes de aterro). Esta sistemática tem como fundamento os 

conceitos de Avaliação de Risco, os conceitos de evolução dos processos geodinâmicos 

e de classificação mecânica dos solos e geomecânica de rochas.  

A evolução do estudo é feita a partir do cruzamento dos dados de infraestrutura, dados 

geológico-geotécnicos, identificação de processos de dinâmica superficial e a ocorrência 

de eventos geológico-geotécnicos, permitindo a hierarquização geotécnica dos trechos 

definidos ao longo de toda a extensão da via.  

No escopo do presente trabalho, pretende-se aplicar os princípios da metodologia TMD 

para o estudo dos riscos geotécnicos associados aos taludes da linha tronco da Estrada 

de Ferro Vitória – Minas (EFVM), considerando as fases de compartimentação dos 

domínios geotécnicos (Fase T) e da aferição e consolidação dos critérios de diagnóstico, 

avaliação e hierarquização dos taludes da EFVM, em termos de potenciais problemas 

geotécnicos a curto e médio prazo, num contexto de gestão de riscos destas obras 

geotécnicas (Fase D). 

Esta abordagem deve ser centrada, portanto, numa adequada identificação e correlação 

de eventos-base (feições de susceptibilidade = probabilidade) e de eventos-tipo (feições 

de vulnerabilidade = danos), relativos às consequências e aos impactos associados às 

potenciais feições de instabilidades detectadas. Neste contexto, torna-se importante 

explicitar os princípios gerais das análises de risco (em suas diferentes concepções e 

abordagens), incluindo ainda os conceitos de susceptibilidade e de vulnerabilidade, aos 

problemas geotécnicos de taludes ferroviários.  



12 

2.3 – RISCOS E ANÁLISES DE RISCOS  

De acordo com a ISSMGE (2004), risco é um conceito expresso pela probabilidade e 

severidade de um efeito adverso na vida, nos bens, na saúde ou no meio ambiente. A 

ONU (2004), por outro lado, define risco como sendo a probabilidade de ocorrência de 

consequências prejudiciais ao homem ou aos bens, resultantes da ação de perigos 

naturais ou induzidos, tipicamente associados à vulnerabilidade local. 

Perigo (ou ameaça) é qualquer fonte de potenciais danos, induzida por uma causa 

externa (sismo, cheia ou ações antrópicas) ou por eventos de natureza interna (como, 

por exemplo, a exposição de arsênio em solos contaminados). Em termos de taludes, o 

perigo representa uma condição com potencial para causar um evento indesejado (por 

exemplo, um escorregamento). Neste caso, a descrição do perigo deve compreender a 

sua localização, o volume deslocado, a sua classificação e sua velocidade, bem como a 

estimativa da probabilidade da sua ocorrência para um dado período de tempo. 

Vulnerabilidade é um conceito associado à probabilidade de um evento adverso gerar 

consequências desfavoráveis, sendo, portanto, correspondente ao grau de perdas de um 

dado elemento ou conjunto de elementos afetados pelo perigo. Nos movimentos de 

massa, a vulnerabilidade representa o grau de perda dos elementos suscetíveis ao perigo 

de um evento deste tipo (em geral, sob a forma de um escorregamento rotacional ou 

translacional). Neste caso, os fatores que mais afetam a vulnerabilidade são o volume do 

escorregamento, a posição do elemento de risco, a magnitude do deslocamento e a 

potência devido ao tipo de movimento. 

Em termos gerais, uma avaliação de risco pressupõe uma correlação do tipo perigo x 

vulnerabilidade, ou ainda, susceptibilidade x vulnerabilidade. Esta avaliação ou análise 

de risco geralmente contempla os seguintes passos: definição do escopo, identificação 

do perigo (ameaça), probabilidade de ocorrência do perigo, identificação da 

consequência, avaliação da vulnerabilidade dos elementos de risco e por fim, a 

estimativa do risco. Outro fator relevante em análises de risco é a capacidade de 

percepção, em que pessoas estão menos vulneráveis quando possuem mais informações 

e quando estão cientes dos perigos que representam as ameaças às suas vidas e bens. 



13 

As análises de risco têm uma ampla aplicação, sendo possível a sua aplicação desde as 

fases iniciais de uma obra (planejamento) como em fases avançadas, onde se estuda as 

diversas soluções de projeto. AS/NZS (1999) estabelece a finalidade de uma análise de 

risco como sendo a de se separar riscos menores, que são aceitáveis, e fornecer 

informações (base de dados) para auxiliar na avaliação e no tratamento dos riscos. Uma 

análise preliminar pode ser realizada de forma a excluir os riscos com menor impacto 

no estudo detalhado. Porém, esses riscos excluídos devem, quando possível, serem 

listados para demonstrar a abrangência do estudo de risco realizado. Estas análises 

podem ser tipicamente de três naturezas. 

2.3.1 – Análises qualitativas de risco 

A análise de risco qualitativa utiliza-se de palavras, descrições ou ponderações 

numéricas para descrever a magnitude das consequências e a probabilidade dessas 

ocorrências (Hungr et al., 2005). São menos trabalhosas e não possibilitam estimativas 

numéricas dos riscos sendo, portanto, incapazes de avaliar a importância relativa entre 

vários riscos idênticos (Santos, 2007). Porém, segundo Perini (2009), o uso deste tipo de 

análise pode ser bastante interessante para a obtenção de riscos que requerem um estudo 

mais detalhado, ou seja, constitui um instrumento muito útil como análise preliminar. 

Muitas vezes também é suficiente para determinar as tomadas de decisões.  

Em geral, as análises de risco qualitativas são de natureza indutiva, de tal forma que o 

processo de observação conduz à formulação das hipóteses, das variáveis, dos objetivos 

da pesquisa e, consequentemente, da teoria que explica os fenômenos e os eventos que 

já ocorreram ou que podem vir a ocorrer (Pardo, 2009). A análise começa com a 

observação do sistema e com a identificação dos riscos e, assim, define a hipótese a ser 

estudada, a influência do risco para o desempenho do sistema e as consequências 

associadas à ocorrência do evento. 

Os critérios e conceitos usados na observação do sistema podem afetar o resultado da 

análise e, por esse motivo, devem estar bem padronizados, de forma a minimizar a 

subjetividade do processo. As Tabelas 2.2 e 2.3 ilustram exemplos destas ponderações 

para os parâmetros consequência e probabilidade, respectivamente (AS/NZS, 1999). 
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Tabela 2.2 – Medidas qualitativas de consequência ou impacto (AS/NZS, 1999) 

Tabela 2.3 – Medidas qualitativas de probabilidade (AS/NZS, 1999) 

2.3.2 – Análises semi-quantitativas de risco 

Segundo Hungr et al. (2005), uma análise semi-quantitativa, em que a probabilidade 

está ligada a uma probabilidade indicada, pode ser utilizada nas seguintes situações: 

• Em um processo de triagem inicial para identificação dos perigos e riscos que 

exigem uma atenção mais detalhada; 

• Quando o nível do risco não justifica o tempo e o esforço necessários para 

realização de uma análise mais refinada; 

• Quando a possibilidade de obtenção de dados numéricos é limitada de tal modo 

que torne uma análise quantitativa improvável ou com resultado duvidoso. 

A terceira situação descrita explicita a razão pela qual não se utilizou uma análise 

quantitativa neste trabalho. Einstein (1996) afirma que é possível determinar a 

probabilidade de ocorrer uma falha formalmente com um certo ‘grau de incerteza’ e 

incluí-lo na análise, ou até mesmo adotar relações subjetivas entre os chamados 

indicadores. Assim, a quantidade de dados não é geralmente um problema em 

abordagens subjetivas. 
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Esse tipo de análise permite estabelecer um escalonamento relativo dos riscos, por meio 

da associação a graus ou índices de 1 a 5 ou a classificações do tipo: elevado, provável, 

médio e reduzido, para caracterizar a magnitude das consequências e a verossimilhança 

da ocorrência dessas consequências (Santos, 2007). 

Segundo AS/NZS (1999), o número atribuído a cada descrição não tem necessariamente 

que ter uma relação exata com a magnitude real da consequência ou da probabilidade. 

Essas ponderações podem ser combinações de uma série de fórmulas, desde que o 

sistema utilizado para a definição de prioridades corresponda ao sistema escolhido para 

atribuição de números. O objetivo é produzir uma priorização mais detalhada do que é 

geralmente obtida em uma análise qualitativa; porém, deve-se ter cuidado na realização 

deste tipo de análise, pois as ponderações escolhidas podem não refletir adequadamente 

as relatividades, o que pode conduzir a resultados inconsistentes.  

Em certas situações, é mais apropriado considerar a probabilidade como sendo 

composta por dois elementos: frequência de exposição e probabilidade, fazendo-se uma 

clara distinção entre estas grandezas. Deve-se ter cuidado em casos onde a relação entre 

estes dois elementos não seja estabelecida de forma completamente independente. Esse 

tipo de abordagem pode ser considerado tanto em análises semi-quantitativas como 

quantitativas. 

2.3.3 – Análises quantitativas de risco 

A análise de risco quantitativa utiliza valores numéricos, ao invés de escalas descritivas, 

tanto para as consequências como para as probabilidades, usando dados de uma 

variedade de fontes, sendo a qualidade do estudo dependente da precisão e integridade 

dos valores numéricos utilizados. As consequências podem ser estimadas modelando os 

resultados de um evento ou conjunto de eventos ou por extrapolação de estudos 

experimentais. E para a probabilidade geralmente usa-se uma frequência ou combinação 

de exposição com probabilidade (AS/NZS, 1999). Hungr et al. (2005) caracterizam estas 

análises em termos da sua condição específica de estabelecer valores numéricos de 

probabilidade, vulnerabilidade e consequências, o que resulta diretamente em valores 

numéricos para o risco. 
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Segundo Santos (2007), essas análises permitem avaliar com confiabilidade um sistema. 

Para se fazer esse tipo de análise é necessário que se tenha um banco de dados 

significativo para se ter uma representação válida, dos pontos de vista matemático e 

físico, das grandezas envolvidas nos vários cenários que são examinados. Essa análise 

envolve: determinação concreta da probabilidade, tratamento estatístico dos dados e 

realização de uma análise de consequências.  

A análise de risco quantitativa envolve necessariamente uma etapa de tratamento 

estatístico dos dados disponíveis. Einstein (1996) afirma que as análises com 

abordagens objetivas de determinação das incertezas devem estar focadas na estatística 

onde os dados têm relativa frequência, ou seja, deve-se coletar informações a partir de 

uma amostra que seja representativa da população total, que, por sua vez, deve 

representar a população-alvo.  

Após a determinação da incerteza pode-se, então, propagar os conceitos através de 

modelos que relacionam o parâmetro ao seu desempenho como, por exemplo, a relação 

entre a distribuição do ângulo de atrito de uma junta em um maciço rochoso com a 

distribuição dos fatores de estabilidade do talude correspondente. Históricos de 

ocorrências de deslizamentos são instrumentos basstante utilizados para a estimativa da 

probabilidade de recorrência nestes casos (Figura 2.1). 

Figura 2.1 – Faixas de risco do tipo escorregamentos x precipitações (Goto, 2012) 
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De acordo com Kaplan e Garrick (1981), pode-se obter dois tipos de probabilidade, a 

objetiva e a subjetiva; a primeira é definida com base nas repetições dos eventos e, desta 

forma, é a sua que dá fundamento à probabilidade (exemplo da Figura 2.1); a segunda é 

baseada no estado de conhecimento do pesquisador, utilizando-se, assim, do chamado 

‘conhecimento especialista’ (sistemática adotada neste trabalho).  

2.4 – ANÁLISES DE RISCOS GEOTÉCNICOS EM TALUDES 

No contexto do trabalho, são expostos a seguir algumas técnicas que foram ou que 

podem ser adotadas, de uma maneira geral, para análises de riscos geológico-

geotécnicos em taludes de solos e/ou rochas em ferrovias ou não. 

2.4.1 – Árvore de Eventos 

Uma primeira forma possível de avaliação do risco geotécnico de taludes é baseada na 

técnica de uma ‘árvore de eventos’. A Figura 2.2 ilustra esta técnica para movimentos 

de massa do tipo escorregamentos (Wu et al., 1996). A ‘árvore’ apresenta a sequência 

das etapas desenvolvidas na análise, com as ações a serem tomadas e os resultados 

correspondentes (custos ou consequências). Esses modelos podem ser elaborados 

utilizando métodos probabilísticos ou determinísticos.  

Figura 2.2 – Árvore de decisões (Wu et al., 1996) 
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Um segundo exemplo deste tipo de abordagem foi adotado por Carvalho (1998) no 

estudo de eventos aleatórios (Ei) que são associados a escorregamentos de diferentes 

magnitudes (Figura 2.3). O estudo foi aplicado a uma encosta, com altura aproximada 

de 30 metros, na qual se localiza um setor da favela de São Camilo em Jundiaí, São 

Paulo.  

Figura 2.3 – Árvore de eventos (Carvalho, 1998) 

Com base nesta sistemática, o autor estabeleceu as potenciais consequências associadas 

a cada um destes eventos, de modo a quantificar os riscos, mediante a atribuição de 

custos distintos para as benfeitorias instaladas no local e incluindo o potencial de perdas 

de vidas humanas nas análises. A literatura técnica apresenta vários casos de avaliações 

de riscos em áreas urbanas, em que o homem é normalmente o indutor dos processos de 

instabilidade das encostas, fazendo cortes e aterros sem um estudo prévio e alterando as 

condições predisponentes do maciço.  

De acordo com alguns relatórios sobre riscos geotécnicos em encostas, desenvolvidos 

pelo IPT (2007), os eventos de risco deste gênero resumem-se a processos onde a 

mecânica de evolução natural é deflagrada por chuvas ou por fatores antrópicos 

decorrentes da ocupação urbana irregular e descontrolada. O escopo básico utilizado 

para avaliação de riscos nessas situações é a identificação dos compartimentos 

geológico-geotécnicos que apresentem menor ou maior suscetibilidade de ocorrência de 

eventos de instabilidade da encosta e a menor ou maior vulnerabilidade da ocupação 

estar exposta ao evento passível de ocorrer. 



19 

2.4.2 – Metodologias FMEA E FMECA 

A FMEA (Failure Modes and Effects Analysis) é um método de análise usado para 

definir e identificar os possíveis modos potenciais de falha e identificar as causas de 

cada modo de falha e os efeitos sobre o desempenho do sistema. O método permite 

organizar e classificar os riscos de forma a identificar a relevância de cada um e 

identificar as soluções mais eficientes em termos de custos, a fim de prevenir problemas 

potenciais. Segundo Slack et al. (1996), o objetivo da FMEA é identificar as 

características críticas do sistema para vários modos de falha e é um método de análise 

que permite identificar as falhas antes que elas aconteçam, por meio de uma lista de 

verificação (checklist). 

A metodologia FMECA (Failure Modes, Effects and Criticality Analysis) complementa 

e completa a FMEA. A FMECA, além de analisar os modos de falha e os seus efeitos, 

analisa a criticidade e caracteriza a importância no funcionamento do sistema de cada 

um dos modos de falha, o impacto que eles têm sobre o desempenho do sistema e a 

dimensão das consequências. A sequência de procedimentos para condução de uma 

análise FMECA é dada na Figura 2.4 (Sucena, 2011). 

Figura 2.4 – Sequência de procedimentos da metodologia FMECA (Sucena, 2011) 
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2.4.3 – Aplicação destas Metodologias a Taludes de Ferrovias 

A aplicação destas técnicas em obras geotécnicas e, principalmente, em estruturas 

ferroviárias, é muito limitada devido à natureza linear da obra e a fatores como variação 

da geometria, heterogeneidade dos materiais, não-linearidade dos terrenos, natureza 

discreta dos maciços rochosos e interação com outras estruturas (Pardo, 2009). 

