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“Porque um homem que foge do seu medo pode descobrir que, afinal, apenas
enveredou por um atalho para ir ao seu encontro...”
(J.R.R. Tolkien)
“Ói, ói o trem, vem surgindo de trás das montanhas azuis, olha o trem ...”
(Raul Seixas)
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RESUMO

O presente trabalho tem por objetivo avaliar o alcance da massa de deslizamentos em
função da geometria da encosta, tendo como estudo de caso a Estrada de Ferro VitóriaMinas da VALE S.A. Neste contexto, os deslizamentos de taludes podem atingir o
domínio da plataforma ferroviária, paralisando a via, além de afetar o tráfego, e
comprometer o fluxo de cargas e/ou passageiros. Assim, a avaliação do alcance destes
movimentos é uma importante informação na hierarquização dos trechos com
suscetibilidade a deslizamentos, auxiliando na tomada de decisões para manutenção da
via, na adoção de planos de ação preventiva. O desenvolvimento da pesquisa abrangeu a
obtenção de dados da EFVM, constituindo um banco de dados e inventário das cicatrizes
no trecho de análise (km 482 e km 536). Os conjuntos dessas informações subsidiaram a
aplicação de metodologia desenvolvida para estimativas de áreas e volumes de
deslizamentos por meio do Google Earth Pro e por meio do imageamento com drone,
obtenção das relações empíricas e comparação com relações encontradas na literatura.
Por fim foram obtidas as estimativas do alcance máximo dos deslizamentos, por meio da
estatística multivariada. Os resultados obtidos apontam estimativas de áreas de cicatrizes
com correlação de 0,92. Já as estimativas de volume apresentaram correlação 0,8; com
subestimativa dos resultados obtidos por meio do Google Earth Pro. As relações
empíricas foram distinguidas por dois grupos: primeiro, as obtidas por meio do Google
Earth Pro com comportamento intermediário na Região B. Segundo, com relação
empírica obtida por meio do imageamento com drone apresentou comportamento
intermediário na Região A. Os resultados para o alcance apresentaram faixa de 186,5 a
489,6 metros para volume de material deslizado de 1075,5 a 111367,9 metros cúbicos.
Importante apontar a existência de incertezas geotécnicas ao considerar somente os dados
geométricos. No entanto, as análises e resultados destes parâmetros foram tratados por
técnicas estatísticas, discriminando e apontando as melhores relações e, dessa forma,
minimizando as mesmas incertezas geotécnicas.
Palavras chaves: deslizamento, alcance do deslizamento, volumes de deslizamento,
relações empíricas, ferrovia, Imageamento com drone e RTK.
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ABSTRACT

The objective of this study is to evaluate the reach of the landslide mass in function of the
slope geometry, with study case of Estrada de Ferro Vitória-Minas of VALE S.A. In this
context, landslides can reach the railway platform, paralyzing the road, in addition to
affecting traffic, and compromising the flow of loads and/or passengers. Thus, the
evaluation of reach in landslides, is an importante information in the hierarchy of the
sections with susceptibility to landslides, helping in the decision making for road
maintenance, in the adoption of preventive action plans. The development of the research
included the collection of data from the EFVM, constituting a database and inventory of
landslides’s scars in the section of analysis (km 482 and km 536). The sets of this
information supported the application of methodology developed for estimates of areas
and volumes of landslides through Google Earth pro and too drone imaging, obtaining
empirical relationships found in literature, in addtion to the maximum range estimates of
landslides. The results obtained indicate estimates of scars’s area with a correlation of
0.92. The scars’s volume estimates presented a correlation of 0.8, with an underestimation
of the results obtained through Google Earth Pro. Empirical relationships were
distinguished by two groups: the first, those obtained through Google Earth Pro with
intermediate behavior in Region B. The second, with empirical relationship obtained
through drone imaging presented intermediate behavior in Region A.The results for the
range presented a range of 186.5 to 489.6 meters for the volume of material slid from
1075,5 to 111367,9 cubic meters. It is important to point out the existence of geotechnical
uncertainties when considering only the geometric data. However the analyzes and results
of these parameters were treated by statistical techniques, discriminating and pointing out
the best relations, thus minimizing the same geotechnical uncertainties.
Keywords: landslides, landslides’s reach, landslides’s volumes, empirical relations,
railroad, Drone imaging and RTK.
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CAPÍTULO

1

INTRODUÇÃO
•

CONTEXTUALIZAÇÃO

Os desastres naturais associados a movimentos de massa em encostas ocorrem com
grande frequência em diversas partes do mundo e possuem diversas causas. Devido aos
elevados danos e prejuízos causados às populações e estruturas expostas a este tipo de
evento, faz-se necessária a previsão dos mesmos, porém, ainda hoje, isto é um grande
desafio no âmbito da engenharia geotécnica devido às inúmeras variáveis envolvidas
neste fenômeno.

Em obras lineares, como rodovias ou ferrovias, por exemplo, estudos sobre estimativas
do alcance da massa mobilizada de um deslizamento assumem características
particularmente relevantes. Estas características se devem à natureza do empreendimento,
o qual se traduz por um traçado de grande extensão e que atravessa diferentes sítios
regionais, com características geológicas, geotécnicas, topográficas e de vegetações
muito distintas.

A malha ferroviária brasileira é um sistema modesto dado às dimensões continentais do
país. Devido ao baixo investimento em infraestrutura ferroviária no país, nota-se a
escassez de dados científicos associados à engenharia ferroviária no Brasil, tanto no que
se refere a plataformas e estudos de concepção de traçados, quanto a aspectos
tecnológicos de implantação e operação de ferrovias, além dos aspectos econômicos
(Corteletti, 2014).

Os movimentos de massa, independentemente de sua tipologia, ao atingir o domínio da
plataforma ferroviária podem afetar a ferrovia de várias formas, como a paralisação do
tráfego e a interdição da via comprometendo o fluxo de cargas e/ou passageiros. Assim,
a avaliação da distância máxima atingida pelo deslizamento possibilita estabelecer a
hierarquização de taludes suscetíveis a este tipo de movimento que possam ser detectados,
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adoção de planos de ação preventiva, mitigação de impactos potenciais a partir da
delimitação das mesmas.

Prever o alcance de material mobilizado em maciços de solo é um assunto de extrema
complexidade, devido ao fato de se tratar de evento pouco estudado na literatura nacional
e internacional. Porém, alguns casos foram recorrentes, possibilitando o entendimento e
equacionamento dos movimentos por alguns autores. O uso de relações empíricas
possibilita a estimativa de parâmetros do movimento de massa em função de
características passíveis de fácil determinação, tais como a declividade da encosta, a
altura e o ângulo do talude. Estas relações empíricas também permitem a avaliação e a
delimitação de áreas de risco, assegurando um convívio com tais movimentos. Permitem
ainda a elaboração de programas de prevenção e de alerta e a implantação de obras para
redução dos danos (Polanco, 2010).

Gomes (2014) enfatiza que 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 (Corteletti, 2014).

O estudo aqui apresentado foi desenvolvido como objetivo de avaliar a distância máxima
atingida por movimentos de massa em maciços de solo, em função da geometria da
encosta. Para tanto, tomou-se como referência a linha tronco da Estrada de Ferro VitóriaMinas (EFVM) de concessão da VALE S.A., que está inserida nos estados de Minas
Gerais e Espírito Santo.
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•

OBJETIVOS

OBJETIVO GERAL:
O objetivo deste estudo é avaliar o alcance dos movimentos de massa em maciços de solo
em função da geometria de uma determinada encosta, tendo como estudo de caso a
Estrada de Ferro Vitória-Minas da VALE S.A. Esta avaliação tem como fundamentos as
relações empíricas propostas na literatura, bem como conceitos dos processos
geodinâmicos e princípios da engenharia geotécnica.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
•

Criação de um banco de dados a partir do acervo de dados cadastrados nas
planilhas de campo e ensaios caracterização do solo existentes do relatório de
Gomes (2014);

•

Elaboração de um inventário de cicatrizes de deslizamentos da EFVM constando
o trecho, a localização em coordenadas UTM, a data da imagem, e outras
características, como área e forma dos deslizamentos;

•

Seleção de relações empíricas da literatura, para a avaliação e comparação, que
envolvem parâmetros de deslizamentos de fácil determinação e grande
importância para avaliar zonas de potencial risco de ocorrência de movimentos de
massa, tais como: Hungr et al. (2005), Neto (2005), Brunetti et al. (2009),
Guzzetti et al. (2009), Santos (2013), Polanco (2010), Lee e Chi (2011), Guo et
al. (2014);

•

Estimativa por meio do Google Earth Pro da área das cicatrizes de deslizamento
e volume de material mobilizado das cicatrizes identificadas;

•

Estimativa de parâmetros das cicatrizes de deslizamento em campo por meio de
aerofotogametria com Aeronaves Remotamente Pilotada (ARP) ‘Drone’,
georreferencimaneto RTK (Real Time Kinematic);

•

Comparação dos dados obtidos via Google Earth Pro e dados obtidos em campo;

•

Estimativas do alcance máximo do deslizamento por meio de regressão
multivariada, a partir do banco de dados de Guo et al. (2014);

•

Estimativas do alcance máximo para os deslizamentos analisados da EFVM.
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•

JUSTIFICATIVAS

A expansão da malha ferroviária constitui plano estratégico do governo brasileiro nos
próximos anos (DNIT, 2012). Neste sentido, impõe-se a necessidade de se desenvolver
uma ferramenta de abordagem geotécnica para atender às condições e características de
uma obra linear de grande extensão, que seja capaz de expressar, de forma efetiva e direta,
o diagnóstico e a natureza de movimentos de massa (em solo, em rocha ou em solo/rocha)
ao longo da via.

Dentro deste contexto, o estudo proposto tem o intuito de auxiliar nas aplicações
imediatas de tomada de decisões com relação ao planejamento e priorização de obras, não
somente ao longo da ferrovia, mas também em rodovias, conjuntos habitacionais etc.
•

ESTRUTURA DA DISSERTAÇÃO

Esta dissertação é dividida em 7 capítulos, sendo este primeiro um capítulo de
introdução, apresentando uma breve contextualização do trabalho, com os principais
objetivos da dissertação e sua organização. No Capítulo 2 será apresentado a metodologia
utilizada na pesquisa e no desenvolvimento dos trabalhos.

O Capítulo 3 apresenta a revisão bibliográfica que aborda de maneira sucinta toda a teoria
da pesquisa. No Capítulo 4 são apresentadas as características do empreendimento
escolhido para estudo de caso, seguido de uma descrição dos aspectos gerais do meio
físico da área.

Os materiais e métodos utilizados na presente pesquisa é tema do Capítulo 5, porquanto
contém descrição detalhada das técnicas e processos que foram realizados. Já no Capítulo
6 são apresentados os resultados e as discussões obtidos na pesquisa, apresentando todas
as interpretações das análises realizadas durante o seu desenvolvimento.

Finalmente, no Capítulo 7 são apresentadas as principais conclusões e considerações
acerca do trabalho com algumas proposições de pesquisas complementares para trabalhos
futuros.
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CAPÍTULO

2

METODOLOGIA DA PESQUISA
O trabalho aqui apresentado está estruturado em etapas cuja sequência e organização
estão representadas no fluxograma da Figura 2.1.

Figura 2.1 - Fluxograma da metodologia da pesquisa.
A elaboração desta pesquisa foi realizada em 7 etapas principais:

1ª Etapa: teve como foco a obtenção de dados preliminares da EFVM. Como ponto de
partida, foi realizada uma pesquisa bibliográfica com a finalidade de buscar informações
relevantes e integradas sobre os seguintes temas:
•

Ferrovia e estruturas ferroviárias;
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•

Movimentos de massa, Sensoriamento remoto e aerofotogrametria, Relações
empíricas que envolvem parâmetros de fácil identificação em movimentos de
massa e Estatística multivariada;

•

Levantamentos de dados topográficos, geológicos, geomorfológicos, pedológicos
e hidrológicos no domínio de influência da EFVM. Todos os dados foram
georreferenciados individualmente, de forma que todos os trechos da ferrovia
foram precisamente ajustados às localizações correspondentes. Como principal
fonte de informação sobre a EFVM utilizou-se os trabalhos de Gomes (2014),
Carriel (2013), Alves (2014) e Araújo (2014);

•

Estudo e seleção de relações empíricas da literatura, para a avaliação e
comparação, que envolvem parâmetros de deslizamentos de fácil determinação e
grande importância para avaliar zonas de potencial risco de ocorrência de
movimentos de massa, tais como: Hungr (2005), Neto (2005), Brunetti et al.
(2009), Guzzetti et al. (2009), Santos (2013), Polanco (2010), Lee e Chi (2011),
Guo et al. (2014).

2ª Etapa: criação de um banco de dados a partir do acervo de dados cadastrados nas
planilhas de campo e ensaios de caracterização do solo existentes no relatório de Gomes
(2014).

3ª Etapa: teve como foco a elaboração de um inventário de cicatrizes de deslizamentos da
EFVM constando o trecho, a localização em coordenadas UTM, a data da imagem, e
outras características, como área e forma dos deslizamentos.

4ª Etapa: estimativa por meio do Google Earth Pro da área das cicatrizes de deslizamento
e volume de material mobilizado das cicatrizes identificadas.

5ª Etapa: identificação e inspeção das cicatrizes em campo e estimativa de parâmetros das
cicatrizes de deslizamento das cicatrizes por meio de aerofotogametria com drone
georreferencimento RTK (Real Time Kinematic).
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6º Etapa: consistiu na comparação dos dados obtidos via Google Earth Pro e dados
obtidos em campo. Além da avaliação e comparação, das relações empíricas citadas
anteriormente com as relações empíricas propostas neste trabalho.

7ª Etapa: estimativas do alcance máximo do deslizamento por meio de regressão
multivariada, a partir do banco de dados de Guo et al. (2014). Estimativas do alcance
máximo para os deslizamentos analisados da EFVM.

Por fim foram realizadas as discussões e conclusões acerca do trabalho e a confecção da
dissertação referente à presente pesquisa.
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CAPÍTULO

3

REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
3.1 MOVIMENTOS DE MASSA
“Movimento de massa” é o movimento do solo, rocha e/ou vegetação ao longo da vertente
sob a ação direta da gravidade. A contribuição de outro meio, como água ou gelo se dá
pela redução da resistência dos materiais de vertente e/ou pela indução do comportamento
plástico e fluido dos solos (Tominaga et al., 2009).

Diversos autores propuseram classificações para os movimentos de massa, porém a mais
utilizada internacionalmente é a classificação elaborada por Varnes (1978), a qual divide
os movimentos de massa em seis categorias: escorregamento, quedas, tombamento, fluxo,
espalhamento lateral e complexos (Tabela 3.1).

Tabela 3.1 - Classificação dos movimentos em encostas segundo Varnes (1978).
Tipo de Material
Tipo de Movimento

Solos
Rocha
Grosseiro

Fino

Quedas

de rochas

de detritos

de terra

Tombamento

de rochas

de detritos

de terra

Deslizamentos de
rochas

Deslizamentos de
detritos

Deslizamentos de
terra

de rocha

de detritos

de terra

de rocha

de detritos

de terra

Avalanche de rocha

Avalanche de detritos

--

Rotacional
Escorregamentos
Translacional
Espalhamentos laterais

Corridas/escoamentos

Rastejo de rocha

Rastejo de solo

Complexos: Combinação de dois ou mais dos principais tipos de movimentos
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Augusto Filho (1992) ajustou a classificação de Varnes (1978) para as características das
realidades ambientais brasileiras, em quatro grandes categorias: rastejo (creep), quedas
de bloco (rockfall), fluxo ou corrida de detritos (debris flow) e deslizamento ou
escorregamento (landslide) (Tabela 3.2).

Tabela 3.2 - Principais tipos de movimentos de massa em encostas (Modificado de
Corteletti, 2014).
Processos

Representação Esquemática

Dinâmica/Geometria/Material
- vários planos de deslocamento (internos);
-velocidades muito baixas (cm/ano) a baixas
e decrescentes com a profundidade;

Rastejos (creep)

- movimentos constantes,
intermitentes;

sazonais ou

- solo, depósitos, rocha alterada/fraturada;
USGS (2008)
- geometria indefinida.

- poucos planos de deslocamento (externos);
- velocidades médias (km/h) a altas (m/s);
- pequenos a grandes volumes de material;
- geometria e materiais variáveis:
Deslizamentos ou
Escorregamentos

- Planares ou translacionais: solos pouco
espessos, solos e rochas com um plano de
fraqueza;

(landslides)

- Circulares ou rotacionais: aterros, solos
espessos homogêneos e rochas muito
fraturadas;
- Em cunha: solos e rochas com dois planos
de fraqueza.
Tominaga (2009)
- sem planos de deslocamento;
- queda livre ou rolamento através de plano
inclinado;

Quedas (rockfall)

- velocidades muito altas (vários m/s);
- material rochoso;
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- pequenos e médios volumes;
- geometria variável: lascas, placas, blocos,
etc.;

- Rolamento de matacão;

USGS (2008)

- Tombamento.
- muitas superfícies de deslocamento
(internas e externas à massa em
movimentação);
- movimento semelhante ao de um líquido
viscoso;
- desenvolvimento ao longo das drenagens;

Corridas (debris
flow)

- velocidades médias a altas;
- mobilização de solo, rochas, detritos e
água;

Tominaga (2009)

- grandes volumes de material;
- extenso raio de alcance, mesmo em áreas
planas.

As erosões, apesar de desencadearem movimentos de massa em taludes de solo, não estão
incluídas nos sistemas de classificação de movimentos em encostas, porém são objeto de
grande preocupação pelos danos que podem causar nos taludes. Consideradas como
mecanismo de transporte, as erosões possuem vários tipos de agentes deflagradores
(vento, água, gelo), fazendo com que sejam tratadas separadamente.

3.2 DESLIZAMENTOS

Deslizamento ou escorregamento é um movimento de uma massa de solo ou rocha, em
declive, que ocorre sobre superfícies em ruptura ou sobre zonas relativamente finas
com intensa deformação por cisalhamento. O movimento não ocorre, inicialmente, de
maneira simultânea, por toda área que vem a se tornar a superfície da ruptura; o
volume de material deslocado aumenta a partir de uma área no local da ruptura (USGS,
2008). A forma da superfície de ruptura caracteriza os diferentes tipos de
escorregamentos, podendo ser eles: rotacionais, translacionais, planares ou em cunha.
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Nos escorregamentos rotacionais o movimento é acompanhado de uma rotação, assim a
superfície de ruptura assume uma forma côncava e curva. Os escorregamentos
translacionais apresentam movimento acompanhado por uma translação, a qual é
condicionada pela presença de descontinuidades ou planos de fraqueza já existentes.
Escorregamentos translacionais através de descontinuidades simples são chamados de
escorregamentos planares. Quando a superfície de ruptura pode ser formada a partir de
duas descontinuidades ele é chamado de escorregamento em cunha (Tominaga et al.,
2009; USGS, 2008; Augusto Filho, 1992).

Skempton e Hutchinson, (1969) apud Cruden e Varnes (1996) estudaram a relação de
profundidade da superfície de ruptura para o comprimento da superfície da mesma em
solos. Eles observaram que para um escorregamento rotacional, esta relação, Dr/Lr, varia
entre 0,15 e 0,33. Para escorregamentos translacionais esta relação é, tipicamente, menor
do que 0,1. Já em escorregamentos compostos esta relação apresenta valores
intermediários aos do escorregamento rotacional e translacional.

3.2.1 Características e geometria dos deslizamentos
Segundo Augusto Filho e Wolle (1996), os deslizamentos são movimentos rápidos, de
curta duração, com plano de ruptura bem definido, permitindo a distinção entre o material
deslizado e aquele não movimentado, cujo centro de gravidade se desloca para baixo e
para fora da encosta. Gerscovich (2012) aponta que a deflagração dos deslizamentos
ocorre quando as tensões cisalhantes mobilizadas na massa de solo atingem a resistência
ao cisalhamento do material. Tanto em solo como rochas, a ruptura se dá pela superfície
que apresenta menor resistência. Na Figura 3.1 é possível visualizar os elementos que
caracterizam um deslizamento de acordo com a norma NBM 11682 (ABNT, 2008 apud
Gerscovich, 2012).
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Figura 3.1 - Elementos que caracterizam uma massa escorregada (ABNT, 2008 apud
Gerscovich, 2012).
Para fornecer definições de algumas dimensões de um escorregamento típico, a Comissão
de Escorregamento da IAEG (1990 apud Neto, 2005) utilizou as terminologias utilizadas
para classificação do tipo de deslizamento e reproduziu um desenho esquemático para
estas dimensões (Figura 3.2). A Tabela 3.3 mostra a definição de cada parâmetro utilizado
para descrever as dimensões de um movimento de massa.

Figura 3.2 - Dimensões de um escorregamento (Comissão de Escorregamentos da IAEG,
1990 apud Cruden e Varnes, 1996).
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Tabela 3.3 - Definição dos parâmetros utilizados para descrever as dimensões de um
movimento de massa (Cruden e Varnes, 1996).
Número de
Identificação da
Figura
1
2
3
4
5

Nome

Definição

Largura da massa deslocada
(Wd).
Largura da superfície de
ruptura (Wr)
Comprimento da massa
deslocada (Ld)
Comprimento da superfície
de ruptura (Lr)
Profundidade da massa
deslocada (Dd)

Largura máxima da massa deslocada perpendicular
ao comprimento, Ld..
Largura máxima entre os flancos do
escorregamento perpendicular ao comprimento, Lr.
Distância máxima do topo da massa deslocada à
parte mais distal do escorregamento.
Distância máxima do pé da superfície de ruptura à
coroa.
Profundidade máxima da massa deslocada medida
perpendicular ao plano contendo Wd e Ld.
Profundidade máxima da superfície de ruptura
abaixo da superfície original do terreno medida
perpendicular ao plano contendo Wr e Lr.
Distância máxima da ponta (parte final) do
escorregamento à coroa.
Distância da coroa à ponta/parte final do
escorregamento através dos pontos na superfície
original do terreno equidistantes das margens
laterais da superfície de ruptura e material
deslocado.

6

Profundidade da superfície
de ruptura (Dr)

7

Comprimento total (L)

8

Comprimento da linha
central (Lcl)

Os produtos das quantidades Ld, Wd, Dd, Lr, Wr e Dr conduzem às estimativas de volume
do escorregamento, as quais são úteis para trabalhos corretivos. A superfície de ruptura
para muitos escorregamentos rotacionais pode ser aproximada para metade de um
elipsoide, com semieixos da elipse sendo: Dr, Wr/2 e Lr/2 (Figura 3.3).

Figura 3.3 - Estimativa do volume de um escorregamento supondo a forma de metade de
um elipsoide (Cruden e Varnes, 1996).
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Segundo Bayer (1987 apud Cruden e Varnes, 1996) o volume do elipsoide (Equação 3.1)
é:
4

𝑉𝑒𝑝𝑠 = 3 𝜋𝑎𝑏𝑐

(3.1)

Onde: a,b e c são os eixos semiprincipais. Assim o volume da concavidade corresponde
a uma metade do elipsoide (Equação 3.2):
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𝑉𝑖𝑠 = 2 3 𝜋𝑎𝑏𝑐 =

4
6

𝜋𝑎𝑏𝑐

(3.2)

Como mostrado na Figura 3.3, para um escorregamento a = Dr, b = Wr/2 e c = Lr/2.
Portanto, o volume deslocado de solo em um escorregamento é aproximadamente
(Equação 3.3):
4

𝑉𝑖𝑠 = 6 𝜋𝑎𝑏𝑐 =

4
6

𝜋𝐷𝑟

𝑊𝑟 𝐿𝑟
2

2

=

1
6

𝜋 𝐷𝑟 𝑊𝑟 𝐿𝑟

(3.3)

Este é o volume de material deslocado antes do escorregamento. Após o escorregamento,
o volume de material deslocado pode ser estimado pela Equação 3.4:
𝑉𝑖𝑠 =

1
6

𝜋 𝐷𝑑 𝑊𝑑 𝐿𝑑

(3.4)

O aumento no volume após o deslocamento como porcentagem do volume antes do
deslocamento é chamado de fator de empolamento. Church (1981 apud Cruden e Varnes,
1996) sugeriu um fato de empolamento de 67%. Já Nicoletti e Sorriso-Valvo (1991)
propuseram um valor de 33%. Vale ressaltar que valores do fator de empolamento em
torno de até 10% são considerados aceitáveis, já valores abaixo deste, são incomuns.

Guo et al. (2014) ilustram os parâmetros geométricos de um deslizamento (Figura 3.4).
O perfil longitudinal do talude foi obtido usando um mapa topográfico. O ângulo do
talude, θ, é a inclinação média da face do talude que contém o deslizamento. Altura do
talude, h, é a diferença de elevação da crista do talude em corte com o pé do talude. O
comprimento da massa deslocada, Lmax, é a distância horizontal entre a crista da fonte do
deslizamento e a porção distal do material deslocado no deslizamento. Altura do
deslizamento, Hmax, é a diferença entre a altura do deslizamento e a altura da porção distal
do material deslocado no deslizamento. α representa o Fahrböschung (Heim 1932 apud
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Guo et al., 2014) ou ângulo correspondente à distância de viagem da massa deslocada
(Hunter e Fell, 2003 apud Guo et al. 2014). O ângulo de transição do talude, β, é o ângulo
entre a face do talude e o plano onde se inicia a deposição do deslizamento.

Figura 3.4 – Desenho esquemático dos parâmetros geométricos de um deslizamento (Guo
et al., 2014)

3.2.2 Fatores que influenciam na estabilidade do terreno
AGS (2007) aponta que a estabilidade de encostas está condicionada pela ação simultânea
de fatores antagônicos. De um lado, forças que tendem a desestabilizar o terreno, levandoo encosta abaixo; do outro, forças resistentes que atuam de forma a manter a estabilidade
15

da encosta. Certos fatores podem alterar esse equilíbrio de forças e desencadear
movimentos de massa.