No âmbito específico de ferrovias, os problemas de origem geológico-geotécnica são 

expostos correntemente sob a forma de instabilidades nos taludes de corte e aterros ao 

longo da via que podem atingir, inclusive, a própria estrutura da plataforma ferroviária. 

Essas ocorrências localizam-se tipicamente em encostas naturais, em maciços de solo, 

rocha ou solo/rocha, induzindo mecanismos distintos de colapso. Neste sentido, um 

passo fundamental das análises de risco neste tipo de empreendimento, envolve a 

catalogação específica dos taludes ao longo da via, considerando a natureza distinta dos 

materiais envolvidos, ou seja, caracterizando-se o conjunto dos taludes ferroviários em 

taludes em solos, taludes em rocha e taludes inseridos em maciços de solo e rocha. 

Em geral, é a falta de conhecimento adequado do meio físico local, principalmente em 

termos da gênese dos processos de dinâmica superficial ou processos geodinâmicos 

(movimentos de massa, subsidência e erosões) que implica projetos e construções 

deficientes, impondo às equipes de manutenção um árduo trabalho de medidas 

corretivas ou mitigadoras destes problemas. Dentro deste contexto, o conhecimento das 

características do meio físico é considerado essencial para o estabelecimento de 

programas criteriosos de gestão e manutenção de pavimentos ferroviários.  

Uma metodologia de avaliação de riscos geológico-geotécnicos de taludes em obras 

lineares de grande extensão como as ferrovias não pode prescindir, portanto, de um 

amplo diagnóstico geral das condições geológico-geotécnicas que são potencialmente 

mobilizadas ao longo do traçado da via, em função da setorização de seus domínios 

geológicos de referência. A partir desta premissa e da separação da natureza dos taludes, 

e mediante uma das técnicas descritas previamente, uma análise de riscos passa a 

representar uma importante contribuição às atividades operacionais de prevenção da via 

face a problemas de ordem geológico-geotécnica. Este escopo é detalhado nos estudos 

desenvolvidos na presente dissertação. 
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Um aspecto potencialmente grave em eventos de movimentos de massa em ferrovias 

(ou em rodovias) é a possibilidade de paralisação da via, com interrupção do tráfego 

local e comprometimento do fluxo de cargas e/ou passageiros da composição afetada e 

também do fluxo das composições seguintes. Estas influências indiretas potencializam 

enormemente os ônus e as consequências de eventos geotécnicos ao longo da via.  

Estes aspectos são inferidos, em última instância, no ‘tempo de paralisação da via’ que 

vai depender da maior ou menos associação de fatores críticos que envolvem, por 

exemplo, a conjugação do evento geotécnico com uma dada composição ferroviária na 

área afetada, com as condições locais de acesso das equipes de socorro, da presença ou 

não de uma estrutura especial como um túnel ou uma ponte e, naturalmente, o próprio 

porte do movimento de massa, expresso em termos do volume de material deslocado e 

da distância máxima do fluxo de detritos. Por outro lado, é sempre relevante enfatizar 

que, em função da sua natureza, é pouco provável a obtenção de correlações dos eventos 

geotécnicos em ferrovias com a magnitude das precipitações locais. 

Finalmente, outro aspecto importante a ser mencionado é que, no cenário brasileiro 

geralmente não são disponíveis informações confiáveis sobre o histórico dos eventos 

ocorridos ao longo de uma determinada ferrovia. Comumente, estes eventos são 

descritos resumidamente e em termos meramente das operações emergenciais adotadas, 

sem maiores preocupações com avaliações ou retroanálises dos mesmos. Assim, as 

análises de risco constituem alternativas essenciais para a tomada de decisões de caráter 

preventivo (e não apenas emergencial) em obras lineares como as ferrovias. 

Neste contexto, a metodologia proposta neste trabalho consistiu na formulação de 

modelos de comportamento geotécnico dos taludes de uma obra linear de grande 

extensão, traduzidos em matrizes de eventos perigosos, capazes de reproduzir a 

realidade das condições de campo e de simular, com abrangência adequada, todos os 

eventos potenciais de movimentos de massa detectados ao longo do percurso da via. 

Tais estudos demandaram um amplo trabalho prévio de sistematização em termos de 

padrão (perfil) do talude, geometria (alturas e declividades), feições da drenagem, escala 

(evento de porte generalizado, localizado ou ocasional) e mecanismos de instabilidade 

potenciais dos maciços (escorregamentos rotacionais, escorregamentos translacionais, 

queda de blocos, tombamento, corridas de massa, erosões, carreamento de finos).  
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2.5 – ESTUDO DE CASO: ESTRADA DE FERRO VITÓRIA – MINAS 

A Estrada de Ferro Vitória – Minas (EFVM) está localizada na Região Sudeste do 

Brasil, possuindo 929 km de extensão de linha (sendo 607 km de linha dupla), bitola 

métrica, raio mínimo de 195 m e rampa máxima de 1,5 %. O traçado da linha tronco da 

EFVM está inserido nos Estados do Espírito Santo e Minas Gerais, cruzando um total 

de 25 municípios nesses dois estados (Figura 2.5). A Estrada de Ferro Vitória - Minas 

faz interconexão com as seguintes outras ferrovias: MRS Logística em Ouro Branco e 

Ferrovia Centro-Atlântica S.A. em Engenheiro Lafaiete, ambas cidades do estado de 

Minas Gerais. 

Figura 2.5 – Mapa da linha tronco da Estrada de Ferro Vitória - Minas (ANTT, 2013) 

Consideram-se atualmente as seguintes extensões de linha da ferrovia (exceto pátios): 

• Linha Dupla (607 km): Tubarão (14 km); Linha Principal/Tronco (524 km); 

Ramal Fábrica (62 km) e Brucutu (7 km); 

• Linha Singela (305 km): Ramal Portocel (46 km); Ramal Porto Velho (16 km); 

Itabira, João Paulo e Conceição (12 km); Piçarrão (16 km); Fábrica (104 km); 

Ouro Branco (11 km); Ramal Belo Horizonte (90 km) e Barão dos Cocais (10 

km); 
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• Terceiras Linhas (17 km): Desembargador Drummond (6,4 km), Intendente 

Câmara (5,2 km) e Entrada de Tubarão (5,4 km). 

A ferrovia transporta atualmente, em média, 150 milhões de toneladas por ano, das 

quais 80% é minério de ferro e 20% correspondem a mais de 60 diferentes tipos de 

produtos, tais como aço e ferro-gusa, carvão, calcário, produtos agrícolas, madeira, 

celulose e cargas diversa.  Diariamente, um trem de passageiros circula em cada sentido 

entre Vitória e Belo Horizonte/Itabira, transportando anualmente cerca de um milhão de 

pessoas. Sua inserção estratégica possibilita interconexões com outras ferrovias, 

integrando os estados de Minas Gerais, Espírito Santo, Goiás, Mato Grosso, Mato 

Grosso do Sul, Tocantins e Distrito Federal, com acesso direto ao Porto de Tubarão, no 

Espírito Santo. 
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CAPÍTULO 3  

SETORIZAÇÃO GEOTÉCNICA DA LINHA TRONCO DA EFVM  

3.1 – TRECHOS DE DIVISÃO PARA ESTUDOS GEOTÉCNICOS DA VIA 

Com base no complexo arcabouço geológico regional, conclui-se, em função da elevada 

variabilidade lito-estrutural do domínio da via, pela necessidade de estabelecer 

diferentes concepções de diagnóstico, aferição, projeto e abordagem dos condicionantes 

geotécnicos dos taludes existentes ao longo da linha tronco da EFVM, objeto de análise 

de estudos específicos e complementares a este trabalho (Gomes, 2014).  

Neste sentido, a linha tronco da EFVM, com 540 km de extensão, foi subdividida 

inicialmente em 4 grandes trechos, definidos essencialmente com base nas campanhas 

das inspeções de campo realizadas no âmbito desta pesquisa, a saber (Gomes, 2014):  

• Trecho I: compreendido entre os quilômetros 0 e 192; 

• Trecho II: compreendido entre os quilômetros 193 e 315; 

• Trecho III: compreendido entre os quilômetros 316 e 430; 

• Trecho IV: compreendido entre os quilômetros 431 e 540. 

A sistemática dos estudos de setorização geotécnica da via, em termos dos 

condicionantes geotécnicos dos taludes que a delimitam (caracterizados no trabalho em 

termos de maciços em solo, maciços em rocha e maciços em solo e rocha) foi aplicada 

de forma similar para todos estes trechos e todos os resultados obtidos destes estudos, 

para a via como um todo, são representados separadamente para estes 4 grandes trechos, 

definidos meramente com base nas campanhas de inspeção em campo.  

Por outro lado, em função da grande complexidade litológica regional, como 

previamente exposto e pela ausência de mapas com escalas competentes, adotou-se uma 
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sistemática de simplificação para a caracterização das litologias-tipo (litologias 

dominantes), para uma representação mais objetiva e prática do contexto geológico 

local ao longo da faixa de domínio da via (buffer de 500m). Estas classes litológicas 

dominantes foram nomeadas como granitos, gnaisses, gnaisses com intrusivas máficas, 

rochas metassedimentares com presença de intrusões graníticas, xistos e gnaisses e 

sedimentos inconsolidados. Estes trechos e suas correspondentes litologias de referência 

são descritos a seguir. 

• TRECHO I: KM 0 − KM 192 

O Trecho I compreende os primeiros 192 quilômetros da via (Figura 3.1), que se 

estende entre as cidades de Vitória – ES e Aimorés – MG, passando pelos municípios 

de Serra, Fundão, Ibiraçu, João Neiva, Colatina, Baixo Guandu, todas no Espírito Santo, 

sendo Aimorés, a primeira cidade de Minas Gerais no limite estadual. 

Figura 3.1 – Trecho 1: Km 0 − Km 192 

Neste trecho, são encontradas as unidades geológicas regionais abaixo indicadas, 

sistematizadas nas litologias-tipo apresentadas na Tabela 3.1. 

• Complexo Paraíba do Sul 

• Suíte Intrusiva Aimorés 

• Tonalito Galileia 

• Formação São Tomé 

• Terraço Aluvial 

• Aluvião 
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Tabela 3.1 – Litologias-tipo do Trecho I 

Litologia – tipo Unidades Geológicas 
Granitos Suíte intrusiva Aimorés 
Rochas metassedimentares Complexo Paraíba do sul 
Sedimentos inconsolidados Terraço aluvial 

Aluvião 
Gnaisses com intrusivas máficas Tonalito Galileia 
Xistos e Gnaisses Formação São Tomé 

• TRECHO II: KM 193 − KM 315 

Neste trecho, a ferrovia cruza os municípios de Aimorés até Governador Valadares, 

passando por Itueta, Resplendor, Conselheiro Pena e Tumiritinga, todos localizados no 

estado de Minas Gerais (Figura 3.2). 

Figura 3.2 – Trecho II: Km 193 − Km 315 

Neste trecho, são encontradas as unidades geológicas regionais abaixo indicadas, 

sistematizadas nas litologias-tipo apresentadas na Tabela 3.2. 
  

o Tonalito Galileia 

o Formação São Tomé 

o Granito Córrego da Onça 

o Terraços Aluviais 

o Aluviões 
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Tabela 3.2 – Litologias-tipo do Trecho II 

Litologia – tipo Unidades Geológicas 

Xistos e Gnaisses 
Formação São Tomé 
Formação Tumiritinga 

Gnaisses com intrusivas máficas Tonalito Galileia 
Sedimentos inconsolidados Terraço Aluvial 
Granitos Tonalito Derribadinha 
  Granito Córrego da Onça 
Gnaisse Complexo Mantiqueira 

• TRECHO III: KM 316 − KM 430 

O trecho III da EFVM se estende desde Governador Valadares até Ipatinga, passando 

por Periquito/Açucena, Naque, Belo Oriente e Santana do Paraíso/Ipaba, todos 

municípios de Minas Gerais (Figura 3.3). 

Figura 3.3 – Trecho III: Km 316 − Km 430 

Neste trecho, são encontradas as unidades geológicas regionais abaixo indicadas, 

sistematizadas nas litologias-tipo apresentadas na Tabela 3.3. 

o Complexo Mantiqueira 

o Tonalito Derribadinha 

o Terraços Aluviais 

o Aluviões 
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Tabela 3.3 – Litologias-tipo do Trecho III 

Litologia – tipo Unidades Geológicas 
Granito Tonalito Derribadinha 
Gnaisse  Complexo Mantiqueira 
Sedimento inconsolidados Terraço aluvial 

Aluvião 

• TRECHO IV: KM 431 − KM 540 

O trecho situado entre o Km 431 e o Km 540 da linha tronco da EFVM se estende desde 

a cidade de Ipatinga até Itabira, passando por Timóteo, Marlieria/Antônio Dias e Nova 

Era, todos municípios localizados no estado de Minas Gerais (Figura 3.4). 

Figura 3.4 – Trecho IV: Km 431 − Km 540 

Neste trecho, são encontradas as unidades geológicas regionais abaixo indicadas, 

sistematizadas nas litologias-tipo apresentadas na Tabela 3.4. 

o Complexo Mantiqueira 

o Complexo Guanhães  

o Supergrupo Rio das Velhas 

o Suíte Borrachudos 

o Formação São Tomé 
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Tabela 3.4 – Litologias-tipo do Trecho IV 

Litologia – tipo Unidades Geológicas 
Gnaisse Complexo Mantiqueira 
Sedimento Inconsolidado Aluvião 
Granito Suíte borrachudos 
Xistos e Gnaisses Complexo Guanhães 

3.2 – CARTOGRAFIA GEOTÉCNICA DO DOMÍNIO DA VIA 

A setorização geológica-geotécnica da Estrada de Ferro Vitória-Minas constitui 

processo integrante do programa de reconhecimento e controle dos riscos associados à 

estabilidade dos taludes dessa ferrovia. Tal análise demanda o conhecimento e 

caracterização dos fatores e condicionantes que contribuem como agentes deflagradores 

do processo de instabilidade desse meio físico. 

A interrelação entre os diversos componentes de um determinado ambiente, seja físico 

ou tecnológico (que representa o grupo de ações adotadas no uso e ocupação do solo, 

tais como a construção de cortes e aterros em uma via, propiciando susceptibilidade a 

movimentos de massa), subsidia a identificação e definição dos parâmetros para a 

criação de um modelo de setorização de áreas no âmbito da cartografia geotécnica 

(Figura 3.5). 

Figura 3.5 – Fluxograma da Modelagem Cartográfica Geotécnica (Diniz, 1998) 
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O primeiro estágio (1) é condicionado pelo meio físico; por retroalimentação − estágios 

(2) e (3) − as especificidades do meio biótico e socioeconômico completam, de forma 

concomitante com o meio físico, a influência sobre os processos naturais. A interação 

entre os meios biótico e socioeconômico resultam nos fluxos (4) e (5). Dessa forma, dos 

condicionantes do meio físico e das alterações provocadas por intervenções antrópicas, 

obtêm-se os atributos necessários à elaboração das cartas geotécnicas. 

Torna-se evidente que os eventos geotécnicos são resultado não apenas de 

condicionantes intrínsecas ao meio físico, mas sim, da associação desses fatores com as 

alterações propiciadas pelo uso e ocupação do ambiente, gerando assim impactos 

socioambientais de variadas proporções.  