O Fator de Segurança (FS) estima numericamente a resistência ao cisalhamento do solo
ao longo da superfície de ruptura que supera os esforços solicitantes. A condição de Fator
de Segurança igual a 1 pode ser atingida caso haja aumento das tensões cisalhantes ou
redução da resistência ao cisalhamento (Gerscovich, 2012). A Tabela 3.4 apresenta os
mecanismos deflagradores da ruptura, de acordo com Varnes (1978).
Tabela 3.4 - Classificação dos fatores deflagradores dos movimentos de massa (Varnes,
1978).
Ação

Fatores
Remoção de massa
(lateral ou da base)

Aumento da
solicitação

Sobrecarga

Solicitações dinâmicas
Pressões laterais
Características
inerentes ao material
(geometria, estruturas
etc.)














Fenômenos Geológicos/Antrópicos
Erosão;
Escorregamentos;
Cortes.
Peso da água, neve, granizo etc.;
Acúmulo natural de material (depósitos);
Peso da vegetação;
Construção de estruturas, aterros etc.
Terremotos, ondas, vulcões etc.;
Explosões, tráfego, sismos induzidos.
Águas em trincas;
Congelamento;
Material expansivo.



Características geomecânicas do material.



Ação do intemperismo provocando alterações
físico-químicas nos minerais originais, causando
quebra das ligações e gerando novos minerais
com menor resistência;
Processos de deformação em decorrência de
variações cíclicas de umedecimento e secagem,
reduzindo a resistência;
Variação das poropressões;
Elevação do lençol freático por mudanças no
padrão natural de fluxo (construção de
reservatórios, processos de urbanização etc.);
Infiltração da água em meios não saturados,
causando redução das pressões de águas
negativas (sucção);
Geração de excesso de poropressão, como
resultado de implantação de obras;
Fluxo preferencial através de trincas ou juntas,
acelerando os processos de infiltração.


Redução da
resistência ao
cisalhamento

Mudanças ou fatores
variáveis
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3.3 UTILIZAÇÃO DO SENSORIAMENTO REMOTO PARA ESTUDO E
MAPEAMENTO DOS MOVIMENTOS DE MASSA
3.3.1 Identificação de cicatrizes de movimentos de massa
O Sensoriamento Remoto (SR) tem sido largamente aplicado em estudos que envolvem
registros e monitoramentos de movimentos de massa, além disso, as ferramentas de
Sistema de Informação Geográfica (SIG) são muito empregadas na geração de mapas de
áreas de risco geológico. No entanto, Vanacôr (2006) alerta que a interpretação de
deslizamentos a partir de fontes de SR, requer conhecimentos das feições distintas
associadas com o movimento da encosta e das características da imagem associada com
essas feições. Dessa forma, uma interpretação adequada depende da resolução espacial
da imagem que, se muito baixa, dificulta a identificação ou o reconhecimento das feições.

Vanacôr (2006) destaca ainda que a interpretação de feições em uma imagem é
influenciada pelo que existe entre as feições e seu entorno. Logo, a identificação de
deslizamento depende do contraste das diferenças espectrais ou espaciais existentes entre
o movimento de massa e seu entorno. Araújo (2014) salienta que a identificação de tais
movimentos é afetada diretamente pelo período ocorrido desde a ruptura, devido a
processos erosivos e a recomposição da vegetação, que tende a obscurecer as cicatrizes
dos movimentos (Figura 3.5) e pelo rigor na qual os deslizamentos afetam a morfologia,
drenagem e condições da vegetação.

Figura 3.5 - Trecho do Km 404 da EFVM, área do escorregamento encoberto pela
vegetação (Araújo, 2014).
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A utilização do SR para o estudo e o mapeamento de movimentos de massa se dá
principalmente na detecção direta (cicatrizes geradas pelos processos). As cicatrizes são
caracterizadas pela remoção da cobertura vegetal e exposição de camadas superficiais do
solo. Além do material transportado e depositado na forma de um leque de detritos. Os
indicadores podem ser observados através das mudanças na cobertura vegetal (diferentes
densidades e tipos de vegetação devido a escorregamentos anteriores), uso do solo
(remoção de vegetação por ação antrópica em áreas propícias a deslizamentos ou corte de
estradas) e quebra da morfologia da encosta (Vanacôr, 2006).

Segundo Mendonça (2013) a utilização de imagens orbitais obtidas em datas próximas a
tais eventos é um produto importante para a elaboração de inventários de cicatrizes. O
mapeamento mais preciso das cicatrizes é fundamental para os diversos métodos de
investigação e análise de susceptibilidade e perigo das encostas, pois permitem calibrar e
validar tais métodos.

3.3.2 Imagens do Google Earth
Hoje em dia, as imagens de satélite de alta resolução são extremamente difundidas,
sobretudo na internet. O Google Earth revolucionou nossa maneira de observar as
paisagens, além de familiarizar o usuário às imagens de satélite. Essa ferramenta
possibilita com alguns comandos ver paisagens do mundo inteiro. Recentemente, as
imagens de alta resolução espacial foram integradas neste imenso mosaico, possibilitando
observações mais detalhadas. Na ausência de recursos financeiros para adquirir
fotografias aéreas ou imagens de satélite, é possível trabalhar com as existentes no Google
Earth (Panizza e Fonseca, 2011).

Segundo Lopes (2009) o Google Earth permite a visualização de imagens capturadas por
sensores acoplados a satélite, imagens essas de quase todos os lugares do mundo. A
interatividade do Google Earth é baseada na disponibilização de um globo terrestre dentro
do micro computador, onde o usuário indica com o mouse o local da Terra que deseja
visualizar, com seus respectivos pontos de referência indicando toponímias de cidades,
rodovias, hotéis, shoppings etc., que aparecem na tela do computador rapidamente. A
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Figura 3.6 apresenta uma imagem da localização dos taludes estudados da EFVM
disponibilizada para visualização a partir do Google Earth Pro, que é a versão
profissional que disponibiliza todas as ferramentas desenvolvidas para esse programa,
como, por exemplo, impressão com qualidade.

Figura 3.6 - Visualização da localização dos taludes estudados da EFVM a partir das
imagens do Google Earth Pro.
O banco de dados do Google Earth é formado por uma mescla de imagens provenientes
de sensores de diversas resoluções, dispostas de maneira a formar uma imagem contínua
de todo o planeta. Além disso as imagens de alta resolução do Google Earth, são
preferencialmente de regiões de destaque, como por exemplo, áreas de densidade
demográfica elevada, regiões turísticas, regiões atrativas do mundo etc. Essas imagens
são provenientes de várias distribuidoras e são alteradas periodicamente. Portanto, uma
imagem visualizada hoje no Google Earth pode ser substituída por uma imagem mais
recente sem qualquer notificação (Lopes, 2009).

Silva (2016) apresenta algumas informações sobre a a resolução espacial de alguns
satélites da empresa Digital Globe. Esta empresa é proprietária e operadora de uma
constelação de satélites com sensores de alta resolução espacial (Tabela 3.5), composta
pelo WorldView-1, GeoEye-1, WorldView-2 e WorldView-3, os quais podem coletar mais
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de um bilhão de quilômetros quadrados de imagens por ano (Digital Globe, 2015 apud
Silva, 2016). Estas imagens são empregadas pelo Google Earth em algumas áreas da
superfície terrestre.

Tabela 3.5 - Informações sobre alguns satélites de alta resolução espacial da Digital Globe
(GlobalGeo, 2015 apud Silva, 2016).
Satélite

Resolução espacial (m)*

Acurácia posicional (m)

GeoEye-1

0,5 – 2

5

QuickBird

0,6 – 2,8

23

WorldView-1

0,5 – 0,59

5

WorldView- 2

0,5 – 2

5

WorldView-3

0,31 – 1,24

3,5

*Pancromático – multiespectral

3.4 INTEGRAÇÃO DE DADOS DE IMAGEAMENTO OBTIDOS POR ARP E
POSICIONAMENTO RTK
Com a popularização das Aeronaves Remotamente Pilotada (ARP), popularmente
conhecidas como “drones”, os produtos fotogramétricos ganharam espaço no mercado,
principalmente pela facilidade da aquisição dos dados e quantidade de informação que
uma imagem aérea pode oferecer. Atualmente, os ARPs têm integrado a tecnologias de
posicionamento do terreno, para gerar produtos de alta precisão e acurácia para préprojetos nas diversas áreas da engenharia, agricultura e serviços.

O RTK, denominado Real-Time Kinematic, utiliza uma base em solo que se conecta
diretamente com satélites. Por estar fixa a um ponto no solo, com coordenadas
conhecidas, essa base possui coordenadas geográficas muito precisas. Em alguns casos,
quando a ARP é equipada com equipamento RTK, as coordenadas da base são utilizadas
para corrigir o posicionamento da ARP constantemente, em tempo real, calculando
rigorosamente as coordenadas de posicionamento da ARP. Porém quando a ARP não é
equipada com este equipamento, as correções de posicionamento das fotos são realizadas
por meio dos GCP’s (Ground Control Point) e através do software PIX4D. Segundo Dai
et al. (2003) esse método pode alcançar acurácia centimétrica, sem a necessidade de um
20

processamento posterior dos dados, desde que a solução das ambiguidades obtida for
confiável.

Atualmente há uma grande facilidade para a aquisição ou montagem de uma ARP, para
fins de aerofotogrametria, a partir de vários modelos prontos, de peças e componentes
disponíveis no mercado. Apesar da alta tecnologia, um sistema completo tem um custo
significativamente baixo, quando comparado com um sistema aerofotogramétrico
convencional. Devido a essa acessibilidade ao público, a sua aplicação pelos profissionais
que trabalham com as geotecnologias, no mapeamento de pequenas áreas com poucos
hectares, monitoramento de obras de engenharia, estudos ambientais, cálculos de volumes
em mineração, etc., tem crescido muito a cada ano. As dificuldades principais no
momento são toda uma série de restrições legais, que ainda estão em discussão no Brasil,
e a qualidade das informações em termos de precisão planimétrica e altimétrica dos
produtos de mapeamento obtidos (Silva et al., 2014).

3.4.1 Real-Time Kinematic (RTK)

Barbosa et al. (2010) explicam que no posicionamento RTK são utilizados dois receptores
coletando dados continuamente. Um dos receptores é denominado estação de referência
(base) e fica posicionado sobre um ponto de coordenadas conhecidas. O outro receptor
(receptor móvel), localizado nas proximidades, coleta dados nos pontos de interesse do
usuário para determinação da posição em tempo real. Na Figura 3.7 pode-se visualizar a
montagem dos equipamentos em campo para levantamento RTK.
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Figura 3.7 - Montagem dos equipamentos para levantamento RTK.
Segundo Monico (2008) e Willgalis (2003), a tecnologia RTK é baseada nas seguintes
características:
- transmissão em tempo real dos dados de fase da onda portadora e pseudodistância da
estação base para estação móvel ou das correções das observáveis;
- resolução das ambiguidades para linha de base entre a estação base e o móvel com
solução quase instantânea on the way ou on the fly;
- determinação confiável do vetor da linha de base em tempo real.

No entanto, no posicionamento RTK, os erros envolvidos no processo (ionosfera,
troposfera e órbita dos satélites) são proporcionais ao comprimento da linha de base, o
que restringe a distância entre a estação de referência e o usuário a poucos quilômetros.
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3.4.2 Ortofotos e ortorreficação

Ortofoto ou ortofotografia (do grego orthós: correto, exato) é uma representação
fotográfica de uma região da superfície terrestre, no qual todos os elementos apresentam
a mesma escala, livre de erros e deformações, com a mesma validade de um plano
cartográfico, ou seja, representadas em uma projeção ortogonal sem efeitos de
perspectiva, pela qual é possível realizar medições exatas. A partir das ortofotos é possível
efetuar medidas de áreas, distâncias e ângulos, alcançando precisões como as dos mapas
(Panizza e Fonseca, 2011).

Um mosaico de ortofotos é um produto gerado a partir do agrupamento de várias
ortofotos. O processo de construção do mosaico é realizado através da busca de pontos
homólogos entre duas ou mais imagens sobrepostas entre si, sendo realizada a correção
radiométrica das cores para que não ocorra descontinuidade entre elas. O uso de pontos
de controle em campo é essencial para aumentar a acurácia posicional do ortomosaico.
Os pontos de controle são utilizados para realizar a orientação absoluta do modelo criado
e os pontos de verificação são utilizados para aferir a acurácia posicional do mosaico
gerado. A Figura 3.8 apresenta o ortomosaico e o modelo digital de superfície do trecho
511+670 da EFVM.

Figura 3.8 - Ortomosaico à esquerda e o modelo digital de superfície à direita do trecho
511+670 da EFVM.
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A utilização de um mosaico de ortofotos possui várias vantagens, dentre elas pode-se citar
a possibilidade de realizar medições diretas de distâncias, áreas e ângulos, já que possui
uma escala constante para a grande quantidade de informações, o que facilita a
interpretação dos dados (Souza, 2005). Entretanto, deve-se ter atenção quanto aos turnos
que se pretende realizar os voos para imageamento, pois a realização de voos fora do
período recomendado (entre as 9 e 15 horas) podem ocasionar sombreamento, resultando
em perda de informação.

3.4.3 Software para processamento de imagens de ARP
Os softwares de processamento fotogramétrico desenvolvidos para imagens de ARP têm
um alto grau de automatização, maior que na fotogrametria convencional, devido à
utilização de programas capazes de processar uma grande quantidade de imagens, embora
tenham limitação quanto ao tamanho destas. Eles proporcionam maiores velocidades no
tratamento das imagens e são de fácil de utilização, porém, em contrapartida, estes
produtos possuem um menor controle tanto sobre algumas etapas de processamento,
como na precisão dos parâmetros geométricos (Silva et al., 2014).

Silva et al. (2014) compararam três softwares para processamento de imagens em seu
estudo: Pix4D, Photoscan e APS, todos desenvolvidos especificamente para conjuntos de
imagens e dados de levantamentos aéreos de veículos não tripulados (Figura 3.9). O
Pix4Dmapper é um aplicativo da Pix4D onde pode ser adquirida uma licença de uso
particular ou por contrato de serviço online. O software Pix4D calcula as posições e
orientações das imagens originais de forma automática através da Triangulação Aérea
(AAT) e do Ajustamento de feixes em Bloco (Bundle Block Adjustment, BBA). Com base
em nuvem de pontos 3D obtidos durante a AAT e o BBA é gerado um Modelo Digital de
Superfície (MDS) por ligação destes pontos. O ortomosaico é criado a partir da projeção
e combinação das imagens originais com o MDS (PIX4D, 2013a apud Silva et al., 2014).

Camargos et al. (2015) define Modelo Digital de Superfície (MDS) como a representação
da superfície terrestre acrescida de quaisquer objetos existentes sobre ela e que interferem
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no valor da reflectância do pixel. Desta maneira, se existirem árvores ou edificações, por
exemplo, a superfície representada será ao topo destas feições.

Figura 3.9 - Comparação entre imagens geradas a partir do processamento de imagens de
ARP. À esquerda Pix4D, no centro Photoscan e à direita APS (Silva et al., 2014).
O Photoscan é da empresa Agisoft. A lista de funcionalidades inclui fototriangulação
aérea e terrestre com exportação dos dados para outros softwares fotogramétricos,
geração de nuvens de pontos e modelos poligonais triangulares 3D, MDT e MDS,
ortofoto verdadeira e processamento de imagens multiespectrais. As sopreposições
devem ser de 80 e 60% para longitudinal e lateral, respectivamente (PHOTOSCAN, 2014
apud Silva et al., 2014). O APS (Aerial Photo Survey) é um aplicativo da Menci Software.
Também constrói automaticamente MDT e MDS, nuvens de pontos, curvas de nível e
ortomosaico (APS, 2012). Apresenta ainda extensão com funções de edição vetorial
estereoscópica e editor de MDT. As imagens devem ser adquiridas com uma sobreposição
padrão de 70-80% (lateral e longitudinal) (Silva et al., 2014).

3.5 RELAÇÕES EMPÍRICAS PARA ESTIMATIVA DE PARÂMETROS DOS
MOVIMENTOS DE MASSA
Neste tópico são apresentadas as análises das principais relações empíricas da literatura
que caracterizam os movimentos de massa. Foram selecionadas, para a avaliação,
relações empíricas da literatura que envolvessem parâmetros de escorregamentos de fácil
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determinação e grande importância para avaliar zonas de potencial risco de ocorrência do
movimento.
Muitos autores coletaram informações de casos históricos de movimentos de massa para
formular relações com finalidade de representar estes eventos e os diversos parâmetros
envolvidos nos mesmos. A literatura apresenta vários métodos baseados em conceitos
distintos para estimativa de parâmetros de movimento de massa. Os principais parâmetros
são volume, distância de percurso total, altura do talude, ângulo de inclinação do talude,
área afetada pelo deslizamento e área da cicatriz de deslizamento.

Neste trabalho as características destes movimentos foram utilizadas como base de dados
para a formulação de relações empíricas representativas do comportamento
deslizamentos. Estas relações empíricas permitem a determinação dos principais
parâmetros dos deslizamentos em função de características mais facilmente identificáveis
destes fenômenos.

3.5.1 Relação entre volume (V) e área (A) de um movimento de massa
Do ponto de vista da avaliação de riscos e danos, o volume de um movimento de massa
é um dos parâmetros mais importantes. A partir do volume de massa mobilizada em um
escorregamento diversos parâmetros podem ser definidos tais como: vazão de pico
associada ao movimento, a distância total percorrida e a área afetada pelo movimento.

Guzzetti et al. (2009) a partir de um catálogo com 677 tipos de escorregamentos em
encostas, estabeleceram uma relação empírica para correlacionar a área (AL) e o volume
(VL) de um deslizamento (Figura 3.10). Os autores concluíram que, devido à dispersão
reduzida dos dados experimentais em torno da linha de dependência e ao fato de que os
deslizamentos considerados ocorreram em múltiplos ambientes fisiográficos e climáticos,
a relação entre VL e AL é em grande parte, independente da configuração fisiográfica do
ambiente.
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Figura 3.10 – Medidas empíricas de 677 tipos de deslizamentos em encostas obtidos da
literatura (Guzzetti et al., 2009).

Rickenmann (1999) propôs equações empíricas específicas para o cálculo do volume
baseado em casos de fluxo de detritos. Porém, concluiu-se que estas equações podem
superestimar em até 100 vezes o volume de detritos real. Polanco (2010) destaca que
algumas das relações empíricas da literatura também incluem informações sobre as
condições de chuva e as características litológicas da bacia hidrológica. E sugere que uma
análise mais pormenorizada, tendo em conta uma subdivisão dos sistemas de captação de
acordo com as unidades litológicas que possivelmente estão contribuindo para o
rendimento do material escorregado, possa levar a estimativas mais precisas. A Tabela
3.6 mostra algumas relações entre área e volume encontradas na literatura.
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Tabela 3.6 - Relações entre área e volume dos movimentos de massa estabelecidas na
literatura.
Autor

Relação

Local

Simonett

V=0.2049×A1.3680

Região central

(1967)

R²=0.98

de Guine

V=0.2340×A1.1100

Sul da Califórnia

Rice et al.
(1969)
Innes (1983)
Guthrie e
Evans
(2004)

V=0,0329xA1,3852

British

R²=0.95

Columbia

V=0,0200×A1,9500

(2005)

R²=0.90

Sidle
(2007)

Faixa de área da

Casos

cicatriz

207

2.5x101 ≤ A ≤ 2.0×106

ft2

29

2.1x100 ≤ A ≤ 2.0×102

m2

30

3.0×101 ≤ A ≤ 5.0×102

m2

124

7.0×102 < A < 1.2×105

m2

23

A > 1.2×106

m2

51

1.0×101 < A < 3.0×103

m2

539

1.0×101 < A < 1.0×109

m2

11

5.0×101 < A < 4.0×103

m2

677

100 ≤ A ≤ 7.0 × 107

m2

Unidade

Alpes do Sul
ocidentais, Nova
Zelândia
Bacia

V=0,3900×A

1,3100

R²=0.84

Miyagawa, região
central do
Japão

Guzzetti et

V=0,0844xA1,4324

al.(2008)

R²=0.97

Imaizumi et

Highlands

V=0,1549xA1,0905

Korup

Imaizumi e

Escócia

Nº de

V=0,1900×A

Dados coletados
em todo o
mundo

1,1900

al. (2008)

R²=0.88

Guzzetti et

V=0,074xA1,450

al. (2009)

R²=0.97

Região do Japão
Dados coletados
em todo o
mundo

3.5.2 Relação entre distância percorrida (L) e outros parâmetros
A distância total percorrida por um fluxo de detritos (L) é de importante determinação,
principalmente para a delimitação de áreas potencialmente perigosas e para a definição
de mapas de áreas de risco, fornecendo subsídios para a implantação de estruturas de
mitigação aos possíveis danos (Prochaska et al., 2008). Geralmente, as análises de
28

ocorrência do fenômeno são realizadas a partir de inventários que permitem correlações
entre o registro dos deslizamentos pretéritos em uma determinada área e os fatores
condicionantes, tais como estruturas litológicas e topográficas (Guthrie, 2002; Avanzi et
al., 2004), o tipo de uso (Lee et al., 2002; Perotto-Baldiviezo et al., 2004) e o mecanismo
deflagrador específico (Guns e Veerle, 2014). A maior parte dos estudos referidos ao
parâmetro de distância percorrida (Lmax), por um movimento de massa em solo está
relacionada aos definidos como de fluxos ou corridas, devido ao poder de destruição e
transporte de material destes movimentos em um curto período de tempo.

GEORIO (2000) destaca a dificuldade em distinguir corridas e deslizamentos, uma vez
que uma corrida pode ser oriunda de um deslizamento típico. Ressalta-se, que a
determinação da razão entre a distância percorrida e os parâmetros como volume, área e
geometria dos taludes, ainda é um desafio, devido, sobretudo, à diferença entre a área de
ruptura real e área resultante gerada pelo movimento total. A Tabela 3.7 apresenta de
forma sistêmica algumas relações empíricas, entre a distância percorrida e diversos
parâmetros.

Tabela 3.7 - Relações entre distância percorrida por movimentos de massa e outros
parâmetros estabelecidas na literatura.
Equação

(3.1)

(3.2)

Autor
Crosta et al.
(2001)
Gramani
(2001)

(3.3)

Polanco

(3.4)

(2010)

(3.5)
(3.6)

(3.7)

Lee e Chi

Relação

Local

Unidade

NC

V (m³)

Alto Valtellina,
𝐿 = 7𝑉

0,275

Lombardia, norte da
Itália

𝐻/𝐿 = 1,87𝑉 −0,15

Brasil

9

V (m³)

𝐿 4,72
𝑉 = 252,84 ( )
𝐻

Brasil

10

V (m³)

Taiwan

45

V (m³)

71

V (m3)

𝐿 = 106,61𝑉

0,2591

(2011)

𝐻
= 0,428𝑉 −0,181
𝐿

Corominas

𝐻
= 0,97𝑉 0,1105
𝐿

(1996)

Nº

1
(
)
0,105

𝐿
𝑉= (
)
𝐻 1,3

29

Pirineus e outras
localidades

(3.8)

(3.9)

Rickenmann
(1999)

𝐿

𝑉 = ( 0,83 )
𝐻 1,9

1
(
)
0,16

Guo et al.

𝐿 = 12,15𝑉 0,3009

(2014)

𝐿 = 13,86𝐴0,3447

Alpes Suíços

191

V (m³)

Wenchuan, China

677

V (m³)

Crosta et al. (2001) estudaram os fluxos de detritos ocorridos no Alto Valtellina,
Lombardia, no norte da Itália. Estes autores propuseram uma relação direta entre os
parâmetros geométricos e o volume do fluxo de detritos. A Figura 3.11 apresenta a
comparação entre os valores da distância de deposição em função do volume calculados
pela expressão de Rickenmann (1999) e pela Equação 3.1 (Tabela 3.7) proposta para os
valores medidos nos fluxos de detritos do norte da Itália.

Figura 3.11 – Relação entre comprimento de deposição e volume do fluxo de detritos
(Crosta et al., 2001).
Objetivando ressaltar as principais características dos fluxos de detritos, Gramani (2001)
investigou 16 casos de eventos de fluxos de detritos ocorridos no Brasil. Dentre os casos
de fluxo de detritos e outros movimentos de massa ocorridos no Brasil, 9 foram escolhidos
por Gramani (2001). A reta B (Equação 3.2 da Tabela 3.7) da Figura 3.12, apresenta a
relação estabelecida à partir do limite máximo dos eventos de fluxo fluxos de ocorridos
nos Brasil.
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Figura 3.12 – Relação empírica proposta por Gramani (2001).
Polanco (2010) estudou os casos de fluxo de detritos ocorridos no Brasil e definiu uma
relação entre a razão de inclinação de um talude, dada pela razão entre altura e distância
percorrida (H/L) e o volume de fluxo de detritos (V) (Figura 3.13). Além disso, também
foi definida a relação entre distância percorrida (L) e volume de detritos (V) (Figura 3.14).
Os estudos de Polanco (2010) possibilitaram a obtenção das Equações 3.3 e 3.4
apresentadas na Tabela 3.7.
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Figura 3.13 – Relação empírica para os casos de fluxo de detritos no Brasil (Polanco,
2010).

Figura 3.14 – Relação entre volume e distância percorrida para fluxos de detritos no Brasil
(Polanco, 2010).
Lee e Chi (2011) propõem uma metodologia eficaz de avaliação de risco a
escorregamentos induzidos por precipitação, além de uma metodologia de avaliação do
custo-benefício de uma proposta de trabalho de mitigação de engenharia (Figura 3.15).
Assim como Polanco (2010), estes autores desenvolveram um relação entre a tan 𝛹, que
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é a razão H/L, e o volume de avalanche (Vd) a partir de registros de 45 casos de
movimentos de massa em Taiwan, apontada na relação 3.5 (Tabela 3.7).

Figura 3.15 – Relação empírica entre o volume de avalanche (Vd) e a razão da altura do
escorregamento (H) pela distância da área afetada pelo escorregamento (L) (Lee e Chi,
2011).