As cartas geotécnicas podem ter diferentes significados dependendo do objetivo 

almejado. Dentre as várias possibilidades destacam-se os Mapas de Informação Básica 

e os chamados Mapas de Derivados.  

Os Mapas de Informação Básica referem-se às características do meio físico, coletadas 

in situ ou obtidos através de um Sistema de Informação Geográfica (SIG), como por 

exemplo, mapas geológicos, Modelos Digitais do Terreno (MDT), vegetação e o uso e 

ocupação do solo, mapa representando dados de ensaios geotécnicos, dados de 

pluviosidade, entre outros; os Mapas de Derivados, por sua vez, são mapas advindos da 

superposição dos mapas-base que objetiva interpretar dados integrados, como por 

exemplo, mapas de susceptibilidade ou mapas resultantes do simples tratamento de um 

mapa base (sem superposição de dados) como, por exemplo, o mapa de declividade, que 

é um tratamento do MDT. 

Todas estes diferentes instrumentos foram aplicados ao trecho da ferrovia em estudo. A 

partir de dados disponibilizados por diferentes órgãos e refinados pelos trabalhos de 

campo, foram gerados os mapas associados às litologias, pedologia, grau de 

fraturamento das rochas, atitude do acamamento das rochas, vegetação e uso e ocupação 

do solo e os mapas de susceptibilidade a eventos relacionados à queda de blocos e 

feições erosivas ao longo do trecho em estudo.  
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Para o estabelecimento do Perfil Geológico Básico do traçado da EFVM (Gomes, 

2014), foram utilizadas cartas geológicas disponíveis pelo Programa de Levantamentos 

Geológicos Básicos do Brasil, da CPRM (Tabela 3.5). O datum modificado de GCS 

South American para South American Datum 1969.  

No caso do mapa litológico, foi preciso fazer um refinamento bem mais detalhado com 

os dados de mapeamento de campo ao longo da via, pois os mapas-base 

disponibilizados pela CPRM estão nas escalas 1:100.000 e 1:1.000.000. Para a obtenção 

dos mapas de susceptibilidade a eventos de queda de blocos e erosão, efetuou-se o 

cruzamento dos dados dos mapas-base no software ArcGis 9.3. 

Tabela 3.5 – Detalhamento das cartas da CPRM utilizadas no trabalho 

Folha Nome Escala 

SE.24 Rio Doce 1:1.000.000

SF.24 Vitória 1:1.000.000 

SE.24-Y-C-I Itanhomi 1:100.000 

SE.24-Y-C-II Conselheiro Pena 1:100.000 

SE.24-Y-C-III São Gabriel da Palha 1:100.000 

SE.24-Y-A-IV Governador Valadares 1:100.000 

SE.23-Z-B-VI Marilac 1:100.000 

SE.23-Z-D-II Ipatinga 1:100.000 

SE.23-Z-D-III Dom Cavati 1:100.000 

SE.23-Z-D-IV Itabira 1:100.000 

SE.23-Z-D-V Coronel Fabriciano 1:100.000 

O processo consiste em sobrepor os mapas (litologia, grau de faturamento e atitude das 

camadas, pedologia, declividade, vegetação e o uso e ocupação de solo) por meio de 

formulações matemáticas via software específico, de modo a se obter valores que 

representam maior e menor susceptibilidade ao evento desejado. Com base no perfil 

geológico básico, foram estabelecidas áreas de influência geológica ao longo do traçado 

da ferrovia. Tais áreas de influência contemplam regiões que se estendem a 500 metros 

para cada lado a partir do eixo da ferrovia. 
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Esse procedimento tem o objetivo de estabelecer relações entre as condições geológicas 

e geotécnicas locais e os eventos geotécnicos evidenciados ao longo da ferrovia. Para o 

desenvolvimento e o geoprocessamento dos dados cartográficos em SIG, foi utilizado o 

software ArcGIS 9.3. Por outro lado, a obtenção das fotos aéreas foi feita por meio do 

software Google Earth Pro, que foram anexadas juntamente com as fotos de campo, às 

cartas dos respectivos pontos de análise. Essas cartas foram, então, impressas com uma 

ampliação de escala de 1: 1.000.000 para 1: 50.000, visando facilitar a compreensão e 

visualização dos pontos.  

  

Os trabalhos de setorização geológica, embasados em mapas já existentes, foram 

complementados com visitas de campo com o intuito de se proceder a um refinamento 

dos aspectos geológicos e geotécnicos detectados previamente. Nesse contexto, foram 

sistematizados os dados da geologia regional, bem como a descrição da geologia dos 

trabalhos de campo, sendo esses representados na forma de mapas que embasaram o 

processo de confecção dos mapas de susceptibilidade (Gomes, 2014). 

3.3 – MAPAS DE INFORMAÇÃO BÁSICA 

Os mapas de informação básica, ou seja, aqueles que representam as características do 

meio físico, utilizados para a obtenção dos mapas finais de susceptibilidade podem ser 

divididos em: Mapa de Litologias, Mapa Pedológico, Mapa de Vegetação 

Uso/Ocupação do Terreno, Mapa de Grau de Fraturamento e Mapa de Atitudes de 

Acamamento.  

3.3.1 – Mapa de Litologias 

Para compor o mapa temático de litologias, foram agrupados e refinados os dados do 

levantamento de campo com base nos mapas da CPRM, conforme discriminado na 

Tabela 3.5. De uma maneira geral, as litologias mais encontradas na faixa de domínio 

da ferrovia são: Gnaisses com intrusivas máficas; Granitos; Gnaisses; Gnaisses com 

intrusivas máficas; Rochas Metassedimentares com presença de intrusões graníticas; 

Xistos e Quartzitos; Sedimentos Inconsolidados e Xistos e Gnaisses.�
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Granitos são rochas ígneas de granulometria fina, média ou grossa, composta 

essencialmente por quartzo, além de mica e feldspato. Apresenta-se quase sempre sem 

estruturas internas, duro e altamente resistente, sendo, por estes atributos, comumente 

empregado em obras de construção civil. 

Os gnaisses são rochas resultantes dos processos metamórficos de alteração de 

sedimentos arcosianos ou de granitos. Sua composição é bastante variável, contendo 

mais de 20% de feldspato potássico, plagioclásio, quartzo e biotita, evidenciando, 

assim, uma natureza essencialmente quartzo-feldspática.  

Sua granulação situa-se frequentemente entre média e grossa; a estrutura é muito 

variável, desde maciça, granitoide e com foliação (dada pelo achatamento dos grãos) até 

bandada, com bandas geralmente milimétricas a centimétricas, alternadas com outras 

mais máficas, derivadas de processos de segregação metamórfica. Nesse contexto, há 

variações que fazem uso da nomenclatura gnaisse como: gnaisses com intrusivas 

máficas; granito gnaisses e xistos e gnaisses.  

Granitos Gnaisses são rochas mais resistentes, pois são compostas, quase em sua 

totalidade, por granitos, sendo essas rochas duras e resistentes compostas 

essencialmente por quartzo. No entanto, em zonas do maciço com maiores graus de 

metamorfismo, são referendadas apenas como gnaisses. Gnaisses com intrusivas 

máficas são rochas que apresentam em seus afloramentos intrusões de rochas composta 

de minerais máficos (escuros). A resistência dessa rocha seria a mesma de um maciço 

gnáissico puro se não fossem as intrusões, que colaboram para existência de zonas de 

fraqueza dentro do maciço. 

Os maciços compostos por xistos e gnaisses são os menos resistentes, pois a 

intercalação entre esses dois tipos rochosos é de ordem decamétrica. A composição dos 

xistos tende a tornar estas rochas pouco resistentes, pois apresentam grande quantidade 

de filossilicatos em sua composição, que são minerais facilmente deformáveis seja em 

estrutura, seja em composição química. Como o gnaisse, apresenta minerais do grupo 

das micas em sua composição, além de feldspatos altamente intemperizados. 
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As rochas metassedimentares são em geral, compostas por quartzitos, que são rochas 

metamórficas cujo componente principal é o quartzo (mais de 75% como ordem de 

grandeza). São, portanto rochas muito duras, porém, devido sua origem sedimentar aos 

eventos metamórficos que as formam, são estruturalmente tabulares, sendo altamente 

sujeitas a desplacamentos, pois embora apresentem alta resistência, apresentam baixa 

coesão devido aos alívios das intercamadas. 

Sedimentos inconsolidados são, a grosso modo, representados pelos taludes compostos 

por solo, sejam eles de origem aluvionar ou coluvionar. Todos os mapas obtidos estão 

apresentados no Anexo I desta dissertação.  

Figura 3.6 – Mapa Litológico do Trecho I (Km 0 – Km 192) da EFVM - Escala 

1:100.000 (Gomes, 2014) 

3.3.2 – Mapa Pedológico 

Na faixa de domínio estabelecida para a via, foram definidas sete classes pedológicas, 

sendo elas: Latossolos; Areias Quartzosas; Solos Aluviais; Podzol; Gleissolos; Solos 

Litólicos e Afloramentos de Rocha, sucintamente descritos a seguir. 
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Latossolos são solos minerais, não-hidromórficos, profundos (mais que 2m) e horizonte 

B espesso. A sílica (SiO2) e as bases trocáveis (em particular Ca, Mg K e) são 

removidas do sistema, levando ao enriquecimento do solo com óxidos de ferro e de 

alumínio que são agentes agregantes, dando à massa do solo aspecto maciço poroso. Por 

vezes, são classificados como solos de baixa susceptibilidade à erosão, devido ao seu 

comportamento laterítico, caracterizado pela quantidade considerável de argilominerais 

e óxidos de ferro e alumínio, disponíveis de forma que, ao serem liberados em 

processos físico-químicos, atuam como agentes cimentantes entre as partículas de solo. 

Contudo, quando esses solos apresentam teores elevados de areia, tendem a ser muito 

similares às Areias Quartzosas, sendo, assim, muito suscetíveis à erosão e necessitando, 

portanto, de adoção de técnicas de estabilização apropriadas. 

Os gleissolos encontram-se periódica ou permanentemente saturados. Caracterizam-se, 

assim, pela forte gleização, em decorrência do regime de umidade redutor, virtualmente 

livre de oxigênio dissolvido, em razão da saturação durante todo o ano ou, pelo menos, 

por um longo período, associado à demanda de oxigênio pela atividade biológica. 

Solos Podzólicos ou Espodossolos são solos de textura predominantemente arenosa, 

podendo apresentar textura média e raramente argilosa (tendente para média ou siltosa) 

no horizonte B. Variam de pouco até muito profundos, com presença de um horizonte E 

altamente friável. 

Os solos litólicos são muito pouco desenvolvidos, rasos, não hidromórficos (sem a 

presença de água), apresentando horizonte A diretamente sobre a rocha ou horizonte C 

de pequena espessura. São normalmente pedregosos e/ou rochosos, moderadamente a 

excessivamente drenados com horizonte A pouco espesso, cascalhento, de textura 

predominantemente média, podendo também ocorrer solos de textura arenosa, siltosa ou 

argilosa. 

Solos Aluviais são aqueles derivados de sedimentos aluviais com horizonte A assente 

sobre horizonte C, constituído de camadas estratificadas. São solos pouco evoluídos, 

desenvolvidos de camadas de sedimentos aluviais recentes sem relações pedogenéticas 

entre os extratos. Em geral, as camadas apresentam espessura e granulometria bastante 
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diversificadas, tanto no sentido vertical quanto horizontal dos perfis de solo, devido à 

heterogeneidade de deposição do material originário. Todavia, esta condição tende a ser 

pouco explícita, sobretudo quando as camadas são muito espessas. 

As Areias Quartzosas, em geral, são constituídas por materiais originados de depósitos 

arenosos, apresentando textura de areia ao longo de, pelo menos, perfis de 2 m de 

profundidade. Esses solos são constituídos essencialmente por grãos de quartzo, sendo, 

por conseguinte, praticamente destituídos de minerais primários pouco resistentes ao 

intemperismo. 

Afloramentos de rochas são exposições de maciços rochosos presentes em taludes da 

via, nos quais não há eventos erosivos por se tratar de material consolidado. 

Para a confecção do mapa pedológico do domínio da via, foi utilizado o mapa 

pedológico do Brasil disponibilizado no site da Embrapa, na escala 1:5. 000.000, que foi 

refinado com base nas observações dessa natureza obtidas nas inspeções de campo 

(Figura 3.7).  

Todos os mapas pedológicos obtidos estão apresentados no Anexo I desta dissertação.  

.

Figura 3.7 – Mapa Pedológico do Trecho I da EFVM - Escala 1:100.000 (Gomes, 2014) 
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3.3.3 – Mapa de Vegetação e de Uso/Ocupação do Terreno 

A presença de cobertura vegetal tende a interferir nas condições gerais de estabilização 

de um dado talude, particularmente nas zonas de materiais inconsolidados, seja por 

restringir a infiltração de água, seja pela ação de reforço propiciada pelas raízes. 

Por outro lado, a forma de ocupação do terreno constitui outro fator de grande 

relevância para se avaliar o grau de susceptibilidade de um dado talude a processos 

gerais de instabilização. Assim, procedeu-se a uma compartimentação do domínio em 

termos da sua ocupação antrópica (áreas urbanas, presença de obras civis como pontes e 

viadutos, etc).   

Estas informações foram caracterizadas por meio de fotos aéreas obtidas pelo software 

Google Earth Pro e a partir de dados de campo, na escala de 1:100.000 (Figura 3.8). 

Dentro das especificidades apresentadas pela ferrovia, foram estabelecidas 5 

classificações buscando caracterizar as características de Vegetação e Uso/Ocupação do 

Solo, sendo elas as seguintes:  

• Áreas de Solo exposto: representa as áreas que não apresentam estrutura de 

cobertura, seja natural ou resultante de ação antrópica;  

• Áreas de Vegetação de Grande Porte e Densa, Áreas de Vegetação de Grande 

Porte e Esparsa, Áreas de Vegetação Rasteira (neste caso, compreendendo 

regiões de pastagens e de plantações), definidas em função da natureza e da 

distribuição superficial da cobertura vegetal; 

Área Urbana/Obras Civis: faixas de domínio da via, inseridas em núcleos urbanos ou 

objeto de obras civis de grande porte. 

A Figura 3.8 apresenta um dos mapas obtidos (relativo ao Trecho I da divisão da linha 

tronco da EFVM). Todos os mapas de vegetação e do uso e ocupação do terreno, 

obtidos neste trabalho, estão apresentados no Anexo I desta dissertação.  
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Figura 3.8 – Mapa de Vegetação e de Uso/Ocupação do Terreno do Trecho I (Km 0 – 

Km 192) da EFVM - Escala 1:100.000 (Gomes, 2014) 

3.3.4 – Mapa dos Graus de Fraturamento de Maciços Rochosos 

Este mapa básico (Figura 3.9) torna-se relevante para as análises temáticas relativas às 

instabilidades de taludes por queda de blocos.  

Figura 3.9 – Mapa de Graus de Fraturamento do Trecho I da EFVM - Escala 1:100.000 

(Gomes, 2014) 



39 

Esta feição reflete as condições de faturamento de um talude em maciço rochoso, sendo 

classificadas nos seguintes tipos: Múltiplas Fraturas Abertas, Múltiplas Fraturas 

Fechadas, Feições de Esfoliação, Poucas Fraturas. Os taludes de solo foram inseridos 

dentro do tipo Feições de Solo. Todos os mapas de graus de fraturamento estão 

apresentados no Anexo I desta dissertação. 