A partir da análise de 52 casos de fluxos de detritos, deslizamentos e avalanches de
detritos que ocorreram nos Pirineus e 19 casos de fluxos de detritos ocorridos em outros
locais, Corominas (1996) propôs uma relação direta entre volume e distância percorrida
pelo fluxo de detritos (Equação 3.6 da Tabela 3.7) (Figura 3.16). Corominas (1996)
também sugeriu uma equação que relaciona os parâmetros geométricos de volume (V)
com a elevação (H) e a distância horizontal (L) do escorregamento (Equação 3.7 da
Tabela 3.7).
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Figura 3.16 – Gráfico que relaciona o volume do fluxo de detritos e a tangente do ângulo
de alcance para os 71 eventos. As letras no gráfico correspondem a obstáculos e restrições
topográficas do caminho: f, floresta densa; l, floresta aberta; b, curvas; d, deflexões; t,
espessamento de um leque; w, muro oposto; h, canalização; u, desobstrução; e, sem
obstrução com extensão lateral livre (Corominas,1996).
Os primeiros estudos sobre fluxos de detritos foram desenvolvidos em função dos
eventos que ocorreram nos Alpes Europeus, visando desenvolver medidas de proteção e
prevenção destes desastres. Rickenmann (1999), baseado em cerca de 200 fluxos de
detritos, propôs equações empíricas específicas para o cálculo do volume, dentre elas
pode-se destacar a Equação 3.8 presente na Tabela 3.7.

Para prever a distância total de um deslizamento Guo et al. (2014) coletaram dados de 54
escorregamentos desencadeados pelo terremoto ocorrido em 2008 em Wenchuan, na
China. A partir destes dados, foi gerado um modelo empírico para previsão das distâncias
máximas de um escorregamento (Figura 3.17). Este modelo foi comparado com outros
dois modelos, sendo eles: o modelo de Rickenmann (1999) e o modelo de Legros (2002).
Os resultados de análises multivariadas de dados revelaram que o tipo de rocha, volume
de massa mobilizado e ângulo do talude eram os principais agentes que influenciaram na
distância total do escorregamento durante o terremoto.
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Figura 3.17 – Predição da distância total de escorregamento a partir de dois modelos
preliminares (Guo et al., 2014).
3.6 ESTATÍSTICA MULTIVARIADA

Cada vez mais, a estatística é considerada uma poderosa ferramenta para a análise e a
avaliação de dados, em várias áreas do conhecimento. Os métodos estatísticos, para
analisar variáveis, são geralmente agrupados em dois tipos: um que trata da estatística,
que olha as variáveis de maneira isolada – a estatística univariada, e outro que olha as
variáveis de forma conjunta – a estatística multivariada. Segundo Vicini (2005), ainda
que a estatística multivariada tenha surgido por volta de 1901, somente nos dias de hoje
a técnica é desenvolvida e aplicada com maior desenvoltura, devido ao auxílio de
programas computacionais, que proporcionam análise dos dados de forma rápida, e clara,
com geração de gráficos que possibilitam estudar o inter-relacionamento das variáveis.
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Hair et al. (2005) definem estatística multivariada como todos os métodos estatísticos que
simultaneamente analisam múltiplas medidas sobre cada indivíduo ou objeto sob
investigação. Segundo Mingoti (2013) a estatística multivariada pode ser definida como
“um conjunto de métodos estatísticos utilizados em situações nas quais várias variáveis
são medidas simultaneamente, em cada elemento amostral”.

Atualmente, bancos de dados têm contribuído para a geociências em relação a avanços
tanto na pesquisa quanto na indústria. Segundo Santos (2016) o avanço da tecnologia
aperfeiçoa as formas de adquirir e registrar dados geológicos, o que contribui para o
desenvolvimento desta ferramenta. No caso de banco de dados com mais de uma variável,
ou seja, multivariado, a estatística multivariada fornece técnicas capazes de estudar as
relações presentes nestes bancos de dados. Assim, esta técnica vem sendo utilizada nas
geociências como ferramenta com diferentes objetivos, tais como os trabalhos de
Andriotti (1997), Landim (2011), Corteletti (2014) e Santos (2016).

Segundo Corteletti (2014) os métodos multivariados são escolhidos de acordo com os
objetos de pesquisa, pois a análise multivariada é uma análise exploratória de dados.
Logo, sua utilização depende do tipo de dado que se deseja analisar e os objetivos do
estudo. O uso deste tipo de análise permite a tomada de uma decisão melhor informada
sobre o planejamento em estudo e a interpretação dos resultados, compreendendo
abordagens distintas.

As técnicas estatísticas multivariadas podem ser classificadas como a modelagem por
equações estruturais, análise canônica, análise de variância multivariada, análise
conjunta, modelos lineares de probabilidade, redução multidimensional, análise de
correspondência, análise de agrupamentos, análise fatorial, análise discriminante, análise
de componentes principais e a regressão multivariada. Segundo Pereira (2016) os
objetivos da análise multivariada podem ser de redução de dados e/ou simplificação
estrutural, ordenação e agrupamento, investigação da dependência entre variáveis,
previsão e construção de testes de hipóteses. A Figura 3.18 apresenta um quadro que
direciona a escolha da técnica a ser utilizada.
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Figura 3.18 - Quadro utilizado para direcionamento da escolha da técnica multivariada a ser utilizada (Pereira, 2016).
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Uma vez definido o objetivo do estudo, a técnica estatística multivariada poderá ser
selecionada. Dentre as técnicas multivariadas citadas destacam-se a análise de
agrupamentos, a análise discriminante, a análise fatorial, a análise de componentes
principais e a regressão multivariada. A seguir serão descritas estas técnicas apontando
seus principais objetivos.

A análise de agrupamentos, ou análise de cluster, é aplicada quando o objetivo do usuário
é o de encontrar grupos, ou agrupamentos, dentro do seu banco de dados. Os
agrupamentos podem ser entre indivíduos ou entre variáveis, e são formados a partir de
medidas de similaridade por meio dos valores de suas variáveis.

A análise de componentes principais é utilizada quando o objetivo do usuário é o de
reduzir a dimensão do banco de dados em relação ao número de variáveis. São geradas
as p componentes principais que representarão as n variáveis originais, tal que, onde o
número selecionado de componentes principais estará condicionado a um valor específico
de variabilidade do banco. Existem métodos que auxiliam o usuário na seleção do número
de componentes, sendo eles, representatividade da variância acumulada explicada, análise
da qualidade de aproximação da matriz de correlação ou análise prática das componentes.

A análise discriminante é uma das técnicas da estatística multivariada mais antiga e mais
difundida na literatura (Ferreira, 2007). Uma vez conhecida a origem dos elementos em
determinada população, a técnica pode ser utilizada para classificação dos elementos de
uma população em grupos. A classificação é realizada considerando-se as características
gerais dos grupos predefinidos dentro da população. Assim, a técnica permite a criação
de uma função que classificará novos elementos nos grupos de uma população.

Segundo Figueiredo Filho e Silva Junior (2010) a análise fatorial, ou análise de fatores,
tem como objetivo reduzir uma grande quantidade de variáveis observadas em um
número menor de fatores. Hair et al. (2005) definem fator como a combinação linear das
variáveis (estatísticas) originais. A técnica de análise fatorial é comumente utilizada na
psicologia quando se deseja estimar variáveis que não podem ser mensuradas, ou seja
subjetivas, por exemplo a variável inteligência.
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A regressão multivariada é um método de análise utilizada quando o objetivo da pesquisa
é de encontrar uma relação entre uma variável dependente e outras variáveis
independentes. Em resumo, o objetivo da técnica é visualizar as alterações na variável
dependente que ocorrem condicionadas às alterações nas várias variáveis independentes.
O ajuste do modelo poderá ser linear, quadrático, exponencial, potencial, dentre outros, e
será direcionado pelo usuário, de forma que a melhor reta, ou função, seja selecionada.

Dentre todas as formas distintas para a realização de análise multivariada, a escolhida
para ser utilizada neste trabalho foi a regressão linear múltipla.

3.6.1 Regressão linear múltipla
A regressão linear múltipla é uma técnica estatística cujo objetivo principal é obter uma
relação entre as variáveis por meio de equações matemáticas. Na técnica descrita existem
duas classificações para as variáveis que compõem o problema, sendo elas: a variável
dependente, comumente conhecida como variável resposta; e as variáveis independentes,
as quais descrevem o sistema e que também podem ser chamadas de variáveis preditoras
(ou explicativas). A principal aplicação da técnica é prever as mudanças na variável
dependente em resposta às mudanças que ocorrem nas várias variáveis independentes.

Segundo Landim (2011) a relação entre a variável independente X e a dependente Y pode
ser representada num diagrama de dispersão com os pares de valores (xi, yi), com os yi
em ordenada e os xi em abscissa. Cada par de valores (xi, yi) fornece um ponto e, com o
Método de Mínimos Quadrados, por exemplo, pode-se calcular a equação de uma linha
de tendência que melhor se ajusta à nuvem de distribuição de pontos. O modelo mais
simples é a análise de regressão linear que fornece a equação de uma reta:
𝑦𝑖 = 𝛼𝑖 + 𝛽𝑥𝑖 + 𝜀𝑖

(3.5)

Na qual α e β são constantes desconhecidas a serem determinadas e ε, chamado de erro
ou resíduo, representa toda fonte de variabilidade em Y não explicada por X.
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Operacionalmente, encontra-se a equação da reta para a previsão dos valores yi* segundo
a Equação 3.6 (Landim, 2011).
𝑦𝑖 ∗= 𝛼 + 𝑏𝑥𝑖

(3.6)

Na qual yi* é o valor estimado pela reta ajustada, a e b são os coeficientes que determinam
a intersecção na ordenada e a inclinação da reta calculada. A primeira equação refere-se
à regressão populacional com todos os possíveis pares de valores das duas variáveis,
enquanto a segunda equação é amostral, baseada em m pares de valores das variáveis X
e Y, selecionados ao acaso (Landim, 2011).

Landim (2011) alerta sobre alguns cuidados que devem ser tomados com a análise de
regressão múltipla: as relações entre as variáveis devem ser lineares: evitar um número
inferior de casos em relação ao número de variáveis consideradas, e recomenda-se que
tal relação seja 10 a 20 vezes superior; evitar variáveis independentes redundantes, isto é,
que tenham um alto coeficiente de correlação entre si; verificar, utilizando resíduos, a
presença de valores anômalos. O modelo geral é representado pela Equação 3.7.
𝑦𝑖 = 𝛼0 + 𝛼1 𝑥1𝑖 + ⋯ + 𝛼𝑛 𝑥𝑛𝑖 + 𝜀𝑖

(3.7)

Segundo Landim (2011) a análise de regressão linear múltipla de quaisquer n variáveis
independentes sobre uma variável dependente, que é expressa pela Equação 3.5 pode ser
resolvida pelo Método de Mínimos Quadrados (Equação 3.8).
𝑌𝑖 ∗= 𝛼0 + 𝛼1 𝑋1𝑖 + 𝛼2 𝑋2𝑖 + ⋯ + 𝛼𝑛 𝑋𝑛𝑖

(3.8)

Para se obter os coeficientes ai, a solução obedece à Equação 3.9.
[𝐴] = [𝑋]−1 [𝑌]
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(3.9)

CAPÍTULO

4

ESTUDO DE CASO – ESTRADA DE FERRO VITÓRIA-MINAS (EFVM)
4.1 CARACTERIZAÇÃO DO EMPREENDIMENTO

De acordo com a literatura nacional ferrovia ou estrada de ferro pode ser definida como
um sistema de transporte sobre trilhos, constituído de via férrea (formado por trilhos
paralelos de aço) e outras instalações fixas como dormentes de madeira, concreto ou
outros materiais. Sobre a via férrea circulam equipamentos de tráfego que conduz
passageiros e cargas (Schechtel, 1996; Ferreira, 2010).

O transporte de passageiros por via férrea é bastante comum na Europa, nos Estados
Unidos e no Japão. No Brasil, entretanto, a partir da segunda metade do século XX, o
sistema de transporte foi modificado pelo modal rodoviário, impondo ao país um
fenômeno incomum e raro na história do sistema ferroviário mundial: a redução da malha
ferroviária (Corteletti, 2014).
A Estrada de Ferro Vitória a Minas (EFVM) está entre as principais ferrovias do mundo
e apresenta alguns dos melhores índices de produtividade. Criada em 1904 e localizada
na região sudeste do Brasil, a Estrada de Ferro Vitória-Minas possui 929 km de extensão
de linha (607 km de linha dupla) e o traçado da linha tronco da mesma possui 540 km. A
ferrovia está inserida nos estados de Minas Gerais e Espírito Santo, e atravessa um total
de 25 municípios nesses dois estados (Figura 4.1).
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Figura 4.1 - Mapa da linha tronco da Estrada de Ferro Vitória - Minas (Modificado de
ANTT, 2013).
A Estrada de Ferro Vitória – Minas faz interconexão com outras duas ferrovias no estado
de Minas Gerais: MRS Logística na cidade de Ouro Branco e Ferrovia Centro-Atlântica
S.A. em Conselheiro Lafaiete. Em 1997, a empresa Vale S.A recebeu por meio de
contrato firmado com a União, a concessão da exploração dos serviços de transporte
ferroviário de carga e passageiro, os quais são executados pela Estrada de Ferro VitóriaMinas.

Segundo a Vale, em 2014 a EFVM movimentou 119,2 milhões de toneladas de minério,
além de outras cargas transportadas para terceiros, como carvão e produtos agrícolas. No
que diz respeito ao transporte de passageiros, a ferrovia transportou quase um milhão de
pessoas no mesmo período.
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4.2 CONTEXTUALIZAÇÃO GEOLÓGICA E GEOTÉCNICA DA VIA

Com base nas campanhas das inspeções de campo proposta por Gomes (2014), a via foi
subdividida em 4 grandes trechos, a saber:
•

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.

Em função da grande complexidade litológica regional, Gomes (2014) adotou uma
sistemática de simplificação para caracterização das litologias-tipo (litologias
dominantes), para uma representação mais objetiva e prática ao longo da faixa de domínio
da via (buffer de 500m). As litologias-tipo presentes na via são: granitos, gnaisses,
gnaisses com intrusivas máficas, rochas metassedimentares com presença de intrusões
graníticas, xistos e gnaisses e sedimentos inconsolidados. A Tabela 4.1 apresenta, de
forma sucinta, as distribuições litoestratigráficas ao longo de cada trecho da ferrovia.
Tabela 4.1. Unidades litológicas por trecho da Estrada de Ferro Vitória-Minas (compilado
à partir de Alves (2014)).
Trecho

Unidade Litoestratigráfica

Litologia-tipo

Complexo Paraíba do Sul

Rochas metassedimentares

Suíte Intrusiva Aimorés
Tonalito Galiléia
Trecho I
Formação São Tomé
Terraço Aluvial
Aluvião

Municípios que o trecho
atravessa

Liga as cidades de Vitória –
ES e Aimorés – MG,
Granitoides
passando pelos municípios
Gnaisses com intrusivas máficas de Serra, Fundão, Ibiraçu,
João Neiva, Colatina, Baixo
Xistos e gnaisses
Guandu, todas no Espírito
Santo, sendo Aimorés, a
Sedimentos inconsolidados
primeira cidade de Minas
Gerais no limite estadual.
Sedimentos inconsolidados

Tonalito Galiléia

Gnaisses com intrusivas máficas

Formação São Tomé

Xistos e gnaisses

Granito Córrego da Onça

Granitoides

Terraços Aluviais

Sedimentos inconsolidados

Trecho II
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Aimorés até Governador
Valadares, passando por
Itueta, Resplendor,
Conselheiro Pena e
Tumiritinga, todos

Trecho
III

Trecho
IV

Aluviões

Sedimentos inconsolidados

Formação Tumiritinga

Xistos e gnaisses

Tonalito Derribadinha

Granitoides

Complexo Mantiqueira

Gnaisses

Complexo Mantiqueira

Gnaisses

Tonalito Derribadinha

Granitoides

Terraços Aluviais

Sedimentos inconsolidados

Aluvião

Sedimentos inconsolidados

Complexo Mantiqueira

Gnaisses

Complexo Guanhães

Xistos e gnaisses

Supergrupo Rio das
Velhas

Rochas básicas e ultrabásicas

Suíte Borrachudos

Granitoides

Formação São Tomé

Xistos e gnaisses

Aluvião

Sedimentos inconsolidados

localizados no estado de
Minas Gerais.

De Governador Valadares
até Ipatinga, passando por
Periquito/Açucena, Naque,
Belo Oriente e Santana do
Paraíso/Ipaba, todos
municípios de Minas
Gerais.

Desde a cidade de Ipatinga
até Itabira, passando por
Timóteo, Marlieria/Antônio
Dias e Nova Era, todos
municípios localizados no
estado de Minas Gerais.

De acordo com Klein e Dutrow (2012), há uma série completa de rochas gradando do
granito até o granodiorito, sendo que o limite ente os dois tipos é arbitrário. Assim podese dizer que granitos são aquelas rochas em que o K-feldspato geralmente excede o
plagioclásio, enquanto nos granodioritos, o plagioclásio excede o K-feldspato. Na maioria
das situações, enquanto o teor de plagioclásio aumenta, a porcentagem de minerais
escuros também aumenta, consequentemente granodioritos têm cores mais escuras em
relação aos granitos. Contudo, no campo ou em amostras de mão, é geralmente difícil
distinguir com certeza entre os dois tipos de rocha. Como consequência, o termo
“granitoide” tem sido utilizado nas descrições de campo e será utilizado nesta dissertação.
O mapa geológico do Trecho IV da ferrovia, para compreensão do arcabouço geológico
de uma parte do percurso da Estrada de Ferro Vitória-Minas (EFVM), é apresentado no
Anexo I deste documento.
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Segundo Araújo (2014) a EFVM está inserida no contexto geológico dos sistemas
orogênicos brasilianos subdivididos em três províncias tectônicas: Tocantins, Borborema
e Mantiqueira. A área de estudo encontra-se inserida no contexto do Sistema Orogênico
Mantiqueira que é formado essencialmente de rochas pré-silurianas (>450Ma), em
pequenas extensões de coberturas sedimentares do Cretáceo ao Quaternário e diques de
diabásio (Hasui, 2012). A porção setentrional da Província Mantiqueira compreende a
Faixa Móvel Araçuaí, na qual está localizada o trecho analisado da EFVM.

Dentre os trechos apresentados na Tabela 4.1, o Trecho IV da EFVM foi o trecho em que
foram realizados os trabalhos de campo da presente pesquisa. Segundo Alves (2014) este
trecho atravessa as seguintes unidades litológicas:
•

Complexo Mantiqueira: Datadas do Arqueano, as rochas que predominam nesse
complexo são gnaisses bandados bimodais, conformados por uma alternância de
níveis, com espessuras decimétricas a métricas, de gnaisses graníticos e
granodioríticos, leuco a mesocráticos, e de gnaisses tonalíticos e anfibolitos meso
e melanocráticos. As bandas graníticas, quando mais espessas, mostram uma
laminação milimétrica com concentração dos máficos (principalmente biotita) nos
interníveis. São comuns corpos de metagabros e metabasaltos em forma de
soleiras e diques nesta sequência, com granulação grosseira e contatos nítidos com
as encaixantes e apresenta foliação bem desenvolvida (CPRM 2000. Carta
Geológica Itabira).

•

Complexo Guanhães: Datadas do Arqueano, as rochas deste complexo são
quartzitos, quartzitos ferruginosos, formação ferrífera a hematita e magnetita,
quartzo-muscovita xistos, anfibolitos e gnaisses bandados (metagrauvacas), xistos
metapelíticos e xistos máficos, metagabros e metaultrabásicas. A espessura das
camadas individuais é pequena, em intercalações sucessivas que, de modo geral,
não ultrapassam dez metros. Na porção norte predominam os gnaisses pelíticos,
os quartzitos e os quartzo-muscovita xistos, enquanto no ramo quase leste-oeste,
entre Itabira, Nova Era e João Monlevade dominam os xistos metapelíticos e
anfibolitos, sendo subordinados os xistos máficos, as metaultramáficas, os
gnaisses metapelíticos e os quartzitos. No ramo sul de Monlevade dominam
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quartzitos e anfibolitos. Devida a esta íntima intercalação discriminaram-se
conjuntos de rocha e não litótipos isolíticos (CPRM 2000. Carta Geológica
Itabira).
•

Supergrupo Rio das Velhas: formado por rochas arqueanas compostas por um
conjunto indiviso de quartzito, quartzo-muscovita xisto com cianita e sillimanita,
anfibolito, xistos máficos, formação ferrífera e paragnaisse (CPRM 2000. Carta
Geológica Ipatinga).

•

Suíte Borrachudos: Os mais bem preservados tipos de granitos dessa suíte alcalina
são foliados com grau de fraturamento muito variável; têm coloração cinza-claro
a cinza-claro rosa da e granulação grosseira. Dorr e Barbosa (1963) apud CPRM
(2000) descrevem “os minerais dominantes na rocha são quartzo, ortoclásio,
microclina, albita, oligoclásio e biotita, tendo, como minerais acessórios, fluorita,
muscovita, grana da, epidoto, clinozoisita, turmalina, leucoxênio, clorita e
magnetita. Os aspectos mesoscópicos que diferenciam o Borrachudos são a
textura porfirítica grosseiramente granular, quantidade significativa de fluorita, os
agrupamentos de biotita e a tonalidade cinza geral com subtonalidade rosada”
(CPRM 2000. Carta Geológica Itabira).

•

Formação São Tomé: Na Folha Coronel Fabriciano ocorrem duas unidades
informais denominadas de: Unidades 1 e 2. Estas unidades estão distribuídas em
uma faixa com o máximo de 5 Km de largura, que corta diagonalmente a referida
folha desde a cidade de Ilhéus do Prata, ao sul, até as cidades de Coronel
Fabriciano e Ipatinga, ao norte. A Unidade 1 é constituída essencialmente de
quatzitos com xistos subordinados e a Unidade 2 é constituída de xistos, xistos
gnaissóides e gnaisses com lentes subordinadas de quartzitos (CPRM 2000. Carta
Geológica Coronel Fabriciano).

•

Aluvião: Constituem-se em depósitos sedimentares argilosos e arenosos, com
lentes de cascalho, ocorrentes ao longo dos rios Piracicaba, Santa Bárbara e Rio
do Peixe. Estes depósitos ocorrem tanto no leito ativo dos rios quanto em terraços
antigos. Estas aluviões e terraços são utilizados para retira da de areia e argila para
construção civil, e, também, são garimpados para ouro (CPRM 2000. Carta
Geológica Itabira).
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Dentre as unidades em que o Trecho IV atravessa, foram observadas as seguintes
unidades litológicas em campo: Complexo Mantiqueira, Complexo Guanhães e Suíte
Borrachudos.

4.2.1 Modelos de comportamento geotécnico em taludes de solo/saprolitos da EFVM
Para os taludes em solos/saprolitos, localizados ao longo da linha tronco da EFVM, Alves
(2014) estabeleceu 5 modelos de comportamento geotécnico induzidos pelos mecanismos
de ruptura definidos por ‘escorregamento rotacional’, ‘escorregamento translacional’,
‘erosões intensas’, ‘erosões e escorregamentos limitados’ e ‘rastejos’.

Um primeiro modelo 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).
O resultado implica a ocorrência de feições de natureza isolada, por meio de erosões
localizadas e pouco profundas, entendida, para fins da avaliação do perigo geotécnico,
como o ‘mecanismo de ruptura’ potencial do talude analisado (Alves, 2014). A Figura
4.2 mostra um exemplo de talude da EFVM associado a este modelo.

Figura 4.2 – Exemplo de talude relativo ao Modelo I - EFVM (Talude Km 079+069)
(Alves, 2014).
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O segundo modelo 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
(Alves, 2014). A Figura 4.3 mostra um exemplo de talude da EFVM associado a este
modelo.

Figura 4.3 –Exemplo de talude do Modelo II: Talude Km 513+243 da EFVM (Alves,
2014).
Um terceiro modelo 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 que envolve ainda o carreamento
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de elevados volumes do material erodido (Alves, 2014). Na Figura 4.4 é possível
visualizar um exemplo de talude deste modelo.

Figura 4.4 – Exemplo de talude relativo ao Modelo III na EFVM (Talude Km 093+000)
(Alves, 2014).
O quarto modelo está associado a mecanismos de rastejo (Figura 4.5). 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, que é bastante característico em superfície, principalmente
pela distorção dos troncos da cobertura vegetal na direção da movimentação do terreno.
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 (Alves, 2014).
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Figura 4.5– Exemplo de talude relativo ao Modelo IV da EFVM (Talude Km 297+000)
(Alves, 2014).
O quinto e último modelo estabelecido para maciços de solos e/ou saprolitos 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,
mesmo para taludes com alturas limitadas (aspecto pouco determinante) (Alves, 2014).
Na Figura 4.6 é possível visualizar um exemplo de talude relativo ao Modelo V.

Figura 4.6 – Exemplo de talude relativo ao Modelo V da EFVM (Talude Km 359+675)
(Alves, 2014).
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A partir da Figura 4.7 é possível constatar que taludes do Tipo I são predominantes na
EFVM, os quais apresentam 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 (Alves, 2014).
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Figura 4.7 – Distribuição dos modelos em taludes de solos/saprolitos ao longo da via da EFVM (Alves, 2014).
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CAPÍTULO

5

MATERIAIS E MÉTODOS
Os materiais e métodos utilizados nesta pesquisa serão descritos a seguir e foram
subdivididos em 5 etapas principais, sendo elas: sistematização e integração do banco de
dados; estimativa por meio do Google Earth Pro da área e do volume de material
mobilizado das cicatrizes identificadas; estimativa de parâmetros das cicatrizes de
deslizamento em campo e comparação com os dados obtidos a partir do Google Earth
Pro; avaliação e comparação das relações empíricas da literatura com as relações
empíricas propostas neste trabalho; e por fim, estimativas do alcance máximo do
deslizamento por meio de regressão multivariada para os deslizamentos analisados da
EFVM.

5.1 ETAPA 1: SISTEMATIZAÇÃO E INTEGRAÇÃO DOS DADOS
A primeira etapa da pesquisa teve como foco a obtenção de dados preliminares. Para a
criação de um banco de dados utilizou-se como principal referência o relatório de Gomes
(2014). O trabalho citado possui um grande acervo de dados cadastrados em planilhas de
campo e ensaios de caracterização do solo. Os trabalhos de campo de Gomes (2014)
foram realizados na EFVM nos períodos de 2011/2014.