Taludes com múltiplas fraturas são aqueles que apresentam mais de 11 famílias de 

fraturas por metro na face do talude; no entanto, essas fraturas podem significar uma 

situação mais ou menos crítica de acordo com sua condição de estar aberta ou fechada. 

Quando aberta, a percolação de água tende a ser maior ao longo das descontinuidades, 

comprometendo em maior grau a estabilização do maciço rochoso, em relação à 

ocorrência de fraturas fechadas.  

As feições de esfoliação são caracterizadas nos granitoides e, em geral, apresentam-se 

como descontinuidades fechadas levando sua criticidade a ser mais dependente das 

atitudes das descontinuidades presentes em relação ao traçado da via. 

Os taludes com poucas fraturas são aqueles em que se caracterizam por apresentar 

menos que 5 fraturas por metro na face do talude, e nos taludes em que as fraturas 

tendem a ser preferencialmente sub-horizontais. 

3.3.5 – Mapa de Atitudes de Acamamento 

A atitude das feições geológicas locais influencia sobremaneira a incidência de 

processos de instabilização nos taludes, particularmente em termos de mecanismo 

deflagrador nos trechos de taludes rochosos, refletindo na susceptibilidade de queda de 

blocos. Para fins de avaliação geotécnica destes taludes da via, torna-se imprescindível, 

portanto, aferir as condições das atitudes das feições geológicas mais relevantes do 

maciço: Favoráveis (feições mergulhando em sentido contrário à via), Intermediárias

(sentidos oblíquos) ou Desfavoráveis (feições mergulhando no sentido da via). Um 

exemplo do mapa de atitudes de acamamento é apresentado na Figura 3.10 (todos os 

mapas obtidos estão apresentados no Anexo I desta dissertação).  
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Figura 3.10 – Mapa das Atitudes de Acamamento do Trecho I (Km 0 – Km 192) da 

EFVM - Escala 1:100.000 (Gomes, 2014) 

No tópico seguinte, são descritos os chamados mapas derivados, que são obtidos pela 

junção dos dados físicos coligidos ao longo da área de influência da ferrovia. 

3.4 – MAPAS DERIVADOS 

Dados derivados são aqueles resultantes da compilação dos dados físicos presentes 

numa determinada área tratando-se, em muitos casos, de dados interpretativos. Por 

exemplo, os dados relativos às informações sobre a geomorfologia de um terreno 

constituem uma imagem raster (que representa uma superfície por meio de malhas 

regulares ou grades de células) que traduz o Modelo Digital do Terreno (MDT). A 

imagem nada mais é que um conjunto de curvas de nível em planta. Porém, com a 

manipulação dessa imagem é possível extrair dados como declividades, elevações, 

vertentes, bacias hidrográficas, sistemas de drenagem, entre outros, sendo todos eles 

denominados de mapas derivados. 

3.4.1 – Mapa de Declividades 

Nesse trabalho, foram usadas as imagens raster SE-24-Y-C, SE-24-Y-D e SE-24-V-B, 

disponibilizadas pela EMBRAPA (escala 1:250.000) com o objetivo de extrair o mapa 
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de declividades da faixa de domínio da via. Foram agrupados como conjuntos nos 

seguintes intervalos: 0º – 5º, 5º – 15º, 15º – 30º, 30º – 45º, 45º – 90º (Figura 3.11). 

Figura 3.11 – Mapa de Declividades do Trecho I - Km 0 – Km 192 - Escala 1:100.000 

(Gomes, 2014) 

Neste trecho, por exemplo, as declividades predominantes são de relevo suave, em torno 

de até 30° (cerca de 70% da área). Estes mapas estão apresentados no Anexo II desta 

dissertação.  

3.4.2 – Mapas de Susceptibilidades 

A partir dos mapas de litologia, pedologia, vegetação e uso/ocupação do terreno, grau 

de fraturamento das rochas, atitude do acamamento das rochas e declividades, foram 

gerados mapas de susceptibilidade à queda de blocos e de susceptibilidade à erosão para 

os taludes da EFVM, pois tais eventos geotécnicos se apresentaram com maior 

recorrência ao longo da via. 

Para se avaliar a susceptibilidade da via a queda de blocos e à erosão, os dados dos 

mapas disponíveis foram articulados por meio do software ArcGis 9.3, por meio da 

associação de fatores de ponderação aos elementos do meio físico diretamente 

relacionados aos processos potenciais de instabilização da área estudada, utilizando o 

conhecimento da via obtido a partir das vistorias de campo como balizador de todo o 

processo.  
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Para avaliar a susceptibilidade da via à queda de blocos e à erosão, existem vários 

métodos que, em sua maior parte, são embasados na determinação dos fatores que 

influenciam no surgimento dos movimentos de massa. No geral, esses fatores 

combinados resultam na susceptibilidade do talude a determinado evento e estes 

resultados são expressos por meio dos chamados mapas de susceptibilidade. Dos 

diversos métodos que existem, destacam-se:  

• Métodos Determinísticos são baseados em métodos de equilíbrio limite ou 

métodos numéricos;  

• Métodos Probabilísticos que fundamentam-se em métodos estáticos e em 

análises de frequência dos deslizamentos;  

• Métodos Geomorfológicos são métodos diretos baseados na determinação das 

condições de instabilidade da área por meio de análise geomorfológica e 

zoneamento;  

• Método Heurístico é baseado no conhecimento a priori dos fatores que 

produzem instabilidades na área estudada, categorizando e ponderando estes 

fatores segundo a influência de cada um deles na deflagração dos eventos, com 

base na experiência do pesquisador. Esse método juntamente com métodos 

probabilísticos foram os norteadores para o projeto. 

Durante os trabalhos do campo, além da coleta de dados das características físicas dos 

taludes, foram registradas aquelas que apresentavam maior influência no 

desencadeamento dos eventos de queda de blocos e erosão, considerados os seguintes 

parâmetros: grau de fraturamento, litologia e atitude do acamamento para o caso de 

queda de blocos e pedologia, vegetação/uso e ocupação do solo e declividade, para a 

susceptibilidade aos processos erosivos. 

Para tanto, foram ponderadas todas as características de cada parâmetro, sendo 

atribuídos pesos para cada um deles, sendo a susceptibilidade definida pela relação: 

Susceptibilidade = Peso * Atributo 
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Constatou-se que, nos estudos de cruzamento de dados para a obtenção dos mapas de 

susceptibilidade, que os fatores litologia e pedologia apresentavam maior relevância, 

sendo os fatores grau de faturamento e litologia os fatores determinantes nos 

cruzamentos para susceptibilidade à queda de blocos e aos processos erosivos, 

respectivamente.  

• Mapa de Susceptibilidade à Queda de Blocos 

No processo associado à queda de blocos, foram considerados os aspectos relativos à 

litologia, ao grau de fraturamento e à atitude do mergulho das camadas rochosas. A 

articulação dos mapas foi feita com base em valores atribuídos para cada uma destas 

características nos respectivos mapas-base, usando-se o software ArcGis9.3. 

A ponderação dos fatores em cada processo analisado foi embasado em dois pontos 

principais, sendo eles as características físicas de cada classe de litologia e a ocorrência 

de eventos geotécnicos, constatando-se uma correlação direta na ponderação relativa à 

litologia e à atitude do acamamento. Além disso, o parâmetro grau de faturamento foi 

determinante em todo o processo, como será abordado a seguir. 

Quando analisada a frequência de eventos do tipo queda de blocos, verifica-se que a 

maior incidência ocorreu na classe Gnaisses com intrusivas máficas (cerca de 40% do 

total de eventos registrados) e em Gnaisses e em Xistos e Gnaisses, com cerca de 30 e 

25% do total, respectivamente (Figura 3.12). Estes resultados decorrem da conjugação 

de feições do tipo ‘múltiplas fraturas abertas’ (seguidas por ‘múltiplas fraturas 

fechadas’) e acamamento desfavorável.  

Figura 3.12 – Frequência de Eventos de Queda de Blocos versus litologias da EFVM 

(Gomes, 2014) 
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Os fatores de ponderação foram atribuídos a cada classe descrita na seção de Mapas de 

informação básica, no item Mapas de Litologias, com base nas características do 

material, frequência de eventos catalogados e porcentagem de área correspondente à 

área total analisada.  

O Grau de Fraturamento foi utilizado como valor determinante do processo (como 

parâmetro multiplicador dos demais) porque constitui o agente desencadeador da 

maioria dos processos observados no campo. 

A Figura 3.13 apresenta um exemplo de Mapa de Susceptibilidade à Queda de Blocos, 

obtido para o Trecho I da linha tronco da EFVM, com base na proposição de três níveis 

de susceptibilidade: Elevada, Média e Baixa.  

Figura 3.13 – Mapa de Susceptibilidade à Queda de Blocos - Trecho I da EFVM 

(Gomes, 2014) 

As Figuras 3.14 e 3.15 apresentam exemplos da aplicação destas análises para 

diferentes taludes do trecho estudado. Todos os mapas são apresentados no Anexo III

desta dissertação. 
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Figura 3.14 – Susceptibilidade à queda de blocos para o Talude 004+216 e 005+100 
(Gomes, 2014)  

Figura 3.15 – Susceptibilidade à queda de blocos para o Talude 144+000 e 133+000 
(Gomes, 2014) 

No primeiro caso, trata-se de um talude com elevada susceptibilidade à queda de blocos 

(seguido por um talude em solo, sem qualquer vinculação a este processo); no segundo 

caso, tratam-se de dois taludes com susceptibilidades média a elevada, condicionadas 

pelo grau de fraturamento e pela atitude das camadas locais. 
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• Mapa de Susceptibilidade aos Processos de Erosão 

Na aferição dos processos associados à erosão, foram considerados os aspectos relativos 

à pedologia, à vegetação e ao padrão de uso e ocupação do terreno, além das 

declividades do terreno. Com base no mesmo processo de articulação dos mapas 

descrito previamente, foram gerados os correspondentes mapas tipo raster e atribuídos 

fatores de ponderação para as características consideradas. 

Os fatores de ponderação foram estabelecidos com base em características geológicas-

geotécnicas dos taludes, com base nas características mais ou menos propensas às 

feições erosivas. Outro critério utilizado no aprimoramento das ponderações foi a 

confirmação destas feições em campo, a partir das inspeções técnicas realizadas. 

Quando se confronta a frequência de eventos erosivos com os padrões pedológicos da 

área de domínio da EFVM (Figura 3.16), destaca-se a predominância de eventos 

erosivos em materiais classificados pedologicamente como latossolos (cerca de 59% do 

total dos eventos). Em princípio, estes solos não seriam muito propícios aos efeitos 

erosivos mas, devido à presença de elevados teores de areia, tendem a se comportar 

como areias quartzosas, sendo, então, muito suscetíveis à erosão. 

Figura 3.16 – Frequência de Eventos Erosivos versus pedologia da EFVM  
(Gomes, 2014) 

Por outro lado, quando se confronta a frequência de eventos erosivos com os padrões de 

Vegetação e o Uso/Ocupação do terreno da área de domínio da EFVM (Figura 3.17), 

verifica-se que a condição mais crítica ocorre para as áreas com Vegetação Rasteira 

(aproximadamente 40% da área total) e não de solo exposto (apenas 7% da área total). 
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Figura 3.17 – Frequência de Eventos Erosivos versus vegetação / ocupação do solo 
(Gomes, 2014) 

A declividade foi o fator que menos influenciou nos resultados gerais (Figura 3.18), 

visto que não se verificou uma variação muito ampla de seus valores ao longo de toda 

via, e que os valores desta grandeza permanecem predominantemente em faixas 

inferiores a 30° (aproximadamente 65% da área total).  

Figura 3.18 – Frequência de Eventos Erosivos versus declividades do terreno  
(Gomes, 2014)   

A Figura 3.19 apresenta um exemplo de Mapa de Susceptibilidade à Queda de Blocos, 

obtido para o Trecho I da linha tronco da EFVM, obtidos a partir da articulação dos 

mapas de pedologia, vegetação/uso e ocupação do terreno e declividade usando-se o 

software ArcGis9.3. 

As Figuras 3.20 e 3.21 apresentam exemplos da aplicação destas análises para 

diferentes taludes do trecho estudado, mostrando sinais de feições erosivas mais ou 

menos intensas, em função da combinação mais ou menos crítica dos fatores 

mencionados previamente. Todos os mapas correspondentes são apresentados no Anexo 

III desta dissertação. 
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Figura 3.19 – Mapa de Susceptibilidade à Erosão (Trecho Km0 – Km 192)  
(Gomes, 2014) 

Figura 3.20 – Susceptibilidade à erosão para o Talude 004+216 e 004+700  
(Gomes, 2014) 

No caso da Figura 3.20, ao talude inicial em maciço rochoso (sem possibilidade do 

evento estudado), segue um talude em solo com relevância média aos processos 

erosivos. Na Figura 3.21, são apresentados os casos de dois taludes apresentando 

susceptibilidades médias a elevadas relativamente aos processos erosivos. 
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Figura 3.21 – Susceptibilidade à erosão para o Talude 094+330 e 080+980  
(Gomes, 2014) 

3.5 – MAPA DOS EVENTOS DE INSTABILIZAÇÃO DA EFVM 

Os resultados dos mapas de susceptibilidade obtidos, pela conjugação ponderada dos 

aspectos discutidos previamente, foram, então, correlacionados com as evidências de 

campo, em termos das feições geotécnicas associadas aos mecanismos de quedas de 

blocos e processos erosivos, conforme mostrado nas Figuras 3.22 e 3.23, 

respectivamente. Nestes gráficos, as regiões críticas, relativas aos dois mecanismos 

mais comuns de instabilização detectados ao longo da linha tronco da EFVM, estão 

representadas na parte superior; os eventos catalogados pelas inspeções de campo são 

indicados no gráfico intermediário e a conjugação dos resultados dos mapas e de campo 

são dados no gráfico inferior (reproduzidos, em escala maior, no Anexo IV deste 

documento). 

Os resultados conjugados (gráficos inferiores das Figuras 3.22 e 3.23) demonstram uma 

concordância bastante significativa. Por outro lado, há eventos de campo de natureza 

isolada, que tendem a não ser previsíveis no contexto de uma avaliação global (mapas 

de susceptibilidade) estabelecidos para um dado domínio geológico-geotécnico. Em 

outras palavras, os mapas traduzem o potencial de instabilização de domínios 

geotécnicos definidos para a via, ao passo que, especificidades geotécnicas existentes no 

âmbito de um dado domínio maior, por exemplo, podem ser decisivos para a ocorrência 

de eventos isolados, passíveis de caracterização, portanto, somente em campo. 
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Figura 3.22 – Correlação de resultados para processos de quedas de blocos entre mapas de susceptibilidade e inspeções técnicas de campo 
(Gomes, 2014) 
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F
igura 3.23 – C

orrelação de resultados para processos erosivos entre m
apas de susceptibilidade e inspeções técnicas de cam

po (G
om

es, 2014) 
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As regiões que apresentaram alta susceptibilidade aos processos erosivos, em sua maior 

parte, estão situadas em áreas com vegetação rasteira e solo exposto, destacando-se 

ainda nesse contexto as classes pedológicas de latossolo e podzólico, devido às 

características de que as declividades desses locais estão, em maior proporção, dentro 

do intervalo de 0 a 30°, com raras exceções de declividades superiores a 30°. 

Aproximadamente 21% do traçado da linha tronco da EFVM encontra-se em áreas 

apresentando uma elevada susceptibilidade a processos erosivos. Por outro lado, cerca 

de 10% do traçado da via está inserido em áreas com elevada susceptibilidade à queda 

de blocos.  

A inclusão de eventos isolados e os estudos de campo conduziram a um maior 

refinamento dos mapas de susceptibilidade. Este refinamento deve ser implementado 

periodicamente, pois os mapas de susceptibilidade são essencialmente, uma vez que as 

condições atuais podem ser alteradas ao longo do tempo, seja pela execução de obras de 

estabilização, seja por  futuros processos de movimentação de massa. Tome-se, por 

exemplo, as condições distintas do talude situado no Km 492+600 da via, em  julho de 

2012, indicando à época, um grande potencial aos processos erosivos (Figura 3.24a); em 

dezembro de 2013, a presença de cobertura vegetal atua como elemento de proteção 

superficial, reduzindo a condição geral do talude de elevada para média susceptibilidade 

à erosão (Figura 3.24b). Modificações desta natureza no contexto geotécnico de taludes 

ao longo de obras lineares tendem a ser correntes, devido às atividades de 

retaludamento, plantio e implantação de obras de drenagem de pequeno porte. 

Figura 3.24 – Talude do Km 492+600: variações na condição de susceptibilidade aos 
processos erosivos (a) elevadas: julho de 2012; (b) médias: dezembro de 2013 

A B



53 

Na compilação final dos resultados, pelo caráter específico destes eventos, foram 

incorporados dois mecanismos adicionais ao estudo geotécnico da via: movimentos de 

massa de grande porte e corridas de massa. Os primeiros estão intrinsecamente 

associados às áreas dos grandes aterros ao longo do traçado da via, muitas vezes em 

franco processo de ruptura (Figuras 3.25 e 3.26), não sendo, entretanto, compatíveis em 

termos dos taludes naturais. Estes mecanismos são designados nos mapas como 

instabilizações de aterros.  

Figura 3.25 – Instabilização de aterro (Km 472+642)

Figura 3.26 – Instabilização de aterro (Km 517+506)
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Os eventos classificados como corridas de massa são muito particulares e condicionados 

por precipitações de grande magnitude local. Estes mecanismos de instabilização 

tendem a ocorrer tipicamente em taludes caracterizados por maciços mistos de rocha na 

base com cobertura pouco espessa de solo superficial (Figura 3.27). Sob precipitações 

elevadas,  estas coberturas de solos pouco coesivos e saturados tendem a fluir sob a 

forma de massas viscosas em direção à via, incorporando a própria vegetação e, 

eventualmente, blocos de rocha. O mapa geral dos eventos (Figura 3.28) consta do 

Anexo V deste documento. 

Figura 3.27 – Talude típico associado a corridas de massa (Km 200+500) 

Figura 3.28 – Mapa dos Eventos de Instabilização ao longo da linha tronco da EFVM 

(Gomes, 2014) 



55 

CAPÍTULO 4 

MODELOS DE MATRIZES DE PERIGO APLICADOS À LINHA 

TRONCO DA EFVM 

4.1 – INTRODUÇÃO 

A etapa preliminar das análises de riscos geológico-geotécnicos associados aos taludes 

da linha tronco da EFVM compreendeu a vistoria técnica completa da via permanente, 

sendo caracterizados e cadastrados, de uma forma uniforme e sistematizada, elementos 

inerentes à natureza, geometria, situação atual e aos condicionantes geológicos e 

geotécnicos de cada talude da via. 

Nas inspeções, os dados foram lançados em planilhas específicas, visando estabelecer 

um espaço amostral consistente de todas as áreas analisadas, capaz de subsidiar as 

análises posteriores de sistematização dos registros e avaliação dos riscos associados a 

cada talude. Nesta fase, a proposição preliminar do estado de risco geotécnico do talude, 

embora viável, tende a ser pouco determinante, devido às dificuldades de se estabelecer 

de forma tão direta uma abordagem sistêmica e integrada de todos os fatores 

potencialmente influenciantes na propagação de um dado mecanismo de ruptura. 

Os dados das vistorias de campo foram sistematizados em termos de padrão (perfil) do 

talude, geometria (alturas e declividades), feições da drenagem, escala (evento de porte 

generalizado, localizado ou ocasional) e mecanismos de instabilização 

(escorregamentos rotacionais, escorregamentos translacionais, queda de blocos, 

tombamento, corridas de massa, erosões, carreamento de finos). Com base na integração 

destes dados, foram formulados modelos de comportamento geotécnico dos taludes, 

traduzidos em matrizes de eventos perigosos. A associação destes modelos com a 

vulnerabilidade da via permitirá estabelecer a caracterização do risco (baixo, médio, alto 

e muito alto) dos taludes e a consequente hierarquização deste zoneamento ao longo de 

toda a linha tronco da EFVM. A Figura 4.1 apresenta, como exemplo, os pontos 

vistoriados nestas análises para o trecho inicial da via, do km 0 ao km 164 + 700. 



56 

Figura 4.1 – Cadastro de Taludes no Trecho Inicial da Ferrovia (km 0 ao km 164 + 700) 

Com base no cadastro geral dos taludes vistoriados, foram estabelecidos modelos de 

comportamentos geotécnicos distintos, associados a diferentes mecanismos de ruptura 

(definidos em termos de ‘escorregamento translacional’, ‘erosões generalizadas’ ou 

‘erosões ocasionais’, por exemplo, para taludes em solos ou saprolitos). Para cada 

modelo, foi gerada uma matriz de perigo geotécnico traduzindo a conformidade do 

processo com a realidade de campo.  

O passo seguinte consiste em correlacionar estas matrizes com a vulnerabilidade da via, 

definindo-se, assim, as chamadas matrizes de risco. Finalmente, a análise quantitativa 

final requer a introdução de fatores de ponderação para classificar e hierarquizar os 

taludes ao longo da linha tronco da EFVM. 

4.2 – PLANILHA DOS DADOS DE CAMPO 

A planilha de dados coletados nas vistorias de campo foi subdividida em três conjuntos 

de parâmetros: dados do meio físico local, domínio de influência do talude em relação à 

via e caracterização da criticidade da via permanente em termos de acesso, logística de 

apoio e infraestrutura local. 
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A premissa geral consistiu no cômputo geral destas informações de forma rápida e 

sistematizada; neste propósito, cada conjunto de fatores analisados foi previamente 

subdividido em opções distintas para marcação individual específica. A Tabela 4.1 

apresenta a planilha utilizada para a caracterização dos parâmetros físicos associados ao 

talude analisado, comportando sete fatores de análise: 

Tabela 4.1 – Parâmetros físicos para a caracterização dos taludes 

• Atividade Recente (AR): caracterização do diagnóstico do talude em termos de 

atividades geológico-geotécnicas recentes (variáveis de um estado ativo recente 

que resultou na paralisação da via até um estado atual francamente inativo); 

• Perfil Geológico-Geotécnico (GG): caracterização prévia dos condicionantes 

geológicos e geotécnicos do talude, em escala global, comportando variantes 

desde um padrão crítico até um padrão irrelevante, nos termos gerais indicados 

na Tabela 4.2, distintos para maciços em solos ou em rochas. 
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Tabela 4.2 – Fatores de ponderação para o perfil geológico-geotécnico do talude 

• Altura do Talude (HT): fator de caracterização da geometria dos taludes, 

definido com base em valores limites de alturas de 3m, 6m e 10m; 

• Inclinação do Talude (IT): também fator de caracterização da geometria dos 

taludes, definido com base em ângulos limites de 30°, 45° e 60°; 

• Presença de Água (AG): fator de influência caracterizado em termos de fluxo 

contínuo, fluxo localizado, zonas de umidade ou inexistente; 

• Drenagem Superficial (DR): natureza e condições locais do padrão de drenagem 

superficial, compreendendo a existência ou não de diferentes sistemas de 

controle do escoamento das águas superficiais ao longo da face do talude; 

• Cobertura Vegetal (CV): presença ou não de cobertura vegetal e sua distribuição 

ao longo da face do talude analisado. 

A Tabela 4.3 apresenta a planilha utilizada para a caracterização dos fatores de 

ponderação aplicados na aferição do domínio de influência do talude em termos dos 

impactos decorrentes de um eventual mecanismo de instabilização. Esta influência foi 

analisada em termos dos seguintes fatores de análise: 

• Distância do Talude em relação à Via (Did): fator de caracterização do domínio 

de influência do talude, definido com base nas distâncias à via de 3m, 6m e 10m; 
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• Extensão do Talude em relação à Via (Dic): fator de caracterização do domínio 

de influência do talude, definido com base nas extensões (comprimentos) ao 

longo da via de 3m, 6m e 10m; 

• Obras de Estabilização / Contenção (EC): fator de minimização e/ou controle 

dos efeitos da influência do talude no domínio da via pela implantação ou não de 

obras geotécnicas de estabilização do talude (retaludamento, drenagem 

superficial e/ou subterrânea, cobertura vegetal); 

• Condição Geral do Pavimento Ferroviário (PF): fator de ampliação/redução dos 

efeitos da influência do talude no domínio da via pela condição geotécnica local 

da via permanente (presença e magnitude das deformações do trecho da via). 

Tabela 4.3 – Fatores de ponderação para domínio de influência do talude 

A padronização da distância à via foi feita com base na existência maior ou menor de 

uma área de amortecimento entre o talude e o início do lastro, observando-se ainda a 

possibilidade e a capacidade de contenção de material movimentado.  

Adicionalmente, as obras de estabilização já executadas foram incorporadas nas 

análises, pela sua natureza francamente favorável à correção dos problemas detectados. 

Neste escopo, avaliou-se a presença ou não de obras de estabilização dos taludes, a 

natureza e a eficiência das mesmas e critérios de manutenção periódica. Em termos 

destas obras, foram consideradas obras de retaludamento, obras de drenagem superficial 

(DR) e de cobertura vegetal (CV) e ainda obras de contenção propriamente ditas. 
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O acesso com equipamentos de terraplenagem foi considerado como fator integrante do 

risco para um dado evento, em função do período de tempo para mobilização e 

deslocamento (logística) da equipe de manutenção até o local. A existência de acessos 

livres em ambos os lados da via, em apenas um ou em nenhum exerce grande influência 

nas análises, pois determina se a via precisará ou não ser interditada e por quanto tempo.  

Neste caso, os índices foram estabelecidos na forma de ‘classes’ (I, II ou III), conforme 

apresentado na Tabela 4.4, nos seguintes termos: 

• Classes da Via Permanente: definidas como Classes I, II e III, em função das 

condições críticas, razoáveis ou favoráveis do trecho viário local, 

respectivamente, em termos de acesso, logística e infraestrutura disponível para 

atuação no talude analisado, visando a superação na área de eventuais problemas 

associados a processos de instabilização. 

Tabela 4.4 – Fatores de ponderação para caracterização da criticidade da via 

Esta etapa constituiu a fase inicial da abordagem indutiva (Santos, 2007), visando a 

sistematização de informações básicas que possibilitam a implementação de modelos de 

análise de risco no contexto de uma obra linear de grandes dimensões, como é o caso da 

linha tronco da EFVM. Com base no acervo de informações obtidas em campo, foram 

propostos, então, os modelos (matrizes de perigo) descritos a seguir. 

Uma etapa posterior destas análises consiste em estabelecer índices de ponderação 

relativa para cada uma das variáveis intervenientes num dado processo de instabilização 

de um talude da linha tronco da EFVM, permitindo, assim, a aferição quantitativa do 

risco associado a cada um deles e, consequentemente, a formulação clara de uma 

hierarquia dos riscos e as prioridades de intervenção por parte da equipe técnica de 

manutenção da ferrovia. 
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4.3 – MATRIZES DE PERIGO APLICADAS AOS TALUDES DA EFVM 

4.3.1 – Premissas Gerais para a Proposição dos Modelos 

Em se tratando de uma obra linear de grande extensão (aproximadamente 550 

quilômetros), que avança sobre terrenos com diversas condições geológicas, geotécnicas 

e climáticas, e levando-se em conta que a metodologia proposta possa ser um 

instrumento prático para as equipes técnicas de manutenção em campo, foram adotadas 

as seguintes premissas básicas no âmbito destes estudos: 

• Criação de modelos de fácil entendimento, para serem facilmente aplicados 

pelas equipes técnicas de manutenção da ferrovia ao longo de todo o traçado da 

via permanente e em diferentes épocas do ano e para diferentes períodos de 

análise e/ou monitoramento; 

• Procedimentos de fácil repetição em campo (modelos em macroescala) e de 

fácil e rápida aquisição dos dados de entrada; 

• Limitação dos modelos a setores de compartimentação da via, tipicamente 

associados a movimentos de massa ou processos correlatos específicos de tais 

setores; 

• Separação dos modelos aplicados a maciços de solos e/ou saprolitos e aos 

maciços rochosos; 

• Consideração de um número reduzido de fatores de análise para a elaboração 

dos modelos, visando uma abordagem que, embora sintética, seja consistente e 

representativa do comportamento geotécnico dos taludes da via em campo; 

•  Elaboração de uma metodologia que seja passível de correções / adaptações ou 

mesmo alterações de forma contínua pelas próprias equipes técnicas de campo, 

garantindo uma sistemática de abordagem essencialmente dinâmica ao processo 

de monitoramento dos taludes da via. 
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4.3.2 – Modelos de Matrizes de Perigo para Maciços em Solo ou Saprolitos 

Nos taludes em solos/saprolitos, localizados ao longo da linha tronco da EFVM, foram 

estabelecidos modelos de comportamento geotécnico induzidos pelos mecanismos de 

ruptura definidos por ‘escorregamento rotacional’, ‘escorregamento translacional’, 

‘erosões intensas’, ‘erosões e escorregamentos limitados’ e ‘rastejos’. Todos os taludes 

investigados, ao longo da linha tronco da EFVM estão apresentados no Anexo VI deste 

trabalho. 

Um primeiro modelo (Figura 4.2) está relacionado a taludes homogêneos de corte com a 

face totalmente exposta ou com cobertura por vegetação rasteira.  A natureza 

francamente coesiva do material garante a estabilidade, mesmo no caso de taludes 

subverticais e de grande altura (a altura é pouco determinante, assim com o padrão de 

drenagem, inexistindo quaisquer dispositivos de controle na quase totalidade dos taludes 

analisados).  

Figura 4.2 – Modelo I: Taludes em solo / saprolito 

O resultado implica a ocorrência de feições de natureza isolada, por meio de erosões 

localizadas e pouco profundas (Figura 4.3), entendida, para fins da avaliação do perigo 

geotécnico, como o ‘mecanismo de ruptura’ potencial do talude analisado. As Figuras 

4.4 e 4.5 mostram exemplos de taludes da EFVM associados a este modelo. 
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Figura 4.3 – Interfaces lógicas do Modelo I para taludes em solo / saprolito 

Figura 4.4 – Exemplo de talude relativo ao Modelo I - EFVM (Talude Km 079+069) 

Figura 4.5 – Exemplo de talude relativo ao Modelo I - EFVM (Talude Km 028+200) 
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Um segundo modelo (Figura 4.6) está relacionado a taludes naturais de perfil bilinear, 

com forte inflexão da declividade na direção da face do talude. O mecanismo de 

instabilização é traduzido por escorregamentos translacionais ao longo da face íngreme 

do talude (aspecto determinante), mesmo para taludes com alturas limitadas (aspecto 

pouco determinante). O livre escoamento superficial das águas pluviais propicia fluxos 

que impõem erosões generalizadas, que descalçam a face e comprometem a estabilidade 

superficial do talude.  

Figura 4.6 – Modelo II: Taludes em solo / saprolito

A Figura 4.7 apresenta o fluxograma lógico adotado para o Modelo II aplicado aos 

taludes da linha tronco da EFVM.  As Figuras 4.8 e 4.9 apresentam exemplos típicos de 

taludes da EFVM inseridos neste modelo de comportamento geotécnico.  