As Figuras 5.1 e 5.2 apresentam as planilhas de campo com seus respectivos atributos
levantados em cada trecho da via durante a pesquisa realizada por Gomes (2014). O
conjunto de dados disponíveis da ferrovia encontrava-se em formato gráfico e em várias
planilhas de Excel e/ou formato PDF. Dessa forma, tornou-se necessário um processo de
digitalização e junção dos dados de concepção dos 540 km da linha tronco da ferrovia
para que fosse possível fazer uma avaliação das condições geológico-geotécnicas locais.
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Parâmetros físicos para a caracterização dos taludes
PONDERAÇÃO DOS FATORES BIOFÍSICOS
FATORES BIOFÍSICOS
CRITÉRIOS DE PONDERAÇÃO
AR com paralisação da via

AR com obras de reparação

1. Atividade Recente (AR)

Inativo com histórico prévio
Inativo sem histórico prévio
Crítico

2.

Desfavorável

Perfil Geológico-Geotécnico (GG)
(consulte a tabela em anexo)

Condicionante
Crítico
HT > 10 m
6 m < HT < 10 m

3. Altura do Talude (HT)

3 m < HT < 6 m
HT < 3 m
IT > 60º
45º < IT > 60º

4. Inclinação do talude (IT)

30º < IT > 45º
IT < 30º
Fluxo contínuo (surgências)
Fluxo localizado

5. Presença de água (AG)

Zonas de umidade
Inexistente
Controlada e Deteriorada
Controlada e Localizada

6. Escoamento das águas superficiais (AS)

Natural
Controlada e Eficiente
Inexistente
Esparsa

7. Cobertura Vegetal (CV)

Intensa e Descontínua
Intensa e Contínua

Figura 5.1 – Parâmetros físicos para a caracterização dos taludes (Alves, 2014).
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Fatores de ponderação para domínio de influência do talude
INDICADORES DE DANOS
CRITÉRIOS DE PONDERAÇÃO
Did < 3m

1.

Domínio de Influência (Distância do talude à
faixa) DId

3m < Did < 6m
6m < Did < 10m
Did > 10m

Dic < 3m
3m < Dic < 6m

2. Domínio de Influência (Comprimento) DIc

6m < Dic < 10m
Dic > 10m
Inexistentes
Retaludamento

3. Obras de Estabilização/Contenção (EC)

Retaludamento + DR + CV
Execução/obras de contenção
com deformações generalizadas

4. Condição Geral do Pavimento Ferroviário (PF)

com deformações localizadas
com pequenas deformações
íntegro

Figura 5.2 – Fatores de ponderação para domínio de influência dos taludes (Alves, 2014).

Nesta pesquisa foram estudados apenas os taludes em solo/saprolito do acervo de Gomes
(2014), pelo fato dos taludes em rocha já apresentarem softwares específicos que
calculam a trajetória/alcance de blocos individuais. Além disso, outros dados que serão
abordados mais a frente nesta dissertação foram incorporados ao acervo, como as
estimativas de área e volume das cicatrizes existentes nos taludes ao longo da ferrovia.
Os principais parâmetros do banco de dados completo podem ser visualizados no Anexo
II.

5.2 ETAPA 2: ESTIMATIVA DE PARÂMETROS POR MEIO DE IMAGENS DO
GOOGLE EARTH PRO

5.2.1 Inventário de cicatrizes

Com o objetivo de elaborar um inventário de cicatrizes de deslizamentos da EFVM foi
percorrido 540 km da ferrovia através de imagens orbitais, utilizando o software Google
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Earth Pro. Para a identificação das cicatrizes de deslizamentos, a altitude do ponto de
visão das imagens variou de 2,55 quilômetros a 368 metros, de acordo com nível de
detalhe necessário para discriminação das cicatrizes.

Como etapa inicial foi elaborado um inventário de cicatrizes de deslizamento, constando
o trecho, a localização em coordenadas UTM, a data da imagem, e outras características,
como área e forma dos deslizamentos. A fim de se obter uma melhor análise e avaliar os
parâmetros que influenciam no desenvolvimento das cicatrizes foram identificadas e
catalogadas apenas as cicatrizes que possuíam dados geotécnicos prévios no relatório de
Gomes (2014), havendo assim, outras cicatrizes que não foram catalogadas neste
trabalho.

Araújo (2014) utilizou o geoprocessamento na identificação e evolução de deslizamentos
de taludes ao longo de vias férreas. A caracterização das cicatrizes foi realizada de modo
semelhante à metodologia utilizada por este autor, e foi considerado os seguintes
parâmetros na identificação das cicatrizes: ausência de vegetação, posição na vertente,
forma e tamanho.

5.2.2 Estimativa da área da cicatriz de deslizamento
Por meio da ferramenta “Mostrar imagens históricas” do Google Earth Pro foi possível
a visualização de imagens orbitais de anos anteriores, num histórico que, na área de
estudo, abrange desde o ano de 2002 até o ano de 2016. Porém, para alguns dos taludes
identificados, o número de imagens e o seu respectivo ano são distintos. Assim, pelo
menos 2 imagens orbitais de anos distintos foram extraídas de cada área.

A fim de definir os limites dos deslizamentos, estimar a área de cada cicatriz delimitada
e analisar a sua evolução ao longo do tempo, utilizou-se do software ArcGis 10.3 para
georreferenciar todas as imagens. O datum utilizada como padrão foi o datum UTM
SIRGAS 2000 e a unidade de medida utilizada nesta estimativa de área foi metros
quadrados.
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5.2.3 Estimativa do volume da cicatriz de um deslizamento

Muitos autores (Bayer, 1987 apud Cruden e Varnes,1996; Lee e Chi, 2011; Corrêa et al.,
2009) consideram que a superfície de ruptura para muitos escorregamentos rotacionais
pode ser aproximada para metade de um elipsoide, com semieixos da elipse sendo: a
(profundidade da cicatriz), b (largura da cicatriz) e c (comprimento da cicatriz) (Figura
5.3).

Figura 5.3 – Estimativa do volume de um escorregamento supondo a forma de metade de
um elipsoide (Cruden e Varnes, 1996)

Sendo assim, o volume mobilizado nas cicatrizes de deslizamento da EFVM foi estimado
utilizando-se a parte inferior de uma elipse. O volume do elipsoide é dado pela Equação
5.1:
4

𝑉𝑒𝑝𝑠 = 𝜋𝑎𝑏𝑐
3

(5.1)

Onde: a,b e c são os eixos semiprincipais. O volume da concavidade corresponde a uma
metade do elipsoide. Assim, após o deslizamento, o volume de material deslocado foi
estimado pela Equação 5.2:
14

𝑉𝑖𝑠 = 2 3 𝜋𝑎𝑏𝑐 =

4
6

𝜋𝑎𝑏𝑐
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(5.2)

O aumento no volume após o deslocamento como porcentagem do volume antes do
deslocamento, chamado de fator de empolamento, não foi considerado nas análises.
Para obtenção dos semieixos (comprimento e largura) da elipse, foi utilizado a ferramenta
Régua do software Google Earth Pro. Já a profundidade aparente da ruptura (c1) foi
estimada a partir dos parâmetros de elevação que são informados pelo programa. A Figura
5.4 apresenta de forma esquematizada a metodologia utilizada para obtenção da
profundidade da ruptura corrigida (𝑑).

Figura 5.4 – Metodologia para obtenção da profundidade da ruptura corrigida.
A metodologia utilizada para obtenção da profundidade da ruptura corrigida é explicada
em seguida. Na Figura 5.3, pela semelhança de triângulos, têm-se que:

𝐴
𝑎

=

𝑎=

𝐵
𝑏

𝐴.𝑏
𝐵

(5.3)
(5.4)

Mensurado o valor de 𝑎, têm-se que:
𝑐1 = 𝑎 − 𝑐2
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(5.5)

Pela relação trigonométrica, têm-se que:
𝑑

𝑐𝑜𝑠𝛼 = 𝑐1

(5.6)

𝑑 = 𝑐1. 𝑐𝑜𝑠𝛼

(5.7)

Onde 𝑑 é a profundidade corrigida da cicatriz do deslizamento. Vale ressaltar que esta
profundidade corrigida que é calculada trata-se de uma estimativa, pois ela não é real, já
que ela não considera a forma do terreno antes da ruptura.

5.3

ETAPA

3:

ESTIMATIVA

DE

PARÂMETROS

EM

CAMPO

E

COMPARAÇÃO COM DADOS ESTIMADOS NO GOOGLE EARTH PRO

A terceira etapa consistiu na verificação em campo de alguns dos trechos identificados
com cicatrizes de deslizamentos. O trabalho de campo foi realizado entre os trechos km
482 e km 536 da EFVM no período de 17 a 19 de janeiro de 2017.

Os trabalhos de campo foram realizados com os seguintes objetivos: reconhecimento da
área de estudo; checagem das cicatrizes extraídas nas imagens processadas e
georeferenciadas do Google Earth Pro; descrição das cicatrizes encontradas em campo;
imageamento a partir de aerofotogrametria por meio de drone e geoposicionamento com
Real

Time

Kinematic

(RTK)

e

calibração

do

processo

fotointerpretativo.

Simultaneamente ao imageamento das cicatrizes da EFVM foram realizadas vistorias em
algumas cicatrizes de fácil acesso. Ao longo dos pontos visitados, foram identificadas as
unidades litológicas e extraídas outras informações conforme pode ser visualizado na
ficha de campo adotada na pesquisa (Tabela 5.1).
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Tabela 5.1 – Modelo de ficha de campo adotada na presente pesquisa.
LEVANTAMENTO DE CAMPO DE TALUDES E ENCOSTAS
(Solos)
Projeto:

Data

Ponto:

LE (

)

LD (

)

Coordenadas:
Talude: Natural (

Clima:
Azimute:

)

Corte

(

)

Aterro

(

)

Foto:

Responsável
Descrição Geral do Ponto:

Sem coberturas vegetal (solo exposto)
Cobertura Vegetal do
Talude ou Encosta

Rasteiras composta por gramíneas, musgos, liquens e pequenos arbustos distantes uns dos outros
Arbustiva composta de plantas de caule macio ou maleável
Mata composta por coberta de plantas silvestres de portes diversos.
H ≥ 15 m

Altura do Talude ou
Encosta Natural

10 ≤ H < 15 m
5 ≤ H < 10 m

Aterro
Tipo de solo

H<5m

Altura do Talude
(Corte/Aterro)

45° ≤ i < 60°
30° ≤ i < 45°

Saprolito (Residual)
Talús

i > 60°
Inclinação do Talude
ou Encosta

Solo

Necessária e inexistente
Estruturas de
Estabilização

Insuficiente para mitigar o perigo
Suficiente p/mitigar o perigo mas requer reparo

i < 30°

Suficiente para mitigar o perigo ou desnecessária

< 10 m

Erosão ou talude negativo

10 m à 20 m
20 m à 30 m

Movimento Esperado

Escorregamento planar
Escorregamento rotacional

> 30 m
C ≥ 135 m
Extensão do Talude
ou Encosta

Distância da Ferrovia
até Crista/Pé do
Talude ou Encosta

Distância entre
Trincas e Crista do
Talude ou Encosta

90 ≤ C < 135 m
45 ≤ C < 90 m

Arenoso
Classificação do
Solo

Argiloso

D<1m

Desalinhamento de árvores, cercas, postes, canaletas, ...

1≤D<5m
5 ≤ D < 10 m

Indícios Movimento

Ondulações na superfície
Inexistência de sinais de processo de ruptura

L > 200 cm

Trincas: extensão > 100 cm; abertura > 5 cm ou degraus

150 ≤ L < 200 cm
100 ≤ L < 150 cm

Cicatrizes

Sulcos ou Ravinas
Laminar

Na margem da área analisada

Trincas: extensão < 100 cm; abertura < 1 cm
Área Saturada

Ocorrência d'água

Surgência Localizada - 1 ponto: crista( ) pé( ) meio( )
Surgência Difusa - __ pontos: crista( ) pé( ) meio( )
Não Observado

Dentro área analisada - Talvegue
Dentro área analisada - Caminhos preferênciais

Trincas: extensão < 100 cm; abertura 1 à 5 cm
Existência de feições antigas

Inexistente

Necessário e inexistente
Dispositivos de
Drenagem

Fora da área analisada

Insuficiente
Suficiente, mas requer reparo
Suficiente ou desnecessário

Ferrovia
Estruturas afetadas
em caso de
ocorrência de evento

Embarrigamento do talude (Corte e Aterro)

D > 10 m

Voçorocas ou Ravinas

Linha de Drenagem
Natural

Argilo siltoso

C < 45 m

L < 100 cm ou inexistentes

Erosão

Areno siltoso

Estrada de acesso
Canaleta de drenagem
Rodovia

60

5.3.1 Taludes com cicatrizes de deslizamento vistoriados

A seguir são apresentadas as análises dos 8 taludes analisados em campo (Km 519+900,
Km 518+790, Km 511+149, Km 511+670, Km 515+300, Km 520+950, Km493+600 e
Km 482+299), onde foram identificadas cicatrizes de movimentos de massa via imagens
de satélite e realizadas as correlações e verificação em campo dos deslizamentos.
•

Talude Km 519+900

O primeiro talude vistoriado foi o talude localizado no Km 519+900; com coordenadas
UTM 0701330/7821049. Não existe cobertura vegetal, ou seja, o solo está exposto. O
talude apresenta altura de 30 metros, com inclinação de 57º e extensão de
aproximadamente 200 metros. A distância da ferrovia ao pé do talude é de 1,5 metros. A
distância entre as trincas do talude é superior a 2 metros.

O maciço que abrange o talude se trata de um gnaisse alterado, sendo que a área está
inserida no contexto do Suíte Borrachudos (CPRM, 2000). O saprolito ainda apresenta
feições reliquiares da rocha original, como um bandamento caracterizado pela presença
dos minerais quartzo e feldspato nas porções claras e biotita e anfibólio nas porções
escuras (Figura 5.5).

Figura 5.5 – Solo residual que compõe o talude vistoriado.
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O talude apresenta sulcos de erosão. Foi observado que em caso de ocorrência de eventos
a ferrovia será afetada. O tipo de solo que abrange a área é um saprolito areno siltoso de
coloração avermelhada. No local não foram observadas ocorrência de água, linhas de
drenagem natural e nem estruturas de estabilização. Foram observados pontos de erosão
e escorregamento rotacional no talude. Em relação aos indícios de movimento foram
observadas ondulações na superfície e árvores curvadas. As cicatrizes apresentaram
trincas com extensão superior a 1 metro e abertura superior a 5 centímetros, além da
existência de feições antigas.
•

Talude Km 518+790

O talude localizado no Km 518 + 790, com coordenadas UTM 0701605/7821037 e
segundo levantamento da CPRM, o local faz parte do Complexo Guanhães. O talude é
um granitoide saprolitizado de coloração acinzentada, que apresenta uma quantidade
considerável de quartzo.

O talude descrito apresenta 30 metros de altura com extensão de 40 metros e cerca de 3
metros de distância da ferrovia. A distância entre as trincas do talude é de cerca de 2
metros, sendo que o talude apresenta erosão em forma de sulcos. O tipo de solo do talude
é o saprolito (classificação arenoso). Foram observadas estruturas de estabilização, porém
insuficientes para mitigar o perigo. Em relação ao movimento esperado, foi observada a
erosão no talude. Ondulações na superfície do talude foram identificadas como indícios
de movimento. As cicatrizes no talude apresentaram trincas com extensão superior a 100
centímetros e abertura superior a 5 centímetros. Não foi observada ocorrência de água e
os dispositivos de drenagem encontrados se mostraram suficientes, porém necessitando
de reparos.
•

Taludes Km 511+149 e Km 511+670

O terceiro e o quarto talude vistoriado, localizam-se no Km 511+149, coordenada UTM
0705760/7817906 e Km 511+670 com coordenadas UTM 0705683/7817985,
respectivamente. Nesta área afloram gnaisses saprolitizados, ricos em biotita e com alto
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grau de intemperismo, inseridos no Complexo Guanhães (CPRM, 2000). Entre os taludes
do Km 511+149 e Km 511+670 há uma região retaludada. Em uma das bancadas deste
talude existe uma acumulação de água de quantidade considerável, tendo em vista que
nos dias de inspeção não houve incidência de chuvas (Figura 5.6).

Figura 5.6 – Acumulação de água em uma das bancadas da porção retaludada
compreendida entre os taludes Km 511+149 e Km 511+670.
O talude localizado no Km 511+149 apresenta 45 metros de altura e 67° de inclinação,
distante 7,6 metros da ferrovia. O talude apresenta erosão em forma de sulcos. Em casos
de movimentação poderá afetar estruturas de canaletas e a ferrovia, apresentando
necessidade de estruturas de estabilização que são inexistentes. O tipo de movimentação
esperada é o escorregamento rotacional. A classificação do solo é areno siltoso. Não
foram observadas ocorrências de água no talude. As trincas no talude apresentam
extensão maior que 1 metro com abertura de superior a 5 centímetros, e existem sinais de
feições antigas de cicatrizes. São inexistentes os indícios de movimentação no talude.

O talude localizado no Km 511+670 apresenta 40 metros de altura com 58° de inclinação,
além disso, o talude apresenta erosão em forma de sulcos e sinais de movimentação. É
um solo residual arenoso. A distância do talude até a ferrovia é de 2,40 metros. Foi
observada a existência de estruturas de estabilização que se mostraram suficientes para
redução de perigo na área. Em relação à indícios de movimentos foram observadas
ondulações na superfície do talude, além de trincas com extensão maior que 1 metro e
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abertura superior a 5 centímetros. Existem dispositivos de drenagem no talude. Em casos
de ocorrência de evento a ferrovia será afetada.
•

Taludes Km 515+300

O quinto talude vistoriado está localizado no Km 515+300, nas coordenadas
0703635/7820476 se tratando de um talude de transição entre o Complexo Guanhães e o
Suíte Borrachudos (CPRM, 2000). A área apresenta um solo residual de gnaisse (arenoso
siltoso) em transição com um latossolo avermelhado siltoso. O talude apresenta altura de
25 metros com inclinação de 69° e distante 1,20 metros da ferrovia. O talude apresenta
erosão em forma de sulcos. O talude se encontra fora da linha de drenagem e não foram
observadas ocorrência de água. As trincas nas cicatrizes apresentaram extensão superior
a 1 metro com abertura maior que 5 centímetros. Em relação a estruturas de estabilização,
foi observada a necessidade de construção, sendo que em casos de ocorrência de eventos
a ferrovia será afetada. O movimento esperado para o talude descrito é o escorregamento
rotacional.
•

Talude Km 520+950

O talude localizado no Km 520+950 é constituído por solo/rocha. A parte inferior do
maciço é constituída por um granitoide de composição quartzítica da Suíte Borrachudos
(CPRM, 2000), na porção superior o maciço se encontra totalmente alterado, sendo que
na parte lateral do talude há uma cicatriz de grandes dimensões. O talude apresenta 30
metros de altura com 65° de inclinação, com distancia na faixa de 1 a 5 metros da ferrovia.
Foi observada a erosão em forma de sulcos no maciço. O tipo de solo é solo com
classificação areno siltoso. As trincas nas cicatrizes apresentam extensão menor que 1
metro com abertura entre 1 e 5 centímetros. Foi observada a necessidade de aplicação de
sistemas de drenagem, com surgência de água localizada no pé do talude.

Em relação a estruturas de estabilização foram observadas estruturas existentes, porém
estas se mostraram insuficientes para mitigar o perigo. Foram observados indícios de
movimento como o desalinhamento de árvores. O movimento esperado é o
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escorregamento rotacional, sendo que em caso de ocorrência de eventos a ferrovia será
afetada.
•

Talude Km 493+600

O sétimo talude estudado está localizado no Km 493+600, nas coordenadas UTM
0715271/7821907. Trata-se de um talude retaludado com cicatriz de escorregamento
rotacional, que apresenta variações em solo e gnaisses saprolitizados (Figura 5.7).

Figura 5.7 – Solo residual de gnaisse presente no talude do Km 493+600.
O talude apresentou altura superior a 15 metros com inclinação de 47°. A extensão do
talude é superior a 135 metros, com distância até a ferrovia na faixa de 5 a 10 metros
(Figura 5.8). O talude apresentou erosão em forma de sulcos e voçorocas. As trincas nas
cicatrizes apresentaram extensão superior a 1 metro com abertura maior que 5
centímetros. Não foi observada a ocorrência de água no talude, porém os dispositivos de
drenagem encontrados se mostraram insuficientes, pois a maior parte das canaletas de
drenagem se encontravam obstruídas.
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Figura 5.8 –Vista do talude Km 493+600 e cicatriz de escorregamento rotacional.
Foram observadas estruturas de estabilização (dormentes para contenção), porém
insuficientes para o talude, sendo que foram observados indícios de movimento como o
desalinhamento de árvores. O movimento esperado é o escorregamento rotacional. Em
caso de ocorrência de eventos, a ferrovia será afetada.

•

Talude Km 482+299

O último talude vistoriado está localizado no Km 482+299, coordenada UTM
0723118/7825060. Trata-se de um granitoide com algumas porções apresentando um leve
bandamento gnáissico, foram observados muitos veios de quartzo ao longo do maciço
(Figura 5.9). O tipo de solo é saprolito com classificação arenosa. O maciço está inserido
no Complexo Mantiqueira (CPRM, 2000).
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Figura 5.9 –Granitóide alterado do Km 482+299.
O talude apresenta 45 metros de altura e 62° de inclinação, distante 2,0 metros da ferrovia.
O talude apresenta erosão em forma de sulcos. Em casos de movimentação poderá afetar
a ferrovia, apresentando necessidade de estruturas de estabilização e de dispositivos de
drenagem, ambos inexistentes (Figura 5.10). O tipo de movimentação esperada é o
escorregamento rotacional. Não foram observadas ocorrências de água no talude. As
trincas no talude apresentam extensão menor que 1 metro com abertura na faixa de 1 a 5
centímetros. Em relação aos indícios de movimentação no talude foram observadas
ondulações na superfície do talude em conjunto com o desalinhamento de árvores.

Figura 5.10 –Vista do talude Km 482+299.
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5.3.2 Imageamento com drone e RTK

Para a aquisição das imagens foi utilizado um drone do tipo quadricóptero (Figura 5.11)
modelo compacto Phanton IV com uma câmera de resolução de 12 Mp (4000X3000
pixels). Os parâmetros utilizados para o imageamento estão mostrados na Tabela 5.2.

Figura 5.11 –Drone sobrevoando a área para realizar o imageamento.
Tabela 5.2 – Determinação dos parâmetros de voo para imageamento das cicatrizes de
deslizamento da EFVM.
DJI PHANTON IV
EFVM Trabalho Denise
Determinação dos Parâmetros de Vôo
- Cálculo da GSD Câmera

CCD Size (mm)

Photo (pixel)

Velocidade Cruzeiro

Tipo

Descrição

Resolução

width

height

Lens Focal
Distance

width

height

km/h

28,8

4

Phanton IV

12

6,317

4,738

3,610

4.000

3.000

m/s

8

Frontal

Lateral

Voo

Solo

Altura de
Voo

Largura da
Foto
(m)

85%

80%

570

550

20

85%

80%

590

550

40

85%

80%

610

550

85%

80%

630

85%

80%

85%

Distancia
entre
Linhas (m)

X

Y

Altura da
Foto (m)

Distância
entre fotos
(m)

35,00

7,00

0,009

0,009

26,2

3,94

0,49

914

69,99

14,00

0,017

0,017

52,5

7,87

0,98

457

60

104,99

21,00

0,026

0,026

78,7

11,81

1,48

305

550

80

139,99

28,00

0,035

0,035

105,0

15,75

1,97

229

650

550

100

174,99

35,00

0,044

0,044

131,2

19,69

2,46

183

80%

670

550

120

209,98

42,00

0,052

0,052

157,5

23,62

2,95

152

85%

80%

690

550

140

244,98

49,00

0,061

0,061

183,7

27,56

3,45

131

85%

80%

710

550

160

279,98

56,00

0,070

0,070

210,0

31,50

3,94

114

85%

80%

730

550

180

314,98

63,00

0,079

0,079

236,2

35,44

4,43

102

85%

80%

750

550

200

349,97

69,99

0,087

0,087

262,5

39,37

4,92

91

85%

80%

770

550

220

384,97

76,99

0,096

0,096

288,7

43,31

5,41
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Sobreposição

Altitudes
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Tempo
1/T mínimo
entre fotos
(≤ 2000)
(seg)

O voo foi planejado para cobrir um total de 64,586 ha de área, a uma altitude de variando
de 100 a 110 m. A área escolhida apresenta características consideradas de difícil
processamento automático, com áreas uniformes de vegetação. Após o voo, as imagens
foram processadas nos softwares usando 36 pontos de controle. Em todas as áreas
imageadas foram gerados ortomosaico, nuvem de pontos e modelos digitais de superfície.
No Anexo III pode-se visualizar os dados de planejamento dos voos.

O plano de voo foi traçado no software Google Earth Pro. Em campo o processo consistiu
em deslocar-se até uma clareira próxima que servisse de ponto de decolagem para evitar
o contato com as hélices. Instalava-se um alvo de referência, posicionava-se o drone onde
procedia-se a decolagem controlada, a qual levaria o drone até uma altura estimada, e
assim iniciaria a execução da faixa de voo. O passo seguinte consistia em deslocá-lo
lateralmente em ângulos de 900 sobre a área de interesse. Ao final do processo de
imageamento, o drone era conduzido ao pouso. A Figura 5.12 mostra o plano de vôo
traçado para o imageamento de uma das áreas estudadas.

Figura 5.12 – Controle do drone e plano de vôo traçado no visor.
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Simultaneamente ao imageamento foi realizado o geoposionamento com RTK. Para isso,
foram utilizados dois receptores, coletando dados continuamente e um receptor utilizado
como “base” que era instalado em uma estação de referência que tinha coordenadas
conhecidas. Para a determinação da posição em tempo real, o receptor móvel coleta dados
nos pontos de interesse, chamados também de pontos de controle. A Figura 5.13 mostra
os equipamentos utilizados para a realização do geoposicionamento com RTK.

Nos voos realizados na aquisição dos dados deste trabalho, o equipamento permaneceu
ligado durante os voos para permitir que os GCP’s de outras áreas fossem sendo
implantados enquanto se realizavam os voos “anteriores” ou seja aqueles com pontos já
demarcados. Além disso, o posicionamento por ponto preciso (PPP) que é usado para
correção dos pontos captados dinamicamente (RTK), deve ter um tempo de captação
aproximado de 4 horas como mostra a Tabela “Precisão esperada para um levantamento
estático (metros)” extraída do IBGE, que pode ser visualizada no Anexo VI. .