Figura 4.7 – Interfaces lógicas do Modelo I para taludes em solo / saprolito 
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Figura 4.8 – Exemplo de talude relativo ao Modelo II - EFVM (Talude Km 021+500) 

Figura 4.9 – Exemplo de talude relativo ao Modelo II - EFVM (Talude Km 100+800) 

Um terceiro modelo (Figura 4.10) está relacionado a taludes de corte ou naturais de 

perfil convexo, que propicia fluxos concentrados das águas pluviais, induzindo grandes 

feições erosivas que se estendem em zonas localizadas ao longo de toda a face do 

talude. Os taludes apresentam-se íngremes e de alturas variáveis, às vezes, maiores que 

10m de altura, e neste caso, a inexistência de dispositivos de controle da drenagem 

superficial constitui o elemento condicionador do mecanismo de instabilidade (como 

indicado pelas interfaces lógicas do modelo dadas na Figura 4.11), que envolve ainda o 

carreamento de elevados volumes do material erodido.  

As Figuras 4.12 e 4.13 apresentam exemplos típicos de taludes da EFVM inseridos 

neste modelo de comportamento geotécnico. 
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Figura 4.10 – Modelo III: Taludes em solo / saprolito 

Figura 4.11 – Interfaces lógicas do Modelo III para taludes em solo / saprolito 

Figura 4.12 – Exemplo de talude relativo ao Modelo III - EFVM (Talude Km 080+980) 
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Figura 4.13 – Exemplo de talude relativo ao Modelo III - EFVM (Talude Km 093+000) 

O quarto modelo de matriz de riscos geotécnicos associados a maciços de solos e/ou 

saprolitos dos taludes da EFVM está associado a mecanismos de rastejo (Figura 4.14). 

Estes processos são caracterizados por movimentações intermitentes (sazonais) e 

velocidades muito baixas do material, com geometria e volume indefinidos, gerados por 

múltiplas superfícies internas de deslocamento. Trata-se de processo de caráter global, 

típico de taludes de baixa declividade (Figura 4.15), que é bastante característico em 

superfície, principalmente pela distorção dos troncos da cobertura vegetal na direção da 

movimentação do terreno (Figura 4.16 e 4.17). 

Figura 4.14 – Modelo IV: Taludes em solo / saprolito 
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Figura 4.15 – Interfaces lógicas do Modelo IV para taludes em solo / saprolito 

Figura 4.16 – Exemplo de talude relativo ao Modelo IV – EFVM (Talude Km 297+000) 

Figura 4.17 – Exemplo de talude relativo ao Modelo IV – EFVM (Talude Km 300+000)

Estes mecanismos são de ocorrência bastante limitada ao longo da linha tronco da 

EFVM, constituindo situações muito particulares e limitadas a um trecho específico, 

situado entre o Km 297 e Km 300 da via permanente. 
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Devido a não distinção clara entre as zonas de movimentação do talude e o restante do 

maciço, estes processos de instabilização, embora de fácil detecção superficial, tendem 

a exigir soluções complexas em termos de estabilização global. 

O quinto e último modelo estabelecido para maciços de solos e/ou saprolitos (Figura 

4.18) está relacionado a taludes de corte ou naturais de perfil convexo apresentando 

feições erosivas generalizadas em função do livre escoamento das águas pluviais que,  

descalçando a base ou gerando taludes negativos, propiciam processos de instabilização 

definidos por escorregamentos rotacionais ao longo de perfis de solos saturados de 

grande espessura (Figura 4.19), mesmo para taludes com alturas limitadas (aspecto 

pouco determinante).  

As Figuras 4.20 e 4.21 apresentam exemplos típicos de taludes da EFVM inseridos 

neste modelo de comportamento geotécnico. 

Figura 4.18 – Modelo V: Taludes em solo / saprolito

Figura 4.19 – Interfaces lógicas do Modelo V para taludes em solo / saprolito 
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Figura 4.20 – Exemplo de talude relativo ao Modelo V – EFVM (Talude Km 359+675) 

Figura 4.21 – Exemplo de talude relativo ao Modelo V – EFVM (Talude Km 474+600)

A Figura 4.22 apresenta a distribuição dos modelos propostos para a caracterização do 

comportamento geotécnico dos taludes em solos e/ou saprolitos ao longo da linha 

tronco da EFVM. 

Figura 4.22 – Distribuição dos modelos em solos/saprolitos ao longo da via da EFVM 
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Constata-se uma predominância bastante pronunciada de modelos do Tipo I: ocorrência 

de feições de natureza isolada, por meio de erosões localizadas e pouco profundas em 

taludes em maciços de solos e/ou saprolitos. Assim, de forma quase generalizada, os 

trabalhos da logística de manutenção nestes casos estarão concentrados em serviços de 

controle de processos erosivos e proteção da via contra o excessivo carreamento de 

materiais de taludes próximos à mesma.  

Os modelos II, III e V apresentam distribuições similares e de caráter localizado, com 

ocorrências e portes quase sempre associados aos condicionantes geológicos locais. Em 

relação ao modelo IV – rastejos, conforme já mencionado, tem ocorrência restrita e de 

caráter excepcional. 

4.3.3 – Modelos de Matrizes de Perigo para Maciços em Rocha 

No caso de maciços rochosos, foram definidos quatro diferentes modelos, com base nas 

feições estruturais apresentadas na face do talude, da seguinte forma: ‘taludes verticais 

com múltiplas fraturas abertas ou fechadas’, ‘taludes convexos com feições de 

esfoliação’ e ‘taludes com poucas fraturas’, que são taludes em que as descontinuidades 

do maciço não são determinantes nos mecanismos de instabilização. 

Nos modelos aplicados aos taludes em maciços rochosos, a influência das 

descontinuidades é decisiva sobre o modo do mecanismo de instabilização. Assim, os 

padrões de fraturamento (maciço muito fraturado, medianamente fraturado e pouco 

fraturado) e as dimensões dos blocos potencialmente passíveis de serem liberados 

(dimensões médias definidas em termos de volumes de referência de 1m3 e 2m3) foram 

definidos objetivamente com base nos critérios definidos na Tabela 4.5. Assim, blocos 

grandes seriam aqueles com dimensões médias superiores a 2m3 e blocos menores os 

que apresentam dimensões médias inferiores a 1m3. 

Tabela 4.5 – Fatores de caracterização para fraturamento e tamanho dos blocos 



72 

O primeiro modelo (Figura 4.23) foi definido para taludes subverticais com múltiplas 

fraturas, com alturas variáveis. A drenagem ocorre frequentemente por escoamento 

superficial e a presença de fraturas abertas induz a conformação de blocos de dimensões 

reduzidas a médias.  

Este efeito é incrementado pela percolação da água superficial ao longo das fraturas 

abertas, propiciando a liberação contínua de blocos e/ou placas como mecanismo 

primário de instabilização (Figura 4.24). As Figuras 4.25 e 4.26 apresentam exemplos 

típicos de taludes da EFVM inseridos neste modelo de comportamento geotécnico. 

Figura 4.23 – Modelo VI: taludes em rocha 

Figura 4.24 – Interfaces lógicas do Modelo VI para taludes em rocha 
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Figura 4.25 – Exemplo de talude relativo ao Modelo VI – EFVM (Talude 32+120) 

Figura 4.26 – Exemplo de talude relativo ao Modelo VI – EFVM (Talude Km 124+150) 

O segundo modelo para taludes em rocha (Figura 4.27) aplica-se a taludes subverticais 

com múltiplas fraturas fechadas, sendo que a altura do talude não constitui fator 

determinante para potenciais problemas geotécnicos. A drenagem superficial torna-se 

também irrelevante no caso de fraturas fechadas. Por tensões térmicas, primariamente, 

podem ser mobilizados pequenos blocos ou lascas que constituem, portanto, o único 

mecanismo de instabilização associado a estes taludes (Figura 4.28). 

Exemplos típicos destes processos de instabilização, mobilizados nos taludes da linha 

tronco da EFVM, são dados nas Figuras 4.29 e 4.30. 
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Figura 4.27 – Modelo VII: taludes em rocha 

Figura 4.28 – Interfaces lógicas do Modelo VII para taludes em rocha

Figura 4.29 – Exemplo de talude relativo ao Modelo VII – EFVM (Talude 69+430) 



75 

Figura 4.30 – Exemplo de talude relativo ao Modelo VII – EFVM (Talude Km 300+00)

Um terceiro modelo (Figura 4.31) contempla taludes rochosos convexos com feições de 

esfoliação. Esses taludes apresentam feições superficiais do tipo ‘casca de cebola’. Em 

geral, a altura não é relevante, embora os taludes tendam a ser íngremes. Somente com 

o avanço do processo de esfoliação em taludes com atitudes desfavoráveis em relação à 

via, é possível a liberação e eventual queda de lascas convexas ou fragmentos destas 

lascas; no caso de cortes favoráveis, os taludes tendem a ser estáveis (Figura 4.32). 

Figura 4.31 – Modelo VIII: taludes em rocha 
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Figura 4.32 – Interfaces lógicas do Modelo VIII para taludes em rocha 

Exemplos típicos destes processos de instabilização, mobilizados nos taludes da linha 

tronco da EFVM, são dados nas Figuras 4.33 e 4.34. 

Figura 4.33 – Exemplo de talude relativo ao Modelo VIII –EFVM (Talude Km 070+00) 

Figura 4.34 – Exemplo de talude relativo ao Modelo VIII –EFVM (Talude Km 093+30) 
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O quarto modelo (Figura 4.35) define maciços rochosos subverticais com poucas 

famílias de fraturas, em geral sub-horizontais, gerando blocos de grandes dimensões, 

mas rigidamente assentados. A altura pode ser variada e a drenagem tende a ser 

irrelevante em função das dimensões dos blocos, embora as fraturas sejam abertas 

(Figura 4.36).  

As Figuras 4.37 e 4.38 apresentam exemplos típicos do Modelo IX aplicado a taludes da 

linha tronco da EFVM. 

Figura 4.35 – Modelo IX: taludes em rocha 

Figura 4.36 – Interfaces lógicas do Modelo IX para taludes em rocha 
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Figura 4.37 – Exemplo de talude relativo ao Modelo IX – EFVM (Talude Km 112+200) 

Figura 4.38 – Exemplo de talude relativo ao Modelo IX – EFVM (Talude Km 112+950) 

A Figura 4.39 apresenta a distribuição dos modelos propostos para a caracterização do 

comportamento geotécnico dos taludes em rocha ao longo da linha tronco da EFVM. 

Figura 4.39 – Distribuição dos modelos em rocha ao longo da via da EFVM 
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Constata-se, analogamente aos taludes para solos, uma predominância bastante 

pronunciada de modelos do Tipo VI, definidos para taludes subverticais com múltiplas 

fraturas, com alturas variáveis e fraturas abertas, propiciando a liberação contínua de 

blocos e/ou placas como mecanismo primário de instabilização. Neste contexto, os 

trabalhos de logística deverão ser concentrados em dispositivos para proteção da via 

contra a ação de blocos liberados por maciços rochosos bastante fraturados. 

Os modelos VI, VII e VIII apresentam distribuições similares e de caráter abrangente ao 

longo da via, com uma concentração maior de ocorrências no trecho final da linha 

tronco (aproximadamente a partir do Km 460). 

4.3.4 – Modelo de Matriz de Perigo para Maciços em Solo e Rocha 

Um modelo bastante específico, potencialmente aplicável à linha tronco da EFVM, 

refere-se a eventos de ‘corridas de massa’, associados a chuvas concentradas e/ou 

acumuladas (Figura 4.40).  Este modelo compreende a associação de taludes rochosos 

(com atitudes desfavoráveis ou mesmo maciços verticais ou subverticais) recobertos por 

espessos mantos de solos, com ou sem cobertura vegetal de porte (Figura 4.41).  

Figura 4.40 – Modelo X: taludes em solo /rocha 
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Figura 4.41 – Interfaces lógicas do Modelo X para taludes em solo / rocha 

Tratam-se de eventos tipicamente associados a grandes precipitações, sendo a 

magnitude dos eventos de instabilização determinada pela espessura do solo de 

cobertura e pelo fraturamento superficial do maciço rochoso (a massa mobilizada pode 

incluir blocos de rocha e/ou árvores e arbustos).  

O modelo inclui como mecanismo de ruptura final a mobilização de corridas de massa 

de pequeno ou de grande porte. No primeiro caso, o cenário resultante implica uma 

interdição parcial da via, que pode ser superada mediante uma intervenção rápida e não 

mecanizada. No segundo caso, porém, os impactos seriam muito maiores, exigindo 

intervenções de grande porte e utilizando equipamentos mecanizados, uma vez que 

comumente implicam em uma interdição completa da via. Exemplos típicos destes 

processos de instabilização, mobilizados nos taludes da linha tronco da EFVM, são 

dados nas Figuras 4.42 e 4.43. 

Figura 4.42 – Exemplo de talude relativo ao Modelo X – EFVM (Talude Km 198+000) 
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Figura 4.43 – Exemplo de talude relativo ao Modelo X – EFVM (Talude Km 193+000) 

A Figura 4.44 apresenta a distribuição deste modelo específico para a caracterização do 

comportamento geotécnico dos taludes em solo / rocha ao longo da linha tronco da 

EFVM. 

Figura 4.44 – Distribuição do modelo em solo / rocha ao longo da via da EFVM 

Uma vez definidas estas matrizes de perigo, associadas aos diferentes modelos 

estabelecidos para a via analisada, podem ser estimados, então, os graus de riscos 

geológico-geotécnicos correspondentes, de acordo com os procedimentos descritos no 

capítulo seguinte. 
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CAPÍTULO 5 

METODOLOGIA DE ANÁLISES DE RISCO PARA TALUDES 

FERROVIÁRIOS 

5.1 – INTRODUÇÃO 

Uma metodologia de análise de riscos aplicada a taludes ferroviários deve contemplar 

as fases de correlação entre os perigos potenciais associados ao talude em si e as 

consequências geradas por um eventual movimento de massa sobre a via permanente. 

Um processo de avaliação destes riscos implica a ponderação dos fatores intervenientes 

em ambas as fases, estabelecidos com base em determinados critérios de aceitabilidade. 

Na primeira fase, estes fatores de ponderação caracterizam a chamada suscetibilidade, 

que se refere à possibilidade de um dado movimento de massa desenvolver ao longo de 

um dado talude, em função de especificidades ou problemas locais. A suscetibilidade 

não considera, de forma explícita, a probabilidade de ocorrência do evento, uma vez que 

esta depende também da recorrência de fatores de iniciação ou disparo (start), tais como 

precipitações severas, por exemplo. 

As ferrovias ou outras obras lineares possuem a característica de grande extensão. As 

vias transpõem grandes distâncias, atravessando várias morfologias, formações 

geológicas, estratos pedológicos e diversos tipos de cobertura vegetal. Em função desta 

característica de grande extensão, a via permanente não pode ser analisada no contexto 

de áreas, padrão dos estudos de cartografia geológico-geotécnica, demandando 

abordagens diferenciadas e inovadoras, capazes de representar efetivamente a 

complexidade da via como um todo. 

Assim, o presente trabalho apresenta uma proposição prática de análise de riscos para 

taludes ferroviários, baseada na ponderação conjugada de fatores associados a 

parâmetros de susceptibilidade e de vulnerabilidade da via.  



83 

5.2 – FATORES DE PONDERAÇÃO PARA A SUSCEPTIBILIDADE

Para o estabelecimento dos fatores de ponderação associados aos parâmetros de 

susceptibilidade dos taludes da via, procedeu-se a um ajuste dos fatores previamente 

adotados para a implementação dos modelos das matrizes de perigo (Capítulo 4). Tais 

ajustes foram introduzidos para ampliar a faixa de valoração dos diferentes elementos 

que condicionam o comportamento geotécnico de um determinado talude. 

Assim, por exemplo, o termo ‘padrão’ refere-se a uma contextualização geral do talude, 

em função de sua natureza (solo ou saprolito, rocha ou solo e rocha), perfil e outros 

aspectos específicos (presença de cobertura vegetal, existência de fraturas abertas ou 

fechadas, etc). Esta abordagem geral, muito adequada à definição de modelos de 

matrizes de perigo, tende a ser pouco conclusiva em termos de ponderação, base de 

análises quantitativas inerentes aos riscos geotécnicos. Neste sentido, outros fatores de 

fácil quantificação foram ajustados numa faixa mais abrangente, de forma a garantir um 

domínio mais amplo para a caracterização geral dos taludes da linha tronco da EFVM. 

Qualquer etapa de ponderação pressupõe um caráter relativo de avaliação, que pode ser 

sustentada por inspeções de campo, monitoramento de taludes, obtenção de padrões 

estatísticos ou em resultados de investigação geotécnica de laboratório ou de campo, por 

exemplo. No contexto dos taludes ferroviários, bases de dados quantitativos tendem a 

ser exceções, e abordagens subsidiadas pelo histórico de eventos demandam a 

disponibilidade do inventário catalogado destes processos de instabilização, o que não 

constitui procedimento corrente.   

Neste sentido, o enfoque dado para a obtenção dos modelos das matrizes de perigo 

constitui uma diretriz consistente para o estabelecimento destes fatores de ponderação, 

devidamente ajustados às realidades observadas em campo e ajustadas a faixas maiores 

de variação, conforme mencionado. Neste contexto, utilizando-se o conhecimento 

especializado resultante da abordagem anterior, os parâmetros vinculados às matrizes de 

perigo foram redimensionados no âmbito da susceptibilidade do talude, em termos de 

novos parâmetros e novas faixas de variação, estabelecidas sempre em termos de cinco 

diferentes níveis de valores. 
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A Tabela 5.1 apresenta os graus e as faixas de ponderação adotados para as análises de 

susceptibilidade para taludes em solo e/ou saprolito. Os diferentes parâmetros de 

susceptibilidade adotados são descritos a seguir. 

Tabela 5.1 – Graus de ponderação à susceptibilidade dos taludes de solo ou saprolito 

• Geometria: fator de caracterização da geometria dos taludes, definido com base 

na conjugação dos valores limites de alturas de 5m e 10m e da inclinação do 

talude com base no valor do ângulo de referência de 45°; 

• Perfil Topográfico: vertentes côncavas são mais favoráveis à acumulação de 

água, uma vez que a saturação do solo tende a ser mais intensa devido à 

convergência dos escoamentos superficial e subsuperficial, mobilizando, assim, 

maiores instabilizações; estes efeitos tendem a ser reduzidos sequencialmente 

em relação aos perfis retilíneos e convexos dos taludes; 

  

• Presença de água: as condições de instabilidade são afetadas, em larga escala, 

pela saturação ou exsudação de água ao longo da face do talude, efeitos 

diretamente associados à existência ou não de dispositivos de drenagem da água 

superficial e/ou subterrânea; 

• Vegetação: a presença ou não de cobertura vegetal e sua distribuição ao longo da 

face do talude analisado (redução da energia hídrica e ação de reforço das raízes) 

tem influência decisiva na maior ou menor susceptibilidade do talude aos efeitos 

dos processos erosivos e às instabilizações locais;
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• Feições Relevantes: caracterização do diagnóstico do talude em termos da 

existência prévia ou não de feições relevantes que podem induzir ou condicionar 

eventos de instabilização (presença de sulcos ou ravinamentos, cicatrizes de 

escorregamentos, taludes negativos, trincas de tração, etc). 

A Tabela 5.2 apresenta os graus e as faixas de ponderação adotados para as análises de 

susceptibilidade para taludes em rocha. Os diferentes parâmetros de susceptibilidade 

adotados são descritos a seguir. 

Tabela 5.2 – Graus de ponderação à susceptibilidade dos taludes de rocha 

• Geometria: fator de caracterização da geometria dos taludes, definido com base 

na conjugação dos valores limites de alturas de 5m e 10m e da inclinação do 

talude com base no valor do ângulo de referência de 45°; 

• Atitude de acamamento: caracterizada em termos da orientação geral das 

descontinuidades mais relevantes do maciço em relação à via (mais favorável a 

mais desfavorável); 

• Presença de água: influência específica da maior ou menor percolação de água 

ao longo do sistema de fraturas (abertas ou fechadas) dos maciços rochosos, 

tendendo a favorecer a instabilização de blocos isolados ou o carreamento dos 

materiais de preenchimento das fraturas, com a presença ou não de dispositivos 

de drenagem das águas de infiltração; 
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• Grau de fraturamento: caracterização da influência relativa do padrão geral de 

fraturamento dos maciços em relação aos mecanismos de instabilização do tipo 

quedas de blocos ou desplacamentos, similares às adotadas nos sistemas de 

classificação geomecânica de maciços rochosos; 

• Natureza das fraturas: caracterização da influência relativa da natureza das 

fraturas (abertas ou fechadas) presentes nos maciços em relação aos mecanismos 

de instabilização do tipo quedas de blocos ou desplacamentos. 

Com base nas ponderações dos fatores relativos de influência à susceptibilidade dos 

taludes da linha tronco da EFVM, foram estabelecidos fatores adicionais de ponderação 

quanto à relevância específica dos diferentes parâmetros das análises, utilizando-se o 

conhecimento especialista obtido a partir da proposição dos modelos de matrizes de 

risco e das inspeções técnicas de campo. A conjugação destes efeitos é expressa 

quantitativamente pelo chamado ‘Índice de Susceptibilidade Inicial do Talude’, 

designado como ISTi. 

Para os taludes de solo e/ou saprolito ao longo da linha tronco da EFVM, o parâmetro 

ISTi é expresso pela seguinte relação (valores limites entre 7 e 35): 
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Para os taludes de rocha ao longo da linha tronco da EFVM, o parâmetro ISTi é 

expresso pela seguinte relação (valores limites entre 7 e 35): 
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As avaliações relativas aos taludes classificados como Modelo X (taludes compostos em 

solo e em rocha) foram realizadas separadamente para as porções em solo e em rocha do 

referido talude, incorporando, portanto, dois valores distintos de IST. Para fins de uma 

avaliação global da setorização de riscos, pode-se admitir, por exemplo, o resultado 

mais crítico como indicativo do talude analisado. 
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5.3 – FATORES DE PONDERAÇÃO PARA A VULNERABILIDADE 

Para as análises de vulnerabilidade dos taludes da via, de forma similar às análises de 

susceptibilidade, foram estabelecidos graus de ponderação aos principais parâmetros de 

influência no âmbito de taludes ferroviários, expressos pela distância do talude à via, 

execução de obras de estabilização e/ou contenção, condições locais de acesso, extensão 

do talude e intensidade da chuva. 

• Distância do talude à via: a padronização da distância à via foi feita com base na 

existência maior ou menor de uma área de amortecimento entre o talude e o 

início do lastro, observando-se ainda a possibilidade e a capacidade de 

contenção de material movimentado. Os índices de ponderação consideraram 

estas distâncias variando de ‘baixa’ a ‘muito alta’ (Tabela 5.3). 

Tabela 5.3 – Graus de ponderação à vulnerabilidade: distância do talude à via 

• Obras de estabilização/contenção: ponderação relativa à presença ou não de 

intervenções de maior ou menor porte no âmbito do talude, considerando-se a 

execução de obras isoladas (por exemplo, um simples retaludamento da área) ou 

integradas (por exemplo, um retaludamento associado a obras de drenagem e de 

proteção superficial), em termos de soluções geotécnicas (Tabela 5.4). 

Tabela 5.4 – Graus de ponderação à vulnerabilidade: obras de estabilização/contenção 
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• Condições de Acesso: o acesso com equipamentos de terraplenagem foi 

considerado como fator integrante do risco para um dado evento, em função do 

período de tempo para mobilização e deslocamento (logística) da equipe de 

manutenção até o local. A existência de acessos livres em ambos os lados da via, 

em apenas um ou em nenhum exerce grande influência nas análises, pois 

determina se a via precisará ou não ser interditada e por quanto tempo. Neste 

caso, os índices foram estabelecidos na forma de ‘classes’ (I, II, III e interfaces), 

conforme apresentado na Tabela 5.5. 

Tabela 5.5 – Graus de ponderação à vulnerabilidade: condições de acesso 

• Extensão do talude: este parâmetro está diretamente associado ao domínio 

afetado pelos potenciais consequências de processos de instabilização dos 

taludes analisados, sendo definido com base nos valores limites das distâncias de 

20m, 50m, 100m e 150m (Tabela 5.6); 

Tabela 5.6 – Graus de ponderação à vulnerabilidade: extensão do talude 

Um quinto fator associado à vulnerabilidade foi expresso em termos da intensidade 

e frequência das precipitações locais (chuvas concentradas ou acumuladas); de uma 

maneira geral, é importante salientar que a influência das chuvas impacta tanto a 

susceptibilidade quanto a vulnerabilidade de um determinado talude. 
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• Intensidade das chuvas: a intensidade das chuvas locais constitui o agente 

potencialmente deflagrador dos processos de instabilização dos taludes. Para 

inserir os efeitos das precipitações, foram analisados comportamentos de taludes 

da via em estações secas e chuvosa, com base em observações de campo, 

inferindo qual é o comportamento dos diferentes taludes diante de uma chuva 

torrencial ou acumulada e atribuindo-se os índices dados na Tabela 5.7. Assim, 

para um determinado talude, uma chuva com as características citadas pode ter 

diferentes graus de severidade, podendo, portanto, ser mais ou menos crítica 

pera a estabilidade do talude e sua influência foi quantificada em termos dos 

efeitos decorrentes da mesma num curto período sobre o talude. 

Tabela 5.7 – Graus de ponderação à vulnerabilidade: intensidade das chuvas 

Com base nestes critérios, análises de vulnerabilidade foram aplicadas para todos os 

taludes vistoriados da linha tronco da EFVM. As Figuras 5.1 a 5.4 ilustram alguns 

exemplos destas aplicações. 

Figura 5.1 – Parâmetros de vulnerabilidade para um talude de solo (Km 032+120)  
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Figura 5.2 – Parâmetros de vulnerabilidade para o talude de solo (Km 100+800)  

Figura 5.3 – Parâmetros de vulnerabilidade para o talude de rocha (Km 004+216)  

Figura 5.4 – Parâmetros de vulnerabilidade para o talude de rocha (Km 150+900)  
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De forma similar às análises de susceptibilidade, foram introduzidos fatores adicionais 

de ponderação quanto à relevância específica dos diferentes parâmetros das análises, 

utilizando-se também o conhecimento especialista obtido a partir da proposição dos 

modelos de matrizes de risco e das inspeções técnicas de campo. A conjugação destes 

efeitos é expressa quantitativamente pelo chamado ‘Índice de Vulnerabilidade Inicial do 

Talude’, designado como IVTi. 

Para os taludes analisados ao longo da linha tronco da EFVM, o parâmetro IVTi é 

expresso pela seguinte relação (valores limites entre 7 e 35): 

�"�� � ������)�&���*����� � ������+,$�� � -.����%
�
��.���(��/�� ���#&
���

� 01
��/��%����$%
�

5.4 – MATRIZ DE RISCOS PARA TALUDES FERROVIÁRIOS 

Como etapa final da metodologia das análises de susceptibilidade e de vulnerabilidade 

dos taludes ferroviários da linha tronco da EFVM, parâmetros de ponderação finais 

foram formulados matematicamente para se enquadrarem numa escala de referência 

entre 0 e 1 (designados, respectivamente, como Índice de Susceptibilidade do Talude −

IST e Índice de Vulnerabilidade do Talude − IVT), expressos pelas seguintes relações: 

• Para ISTi ;  IVTi �  21:     ��� �
2345678����

3
;  �"� �

2345678�"��
3

• Para ISTi ;  IVTi <  21 :      ��� �
294:;78����

<
;  �"� �

294:;78�"��
<

Ambos os parâmetros são obtidos por relações similares e, uma vez, representados 

graficamente nos eixos cartesianos, permitem estabelecer uma formulação de riscos em 

termos de uma matriz quadrada (Figura 5.5). Na matriz bidimensional de risco, as 

classificações de risco são ordenadas em diagramas retangulares de cores diferentes 

(branco, verde, amarelo e vermelho), evidenciando uma concepção relativa de zonas de 

risco e não propriamente de risco. Assim, o nível de ‘risco’ aumenta no sentido do canto 

inferior esquerdo para o canto superior direito, assumindo os conceitos gerais de risco 

‘muito baixo’, ‘baixo’, ‘médio’ e ‘alto’. 
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Figura 5.5 – ‘Matriz de Riscos Geotécnicos’ para hierarquização de taludes ferroviários 

5.5 – EXEMPLOS DE APLICAÇÃO DA METODOLOGIA - TALUDES DA EFVM 

• Exemplo 1: Talude em solo localizado no entorno do quilômetro 513+243 da 

linha tronco da EFVM, caracterizado pelo Modelo de Matriz de Perigo Tipo II e 

passível de escorregamentos translacionais; foto de localização e parâmetros de 

ponderação à susceptibilidade e à vulnerabilidade dados na Figura 5.6. 

Figura 5.6 – Parâmetros de susceptibilidade e de vulnerabilidade: Talude Km 513+243 

da EFVM (Modelo II) 

Com base nos índices de ponderação obtidos, são estimados os valores dos parâmetros 

ISTi e  IVTi , tais que: 
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Sendo ISTi  e  IVTi �  21, a redução dos índices é feita pelas relações:

• ��� � -����	8���

�

� 234567B3C
3

� D�ED�

• ��� � -����	8���

�

 = 
234567B39

3
��0,858 

O talude seria, então, inserido na matriz bidimensional de risco, caracterizando o talude 

analisado como sendo de risco ‘alto’ (Figura 5.7). 

Figura 5.7 – Caracterização do risco geotécnico associado ao Talude do Km 513+243  

A elevada extensão e vulnerabilidade deste talude impõem a necessidade de intervenção 

corretiva do mesmo em curto prazo. 
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• Exemplo 2: Talude em rocha localizado no quilômetro 228+400 da linha tronco 

da EFVM, caracterizado pelo Modelo de Matriz de Perigo Tipo VI e passível de 

desplacamentos e queda de blocos; foto de localização e parâmetros de 

ponderação à susceptibilidade e à vulnerabilidade dados na Figura 5.8. 

Figura 5.8 – Parâmetros de susceptibilidade e de vulnerabilidade: Talude Km 228+400 

da EFVM (Modelo VI) 

Com base nos índices de ponderação obtidos, são estimados os valores dos parâmetros 

ISTi e  IVTi , tais que: 
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Sendo ISTi  e  IVTi �  21, a redução dos índices é feita pelas relações:  

• ��� � -����	8���

�

� 234567B394;
3

� D�GE@

• ��� � -����	8���

�

 = 
234567B9H4;

3
��0,721 

O talude seria, então, inserido na matriz bidimensional de risco, sendo caracterizado 

como sendo de risco ‘alto’ (Figura 5.9). 
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Figura 5.9 – Caracterização do risco geotécnico associado ao Talude do Km 228+400 

Em função do seu elevado grau de fraturamento, atitude desfavorável e proximidade da 

via, trata-se de um talude de risco ‘alto’, condicionando, em larga escala, a possibilidade 

interrupção da via por meio de quedas de blocos. 