Figura 5.13 – Equipamentos utilizados para a realização do geoposicionamento com
RTK.
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5.3.3 Processamento dos dados
Primeiramente as imagens foram processadas no software Pix4D. A licença deste
software pode ser adquirida por meio de uma licença de uso particular ou por contrato de
serviço online. Como resultado do processamento dos dados foram gerados ortomosaico,
nuvem de pontos e modelos digitais de superfície.

As imagens obtidas pelo drone necessárias para cobrir a área de estudo e confeccionar os
ortomosaicos foram na quantidade de 2889, com bandas do espectro visível, com 4000 x
3000 pixels (12 megapixels) para cada imagem e resolução espacial variando de 3,72 a
7,98 centímetros.
Para registrar o ortomosaico e calcular as áreas das cicatrizes de deslizamento foi utilizado
o software ArcGis 10.3.

A base cartográfica, em formato DXF na escala cartográfica de 1/2000, e dados de relevo
da área de estudo, obtidos a partir de voo aerofotogramétrico, foram processados no
software Global Mapper 17.0. Os dados de relevo são curvas de nível espaçadas de 0,2 a
0,5 metros e estão no formato shapefile utilizado no sistema ArcGis. Para a estimativa
dos volumes de campo foi utilizado a base cartográfica no software AutoCAD Civil 3D
2015.

Posteriormente ao campo, esses dados foram processados e comparados aos dados
estimados no Google Earth Pro. A análise dos resultados foi realizada por meio de
gráficos e correlações utilizando-se o Microsoft Excel e o software R.

5.4 ETAPA 4: CORRELAÇÕES EMPÍRICAS PARA DESLIZAMENTOS NA
EFVM
Foram selecionadas, para a avaliação e comparação, relações empíricas da literatura que
envolvesse parâmetros de deslizamentos de fácil determinação e grande importância para
avaliar zonas de potencial risco de ocorrência do movimento. A priori não é possível a
quantificação dos parâmetros envolvidos num deslizamento, porém as relações empíricas
simplificadas podem subsidiar a estimativa das magnitudes do evento.
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Para o estudo destas relações utilizou-se como referência trabalhos que apresentam o
estudo de relações empíricas que envolvem parâmetros de movimentos de massa
propostas por Hungr (2005), Neto (2005), Brunetti et al. (2009), Guzzetti et al. (2009),
Santos (2013), Polanco (2010), Lee e Chi (2011), Guo et al. (2014), dentre outros. Para a
confecção dos gráficos do presente trabalho foi utilizado o Microsoft Excel e o software
R.

5.5 ETAPA 5: ESTIMATIVAS DO ALCANCE POR MEIO DE REGRESSÃO
MULTIVARIADA

Os alcances máximos dos deslizamentos para os trechos analisados da EFVM foram
obtidos com base no modelo de Guo et al. (2014) O modelo foi criado a partir das bases
de dados disponíveis no trabalho de Guo et al. (2014).

Os dados de Guo et al. (2014) apresentaram as informações dos parâmetros geométricos:
deslocamento da massa do deslizamento (Travel distance), inclinação do talude, altura do
talude, volume do deslizamento, área da cicatriz, obtidos conforme a Figura 3.4. A partir
destes dados foi possível criar uma relação entre as variáveis disponíveis, por meio de
uma regressão multivariada, capaz de estimar o alcance do deslizamento em função das
demais variáveis. O software utilizado para aplicação das técnicas estatísticas
multivariadas foi o software Minitab 14 e o software Microsoft Excel foi utilizado para
os cálculos suplementares. A Figura 5.14 apresenta um exemplo com alguns gráficos que
o software Minitab 14 exibe no relatório de resultados de uma regressão multivariada.
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Figura 5.14 – Gráficos do relatório do Minitab 14.
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CAPÍTULO

6

RESULTADOS E DISCUSSÕES
A seguir, são apresentados os resultados obtidos através da metodologia apresentada no
Capítulo 5, divididos nos seguintes itens: Sistematização e integração de dados,
estimativa de parâmetros por meio de imagens do Google Earth Pro, Estimativas de
parâmetros em campo, Estimativas do alcance máximo de um deslizamento por meio de
regressão multivariada dos dados de Guo et al. (2014) e Correlações empíricas para
deslizamentos na EFVM.

6.1 SISTEMATIZAÇÃO E ELABORAÇÃO DO BANCO DE DADOS

A primeira fase do projeto teve como foco a obtenção de dados preliminares. Para a
criação de um banco de dados utilizou-se como principal referência os dados prévios do
acervo de Gomes (2014). O trabalho citado possui um grande acervo de dados cadastrados
em planilhas de campo e de ensaios de caracterização do solo. A ficha padronizada para
desenvolvimento das inspeções de campo foi aplicada ao longo de toda a extensão da
Estrada de Ferro Vitória - Minas, no período de novembro de 2011 a julho de 2013, no
qual os dados coletados foram registrados. Cada trecho levantado constitui uma planilha,
comportando um total de 193 trechos, os quais, totalizam cerca de 200 taludes estudados.
Já os ensaios de caracterização do solo estão dispostos em tabelas e/ou relatórios em
formato digital.

O processo de coleta de dados foi realizado a partir da subdivisão da ferrovia em trechos,
que consiste na subdivisão da ferrovia em setores ou trechos de referência, cuja a
abordagem está centrada nos princípios gerais sistematizados que definem a metodologia
proposta por Gomes (2009): Metodologia TMD – Trecho, Modelo, Desempenho de
avaliação do comportamento geotécnico de obras lineares de grande porte dentro da
premissa da metodologia TMD.

74

Os parâmetros encontrados nas planilhas são: atividade recente, perfil geológicogeotécnico, altura e inclinação do talude, presença de água, escoamento das águas
superficiais, cobertura vegetal, distância do talude à faixa, comprimento do talude, obras
de estabilização e condição do pavimento ferroviário. O acervo de ensaio de
caracterização do solo contém dados referentes: ao tipo de material, a análise
granulométrica, aos limites de Atteberg, aos ensaios de resistência ao cisalhamento. Estes
dados se encontram em planilhas de Excel e relatórios em formato PDF.

O conjunto de dados disponíveis da ferrovia encontrava-se em formato gráfico e em várias
planilhas de Excel e/ou formato PDF. Dessa forma, tornou-se necessário um processo de
digitalização e junção dos dados de concepção da linha tronco da ferrovia para que fosse
possível fazer uma avaliação das condições geológico-geotécnicas locais.

Visando o objetivo do trabalho, foi necessário a organização do acervo. Dessa forma, foi
elaborada uma planilha digital no Microsoft Excel para facilitar a inserção de dados, e
posteriores análises. A proposição foi aplicada ao longo de toda via, comportando uma
extensão total de 540 km de extensão que foi subdividida em 193 trechos. Sua
funcionalidade mostrou-se eficaz ao ajustar a disposição dos dados a partir de uma
sistemática pensada especificamente para obras lineares como ferrovias.

O resultado foi composição de um banco de dados, denominado Banco de dados Vitória
Minas (BVM), elaborado dentro das premissas para o uso do método estatístico análise
multivariada, como ferramenta para determinar a setorização geológica geotécnica da via,
com abertura para inserção de novos dados, como as estimativas de área e volume das
cicatrizes de deslizamento existentes nos taludes, facilitando dessa forma, as escolhas de
parâmetro e sistematização dos dados (Figura 6.1). Como resposta imediata, o BVM,
verificou que somente parte dos trechos (cerca de 40% dos pontos) possuem todos os
dados relacionados na ficha de campo, possibilitou a realização de um diagnóstico dos
dados da EFVM, proporcionou a identificação de parâmetros de forma ordenada,
facilitando análises dos trechos de forma conjunta ao longo de todo o percurso da EFVM.
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Figura 6.1 – Planilha digital para inserção de dados.

O BVM permitiu de forma sistemática selecionar os taludes em solo ao logo da EFVM,
objetos de análise deste estudo, no qual serão abordados a seguir todo processo de análise.

6.2 ESTIMATIVA DE PARÂMETROS POR MEIO DE IMAGENS DO GOOGLE
EARTH PRO

A literatura especializada apresenta diversos tipos de técnicas para o processo de
identificação de deslizamentos a partir de imagens. No entanto. de acordo com Guzzetti
et al (2012), a escolha e o tipo de técnica utilizada variam de acordo com os dados
disponíveis, como tamanho da área, escala empregada, informações a respeito das
particularidades da área analisada ou mesmo o conhecimento técnico do responsável pelo
levantamento.

De acordo com Barella (2016), o método de sensoriamento remoto tem como objetivo
identificar elementos e feições associados à ocorrência de movimentos de massa a partir
de diferentes técnicas: fotointerpretação de imagens geradas de aerolevantamentos e
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satélites, interpretação de pares estereoscópicos ou de modelos digitais de elevação
acoplados e processamento digital de imagens. Nesta etapa, a análise foi realizada
utilizando o software das imagens orbitais do Google Earth Pro. O processo de análise
foi aplicado de acordo com as recomendações de Barella 2016, sendo elas:
- imagens justapostas às curvas de nível de base topográfica;
- superposição do modelo 3D.

6.2.1 Inventário de cicatrizes
Segundo Barella (2016), o nome popular de “inventário de cicatrizes” é dado para o
reconhecimento de traços de movimentos de massa deixados por processos passados. O
autor acentua que a identificação e interpretação de deslizamentos podem apresentam
diversas limitações. Araújo (2014) afirma que a identificação e a percepção das cicatrizes
são relativamente subjetivas, pois elas dependem de diversos fatores, como luminosidade
do local, ângulo de visão em relação ao monitor, humor e atenção do intérprete, além da
qualidade da imagem disponível.

Segundo Vanacôr (2006), a identificação de deslizamento depende do contraste das
diferenças espectrais ou espaciais existentes entre o movimento de massa e seu entorno.
O citado autor pontua ainda que a interpretação de feições em uma imagem pode sofrer
interferências diretas de vários fatores, destacando alguns deles como:
•

Período ocorrido desde a ruptura, devido a processos erosivos e a recomposição
da vegetação, que tende a obscurecer as cicatrizes dos movimentos;

•

Rigor na qual os deslizamentos afetam a morfologia, drenagem e condições da
vegetação.

Para realização do inventário de cicatrizes a partir das imagens orbitais do Google Earth
Pro, foi utilizado o Banco de dados Vitoria Minas (BVM), para identificar os taludes em
solo ao longo da ferrovia, em seguida foram determinados trechos que possuíam
informações catalogadas com parâmetros geotécnicos que poderiam ser correlacionadas
com os deslizamentos ocorridos na EFVM.
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Uma vez identificados os trechos ao longo da ferrovia, iniciou-se a análise das imagens
orbitais buscando identificar as cicatrizes por meio, primeiramente, da forma da vertente
da cicatriz no terreno, nos trechos em que foram registrados os movimentos de massa que
apresentavam solo exposto. Vale ressaltar que possíveis movimentos de massa ocorridos,
e que estão totalmente cobertos pela vegetação, não foram catalogados.

A partir do cruzamento dos dados do BVM e das imagens Google Earth Pro foram
catalogadas 69 cicatrizes de deslizamento compreendendo 50 trechos da EFVM. Em
conseguinte foram inseridas as informações das coordenadas UTM das cicatrizes e as
datas das imagens (que estão disponíveis no programa) no BVM. Como resultado foi
obtido um diagnóstico do catalogo de cicatrizes identificadas, discriminando e
caracterizando-as de acordo com a litologia-tipo, o tipo de material do talude, a altura e o
ângulo do talude, apresentados nas Figuras 6.2 a 6.5. Ressalta-se ainda que no Anexo II
do presente trabalho estão apresentadas as tabelas relativas ao inventário realizado.

Figura 6.2 – Frequência das litologias-tipo para as cicatrizes de deslizamento estudados
na EFVM.

Na Figura 6.2 estão apresentados os seis tipos de litologia-tipo presentes nos taludes de
solo da EFVM. Os valores para a frequência de taludes nas litologias-tipo analisadas,
sendo

elas

gnaisse,

gnaisses

com

intrusivas

máficas,

granitoides,

rochas

metassedimentares, sedimentos inconsolidados e xistos e gnaisses são respectivamente
78

4,3%, 11,4%, 12,9%, 28,6%, 27,1% e 15,7%; ou seja, cerca de 56% das litologias-tipo
analisadas são rochas metassedimentares e sedimentos inconsolidados, que representam
as rochas menos competentes dentre as litologias-tipo analisadas.

Com relação ao tipo de material, a análise dos dados apontam para dois tipos: solo ou
solo/rocha. A Figura 6.3 apresenta a frequência com que este parâmetro se encontra nas
cicatrizes de deslizamento estudadas na EFVM. Analisando a Figura 6.3 é possível
observar que as cicatrizes se encontram predominantemente em taludes de solo com
74,3% nos taludes analisados. O material solo/rocha apresenta 25,7% do total dos taludes.
Este resultado permite concluir que 74,3% das cicatrizes estudadas são compostas por
material do tipo solo, reflexo das litologias-tipo predominantes.

Figura 6.3 – Frequência do tipo de material para as cicatrizes de deslizamento estudados
na EFVM.
As Figuras 6.4 e 6.5 apresentam os resultados da análise dos parâmetros físicos: altura e
ângulo dos taludes, identificados nas cicatrizes da EFVM.
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Figura 6.4 – Frequência das alturas dos taludes das cicatrizes de deslizamento estudados
na EFVM.
A Figura 6.4 apresenta a frequência de distribuição das alturas dos taludes com cicatrizes
indicando três faixas distintas de altura:
- taludes entre 3 metros a 6 metros;
- taludes entre 6 metros a 10 metros;
- taludes maior que 10 metros.

É importante ressaltar que o BVM indica taludes com a faixa de altura menor que 3
metros, porém nos trechos que apresentam cicatrizes esta faixa não foi encontrada.

Descrevendo a Figura 6.4 têm-se que, a faixa de 3 metros a 6 metros apresentou
frequência de 12,9%, a faixa de 6 metros a 10 metros com frequência de 7,1% e a faixa
de altura maior que 10 metros com frequência de 80%. Logo é possível interpretar que
80% dos taludes com cicatrizes de deslizamento analisados apresentaram altura maior
que 10 metros.

Na Figura 6.5 está apresentada a frequência do ângulo dos taludes com cicatrizes. Vale
ressaltar, que as faixas de ângulo dos taludes foram determinadas por Gomes (2014), e
representadas no BVM, sendo elas: menor que 30º, de 30º a 45º, de 45º a 60º e maior que
60º. A análise deste parâmetro indicou que as cicatrizes de deslizamentos ocorriam em
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taludes com ângulos apenas nas faixas de 45º a 60º e maior que 60º. Sendo assim, é
possível visualizar na Figura 6.5 que 28,6% dos taludes estudados estão na faixa de 45º a
60º, e 71,4% dos taludes apresentam inclinação maior que 60º.

Figura 6.5 – Frequência do ângulo dos taludes das cicatrizes de deslizamento estudados
na EFVM.
O conjunto de informações relacionadas ao inventário das cicatrizes permitiu a
visualização ampla do desempenho do Banco de dados Vitoria Minas (BVM). Destacamse informações importantes sistematizadas:
- cerca de 56% das litologias-tipo analisadas são rochas metassedimentares e sedimentos
inconsolidados;
- 74% dos materiais das cicatrizes são constituídos de solo;
- 80% dos taludes apresentam faixa de altura maior que 10 metros;
- 71% dos taludes apresentam inclinação maior que 60º.

Uma vez caracterizados os taludes inventariados, os parâmetros área e volume dos
deslizamentos ocorridos na EFVM foram estimados com o auxílio dos softwares Google
Earth Pro e ArcGis 10.3. Para isso, primeiramente foi necessário identificar por meio das
imagens a geometria (tamanho e forma) das cicatrizes deixadas nas encostas. Segundo
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Sausen e Lacruz (2015), normalmente o contraste impresso nas imagens entre a cicatriz
e a área ao seu redor permite facilmente identificar as encostas por movimentos de massa.
Associados à identificação do escorregamento, parâmetros como tipo de movimento
(ruptura planar, circular ou em cunha), grau de atividade presente, profundidade em que
ocorreu o movimento e inclinação da vertente onde ocorreu a ruptura são importantes de
serem caracterizados.

6.2.2 Estimativa das áreas das cicatrizes de deslizamento

A partir do Google Earth Pro foram estimadas as áreas das cicatrizes de deslizamento
nos 50 trechos da EFVM analisados. As estimativas foram feitas para o período de tempo
entre 2002 e 2016, o que permitiu a interpretação da evolução/desenvolvimento das
cicatrizes neste período. Assim, foram calculadas um total de 197 áreas de cicatrizes de
deslizamentos. A Figura 6.6 apresenta o resultado das estimativas das áreas das cicatrizes
de deslizamento.
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Figura 6.6 – Relação das áreas das cicatrizes de deslizamento, no período de tempo 2002-2016 para os trechos estudados na EFVM.
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A partir da Figura 6.6 é possível compreender a evolução da área das cicatrizes de
deslizamento dos trechos estudados, tendo em vista a disponibilidade de imagens. Sendo
assim relata-se os comportamentos ocorridos: a cicatriz aumenta com o tempo, indicando
movimentação do terreno e/ou processos erosivos ou a cicatriz diminui com o tempo.
Essa tendência pode ser interpretada como um exemplo de como a recomposição vegetal
pode mascarar a cicatriz de deslizamento, tornando cada vez mais difícil sua
identificação. Vale indicar que em ambos os casos a cicatriz pode se estabilizar ou
continuar o processo de diminuição ou aumento de sua área.

Em relação ao desenvolvimento das cicatrizes de deslizamento analisadas na Figura 6.6
foi possível elaborar um fluxograma apresentado na Figura 6.7 que sistematiza as
possibilidades do desenvolvimento das cicatrizes estudadas.

Figura 6.7 – Comportamento observado nas áreas estimadas dos trechos estudados na
EFVM.
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A Figura 6.8 apresenta a imagem do trecho 472+307 como um exemplo de
comportamento de uma cicatriz que aumenta de tamanho. Na imagem do ano de 2007 é
possível visualizar que não existe cicatriz de deslizamento no trecho, porém, a partir da
imagem do ano de 2014 é possível identificar a ocorrência de uma cicatriz no lado direito
da foto.

Figura 6.8 – Surgimento de uma cicatriz de deslizamento a partir do ano de 2014 no trecho
472+307 da EFVM.
Para a análise das áreas de movimentação dos taludes com cicatrizes, foi considerado o
valor máximo de área estimado a partir do ArcGis 10.3, dentro do período analisado para
cada trecho, com objetivo de não minimizar as estimativas, ou seja, evitando subestimar
as áreas. A Figura 6.9 apresenta o histograma para as áreas máximas das cicatrizes de
deslizamento.
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Figura 6.9 – Histograma para as áreas de cicatrizes adotadas para os trechos analisados
na EFVM.
A partir da Figura 6.9 é possível observar que 39 cicatrizes possuem valor de área entre
1000 e 10000 m2, ou seja, cerca de 60% das cicatrizes de deslizamento estudadas
apresentam áreas menores que 10000 m2. Ainda, na Figura 6.9 têm-se que 3 cicatrizes
possuem área menor que 1000 m2, o que corresponde a menos que 5% do total de
cicatrizes. Para valores de área entre 10000 e 100000 m2 são 25 cicatrizes e apenas 2
cicatrizes apresentaram valores entre 100000 e 1000000 m2.

A Figura 6.10 apresenta os histogramas referentes às áreas das cicatrizes de deslizamento
para cada litologia-tipo presente nos trechos estudados. Destacam os valores máximos de
áreas na litologia-tipo Gnaisses com intrusivas máficas com valor de 123026,6 m2 e
litologia-tipo sedimentos inconsolidados com valor de 100336,3 m2.

Observações importantes sobre este tipo de metodologia de estimativa são feitas por
Martins et al. (2015), que destacam neste tipo de análise é comum as cicatrizes não
apresentarem as delimitações de suas áreas muito nítidas, assumindo-se, desta forma, uma
certa subjetividade, por parte do operador, sendo, portanto, necessária sua verificação em
campo.
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Figura 6.10 – Histograma para as áreas de cicatrizes por litologia-tipo dos trechos
analisados na EFVM.

6.2.3 Estimativa dos volumes das cicatrizes de deslizamento
A partir dos parâmetros coletados no Google Earth Pro foram estimados os volumes das
cicatrizes de deslizamento nos 50 trechos da EFVM analisados. As estimativas foram
feitas para as mesmas imagens utilizadas na estimativa das áreas das cicatrizes (período
de 2002 à 2016).

Para a estimativa dos volumes foram selecionadas as áreas máximas das cicatrizes, de
forma a encontrar a estimativa de volume máximo ocorrido em cada deslizamento. Assim,
foram estimados um total de 69 volumes de cicatrizes de deslizamentos. A Figura 6.11
apresenta o resultado das estimativas dos volumes das cicatrizes de deslizamento em
relação aos trechos da ferrovia, calculados conforme Bayer (1987), Equação 5.2.
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Figura 6.11 – Distribuição dos volumes das cicatrizes em relação ao trecho da EFVM.
Observando as Figuras 6.11 e 6.12 é possível verificar que a maioria dos volumes se
comportam de maneira homogênea e possuem até 10000 m³, o que representa 55% dos
casos. Os demais volumes se encontram distribuídos nas faixas de 10000 a 100000 m³,
com cerca de 30%, e de 100000 a 1000000 m³ com cerca de 15% do total de cicatrizes
analisadas.

Figura 6.12 – Histograma para os volumes de deslizamento adotados para os trechos
analisados na EFVM.
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A Figura 6.13 apresenta os histogramas para os valores de volumes de deslizamento em
relação às litologias-tipo para os trechos analisados da EFVM. Dessa forma, é possível
comparar os valores dos volumes de massa deslocada em cada litologia-tipo. O
cruzamento destes dados apontou que os maiores valores de volumes registrados são para
as litologias-tipo Gnaisses com intrusivas máficas, com valor de 8 x 105m³, seguido das
cicatrizes nas litologias – tipo Sedimentos inconsolidados, com valor de 6 x 105 m³.

Além destas litogias-tipo apresentarem as maiores áreas de cicatrizes, este resultado era
esperado devido à formação do manto intempérico ser mais espesso na litologia-tipo
Gnaisses com intrusivas máficas. Este tipo de material apresenta minerais máficos, que
por sua vez apresentam baixa estabilidade ao intemperismo químico, o que pode
contribuir para o desenvolvimento dos volumes nas cicatrizes. Na litologia-tipo
Sedimentos inconsolidados, o desenvolvimento de maiores valores de volumes é
esperado devido à baixa resistência mecânica em materiais desta natureza.

Figura 6.13 – Histograma para os volumes de deslizamento de cicatrizes por litologiatipo dos trechos analisados na EFVM.
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6.3 ESTIMATIVA DE PARÂMETROS EM CAMPO

As estimativas de parâmetros em campo foram efetivadas por meio do imageamento a
partir de aerofotogrametria com drone e geoposicionamento com RTK. Assim, as análises
de parâmetros em campo foram realizadas com o intuito de calcular, de forma mais
precisa as cicatrizes estudadas na EFVM, minimizando o grau de incertezas impostas pela
limitação da imagem Google Earth. Além de melhorar a precisão nas estimativas, a
obtenção de parâmetros em campo permite obter uma lei de correção das variáveis
estimadas por meio do sensoriamento remoto.

Dentre as cicatrizes estudadas na presente pesquisa, algumas foram selecionadas para
realização de trabalho em campo. Estas cicatrizes foram apuradas com base na
acessibilidade dos trechos para realização dos trabalhos de campo. Foram selecionados
12 trechos, sendo eles: 482+299, 493+600, 511+670, 513+200, 515+300, 518+790,
519+900, 520+950, 521+000, 521+522, 524+108, 535+419. A Figura 6.14 mostra os
trechos selecionados para o trabalho de campo.

Figura 6.14 – Pontos da EFVM selecionados para análise em campo.
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6.3.1 Análise das imagens obtidas em campo por meio de drone e RTK

Para melhorar a acurácia do ortomosaico gerado em relação ao sistema de referência
UTM SIRGAS 2000, fez-se necessário a aquisição de pontos de controle em campo. Para
a marcação dos pontos de controle utilizou-se um arranjo em “forma de cruz” de material
tipo PVC para referência (Figura 6.15). Na Tabela 6.1 é possível visualizar as
coordenadas da base de referência e a duração dos rastreios para geoposicionamento com
RTK.

Figura 6.15 – Arranjo em “cruz” em PVC para referência de ponto de controle e drone
utilizado para imageamento dos taludes estudados na EFVM.
Tabela 6.1 – Duração dos rastreios realizados por RTK.
EFVM
Levantamento Aerofotogramétrico
Posicionamento
Data

UTM SIRGAS 2000 (m)
N

E

Altitude
Ortométrica

Local
Início

Fim

Duração

17/01/17 Itabira

16:56:35 21:16:20 4:19:45

7.821.825,262

700.078,323

764,27

18/01/17 Itabira

10:42:55 15:30:25 4:47:30

7.821.825,271

700.078,335

764,26

19/01/17 Antônio Dias 11:16:40 14:26:45 3:10:05

7.821.780,269

715.227,230

473,67

Variação Absoluta (m)
N

E

Altitude

0,009

0,012

0,010

A partir dos pontos de controle, foi executado o registro dos ortomosaicos e respectivos
modelos digitais de superfície. A Figura 6.16 apresenta uma comparação da resolução
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espacial da imagem da Área 07 (Km 535+419) obtida no Google Earth Pro relativa ao
ano de 2015 e do ortomosaico processado no Pix4D. Observa-se claramente a melhor
qualidade visual do ortomosaico obtido pelo imageamento com drone (pixel
correspondente a 3,73 centímetros) do que a imagem obtida pelo Google Earth Pro. As
imagens de todas áreas visitadas em campo e imageadas pelo drone podem ser
visualizadas no Anexo IV.
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Figura 6.16 – Comparação visual entre as resoluções espaciais da imagem do Google Earth Pro e do ortomosaico gerado pelo Pix4D (3,73 cm) da
Área 07 (Km 535+419).
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6.3.2 Estimativa das áreas das cicatrizes da EFVM por meio de imageamento com
drone e RTK
As áreas das cicatrizes foram aferidas a partir das imagens geradas por meio de
imageamento com drone e levantamento RTK, todas processadas no ArcGis 10.3,
disponíveis no Anexo III. Para a exposição das premissas adotadas nos cálculos das áreas
estudadas, e melhor visualização das imagens processadas, tomou-se como exemplo de
análise a Área 07 (Km 535+419) apresentada na Figura 6.17. A partir das imagens foi
possível estimar as áreas das cicatrizes. A Tabela 6.2 apresenta os resultados das áreas
estimadas e suas denominações, com destaque para a Área 07.
Tabela 6.2 – Valores de área para as cicatrizes obtidos por meio de imageamento com
drone.

521+000D

Nome da
cicatriz
Área 01D

Área via imageamento
com drone (m²)
1198,7

521+000E

Área 01E

2709,9

518+790

Área 02

1947,1

493+600

Área 04

8788,2

521+522

Área 05

3435,5

520+950

Área 06

2965,9

535+419A

Área 07A

1783,2

535+419B

Área 07B

1405,8

Trecho

535+419C

Área 07C

764,2

515+300A

Área 08A

2072,7

515+300B

Área 08B

199,3

513+200

Área 09

10644,1

482+299

Área 10

9968,0

519+900

Área 12

8392,7

524+108

Área 13

2936,2

511+670A

Área 14A

2973,0

511+670B
511+670C

Área 14B
Área 14C

2134,8
1661,3
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Figura 6.17 –Mapa da Área 07 (Km 535+419) processada no ArcGis 10.3.
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Os valores de área obtidos por meio do imageamento com drone foram comparados com
os valores de área obtidos pelas imagens do Google Earth Pro. A Tabela 6.3 apresenta os
valores para os dois métodos com o cálculo do desvio de valores em porcentagem.

Tabela 6.3 – Valores das estimativas das áreas das cicatrizes e desvio de valores obtidos
pelos dois métodos.
Cicatriz

Área via Google
Earth (m²)

Área via imageamento
com drone (m²)

Desvio dos
valores (%)

Área 01D

1104,8

1198,7

8,5

Área 01E

2629,1

2709,9

3,1

Área 02

1859,1

1947,1

4,7

Área 04

8174,3

8788,2

7,5

Área 05

2642,4

3435,6

30,0

Área 06

2667,65

2965,9

11,2

Área 07A

2314,1

1783,2

22,9

Área 07B

1490,3

1405,8

5,7

Área 07C

541,9

764,2

41,0

Área 08A

3668,0

2072,7

43,5

Área 08B

274,3

199,3

27,4

Área 09

13221,7

10644,1

19,5

Área 10

14047,6

9968,0

29,0

Área 12

7459,0

8392,7

12,5

Área 13

2751,0

2936,2

6,7

Área 14A

2801,2

2973,0

6,1

Área 14B

2900,3

2134,8

26,4

Área 14C

2042,8

1661,3

18,7

A Figura 6.18 apresenta os resultados da Tabela 6.3 em forma de gráfico com intuito de
facilitar a visualização dos resultados obtidos pelos dois métodos. Analisando a Figura
6.18 é possível observar que as maiores diferenças entre as duas estimativas estão nas
áreas 04, 09, 10 e 12, que também apresentam os maiores valores para as áreas das
cicatrizes. Este fenômeno pode ser justificado pela qualidade e/ou resolução das imagens
obtidas por meio do Google Earth Pro, que limitam a interpretação dos limites das
cicatrizes.
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Figura 6.18 – Comparação entre os resultados obtidos para os dois métodos de estimativa.
Com intuito de compreender a relação entre os resultados obtidos para as estimativas das
áreas das cicatrizes foi realizada uma correlação, que está apresentada na Figura 6.19.

Figura 6.19 – Correlação entre os resultados obtidos para os dois métodos de estimativa.
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A linha de tendência obtida pela correlação entre os resultados obtidos para os dois
métodos de estimativa está apresentada na Figura 6.19 e na Equação 6.1, onde 𝐴𝐼 é a área
via imageamento com drone e 𝐴𝐺 a área via Google Earth.
𝐴𝐼 = 0,7888𝐴𝐺 + 484,63

(6.1)

Analisando a Figura 6.19 foi possível observar que as estimativas nos dois métodos
apresentam alto grau de correlação, com R² de 0,924, ou seja 92,4% da área via Google
Earth Pro é explicada pela área via imageamento com drone e vice-versa. Este resultado
permite interpretar que a Equação 6.1 pode ser utilizada para corrigir a estimativa da área
realizada a partir das imagens do Google Earth Pro, permitindo utilizá-lo como uma
ferramenta. Isto só é possível devido a não aleatoriedade das diferenças entre as áreas
obtidas pelo imageamento por drone e Google Earth Pro, ou seja, o erro (diferença dos
resultados) foi constante entre as duas estimativas.

6.3.3 Estimativa dos volumes de deslizamento da EFVM por meio de imageamento
com drone e RTK

Com o intuito de calcular o volume gerado pelos deslizamentos e uma maior efetividade
na precisão dos resultados, a proposta teve como ponto de partida a determinação das
características das cicatrizes coletadas com drone. O passo seguinte consistiu no
tratamento dos dados no software Pix4D. A partir da nuvem de pontos gerada no Pix4D
foi possível confeccionar as curvas de nível dos trechos levantados por meio do software
Global Mapper v17.0, para então estimar os volumes das cicatrizes no software AutoCAD
Civil 3D.

Foram simuladas três situações para a estimativa de volume sendo elas, volume mínimo,
volume médio e volume máximo, caracterizados como:


O volume mínimo representa a situação em que a crista do talude coincide com o
plano da cicatriz deslizamento (Figura 6.20);



O volume máximo representa a situação em que o plano de topo do talude assume
cota máxima ao logo de todo o plano da cicatriz (Figura 6.21).
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O volume médio representa a situação media entre os taludes do volume máximo
e os taludes do volume mínimo (Figura 6.22);

Talude plotado

Superfície
da cicatriz

Figura 6.20 - Exemplo da estimativa de volume mínimo.

Talude plotado
Vmax

Superfície
da cicatriz

Figura 6.21 - Exemplo da estimativa de volume máximo

Talude plotado
Vmed

Superfície
da cicatriz
Figura 6.22 - Exemplo da estimativa de volume médio
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Para fins de avaliação foi utilizado o volume médio. A adoção do volume médio evita
obter valores subestimados. Além disso, o volume médio foi estimado com base nos
taludes vizinhos nas regiões adjacentes, aproximando-se então, da topografia natural que
existia antes. A Tabela 6.4 e a Figura 6.23 apresentam os três resultados de estimativa de
volume, volume máximo, volume médio e volume mínimo, calculados pelo software
AutoCAD Civil 3D.
Tabela 6.4 – Resultados das estimativas de volume.
Área
ArcGis
(m²)

Volume
médio (m³)

Volume
mínimo (m³)

Redução
relativa (%)

Volume
máximo
(m³)

Aumento
relativo (%)

Área 01D

1198,7

1075,5

618,2

42,5%

1817,8

69,0%

Área 01E

2709,9

9077,6

2166,3

76,1%

59199,2

552,1%

Área 02

Área 02

1947,1

14319,0

5577,0

61,1%

24689,1

72,4%

Área 04

Área 04

8788,2

111368,0

28428,9

74,5%

240271,0

115,8%

Área 05

Área 05

3435,5

39253,3

14895,5

62,1%

59239,9

50,9%

Área 06

Área 06

2965,9

14656,4

5923,8

59,6%

56386,6

284,7%

Área 07A

1783,2

20231,6

5098,1

74,8%

40701,8

101,2%

Área 07B

1405,8

20908,7

7505,9

64,1%

30742,8

47,0%

Área 07C

764,3

5107,4

698,3

86,3%

10097,2

97,7%

Área 08A

2072,7

12646,4

8739,5

30,9%

36294,5

187,0%

Área 08B

199,3

759,9

317,9

58,2%

1897,1

149,6%

Área 09

Área 09

10644,1

45604,1

37749,2

17,2%

141013,9

209,2%

Área 10

Área 10

9968,0

80760,7

38037,5

52,9%

408474,2

405,8%

Área 12

Área 12

8392,7

47816,3

20507,7

57,1%

233997,0

389,4%

Área 13

Área 13

2936,2

10349,0

3064,4

70,4%

35171,6

239,9%

Área 14A

2973,0

18214,6

6622,3

63,6%

41799,8

129,4%

Area 14B

2134,8

19141,9

7341,5

61,7%

43972,1

129,7%

Area 14C

1661,3

8686,8

857,1

90,1%

31153,6

258,6%

Designação das
Áreas
Área 01

Área 07

Área 08

Área 14
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Figura 6.23 – Resultado dos volumes estimados.
As Figuras 6.24, 6.25 e 6.26 apresentam imagens das três estimativas, volume máximo,
volume médio e volume mínimo para a Área 07.

Figura 6.24 - Estimativa de volume máximo para a Área 07.
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Figura 6.25 - Estimativa de volume médio para a Área 07.

Figura 6.26 - Estimativa de volume mínimo para a Área 07.
A Tabela 6.5 apresenta os valores adotados para a presente pesquisa, ou seja, os volumes
médios das cicatrizes de deslizamento. Os maiores valores de volumes registrados foram
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para as Áreas 04, 10 e 12, com valores de 111367,9 m³, 80760,7 m³ e 47816,3 m³
respectivamente.
Tabela 6.5 – Valores do volume das cicatrizes obtidos por meio de imageamento com
drone.
Trecho

Nome da cicatriz

Volume AutoCAD Civil 3D (m³)

521+000D

Área 01D

1075,45

521+000E

Área 01E

9077,61

518+790

Área 02

14318,97

493+600

Área 04

111367,93

521+522

Área 05

39253,27

520+950

Área 06

14656,41

535+419A

Área 07A

20231,6

535+419B

Área 07B

20908,74

535+419C

Área 07C

5107,38

515+300A

Área 08ª

12646,43

515+300B

Área 08B

759,92

513+200

Área 09

45604,12

482+299

Área 10

80760,65

519+900

Área 12

47816,28

524+108

Área 13

10348,99

511+670A

Área 14ª

18214,63

511+670B

Área 14B

19141,94

511+670C

Área 14C

8686,81

A comparação dos valores dos volumes das cicatrizes de deslizamento estimados a partir
das imagens de Google Earth Pro e por imageamento com o drone é apresentado na
Tabela 6.6. Desta forma, foi possível realizar a correlação entre os volumes obtidos pelas
duas técnicas, apresentados nas Figuras 6.27 e 6.28 e discutidos na sequência.
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Tabela 6.6 – Comparação entre os valores dos volumes das cicatrizes obtidos pelas
estimativas.
Cicatriz

Volume via Google
Earth Pro (m³)

Volume via imageamento
com drone (m³)

Desvio dos
valores (%)

Área 01D

925,6

1075,5

16,2

Área 01E

6057,0

9077,6

49,9

Área 02

8565,9

14319,0

67,2

Área 04

70192,7

111367,9

58,7

Área 05

8301,3

39253,3

372,9

Área 06

8380,7

14656,4

74,9

Área 07A

9693,1

20231,6

108,7

Área 07B

6866,6

20908,7

204,5

Área 07C

1929,3

5107,4

164,7

Área 08A

6914,1

12646,4

82,9

Área 08B

574,5

759,9

32,3

Área 09

60921,0

45604,1

25,1

Área 10

41189,7

80760,7

96,1

Área 12

28119,6

47816,3

70,1

Área 13

4033,2

10349,0

156,6

Área 14A

9973,6

18214,6

82,6

Área 14B

10326,5

19141,9

85,4

Área 14C

5134,2

8686,8

69,2

A partir da análise da Figura 6.27 é possível perceber que os resultados obtidos
apresentaram correlação de cerca de 79%, o que permite interpretar que a estimativa de
volume pelo Google Earth Pro não apresenta uma correlação tão satisfatória quanto aos
resultados adquiridos no cálculo de área, cerca de 92%, quando comparados aos
resultados obtidos com o levantamento com drone.
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Figura 6.27 – Correlação entre os resultados das estimativas de volume dos métodos
aplicados.
Ainda na Figura 6.27 é possível observar que as estimativas que contribuíram para
diminuição do valor de correlação foram para os pontos com maiores valores de volume.
Este resultado permite concluir que, em relação a estimativa de volume por meio do
Google Earth Pro, quanto maior o valor de volume pior será a estimativa de volume.

Com intuito de observar as diferenças nas estimativas foi realizada a comparação entre
os valores dos volumes das cicatrizes obtidos pelas estimativas (Figura 6.28). O resultado
permitiu observar que as estimativas de volume via imageamento com drone
apresentaram valores maiores que as estimativas de volume via Google Earth, exceto no
trecho da Área 09.

Em relação aos desvios encontrados entre as duas estimativas (drone x Google Earth Pro)
observa-se que os maiores desvios ocorreram em trechos que apresentaram maiores
valores de volume de cicatriz, destacando os trechos 04, 05, 10 e 12, o que era esperado
devido à dimensão das cicatrizes que ocasiona maiores erros nas estimativas de volume
e área.
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Figura 6.28 – Comparação entre os valores dos volumes das cicatrizes obtidos pelas
estimativas.
6.4 CORRELAÇÕES EMPÍRICAS PARA DESLIZAMENTOS NA EFVM

Neste tópico serão apresentadas as correlações empíricas propostas para os trechos
analisados da EFVM. Foram estabelecidas as relações para os volumes das cicatrizes e as
áreas das cicatrizes estimadas pelas duas técnicas Google Earth Pro e imageamento com
Drone, respectivamente. Os resultados foram comparados com as relações existentes na
literatura sendo elas, as de Simonett (1967), Rice et al. (1969), Rice e Foggin (1971),
Abele (1974), Innes (1983), Guthrie e Evans (2004), Korup (2005), Imaizumi e Sidle
(2007), Guzzetti et al. (2008), Imaizumi et al. (2008) e Guzzeti et al. (2009).

6.4.1 Correlação empírica para as estimativas de volume das cicatrizes de
deslizamento estimadas por meio do Google Earth Pro

A primeira correlação entre as estimativas de volume e área das cicatrizes proposta foi
realizada com os dados obtidos pelo Google Earth Pro. O total de dados foi de 69
106

amostras com informação de volume e área. A Figura 6.29 apresenta o gráfico da relação
entre as duas variáveis.

Figura 6.29 – Relação entre a área e volume das cicatrizes estimados por meio do Google
Earth Pro.
Analisando a Figura 6.29 é possível observar que o volume estimado está diretamente
correlacionado com a área estimada. O valor da correlação é de 74,07%. A Equação 6.1
representa a relação empírica para os dados de volume e área estimados para a EFVM.
𝑉 = 0,1289. 𝐴1,2269

(6.1)

A Tabela 6.7 apresenta a correlação empírica obtida na presente pesquisa em conjunto
com as correlações propostas por Simonett (1967), Rice et al. (1969), Rice e Foggin
(1971), Abele (1974), Innes (1983), Guthrie e Evans (2004), Korup (2005), Imaizumi e
Sidle (2007), Guzzetti et al. (2008), Imaizumi et al. (2008) e Guzzeti et al. (2009), além
de informações sobre o local estudado, número de casos, faixas de valores para a área e
unidade aplicada.
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Tabela 6.7- Relações empíricas entre volume e área de cicatrizes de deslizamentos
(Modificado de Guzzetti et al., 2009).
Autor

Relação

Local

Casos

Tipo de
Movimento

Faixa de
área das
cicatrizes

Unidade

Relação por
meio do
Google Earth
Pro

V=0.1289×A1.2269

EFVM

69

Deslizamento

5.8x102 < A
< 1.0x105

m2

Simonett
(1967)

V=0.1479×A1.3680

Região
central de
Guine

207

Deslizamento

2.3x100 ≤ A
≤ 1.9×105

m2

Guzetti et al.
(2009)

V=0.074×A1.4500

Itália

677

Deslizamento

2.0x100 ≤ A
≤ 1.0×109

m2

Rice et al.
(1969)

V=0.2340×A1.1100

Sul da
Califórnia

29

Deslizamento

2.1x100 ≤ A
≤ 2.0×102

m2

Innes (1983)

V=0,0329xA1,3852

Escócia
Highlands

30

Fluxo de
detritos

3.0×101 ≤ A
≤ 5.0×102

m2

Guthrie e
Evans (2004)

V=0,1549xA1,0905

British
Columbia

124

Fluxo de
detritos

7.0×102 < A
< 1.2×105

m2

V=0,0200×A1,9500

Alpes do
Sul
Ocidentais,
Nova
Zelândia

23

Avalanche de
rocha

A >
1.2×106

m2

Imaizumi e
Sidle (2007)

V=0,3900×A1,3100

Bacia
Miyagawa,
região
central do
Japão

51

Fluxo de
detritos

1.0×101 < A
< 3.0×103

m2

Guzzetti et al.
(2008)

V=0,0844xA1,4324

Dados
coletados
pelo mundo

539

Deslizamento

1.0×101 < A
< 1.0×109

m2

Abele (1974)

V=0,2420×A1,3070

Região dos
Alpes

53

Avalanche de
rocha

2.0×105 < A
< 6.0×107

m2

Rice e Foggin
(1971)

V=0,3280×A1,1040

Sul da
Califórnia

37

Deslizamento

1.1×101 < A
< 1.5×103

m2

Imaizumi et
al. (2008)

V=0,1900×A1,1900

Região do
Japão

11

Fluxo de
detritos

5.0×101 < A
< 4.0×103

m2

Korup (2005)

Por meio da Tabela 6.7 foi possível plotar os gráficos para todas as relações empíricas, o
que facilitou a interpretação dos resultados. A Figura 6.30 apresenta este gráfico.
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Figura 6.30 – Comparação das relações empíricas propostas pela literatura com a relação empírica encontrada a partir do Google Earth Pro.
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Os trabalhos que apresentaram resultados semelhantes aos resultados da relação empírica
da presente pesquisa para estimativas no Google Earth Pro são Innes (1983), Rice et al.
(1969), Rice e Foggin (1971) e Imaizumi et al. (2008). O trabalho de Innes (1983)
abrangeu fluxo de detritos com 30 casos em região específica da Escócia, com faixa de
3,0×101 ≤ A ≤ 5,0×102. Rice et al. (1969) estudaram deslizamento em solo, com 29 casos
e faixa de área de 2,1x100 ≤ A ≤ 2,0×102. Imaizumi et al. (2008) estudaram 11 casos de
fluxo de detritos abrangendo a faixa de área de 5,0×101 < A < 4,0×103. Rice e Foggin
(1971) estudaram 37 casos de deslizamento em solo, com faixa de área de 1,1×101 < A <
1,5×103.

Dentre os casos semelhantes, pode-se destacar os casos de Rice e Foggin (1971) e Rice
et al. (1969) que estudaram o mesmo tipo de movimento de massa, deslizamentos em
solo, o que pode contribuir para a validação do resultado. A dispersão verificada para as
demais estimativas pode ser resultado dos diferentes tipos de movimento de massa
encontrado na literatura, além das distintas condições geológicas.

Observando as relações propostas pela literatura, foi possível distinguir duas regiões
distintas com comportamentos diferentes, denominadas como Região A e Região B
(Figura 6.31). A Região A é limitada pelas relações de Imaizumi et al. (2008) e Abele
(1974) e a Região B pelas relações de Innes (1983) e Guthrie e Evans (2004). A principal
diferença encontrada entre as duas regiões está na elevação dos volumes estimados na
medida em que as áreas das cicatrizes são maiores, sendo que na Região A destacam-se
faixas com maiores volumes em comparação com a Região B.

A Figura 6.31 permite concluir que a relação empírica obtida por meio do Google Earth
Pro apresenta comportamento dentro da Região B, ou seja, área limitada entre as relações
propostas por Innes (1983) e Guthrie e Evans (2004).
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Figura 6.31 – Comparação das relações empíricas proposta por Innes (1983), Rice et al.
(1969), Rice e Foggin (1971) e Imaizumi et al. (2008).
Como pôde ser observado, a relação empírica obtida com imagens do Google Earth
correlacionou com os valores da Região B, cujas relações empíricas da literatura
abrangem tanto fluxo de detritos como escorregamentos, movimentos com mecanismos
diferentes. Esta diversidade de resultados é perceptível, o que provavelmente está
vinculado ao fato dos parâmetros volume e áreas serem geométricos, não levando em
consideração as características geotécnicas do solo.

6.4.2 Correlação empírica para as estimativas de volume das cicatrizes de
deslizamento estimadas por meio de imageamento com drone.

Foi realizada a correlação empírica para as estimativas de volumes e áreas das cicatrizes
obtidos pelo imageamento com o drone. O número total de dados foi de 18 amostras com
informação de volume e área. A Figura 6.32 apresenta o gráfico da relação entre as
variáveis área e volume das cicatrizes.
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Figura 6.32 – Relação entre a área e volume das cicatrizes estimados por meio do
imageamento com drone.
A partir da análise da Figura 6.32 é possível observar que a correlação entre as duas
variáveis apresenta valor de 76,22%. A Equação 6.2 representa a relação empírica para a
estimativa em estudo, onde o volume (V) é expresso em m³ e a área (A) é expressa em
m².
𝑉 = 1,8265. 𝐴1,1508

(6.2)

A Tabela 6.8 apresenta a relação empírica da estimativa de volume e área das cicatrizes
obtidas por meio do drone em conjunto com as relações empíricas proposta pela literatura,
sendo elas Simonett (1967), Rice et al. (1969), Rice e Foggin (1971) Abele (1974), Innes
(1983), Guthrie e Evans (2004), Korup (2005), Imaizumi e Sidle (2007), Guzzetti et al.
(2008), Imaizumi et al. (2008) e Guzzeti et al. (2009).

A Figura 6.33 apresenta as relações apresentadas na Tabela 6.8, correlacionando os
resultados obtidos nas análises do conjunto de 18 cicatrizes de escorregamento nos
taludes da EFVM no trecho entre km 482 e km 536. A partir da Figura 6.34 é possível
observar que a relação empírica em estudo apresentou comportamento semelhante ao das
relações propostas por Simonett (1967) e Abele (1974). Analisando o comportamento
geral, a relação empírica em estudo apresentou comportamento intermediário em relação
ao de Imaizumi et al. (2008) e Abele (1974), ou seja, intermediária à Região A (Figura
6.34).
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Tabela 6.8 - Relações empíricas entre volume e área de cicatrizes de deslizamentos
(estimativas por meio do drone) (Modificado de Guzzetti et al., 2009).
Autor
Relação
por meio
do drone
Simonett
(1967)
Guzetti et
al. (2009)
Rice et al.
(1969)
Innes
(1983)
Guthrie e
Evans
(2004)
Korup
(2005)
Imaizumi e
Sidle
(2007)
Guzzetti et
al. (2008)

Abele
(1974)
Rice e
Foggin
(1971)
Imaizumi
et al.
(2008)

Relação

Local

V=1,8265×A

1.1508

V=0.1479×A1.3680

V=0.074×A

1.4500

Faixa de
área das
cicatrizes

Unidade

2.0x102 <
A<
1.0x104

m2

Deslizamento

2.3x100 ≤
A≤
1.9×105

m2

Deslizamento

2.0x100 ≤
A≤
1.0×109

m2

29

Deslizamento

2.1x100 ≤
A≤
2.0×102

m2

30

Fluxo de
detritos

3.0×101 ≤
A≤
5.0×102

m2

7.0×102 <
A<
1.2×105

m2

Casos

Ferrovia
VitóriaMinas

Tipo de
Movimento

18
Deslizamento

Região
central de.
Guine

207

Itália

677

1.1100

Sul da
Califórnia

1,3852

Escócia
Highlands

1,0905

British
Columbia

124

Fluxo de
detritos

Alpes do Sul
ocidentais,
Nova
Zelândia

23

Avalanche de
rocha

A >
1.2×106

m2

51

Fluxo de
detritos

1.0×101 <
A<
3.0×103

m2

539

Deslizamento

1.0×101 <
A<
1.0×109

m2

53

Avalanche de
rocha

2.0×105 <
A<
6.0×107

m2

37

Deslizamento

1.1×101 <
A<
1.5×103

m2

11

Fluxo de
detritos

5.0×101 <
A<
4.0×103

m2

V=0.2340×A

V=0,0329xA

V=0,1549xA

V=0,0200×A1,9500

1,3100

Bacia
Miyagawa,
Japão

1,4324

Dados
coletados em
todo o
mundo

V=0,2420×A

1,3070

Região dos
Alpes

V=0,3280×A

1,1040

Sul da
Califórnia

V=0,1900×A

1,1900

Região do
Japão

V=0,3900×A

V=0,0844xA
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Figura 6.33 – Comparação das relações empíricas propostas pela literatura com a relação encontrada a partir do drone.
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Figura 6.34 – Comparação das relações empíricas proposta por Simonett (1967) e Abele
(1974).
Para a técnica por imageamento via drone, as duas relações com tendências semelhantes
à relação empírica em estudo foram Simonett (1967), que estudou 207 casos, e Abele
(1974), que estudou 53 casos, ambos em deslizamentos em solo, o que está de acordo
com a presente pesquisa. A relação empírica obtida a partir desta técnica se encontra na
Região A, enquanto os resultados obtidos pela imagens do Google Earth Pro apontam
para Região B. Este resultado leva a uma análise dos parâmetros individuais estudados.
Tanto os valores de áreas, como os de volumes calculados nas cicatrizes por imageamento
por drone apresentam valores superiores aos encontrados no estudo pelas imagens do
Google Earth Pro. A análise da correlação entre as duas técnicas aponta para uma
correlação entre as áreas de cerca de 92%. Já, os resultados para volumes, a correlação
foi de 79%. Outra questão a ser levantada trata-se da precisão dos resultados obtidos pelo
imageamento por drone, cuja técnica proporciona a análise dos parâmetros e de seus
cálculos de forma especifica, diminuindo assim a incerteza dos resultados obtidos.
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Vale ressaltar, que para ambas as técnicas se observou a dispersão dos resultados das
relações empíricas da literatura, dadas pelos tipos diferentes de movimento de massa,
escorregamentos e corrida de detritos que possuem mecânica de deslizamentos distintas.
As relações empíricas estudas na literatura apresentam apenas parâmetros geométricos,
sem considerar as distintas condições geológicas e geotécnicas dos solos estudados.