5.6 – MATRIZ DE RISCOS PARA TALUDES EM SOLOS DA EFVM 

A Figura 5.10 apresenta a síntese das análises de risco efetuadas para os taludes em 

solos ou saprolitos vistoriados (mais críticos, o que justifica a não alocação, na matriz, 

de taludes com risco ‘muito baixo’) ao longo da linha tronco da EFVM. A grande 

maioria destes taludes enquadram-se no Modelo I, tipificado pela ocorrência de feições 

de natureza isolada, por meio de erosões localizadas e escorregamentos limitados. No 

Anexo VII é apresentado um quadro resumo de classificações dos taludes em solo. 

De maneira geral, os taludes em solos tendem a apresentar feições erosivas de menor 

porte ao longo da linha tronco da EFVM. Aproximadamente 90 taludes foram avaliados 

nestas condições de baixo risco (Figura 5.11), definindo domínios da via que, em 

princípio, não carecem de nenhum tipo de intervenção, e tão somente a manutenção 

normal da via permanente (sempre ressalvando que esta abordagem é dinâmica e pode 

ser alterada ao longo da vida útil do empreendimento). 
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Figura 5.10 – Análises do risco geotécnico de taludes em solo ou saprolito da EFVM 

Figura 5.11 – Exemplo de talude em solo/saprolito da EFVM de risco ‘baixo’ 

Por outro lado, cinquenta e seis (56) taludes em solos e/ou saprolitos ao longo da via 

foram classificados como apresentando risco classificado como ‘médio’ (Figura 5.12). 

Nestas condições de campo, recomenda-se a adoção de um programa de monitoramento 

mais frequente dos mesmos, particularmente após as estações chuvosas, demandando 

ainda um programa sistemático de avaliação geotécnica do tipo check list destes taludes, 

mediante inspeções periódicas em campo. 
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Figura 5.12 – Exemplo de talude em solo/saprolito da EFVM de risco ‘médio’ 

Nove taludes, associados a diferentes condicionantes geotécnicos de instabilização, 

foram caracterizados como sendo de risco ‘alto’ (Figura 5.13) e, portanto, devem ser 

tratados de forma específica, seja mediante monitoramento via instrumentação de 

campo, seja através da adoção de ações imediatas de mitigação ou minimização dos 

processos de instabilização potencialmente críticos.  

Figura 5.13 – Exemplo de talude em solo/saprolito da EFVM de risco ‘alto’ 

Tais taludes incluem-se na categoria ‘caso a caso’ demandando, na sequência destes 

estudos, projetos específicos de diagnóstico dos problemas e de concepção de eventuais 

obras de estabilização. Neste sentido, estes taludes devem ser objeto de investigação 

geotécnica específica, mediante ensaios de campo, coleta de amostras para ensaios de 

laboratório e de avaliação formal da estabilidade global e/ou localizada. 
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5.7 – MATRIZ DE RISCOS PARA TALUDES EM ROCHAS DA EFVM 

A Figura 5.14 apresenta a síntese das análises de risco efetuadas para os taludes em 

rocha vistoriados (os mais críticos, o que justifica a alocação, na matriz, de um ou outro 

talude na classe de risco ‘muito baixo’) ao longo da linha tronco da EFVM. A grande 

maioria destes taludes enquadram-se no Modelo VI, tipificado pela ocorrência de 

quedas de blocos ou de placas de dimensões pequenas a médias, mas que podem 

interferir efetivamente em uma paralisação parcial da via. No Anexo VII é apresentado 

um quadro resumo de classificações dos taludes em rocha. 

Figura 5.14 – Análises do risco geotécnico de taludes em rocha da EFVM 

De maneira geral, os taludes em rocha tendem a ser caracterizados como ‘taludes com 

poucas fraturas’, inseridos em maciços em que as principais descontinuidades não são 

determinantes aos mecanismos de instabilização, definindo taludes de risco ‘baixo’ 

(Figura 5.15).  

Em maciços nos quais as feições de descontinuidades são críticas, os mecanismos de 

instabilização são comumente desplacamentos e quedas de blocos, induzindo graus de 

riscos variando de ‘médio’ (Figura 5.16) a ‘alto’ (Figura 5.17). Dos taludes avaliados 

em maciços rochosos da EFVM, foram registrados 11 taludes apresentando risco alto, 

42 apresentando risco médio e 67 com riscos baixos e muito baixos. 
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Figura 5.15 – Exemplo de talude em rocha da EFVM de risco ‘baixo’ 

Figura 5.16 – Exemplo de talude em rocha da EFVM de risco ‘médio’ 

Figura 5.17 – Exemplo de talude em rocha da EFVM de risco ‘alto’ 
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5.8 – MATRIZ DE RISCOS PARA TALUDES EM SOLOS/ ROCHAS DA EFVM 

A Figura 5.18 apresenta a síntese das análises de risco efetuadas para os taludes que 

envolvem a associação de taludes rochosos (com atitudes desfavoráveis ou mesmo 

maciços verticais ou subverticais) recobertos por espessos mantos de solos, com ou sem 

cobertura vegetal (Modelo X das matrizes de risco). No Anexo VII é apresentado um 

quadro resumo de classificações dos taludes em solo e rocha. 

Figura 5.18 – Análises do risco geotécnico de taludes em solo/rocha da EFVM 

Esta configuração de campo (Figura 5.19) é particularmente crítica em termos da 

ocorrência dos eventos chamados ‘corridas de massa’, associados a chuvas concentradas 

e/ou acumuladas que tendem a ser, no escopo geral da via, o processo de instabilização 

mais comum que implica na paralisação do tráfego da ferrovia. 

Figura 5.19 – Exemplo de talude típico para eventos de ‘corridas de massa’ 
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Constata-se que este tipo de arranjo é o mais passível de induzir características de risco 

‘médio’ a ‘alto’ ao longo do traçado da linha tronco da EFVM, demandando, assim, 

uma política de manutenção da via focada especificamente no trato e remediação desse 

tipo de problemas. Barreiras de proteção no topo dos horizontes rochosos e galerias de 

escoamento das águas superficiais, localizadas no pé dos horizontes em solo, constituem 

práticas recomendadas e de efetivo controle dos processos. 

5.9 – SÍNTESE DOS RESULTADOS DAS ANÁLISES DE RISCOS

A Figura 5.20 apresenta a síntese dos resultados das análises de risco para o total dos 

taludes vistoriados ao longo da via; 11% destes taludes demandam cuidados específicos, 

grande parte, como mencionado, em termos de trabalhos de prevenção relativamente a 

processos de ‘corrida de massa’. A distribuição simplificada da classificação de riscos 

geotécnicos, considerados ao longo da EFVM e em função dos diferentes domínios 

geológico-geotécnicos estabelecidos, é dada na Figura 5.21. O Anexo VIII apresenta de 

forma mais legível a Figura 5.21.  

Figura 5.20 – Distribuição percentual da classificação dos riscos – Taludes da EFVM 

Figura 5.21 – Distribuição dos riscos geotécnicos dos taludes da EFVM 

(por domínios geotécnicos ao longo da extensão da linha tronco da EFVM) 
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CAPÍTULO 6 

�

CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES FINAIS 

6.1 – PRINCIPAIS CONCLUSÕES 

O escopo deste projeto de pesquisa foi o de estabelecer uma proposta de metodologia 

para análises de riscos geológico-geotécnicos associados a obras lineares de grande 

extensão como as ferrovias, representados pelos condicionantes de instabilidades e 

movimentos de massa induzidos ao longo dos taludes existentes na via. Para fins de 

desenvolvimento e aferição, a metodologia proposta foi aplicada ao longo de toda a 

linha tronco da Estrada de Ferro Vitória-Minas (EFVM), pertencente à VALE S.A. 

A etapa preliminar das análises de riscos geológico-geotécnicos compreendeu a vistoria 

técnica completa da via permanente, sendo caracterizados e cadastrados, de uma forma 

uniforme e sistematizada, todos os condicionantes geológicos e geotécnicos de cada 

talude da via. Os dados das vistorias de campo foram sistematizados em termos de 

padrão (perfil) do talude, geometria (alturas e declividades), feições da drenagem, escala 

(evento de porte generalizado, localizado ou ocasional) e mecanismos de instabilização 

(escorregamentos rotacionais, escorregamentos translacionais, queda de blocos, 

tombamento, corridas de massa, erosões, carreamento de finos).  

Com base na integração destes dados, foram formulados modelos de comportamento 

geotécnico dos taludes, traduzidos em matrizes de eventos perigosos, que se mostraram 

bastante representativos das condições de campo e capazes de simular, com abrangência 

adequada, todos os eventos potenciais de movimentos de massa detectados ao longo do 

percurso da via. 

Complementarmente, a associação destes modelos, com parâmetros que expressam as 

condições atuais da vulnerabilidade da via, permitiu a caracterização dos graus de risco 

(baixo, médio, alto e muito alto) dos taludes e a consequente hierarquização deste 

zoneamento ao longo de toda a linha tronco da EFVM.  
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Neste contexto, a abordagem analítica proposta mostrou-se simples e prática, passível 

de aplicação imediata pelas equipes técnicas de manutenção da própria empresa, 

subsidiada pelos modelos das matrizes de perigo e pela matriz de riscos geotécnicos 

para hierarquização dos taludes ferroviários críticos ao longo da via. 

Como constatações complementares à validação e praticidade da metodologia proposta, 

são feitas as seguintes considerações: 

• No caso de maciços de solos ao longo da linha tronco da EFVM, constata-se 

uma predominância bastante pronunciada de modelos do Tipo I, caracterizado 

pela ocorrência de feições de natureza isolada, por meio de erosões localizadas e 

pouco profundas em taludes em maciços de solos e/ou saprolitos. Assim, de 

forma quase generalizada, os trabalhos da logística de manutenção nestes casos 

estarão concentrados em serviços de controle de processos erosivos e proteção 

da via contra o excessivo carreamento de materiais de taludes próximos à 

mesma; 

• Os modelos II, III e V para taludes em solo/saprolito apresentam distribuições 

similares e de caráter localizado, com ocorrências e portes quase sempre 

associados aos condicionantes geológicos locais. O modelo IV, que caracteriza 

os rastejos, tem ocorrência restrita e de caráter excepcional ao longo da via; 

• No caso de maciços rochosos ao longo da linha tronco da EFVM, constata-se 

uma predominância bastante pronunciada de modelos do Tipo VI, definidos para 

taludes subverticais com múltiplas fraturas, com alturas variáveis e fraturas 

abertas, propiciando a liberação contínua de blocos e/ou placas como 

mecanismo primário de instabilização. Neste contexto, os trabalhos de logística 

deverão ser concentrados em dispositivos para proteção da via contra a ação de 

blocos liberados por maciços rochosos bastante fraturados; 

• Os modelos VI, VII e VIII aplicáveis para maciços rochosos apresentam 

distribuições similares e de caráter abrangente ao longo da via, com uma 

concentração maior de ocorrências no trecho final da linha (aproximadamente a 

partir do Km 460 da via); 
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• Um modelo bastante específico, potencialmente aplicável à linha tronco da 

EFVM, refere-se a eventos de ‘corridas de massa’, associados a chuvas 

concentradas e/ou acumuladas; estes eventos estão associados a taludes rochosos 

(com atitudes desfavoráveis ou mesmo maciços verticais ou subverticais), 

recobertos por espessos mantos de solos, com ou sem cobertura vegetal de porte. 

A magnitude dos eventos de instabilização é determinada pela espessura do solo 

de cobertura e pelo fraturamento superficial do maciço rochoso; 

• De uma maneira geral, os taludes em solos tendem a apresentar feições erosivas 

de menor porte ao longo da linha tronco da EFVM. Em princípio, não carecem 

de nenhum tipo de intervenção, mas tão somente da manutenção normal da via 

permanente (sempre ressalvando que esta abordagem é dinâmica e pode ser 

alterada ao longo da vida útil do empreendimento); 

• Cinquenta e seis taludes em solos e/ou saprolitos foram classificados como 

apresentando risco ‘médio’. Nestas condições de campo, recomenda-se a adoção 

de um programa de monitoramento mais frequente dos mesmos, particularmente 

após as estações chuvosas, incluindo inspeções periódicas em campo; 

• Nove taludes em solos, associados a diferentes condicionantes geotécnicos de 

instabilização, foram caracterizados como sendo de risco ‘alto’ e devem ser 

tratados de forma específica, seja mediante monitoramento via instrumentação 

de campo, seja através da adoção de ações imediatas de mitigação ou 

minimização dos processos de instabilização potencialmente críticos; 

• Em geral, os taludes em rocha tendem a ser caracterizados como ‘taludes com 

poucas fraturas’, inseridos em maciços em que as principais descontinuidades 

não são determinantes aos mecanismos de instabilização, definindo taludes de 

risco ‘baixo’; 

• Em maciços rochosos nos quais as feições de descontinuidades são críticas, os 

mecanismos de instabilização tendem a ser comumente desplacamentos e quedas 

de blocos, induzindo graus de riscos variando de ‘médio’) a ‘alto’;  
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• Dos taludes avaliados em maciços rochosos da EFVM, foram registrados 11 

taludes apresentando risco alto, 42 apresentando risco médio e 67 com riscos 

baixos e muito baixos; 

• Os eventos do tipo ‘corridas de massa’ são aqueles que impõem as condições 

mais comuns de risco ‘médio’ a ‘alto’ ao longo do traçado da linha tronco da 

EFVM, demandando, assim, uma política de manutenção da via focada 

especificamente no trato e remediação desse tipo de problemas. Barreiras de 

proteção no topo dos horizontes rochosos e galerias de escoamento das águas 

superficiais, localizadas no pé dos horizontes em solo, constituem práticas 

recomendadas para o efetivo controle destes processos. 

6.2 – RECOMENDAÇÕES FINAIS 

Recomenda-se a imediata implantação da metodologia proposta à EFVM e sua 

reavaliação/readequação periódica ao longo do tempo, considerando que tal formulação 

é essencialmente dinâmica, variando com as condições ambientais (particularmente 

após as estações chuvosas) e com a incorporação à via de obras de drenagem ou de 

contenção. 

Estas análises devem ser sistematizadas de forma a propiciar o armazenamento e o 

histórico de dados, permitindo intervenções mais subsidiadas pela realidade do campo e 

pela hierarquia da criticidade dos problemas detectados. Recomenda-se enfaticamente a 

pratica das inspeções de campo como uma atividade preventiva, e não emergencial 

diante a ocorrência definida dos eventos. 

Com base nos estudos apresentados, torna-se viável a implantação de um programa de 

gestão integrada da ferrovia, baseada na compilação contínua das análises dos riscos 

geotécnicos associados aos taludes da via, face à realidade dos diferentes trechos e às 

intervenções previstas. Em uma fase mais avançada das análises, pode-se buscar 

estabelecer uma correlação de eventos críticos de movimentos de massa potenciais com 

as precipitações chuvosas e propor sistemas de controle e monitoramento, por meio de 

instrumentação geotécnica, para os taludes mais críticos da via. 



����

Como proposição final, recomenda-se o desenvolvimento de um software específico, 

capaz de incorporar todos os códigos de aplicação da metodologia proposta neste 

trabalho, como uma ferramenta simples e de fácil atuação para a aquisição, tratamento e 

alteração dos dados coletados, viabilizando, inclusive, a sua utilização direta nas 

próprias inspeções de campo. 
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