6.5 ESTIMATIVAS DO ALCANCE MÁXIMO POR MEIO DE REGRESSÃO
MULTIVARIADA

Conforme observados na literatura, os estudos desenvolvidos estão relacionados ao
comprimento da massa deslocada de um talude, cuja Comissão de Escorregamentos da
IAEG em 1990 definiu de forma geral como “Distância máxima da ponta (parte final)
do escorregamento à coroa”, definição essa geográfica (Figura 3.2 – Tabela 3.3). Neste
estudo adotou-se a definição dada por Guo et al. (2014), que definem este comprimento
como Comprimento de Massa Deslocada (Travel distance (Lmax)) como “distância
horizontal entre a crista da fonte do deslizamento e a porção distal do material deslocado
no deslizamento” (Figura 3.4). Esta definição foi adotada devida as relações geométricas.
Uma vez definidos os conceitos, partiu-se para a pergunta delineadora, em função das
implicações práticas devido aos prejuízos que um escorregamento pode causar:
“O deslocamento da massa do escorregamento vai atingir alguma estrutura?”
A definição ideal não é função apenas da distância geográfica ou geométrica, mas também
da estrutura atingida estudada. As análises são um pouco mais complexas, pois dependem
da posição da estrutura em relação ao talude, ou seja, se a estrutura está ao longo da face,
próxima ao pé do talude, ao se está próxima à crista do talude, no qual neste caso, o foco
de interesse seria distância entre a coroa do escorregamento e a crista do talude.
Ao tratar do comprimento do deslocamento total da massa de um escorregamento,
considera-se que as estruturas podem estar localizadas em qualquer ponto de abrangência
deste movimento. Em contrapartida, se as estruturas não estão localizadas na face do
talude, a abrangência de interesse do movimento se dá a partir do pé do talude. Dentro
deste contexto, a Figura 6.35 apresenta as possíveis situações em que o escorregamento
possa atingir a estrutura.
116

Figura 6.35 – Principais posições das estruturas em relação ao talude que são afetadas pelo deslocamento de massa por um escorregamento.
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Este estudo propõe o termo Alcance (A), que trata da distância percorrida pela massa de
um escorregamento para atingir a estrutura em análise, tendo como foco critérios e
parâmetros geométricos.
A partir do modelo de Guo et al. (2014) foram estimados o comprimento de massa
deslocada (Lmax) por meio de regressão multivariada dos dados para determinação da
equação e obtenção do comprimento massa deslocada, utilizando variáveis existentes dos
taludes da EFVM, e em seguida propõe-se a relação para o cálculo do Alcance (A).

6.5.1 Regressão a partir do banco de dados de Guo et al. (2014)

A determinação do comprimento de massa deslocada (Lmax) dos deslizamentos estudados
na EFVM usando análise multivariada - método estatístico Regressão Multivariada foi
desenvolvida a partir de um modelo baseado no banco de dados proposto por Guo et al.
(2014). Esta escolha foi pautada devido ao tipo de movimento – escorregamentos em
solos, e na disponibilidade do banco de dados. Os demais autores não apresentam seus
dados discriminados disponíveis na literatura, apenas citam os tipos de movimentos e os
resultados obtidos, com exceção de Lee e Chi (2011), que disponibilizam os dados dos
parâmetros geométricos, porém tratam de casos de vários tipos de movimentos de massa,
impossibilitando o uso dos dados por tratar de movimento de massa diferente do estudo
em questão.

Em função da presente pesquisa trabalhar apenas com taludes em solo, o modelo criado
a partir do banco de dados de Guo et al. (2014) utilizou apenas os dados de deslizamentos
em solos, apresentado na Tabela 6.9. O banco de dados total do trabalho de Guo et al.
(2014) se encontra no Anexo V.

O modelo utilizado para obtenção dos alcances do deslizamento foi obtido a partir dos
dados geométricos de Guo et al. (2014) por meio da técnica estatística de regressão. Para
isso foi utilizado o banco de dados proposto por Guo et al. (2014), considerando a variável
comprimento de massa deslocado (Travel distance (Lmax)) da massa como variável
resposta e, consequentemente, o restante das variáveis como variáveis preditoras. O banco
de dados de Guo et al. (2014) está apresentado na Tabela 6.9.
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Tabela 6.9 – Dados dos deslizamentos em solo (Guo et al., 2014).
Inclinação do
talude (°) - IT
25

Altura do Talude
(m) - HT
481

Volume (m³) - V

Área (m²) - A

12000000

2857000

Deslocamento da massa (m) Lmáx
725

42

301

877500

292500

378

35

224

2022000

252800

345

45

180

1575000

414500

350

35

450

3520000

238000

550

30

180

667000

59730

510

35

200

750000

71060
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A Figura 6.36 apresenta o relatório gerado pelo Minitab 14 sobre a regressão multivariada
aplicada ao banco de dados de Guo et al. (2014). A regressão foi realizada no Minitab 14,
e apresentou como resultado a Equação 6.3, com R² de 54,2%.
𝐿𝑚𝑎𝑥 = −6,16𝐼𝑇 + 0,171𝐻𝑇 + 0,000036𝑉 − 0,000121𝐴 + 665

(6.3)

Onde:
Lmax – comprimento de massa deslocado;
IT – inclinação do talude;
HT – altura do talude;
V – volume da cicatriz do talude;
A – área da cicatriz de deslizamento do talude.

A Equação 6.3 gerada pela regressão multivariada expressa o comprimento máximo da
massa do deslizamento em função da geometria do talude.
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Figura 6.36 – Relatório gerado pelo Minitab 14 sobre a regressão multivariada aplicada
ao banco de dados de Guo et al. (2011).
A partir da Equação 6.3 é possível concluir que, as variáveis inclinação do talude e altura
do talude são as variáveis com maior influência no comprimento da massa deslocada
(Lmax) do deslizamento.

Para avaliação da qualidade da regressão foram analisados os valores de T obtidos por
meio do teste T, apresentados na Tabela 6.10. Os valores de T foram de 1,77, -074, 0,28,
2,14 e -1,12. Assim comparando os valores de T, com o valor da tabela T-Student (Tabela
6.11), T(7; 0,15)=1,11, nota-se que a maioria dos valores observados são maiores que o
valor de T-Student, ou seja pode-se rejeitar a hipótese nula e a um nível de 85% a
regressão é significativa. Os desvios encontrados nos valores do Teste T para as variáveis
HT e IT podem ser devido ao número de amostras do banco de Guo et al. (2014). Porém
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verificando os p-valores em conjunto com o valor de R² da regressão e os resultados dos
resíduos, este modelo pode ser utilizado como preditor da variável L.
Tabela 6.10 – Valores do teste T obtidos na regressão no banco de dados de Guo et al.
(2014).
Preditores

T

P-valor

Constante

1,77

0,121

IT

-0,74

0,483

HT

0,28

0,784

V

2,14

0,070

A

-1,12

0,299

Tabela 6.11 – Distribuição T de Student (Barbetta, 2010).
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A Figura 6.37 apresenta os gráficos relacionados aos resíduos da regressão realizada no
banco de dados de Guo et al. (2014). Pelo gráfico de probabilidade é possível perceber
que os resíduos apresentaram baixos valores de desvio, o que permite concluir sua
normalidade e qualidade da regressão. No gráfico de resíduos versus valor ajustado é
observada a forma aleatória que caracteriza linearidade dos valores, ao mesmo tempo
apenas um valor muito distante é encontrado, o que pode implicar em outliers e pode ser
confirmado pelo histograma, uma vez que é observada uma classe separada das demais.

Figura 6.37 – Relatório de gráficos gerado pelo Minitab 14 sobre a regressão multivariada
aplicada ao banco de dados de Guo et al.(2011).

6.5.2 Estimativa do Lmax dos deslizamentos ocorridos nos trechos estudados da
EFVM.

Determinada a equação para obtenção do deslocamento máximo (Lmax) por meio da
regressão multivariada aplicada ao banco de dados de Guo et al. (2014), Equação 6.3, foi
possível estimar o comprimento máximo do deslocamento de deslizamentos ocorridos
nas cicatrizes dos taludes estudados da EFVM no trecho entre o km 482 e o km 536. A
Tabela 6.12 apresenta os resultados das estimativas Lmax de deslizamento para os taludes
da EFVM.
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Tabela 6.12 – Resultados Lmax de deslizamento pelo banco de dados de Guo et al. (2014).
Guo et al. (2014)
Designação das
áreas

Area 01
Area 02
Area 04
Area 05
Area 06
Area 07

Area 08
Area 09
Area 10
Area 12
Area 13
Area 14

Area 01D
Area 01E
Area 02
Area 04
Area 05
Area 06
Area 07A
Area 07B
Area 07C
Area 08A
Area 08B
Area 09
Area 10
Area 12
Area 13
Area 14A
Area 14B
Area 14C

Inclinação
IT

HT

V

A

H/L

Lmáx

65,7
39,0
26,2
36,2
63,7
68,4
39,5
39,5
39,5
28,4
34,2
21,1
46,1
23,4
24,4
20,0
38,6

62,0
21,0
14,0
72,5
63,5
73,0
56,0
56,0
56,0
22,5
17,0
27,0
74,0
41,0
19,0
21,5
34,0

39,8

35,0

1075,5
9077,6
1431,0
111368,0
39253,3
14656,4
20231,6
20908,7
5107,4
12646,4
759,9
45604,1
80760,7
47816,3
10349,0
18214,6
19141,9
8686,8

1198,7
2709,9
1947,1
8788,2
3435,5
2965,9
1783,2
1405,8
764,3
2072,6
199,3
10644,1
9968,0
8392,7
2936,2
2973,0
2134,8
1661,3

0,23
0,05
0,03
0,16
0,22
0,28
0,13
0,13
0,13
0,05
0,04
0,05
0,19
0,08
0,04
0,04
0,08
0,08

270,6
428,7
506,4
457,1
284,8
256,5
431,8
431,9
431,4
494,3
457,0
539,0
395,7
528,8
518,3
545,6
433,4
425,8

Os resultados de Lmax obtidos por meio da regressão realizada no banco de dados de Guo
et al. (2014) apresentaram faixa de 256,5 a 545,6 metros para cicatrizes com volume de
759,9 e 111368,0 metros cúbicos, apresentando comportamento homogêneo. A regressão
apresentou aplicabilidade satisfatória para os deslizamentos da EFVM a partir da técnica
regressão multivariada, pois os valores do test T apresentaram resíduos com baixos
valores de desvio, o que permite concluir sua normalidade e qualidade da regressão. Logo,
o modelo não apresentou valores superestimados e possibilitou a utilização de mais
variáveis abrangendo melhor os parâmetros relacionados ao desenvolvimento de
movimentos de massa.
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A Figura 6.38 apresenta a relação entre a razão H/L e volume da cicatriz. A correlação
entre as variáveis foi 3,58%, valor baixo, que pode ter sido ocasionado pelo número baixo
de variáveis utilizada na regressão.

As relações entre as variáveis volume de deslizamento e área da cicatriz de deslizamento
em função do Lmax deslizamento obtido por meio da regressão realizada no banco de
dados de Guo et al. (2014) estão apresentadas nas Figuras 6.38, 6.39 e 6.40. As Equações
6.4 e 6.5 obtidas permitem visualizar que não existe uma relação de proporcionalidade de
Lmax em função do volume de material e da área da cicatriz. Porém, ambos apresentaram
relação exponencial, como verificado em Guo et al. (2014).

Figura 6.38 – Relação entre o volume das cicatrizes de deslizamentos e a razão H/L pela
regressão realizada no banco de dados de Guo et al. (2014).
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Figura 6.39 – Relação entre Lmax e volume das cicatrizes de deslizamentos pela regressão
realizada no banco de dados de Guo et al. (2014).

Figura 6.40 – Relação entre área das cicatrizes de deslizamentos e comprimento da massa
deslocada do deslizamento (Lmax).
𝐿𝑚𝑎𝑥 = 295,39. 𝑉 0,0381

(6.4)

𝐿𝑚𝑎𝑥 = 333,97. 𝐴0,031

(6.5)

Onde:
Lmax – comprimento de massa deslocado (m);
125

V – volume da cicatriz do talude (m³);
A – área da cicatriz de deslizamento do talude (m²).

Em relação à significância estatística, as duas relações apresentaram valores baixos,
sendo eles de 0,05 e 0,02 para as relações do volume do deslizamento e área de cicatriz,
respectivamente. Guo et al. (2014) também encontraram valores fracos para este tipo de
relação, sendo eles 0,25 e 0,28.

O resultado da relação entre Lmax do deslizamento em função da altura do talude é
apresentado na Figura 6.41. A partir da figura é possível observar linearidade forte com
relação à altura, como verificado no trabalho de Guo et al. (2014).

Figura 6.41 – Relação entre altura do talude (H) e comprimento da massa deslocada
(Lmax).
A relação encontrada para obtenção do alcance em função da altura do talude pode ser
visualizada na Equação 6.6.
𝐿𝑚𝑎𝑥 = −2,8078𝐻 + 554,78
Onde:
Lmax – comprimento de massa deslocado (m);
H – altura do talude (m).
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(6.6)

A significância estatística encontrada foi de 0,47, valor consideravelmente melhor do que
os valores encontrados para as relações de volume e área de cicatriz citadas anteriormente.

6.5.3 Estimativa do Alcance (A) dos escorregamentos ocorridos nos trechos
estudados da EFVM.
A partir do conceito de Alcance (A) proposto neste estudo: “distância percorrida pela
massa de um escorregamento até atingir a estrutura em análise”. A determinação do
Alcance (A) é dada a partir da relação dos parâmetros geométricos e da relação
estabelecida pela regressão multivariada para o deslocamento máximo (Lmax) (Equação
6.3).

Tendo como base os parâmetros geométricos de um deslizamento (Guo et al., 2014), o
Alcance é determinado pela diferença entre o comprimento horizontal percorrido pela
massa (Lmax) e o comprimento horizontal mínimo entre a estrutura e a crista da fonte do
deslizamento, denominada aqui como Deslocamento mínimo (Lmim), expresso pela
Equação 6.4.
A = Lmax – Lmin

(6.4)

Onde:
A – alcance;
Lmax – comprimento de massa deslocada no deslizamento;
Lmim – deslocamento mínimo.

A Figura 6.42 apresenta graficamente a determinação Lmim em posições típicas de
estruturas em relação ao talude, à montante (posição A), na face do talude (posição B) e
a jusante do talude (posição C).
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Lmin A

A
A
A
A
A

Lmin B

A
Lmin C

Estrutura na posição A
Estrutura na posição B
Estrutura na posição C

A
A

Figura 6.42 - Determinação gráfica do Lmim de acordo com os parâmetros geométrico de
Guo et al. (2014).
A determinação do Alcance (A) possui o intuito de auxiliar na análise e na prevenção das
estruturas serem atingidas caso ocorra um escorregamento. No caso de infraestruturas
lineares com das estradas de ferro, a plataforma ferroviária poderá ser atingida somente
nas posições A e C, respectivamente, a montante e a jusante do talude. Sendo que para os
casos a montante do talude, a análise, se a plataforma ferroviária será atingida independe
do deslocamento máximo (Lmax), pois o alcance é dado por Lmim .

Os valores de Alcance (A) relacionado às 18 cicatrizes de deslizamento analisadas na
EFVM são apresentados na Tabela 6.13. Vale ressaltar que ferrovia se encontra a jusante
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em todos os taludes analisados. Para uma melhor aproximação, em todos os taludes foi
considerada a crista da fonte do deslizamento coincidindo com a crista do talude.
Tabela 6.13 – Resultado do Alcance (A) relacionado aos taludes da EFVM.
Guo et al. (2014)
Designação das
áreas

Área 01
Area 02
Area 04
Area 05
Area 06
Area 07

Area 08
Area 09
Area 10
Area 12
Area 13
Area 14

Area 01D
Area 01E
Area 02
Area 04
Area 05
Area 06
Area 07A
Area 07B
Area 07C
Area 08A
Area 08B
Area 09
Area 10
Area 12
Area 13
Area 14A
Area 14B
Area 14C

Inclinação
IT
65,7
39,0
26,2
36,2
63,7
68,4
39,5
39,5
39,5
28,4
34,2
21,1
46,1
23,4
24,4
20,0
38,6
39,8

HT

V

1075,5
62,0
9077,6
21,0
14,0 14319,0
72,0 111367,9
63,5 39253,3
73,00 14656,4
56,00 20231,6
56,00 20908,7
56,00 5107,4
22,50 12646,4
17,00 759,92
27,00 45604,1
74,00 80760,7
41,00 47816,3
19,00 10349,0
21,50 18214,6
34,00 19141,9
8686,8
35,0

A

H/L

Lmáx

1198,7
2709,9
1947,1
8788,2
3435,5
2965,9
1783,2
1405,8
764,3
2072,7
199,3
10644,1
9968,0
8392,7
2936,2
2973,0
2134,8
1661,3

0,23
0,05
0,03
0,16
0,22
0,28
0,13
0,13
0,13
0,05
0,04
0,05
0,19
0,08
0,04
0,04
0,08
0,08

270,6
428,7
506,4
457,1
284,8
256,5
431,8
431,9
431,4
494,3
457,0
540,0
395,7
528,8
518,3
545,6
433,4
425,8

Alcance (A)
225,6
394,7
471,4
304,1
205,8
186,5
352,8
369,9
384,4
438,3
426,0
452,0
333,7
448,8
473,3
489,6
371,4
360,8

Os resultados dos Alcances (A) obtidos apresentaram faixa de 186,5 a 489,6 metros para
volume de cicatrizes de 1075,5 a 111367,9 metros cúbicos, onde as distâncias da
plataforma ferroviária ao pé do talude variam de 1 a 12 metros.

Em relação aos resultados dos alcances de deslizamentos, o modelo apresentou vantagens
e desvantagens. A regressão realizada apresentou aplicabilidade para os deslizamentos
estudados da EFVM, com valores de alcance de deslizamento coerentes com a realidade.
A vantagem da metodologia utilizada está no fato de poder constituir uma ferramenta
efetiva na gestão de risco.
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A desvantagem do modelo está em relacionar somente os parâmetros geométricos (altura,
inclinação, área e volume), no qual são desconsideradas as diferentes condições
geológicas dos taludes coletados, consequentemente as diferentes características
geotécnicas do solo, afetando diretamente o resultado real do comprimento de massa
deslocado (Lmax), assim como o resultado do Alcance (A).
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CAPÍTULO

7

CONCLUSÕES E SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS
O objetivo de avaliar a distância máxima atingida em função da geometria de uma
determinada encosta dentre as 18 cicatrizes de deslizamento estudadas entre o trecho do
Km 482 ao Km 536 da Estrada de Ferro Vitoria Minas foi alcançado pela análise
estatística multivariada utilizando a técnica de regressão multivariada aplicada aos dados
de Guo et al. (2014). A regressão multivariada relacionou os parâmetros inclinação do
talude (IT), altura do talude (HT), área e volume (Equação 6.3), tendo com resultado a
equação para o cálculo do comprimento de massa deslocada de um deslizamento (Lmax).
Os resultados obtidos foram considerados homogêneos pela a análise do teste T de
confiabilidade. Os resultados de Lmax obtidos apresentaram faixa de 256,5 a 545,6 metros
para cicatrizes com volume de 1075,5 e 111367,9 metros cúbicos.

A relação para o cálculo de Lmax possibilitou a discussão e denominação do conceito e
cálculo do parâmetro Alcance (A) dados em função da geometria do talude, para
determinar a distância que a massa tem que se deslocar para afetar a estrutura em análise.
Os resultados dos Alcances (A) obtidos apresentaram faixa de 186,5 a 489,6 metros, onde
as distâncias da plataforma ferroviária ao pé do talude variam de 1 a 12 metros.

Para percepção dos parâmetros geométricos área e volume e sua influência no
deslocamento da massa de um deslizamento, foram utilizadas duas técnicas de
sensoriamento remoto, Imagens do Google Earth Pro e realização de imageamento por
drone nos taludes da EFVM. Os resultados permitiram a comparação das relações
empíricas dos resultados da EFVM com as relações empíricas existentes na literatura.

As estimativas das áreas das cicatrizes por meio do Google Earth Pro e por meio do
imageamento com drone apresentaram alto grau de correlação, com R² de 0,924. Este
resultado permite concluir que a metodologia de estimativas de áreas por meio do Google
Earth Pro apresenta resultados satisfatórios. Já para as estimativas de volume de
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deslizamento nas cicatrizes estudadas, a metodologia utilizada por meio do Google Earth
Pro apresentou valores subestimados quando comparados aos resultados obtidos pelo
imageamento com drone. Isto pode ser justificado pelo tamanho do pixel de algumas
imagens do Google Earth Pro que podem corresponder a até 900 m² (30x30m)
consequentemente. As estimativas de volume pelos dois métodos apresentaram
correlação de 0,798, o que representa um grau satisfatório de correlação.
As relações empíricas obtidas pela presente pesquisa estão coerentes com as relações
propostas pela literatura. A relação empírica obtida para as estimativas no Google Earth
Pro apresentaram resultados semelhantes às de Innes (1983), Rice et al. (1969), Rice e
Foggin (1971) e Imaizumi et al. (2008), com comportamento intermediário na Região B.
Já a relação empírica obtida por meio do imageamento com drone apresentou
comportamento intermediário na Região A semelhante às relações de Simonett (1967) e
Abele (1974). Notou-se que as regiões delimitadas dentro da faixa de valores empíricos
presentes na literatura apresentam dispersão dos resultados das relações paramétricas.
Esta reflexão parte do princípio das relações empíricas apresentarem faixa de valores
próximos para dois tipos de movimento de massa, escorregamentos e corrida de detritos,
cuja mecânica de deslizamentos possuem características distintas. Estes resultados se dão
devido ao fato das relações empíricas estudadas apresentarem apenas parâmetros
geométricos, sem considerar as distintas condições geológicas, resultando em diferentes
caracterizações geotécnicas dos solos no talude.

Os resultados do Lmax e do A possuem incertezas geotécnicas ao considerar somente os
dados geométricos. No entanto, as análises e resultados destes parâmetros foram tratados
por técnicas estatísticas, discriminando e apontando as melhores relações, minimizando,
dessa forma, as mesmas incertezas geotécnicas. Entretanto, não existe uma metodologia
consolidada, capaz de conciliar todas as ferramentas mais relevantes para determinação
da distância percorrida de uma massa deslocada. O estudo aqui proposto foi desenvolvido
para suprir esta lacuna, tomando por base a literatura nacional e internacional e tendo
como foco critérios e parâmetros para determinação do alcance máximo a partir de
técnicas econômicas com maior viabilidade.

132

Atualmente, o Brasil não conta com modelos para estimativas de alcances de
deslizamentos. A proposição de modelos para obras lineares, mesmo que restrita em
função dos diferentes sítios geológicos para obras de grande escala, tal como a EFVM,
podem contribuir para a gestão de risco geológico. Não obstante as considerações feitas,
a construção de modelos para a estimativa de deslizamentos não é tarefa trivial, devido
ao número e à natureza das variáveis qualitativas e quantitativas que se relacionam para
tal fenômeno

Para trabalhos futuros sugere-se:
1. A seleção de novos locais na EFVM onde exista a informação da distância que o
deslocamento alcançou, o que possibilitaria a validação dos resultados de predição do
alcance do deslizamento;
2. Extensão do uso da metodologia para áreas urbana, áreas de mineração etc;
3. Em paralelo ao item anterior, recomenda-se o desenvolvimento de modelos e
algoritmos de otimização combinatória, ou mesmo de um software que seja capaz de
otimizar a metodologia.
4. Desenvolvimento de um modelo de correlação entre parâmetros geológicos e
parâmetros de caracterização geotécnica do solo, como granulometria, densidade do
material, que englobe conjuntamente a análise de tipos de condições geológicas
distintas.

133

REFERÊNCIAS
ABGE. 1998. Geologia de Engenharia. Oliveira, A M. S. e Brito, S. N (editores), São
Paulo, ABGE/Oficina de Textos, 586p.
ABELE, G., 1974. Bergsturze in Den Alpen ihre Verbreitung, Morphologie und
Folgeerscheinungen.Wissenschaftliche, Alpenvereinshefte, 25,230p. Italian translation
by Nicoletti, P.G. (1990–1994) Bergsturz nelle Alpi. Rapporti Interni CNR-IRPI,
Cosenza.
AGS. 2007. Practice Note Guidelines for Landslide Risk Management. Australian
Geomechanics Society Landslide Taskforce Landslide Zoning Working
Group.Australian Geomechanics 42 (1), p. 63–114.
ALVES, S. M. 2014. Metodologia para análise de riscos geotécnicos em taludes de
ferrovias - estudo de caso: Estrada de Ferro Vitória-Minas. 2014. 109 f. Dissertação
(Mestrado em Geotecnia) - Escola de Minas, Universidade Federal de Ouro Preto, Ouro
Preto.
ANDRIOTTI, J. L. S. 1997. Análise de componentes principais: Fundamentos de uma
técnica de análise de dados multivariada aplicável a dados geológicos. Acta Geológica
Leopoldensia, Porto Alegre, Vol XX , n. 44, p.27-50.
ANTT. 2013.Agência Nacional de Transportes Terrestres.
acompanhamento das concessões ferroviárias, p.94-111.

Relatório

anual:

APS. 2012 APS (Aerial Photo Survey). Albenga, Italia: Menci Software. 30 p.
ARAÚJO, A. L. A. 2014. Aplicação de geoprocessamento na identificação e evolução de
escorregamentos de taludes ao longo de vias férreas. Estudo de caso: Estrada de Ferro
Vitória-Minas km 404 ao km 513. 2014. 61f. Trabalho de Conclusão de Curso.
Departamento de Geologia. Universidade Federal de Ouro Preto, Ouro Preto.
AUGUSTO FILHO, O.; CERRI, L.E.S.; AMENOMORI, C.J. 1990. Riscos geológicos:
aspectos conceituais. In: Simpósio Latino-Americano Sobre Risco Geológico Urbano,V1,
São Paulo: ABGE, p.334-341.
AUGUSTO FILHO, O. 1992, Caracterização Geológica-geotécnica voltada à
Estabilização de Encostas: Uma proposta Metodológica. In: Conferência Brasileira Sobre
Estabilidade de Encostas, Rio de Janeiro. ABMS-ABGE-ISSMGE, Vol. 2, pp. 721-733.
AUGUSTO FILHO, O.; WOLLE, C. M. 1996. Cartas de risco de escorregamentos: uma
proposta metodológica e sua aplicação no município de Ilha Bela, SP. Solos e Rochas,
19: 45-62.
AVANZI, G. D., R. GIANNECCHINI and A. PUCCINELLI. 2004. The Influence of the
geological and geomorphological settings on shallow landslides. An example in a
134

temperature climate environment: the june 19, 1996 event in northwestern Tuscany
(Italy). Engineering Geology 73: 215-228.
BARBOSA, E. M., MONICO, J. F. G., ALVES, D. B. M., OLIVEIRA, L. C. 2010.
Integridade no posicionamento rtk e rtk em rede. Boletim de Ciências Geodésicas, sec.
Artigos, Curitiba, v. 16, no 4, p.589-605.
BARELLA, C. F. 2016. Abordagens estatísticas aplicadas ao mapeamento de
suscetibilidade a movimentos de massa: análise de diferentes técnicas no contexto do
Quadrilátero Ferrífero. 2016. 253 f. Tese (Doutorado em Geotecnia) - Universidade
Federal de Ouro Preto, Ouro Preto.
BARBETTA, P. A. 2010. Estatística aplicada às Ciências Sociais. 7 ed. Florianópolis:
Editora da UFSC.
BRUNETTI, M. T., GUZZETTI, F., AND ROSSI, M. 2009 Probability distributions of
landslide volumes. In: Nonlin - Processes Geophysics, 16, 179–188.
CAMARGOS, L. A., SILVA, C. C., MORAES, M. F., PRUDENTE, C. N. 2015.
Aplicação do Modelo Digital de Terreno (MDT) Advanced Elevation Series (AES) em
parte do município de Formosa, GO. Anais do XVII Simpósio Brasileiro do
Sensoriamento Remoto, João Pessoa-PB, Brasil. INPE, p. 4559-4566.
CARRIEL, B. R. Análises de risco dos taludes da Estrada de Ferro Vitória – Minas (km
0 – km 192). 2013. 59 f. Trabalho de Conclusão de Curso. Departamento de Geologia.
Universidade Federal de Ouro Preto, Ouro Preto, 2013.
COROMINAS, J. 1996, “The angle of reach as a mobility index for small and large
landslides”. Canadian Geotechnical Journal, v. 33, pp. 260-271.
CROSTA G.B.; CUCCHIARO, S.; FRATTINI, 2001, Granular Flows -Thematic
Report.
CORRÊA, G. P., KOBIYAMA, M., GIGLIO, J. N., MICHEL, G. P., TASCA, F. A.,
GOERL, R. F. 2009. Análise geométrica para estimativa de volume em fluxo de detritos.
In: V Seminário Internacional de DEfesa Civil – DEFENCIL. São Paulo. Anais
Eletrônicos - Artigos.
CORTELETTI, R. C. 2014. Proposta de metodologia para análise de riscos geológicogeotécnicos em ferrovias - estudo de caso: Estrada de Ferro Carajás (EFC). 2014. 135 f.
Tese (Doutorado em Geotecnia) - Universidade Federal de Ouro Preto, Ouro Preto.
CPRM – COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS. 2000. Programa
Levantamentos Geológicos do Brasil. SE.23-Z-D-II – Ipatinga. Carta Geológica, escala
1:100.000.
CPRM – COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS. 2000. Programa
Levantamentos Geológicos do Brasil. SE.23-Z-D-V – Coronel Fabriciano. Carta
Geológica, escala 1:100.000.
135

CPRM – COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS. 2000. Programa
Levantamentos Geológicos do Brasil.SE.23-Z-D-IV – Itabira. Carta Geológica, escala
1:100.000.
CRUDEN, D. M. e VARNES, D. J. 1996. Landslide Types and Process. Landslides –
Investigation and Mitigation. Transportation Research Boad – National Research
Council. USA. Vol. 1, p. 36-75.
DAI, L.; WANG, J.; RIZOS, C.; HAN, S. 2003. Predicting atmospheric biases for
realtime ambiguity resolution in GPS/GLONASS reference station networks. Journal of
Geodesy, Berlin v. 76 nº11/12, p.617-628.
DNIT. 2016. Ações e Obras. Disponível em: http://www.dnit.gov.br/ferrovias/acoes-eobras. Acesso em janeiro de 2016.
FERREIRA, A. B. H. 2010. Miniaurélio: o dicionário da língua portuguesa. 8. ed.
Curitiba: Positivo, 895 p. ISBN 978-85-385-4240-7.
FERREIRA, M. R. P. 2007. Análise discriminante clássica e de núcleo: avaliações e
algumas contribuições relativas aos métodos Boosting e Bootstrap. Dissertação
(mestrado) – Universidade Federal de Pernambuco. CCEN. Estatística.
FIGUEIREDO FILHO, D. B.; SILVA JUNIOR, J. A. 2010. Visão além do alcance: uma
introdução à análise fatorial. Opin. Publica, Campinas, v. 16, n. 1, p. 160-185.
FOLADOR, R. M. 2015. Cálculo da probabilidade e quantificação do volume de material
suscetível a escorregamentos - Bacia do Rio Jacareí, Morretes – PR. 2015. 67 f.
Dissertação (Mestrado em Geologia) – Universidade Federal do Paraná, Curitiba.
GEO-RIO. 2000. “Manual técnico de encostas”. Fundação Instituto de Geotécnica do
Município do Rio de Janeiro, RJ, Brasil.
GERSCOVICH, D. 2012. Estabilidade de Taludes. São Paulo: Oficina de Textos, 166p.
GOMES, R. C. 2014. Setorização Geológico-Geotécnica da Via e Avaliação e Controle
de Riscos Geotécnicos dos Taludes da EFVM. Relatório Técnico Final. Ouro Preto:
Universidade Federal de Ouro Preto, Março de 2014.
GRAMANI, M., 2001, Caracterização geológico-geoténica das corridas de detritos
(“Debris FLows) no Brasil e comparação com alguns casos internacionais.
Dissertação (Mestrado). Escola Politécnica, Universidade de São Paulo, 372 p.
GUIDICINI, G., NIEBLE, C. M. 1984. Estabilidade de taludes naturais e de escavação.
São Paulo: Edgard Blücher - Ed. da Universidade de São Paulo. 194p.
GUNS, M.; VEERLE, V. 2014. Shifts in landslide frequency-area distribution after forest
conversion in the tropical Andes. Anthropocene.
136

GUO, D., HAMANDA, M., HE, C., WANG, Y., ZOU, Y. 2014. An empirical model for
landslide travel distance prediction in Wenchuan earthquake area. Landslides 11(2): 281291.
GUTHRIE, R.H., EVANS, S.G., 2004. Analysis of landslide frequencies and
characteristics in a natural system, coastal British Columbia. Earth Surface Processes
and Landforms 29, 1321–1339.
GUZZETTI, F., ARDIZZONE, F., CARDINALI, M., GALLI, M., REICHENBACH, P.,
ROSSI, M., 2008. Distribution of landslides in the Upper Tiber River basin, central Italy.
Geomorphology 96, 105–122.
GUZZETTI, F., ARDIZZONE, F., CARDINALI, M., ROSSI, M., VALIGI, D. 2009.
Landslide volumes and landslide mobilization rates in Umbria, central Italy. In: Earth and
Planetary Science Letters, 279, 222-229.
HAIR, J. J. F.; ANDERSON, R. E.; TATHAM, R. L.; BLACK, W. C. Análise
multivariada de dados. 5.ed. Porto Alegre: Bookman, 2005. 593p
HASUI, Y. 2012. Compartimentação geológica do Brasil. In: Hasui, Y., Carneiro, C. D.
R., Almeida, F. F. M., Bartorelli, A., Geologia do Brasil, primeira edição. São Paulo,
Beca Editora, Capítulo 7, p. 112-123.
HUNGR, O., COROMINAS, J., AND EBERHARDT, E. 2005. Estimating landslide
motion mechanism, travel distance and velocity. In: Landslide risk management, edited
by: Hungr, O., Fell, R., Couture, R., and Eberhardt, E., Taylor e Francis Group, London,
99–128.
IAEG. 1990. Commission on Landslides. Suggested nomenclature for landslide the
International Association of Engineering Geology, 41, p.13–16.
IMAIZUMI, F., SIDLE, R.C., 2007. Linkage of sediment supply and transport processes
in Miyagawa Dam catchment, Japan. Journal Geophysical Research 112 (F03012).
IMAIZUMI, F., SIDLE, R.C., KAMEI, R., 2008. Effects of forest harvesting on the
occurrence of landslides and debris flows in steep terrain of central Japan. Earth Surface
Processes and Landforms 33, 827–840.
INNES, J.N.,1983. Lichenometric dating of debris-flow deposits in the Scottish
Highlands. Earth Surface Processes and Landforms 8, 579–588.
KLEIN, C., DUTROW, B. 2012. Manual de Ciência dos Minerais, 23a ed. Bookman.
KORUP, O., 2005. Distribution of landslides in southwest New Zealand. Landslides 2,
43–51.

137

LANDIM, P.M.B. 2003. Análise estatística de dados geológicos. 2a ed., São Paulo,
UNESP, 253p.
LANDIM, P. M. B. 2011. Análise estatística de dados geológicos multivariados. 1.ed.
São Paulo: Oficina de Textos, 211 p.
LEE, S., U. CHWAE, M. KYUNGDUCK. 2002. Landslides susceptibility mapping by
correlation between topography and geological structure: the Janghung area, Korea.
Geomorphology 46: 149-162.
LEE, Y.F. e CHI, Y.Y. 2011. Rainfall-induced landslide risk at Lushan, Taiwan. In:
Engineering Geology 123, 113–121.
Legros, F. 2002. The mobility of long-runout landslides. Eng Geol 63:301–331
LOPES, E. E. 2009. Proposta Metodológica para Validação de Imagens de Alta
Resolução do Google Earth para a Produção de Mapas. 2009. 112f. Dissertação
(Mestrado em Engenharia Civil). Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis.
MARTINS, T. D.; OKA-FIORI, C. VIEIRA, B. C. 2015. Mapeamento de cicatrizes de
escorregamentos utilizando imagens multiespectral. Revista do Departamento de
Geografia, v.30.
MENDONÇA, F.B., DINIZ, N.C.; Baptista G.M.M. 2013. Mapa de risco de movimentos
gravitacionais de massa, obtidos por meio de inventário de cicatrizes de deslizamentos no
trecho 4 do trem de alta velocidade brasileiro. Rev. Bras. De Geologia de Engenharia e
Ambiental.
MINGOTI, S.A. 2013. Análise de dados através de métodos de estatística multivariada –
uma abordagem aplicada. 1ª ed. 2ª reimpressão. Belo Horizonte: Editora: UFMG. 295p.
MONICO, J. F. G. 2008. Posicionamento pelo GNSS: descrição, fundamentos e
aplicações. 2.ed. São Paulo: Unesp, 473p.
NETO, M. V. M. 2005. Classificação e caracterização geotécnica de dois movimentos de
massa no estado de Pernambuco. 2005. 213 f. Dissertação (Mestrado em Ciências em
Engenharia Civil) – Universidade Federal de Pernambuco, Recife.
NICOLETTI, P. G. e SORRISO-VALVO, M. 1991. Geomorphic controls of the shape
and mobility of rock avalanches. Geological Society of America Bulletin 103: 1365-1373.
PANIZZA, A. C., FONSECA, F. P. 2011.Técnicas de Interpretação Visual de Imagens.
GEOUSP- Espaço e Tempo, São Paulo, Nº 30, pp. 30 - 43.
PEREIRA, T. M. 2013. Notas de aula da disciplina Introdução à Estatística multivariada.
Programa de Pós-Graduação em Engenharia Mineral.

138

PEROTTO-BALDADIVIEZO, H. L., T. L. THUROW, C. T. SMITH, R. F. FISHER; X.
B. WU. 2004. GisBased Spatial analysis and modelling for landslides hazard assessment
in steeplands, southern Honduras. Agriculture, Ecosystems and Enviromental.
POLANCO, L. S. E., 2010, Correlações Empíricas para Fluxo de Detritos. Tese* de
M.Sc., COPPE/UFRJ, Rio de janeiro, RJ, Brasil.
PROCHASKA, A. B.; SANTI, M. P.; HIGGINS, J. D.; CANNON, S. H. 2008. Debrisflow runout predictions based on the average channel slope (ACS). Engineering Geology
98 (2008) 29–40.
RICE, R.M., CORBETT, E.S., BAILEY, R.G., 1969. Soil slips related to vegetation,
topography, and soil in Southern California. Water Resources Research 5 (3), 647–659.
RICE, R.M., FOGGIN III, G.T., 1971. Effects of high intensity storms on soil slippage
on mountainous watersheds in Southern California. Water Resources Research 7 (6),
1485–1496.
RICKENMANN, D., 1999, “Empirical relationships for debris flows”. Natural
Hazards, v. 19, pp. 47–77.
RICKENMANN, D., 2005, “Run-out prediction methods”. In: M.Jakob and O. Hungr
(Eds.), Debris-Flow Hazards and Related Phenomena, pp. 305–324. Praxis. Springer
Berlin Heidelberg.
SAUSEN, T.M.; LACRUZ M.S.P. 2015. Sensoriamento Remoto para Desastres. Editora
Oficina de Textos, 288pp.
SANTOS, A. E. M. 2016. Predição da condição de estabilidade de taludes de mina por
meio de estatística multivariada. Dissertação (Mestrado em Engenharia Mineral) - Escola
de Minas, Universidade Federal de Ouro Preto, Ouro Preto, 93 f.
SANTOS, G. A. 2013. Uso de barreiras flexíveis para controle de fluxo de detritos.
Trabalho de Conclusão de Curso. COPPE/UFRJ, Rio de Janeiro, 113p.
SCHECHTEL, R. 1996. “Notas de Aulas de Ferrovias” – Departamento do Livro Texto
– Diretório Acadêmico de Engenharia Civil da Universidade Federal do Paraná –
DLT/DAEP- Curitiba/PR.
SILVA, D. C.; TOONSTRA, G. W. A.; SOUZA, H. L. S.; PEREIRA, T. A. J. 2014.
Qualidade de Ortomosaicos de Imagens de Vant processados Com os Softwares APS,
PIX4D E PHOTOSCAN. In: Simpósio Brasileiro de Ciências Geodésicas e Tecnologias
da Geoinformação, 5, Recife-PE.
SILVA, R. K. I. L. 2016. Avaliação das imagens do Google Earth de alta resolução
espacial em relação às ortofotos para o mapeamento de Áreas de Preservação Permanente
(APP). Trabalho de Conclusão de Curso. Setor de Ciências Agrárias. Universidade
Federal do Paraná, Curitiba, 44f..
139

SIMONETT, D.S., 1967. Landslide distribution and earthquakes in the Bewani and
Torricelli Mountains, New Guinea. In: Jennings, J.N., Mabbutt, J.A. (Eds.), Landform
Studies from Australia and New Guinea. Cambridge University Press, Cambridge, pp.
64–84.
SOUZA, S. A. 2005. Processamento digital de fotografias aéreas para análise do uso do
solo. 72 f. Dissertação (mestrado) - Universidade Estadual Paulista, Faculdade de
Ciências Agronômicas.
TOMINAGA, L. K.; SANTORO, J.; AMARAL, R. 2009. Desastres naturais: conhecer
para prevenir. São Paulo: Instituto Geológico. 196 p.
USGS. 2008. The landslide handbook – A guide to understanding landslides. Highland,
L.M., and Bobrowsky, P. (versão em português): Reston, Virginia, U.S. Geological
Survey Circular. GFDRR/World Bank. 1325, 129p.
VANACÔR, R.N. 2006. Sensoriamento Remoto e Geoprocessamento aplicados ao
mapeamento das áreas susceptíveis a movimentos de massa na região nordeste do Estado
do Rio Grande do Sul. Dissertação de Mestrado, Centro Estadual de Pesquisas em
Sensoriamento Remoto e Meteorologia. Universidade Federal do Rio Grande do Sul,
132p.
VARNES, D.J., 1978, “Slope movement types and processes”, In: Landslides and
Engineering Practice, Washington, D.C.
VICINI, L. 2005. Análise multivariada da teoria à prática. Universidade Federal de Santa
Maria – UFSM, CCNE – Santa Maria,. 215. p.
WILLGALIS, S. ; SEEBER, G. ; KRUEGER, C. P. ; ROMÃO, V. M. C. 2003. A real
time GPS reference network for cadastral surveys in Recife, Brasil. Revista Brasileira de
Cartografia, Rio de Janeiro, v. 55, n. 01, p. 01-10.
ZÊZERE, J.L. 2000 – A classificação dos movimentos de vertente. Tipologia, actividade
e morfologia. Apontamentos de Geografia, série investigação, nº6, CEG, Lisboa.
ZÊZERE, J.L. 2005 – Dinâmica de Vertentes e Riscos Geomorfológicos – Programa.
Centro de Estudos Geográficos, Área de Geografia Física e Ambiente, Rel. nº 41, Lisboa,
128 p.

140

ANEXO I – Mapa de Litologia do Trecho IV da EFVM (km 431 – km540) (Alves (2014)

I.1

ANEXO II – Principais parâmetros do banco de dados
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9
554010,3831
4,9
3
0,4 1522,07232
0,5 3893,51191
1 13655,12779
408417,0296
2
6
1,1 22645,03313
1,2 12249,35200
0,2 17268,05724
1,1 12559,07012
0,2
591,28963
519821,0503
2,6
8
0,3 63043,12897
0,4 26039,86626
0,2 4611,48521
0,2 6345,36790
0,2 11666,42729
0,25 3808,78497
147457,3699
2,6
0
0,2 3503,33824
1,4 41189,72485

20
10
20
31
9

20
10
20
31
9

30

30

12
15
6
15
8
20
6
10
10

12
15
10
17
10
16
6
10
10

60

60

80
60
40
10

80
40
40
20

110
7
9
25
40
12

110
7
9
25
40
12

50
90
75
80
80
86
70

55
90
75
80
80
86
70

80
43
71

52
35
74

482+930
493+600
511+077
511+670A
511+670B
511+670C
511+899
513+200
515+300A
515+300B
518+790
519+900
520+950
521+000E
521+000D
521+522
524+108
535+419A
535+419B
535+419C

8174,28
5690,00
2801,20
2900,32
2042,83
13221,65
3668,03
274,28
1859,05
7458,96
2667,65
2629,10
1104,83
2642,39
2751,04

15688,41
8174,28
10297,95
4286,01
2900,32
2042,83
2873,49
16522,73
3668,03
274,28
2687,37
7458,96
2667,65
3568,76
5580,20
2642,39
4023,49
2314,06
1549,49
580,72

0,5
4,1
0,3
1,7
1,7
1,2
0,4
2,2
0,9
1
2,2
1,8
1,5
0,4
1,1
1,5
0,7
2
2,2
1,7

16428,86179
70192,69411
6470,39486
15260,21720
10326,50721
5134,19178
2407,28935
76131,27454
6914,07994
574,45844
12382,50993
28119,60689
8380,67576
2989,75556
12855,85791
8301,32683
5898,73828
9693,11186
7139,53739
2067,63711

30
67,5
20
21
30
30,5
9
27
21
14
13
41
27
36
5
59,5
15
35
38
27

Parte do banco de dados da presente pesquisa com as variáveis litologia-tipo e tipo de
material
Trecho
011+000E
011+000D
018+500
019+500
021+700
034+000
056+500
056+xxx
062+xxxD
062+xxxE
063+800E
063+800D
064+xxx
072+500
073+500
078+900
079+410E

Litologia-tipo
Sedimentos inconsolidados
Sedimentos inconsolidados
Sedimentos inconsolidados
Sedimentos inconsolidados
Sedimentos inconsolidados
Rochas metassedimentares
Rochas metassedimentares
Rochas metassedimentares
Rochas metassedimentares
Rochas metassedimentares
Sedimentos inconsolidados
Sedimentos inconsolidados
Rochas metassedimentares
Gnaisses
Rochas metassedimentares
Rochas metassedimentares
Rochas metassedimentares
II.8

Tipo de material
Solo
Solo
Solo
Solo
Solo
Solo
Solo
Solo
Solo
Solo
Solo
Solo
Solo
Solo/rocha
Solo
Solo
Solo

34
72,5
24
21,5
34
35
13
27
22,5
17
14
41
73
62
21
63,5
19
56
56
56

079+410D
093+xxxE
093+xxxD
094+330E
094+330D
100+800
103+100E
103+100D
104+100E
104+100D
108+150
359+675E
359+675A
359+675B
359+675C
361+900
362+600
369+200E
369+200D
395+850
404+000
409+000
419+000
442+400
458+600
465+042A
465+042B
472+228
472+307
477+225
478+500
482+299
482+930
493+600
511+077
511+670A
511+670B
511+670C
511+899
513+200
515+300A
515+300B
518+790

Rochas metassedimentares
Rochas metassedimentares
Rochas metassedimentares
Rochas metassedimentares
Rochas metassedimentares
Rochas metassedimentares
Rochas metassedimentares
Rochas metassedimentares
Rochas metassedimentares
Rochas metassedimentares
Rochas metassedimentares
Gnaisses com intrusivas máficas
Gnaisses com intrusivas máficas
Gnaisses com intrusivas máficas
Gnaisses com intrusivas máficas
Sedimentos inconsolidados
Sedimentos inconsolidados
Gnaisses com intrusivas máficas
Gnaisses com intrusivas máficas
Gnaisses com intrusivas máficas
Gnaisses com intrusivas máficas
Sedimentos inconsolidados
Sedimentos inconsolidados
Sedimentos inconsolidados
Granitos
Xistos e gnaisses
Xistos e gnaisses
Sedimentos inconsolidados
Sedimentos inconsolidados
Granitos
Granitos
Sedimentos inconsolidados
Gnaisses
Gnaisses
Sedimentos inconsolidados
Xistos e gnaisses
Xistos e gnaisses
Xistos e gnaisses
Sedimentos inconsolidados
Xistos e gnaisses
Granitos
Granitos
Xistos e gnaisses
II.9

Solo
Solo
Solo
Solo/rocha
Solo/rocha
Solo/rocha
Solo/rocha
Solo/rocha
Solo
Solo
Solo
Solo
Solo
Solo
Solo
Solo/rocha
Solo/rocha
Solo/rocha
Solo/rocha
Solo/rocha
Solo/rocha
Solo
Solo
Solo
Solo/rocha
Solo
Solo
Solo
Solo
Solo/rocha
Solo
Solo
Solo/rocha
Solo
Solo
Solo
Solo
Solo
Solo
Solo
Solo
Solo
Solo

519+900
520+950
521+000E
521+001D
521+522
524+108
535+419A
535+420B
535+421C

Granitos
Granitos
Granitos
Granitos
Sedimentos inconsolidados
Sedimentos inconsolidados
Xistos e gnaisses
Xistos e gnaisses
Xistos e gnaisses

Solo
Solo/rocha
Solo
Solo
Solo/rocha
Solo
Solo
Solo
Solo

Parte do banco de dados com variáveis coordenadas, atividade recente e perfil
geológico-geotécnico
Localização
do talude
(km)

Data

Coordenada

011+000

23/03/2012 0365841/7764476

018+500
019+500

22/03/2012 0355047/7765472
22/03/2012 0354676/7766558

021+700E 22/03/2012 0354363/7768513
028+200

22/03/2012 0352030/7774137

028+600

22/03/2012 0351736/7774389

032+120
032+280
032+900

22/03/2012 0350929/7778051
22/03/2012 0350896/7778214
22/03/2012 0350896/7778214

034+000
034+500

22/03/2012 0351125/7779787
22/03/2012 0351155/7779413

046+450

22/03/2012 0352079/7791069

052+700D 21/03/2012 0353843/7796396
052+700E 21/03/2012 0353843/7796396
056+500

21/03/2012 0355785/7798501
II.10

Atividade Recente
(AR)

Perfil GeológicoGeotécnico (GG)

AR sem paralisação
da via
AR sem paralisação
da via
AR sem paralisação
da via
Inativo sem histórico
prévio
AR sem paralisação
da via
AR sem paralisação
da via

AR sem paralisação
da via
AR sem paralisação
da via
AR sem paralisação
da via
AR sem paralisação
da via
AR sem paralisação
da via

Desfavorável
Desfavorável

Crítico

Desfavorável
Condicionante
Desfavorável

056+500TL 21/03/2012 0355785/7798501
056+6xxD 21/03/2012 0356345/7798940
056+6xxE

21/03/2012 0356345/7798940

057+160

21/03/2012 0356627/7799517

057+1xx

21/03/2012 0356519/7799236

058+100

21/03/2012 0356739/7799732

059+xxx 21/03/2012 0358338/7804035
062+xxxD 21/03/2012 0358442/7804362
062+xxxE 21/03/2012 0358442/7804362
063+800
064+xxx

21/03/2012 0358227/7805375
21/03/2012 0358086/7806293

065+034

21/03/2012 0357975/78006585

067+700
071+000

20/03/2012 0357341/7808947
20/03/2012 0356433/7811943

072+500D 20/03/2012 0356538/7813312
072+500E 20/03/2012 0356538/7813312
073+500

20/03/2012 0356638/7814239

073+600

20/03/2012 0356638/7814239

073+700
078+070

20/03/2012 0356638/7814239
20/03/2012 0356638/7814239

078+700

20/03/2012 0356638/7814239

078+900E 20/03/2012 0357663/7819522
079+069
079+410
080+980
082+000D
082+000E

20/03/2012
19/03/2012
19/03/2012
19/03/2012
19/03/2012

0357708/7819690
0357632/7819950
0356395/7820553
0355162/7821203
0355162/7821203
II.11

Inativo sem histórico
prévio
AR com obras de
repação
AR com obras de
repação
AR sem paralisação
da via
AR com obras de
repação
AR sem paralisação
da via
AR com obras de
repação

Condicionante
Desfavorável
Desfavorável

Desfavorável
Desfavorável
Irrelevante
Condicionante
Condicionante

AR sem paralisação
da via
Irrelevante
AR sem paralisação
da via
AR sem paralisação
da via
AR sem paralisação
da via
AR sem paralisação
da via
AR sem paralisação
da via
AR sem paralisação
da via
AR sem paralisação
da via
AR sem paralisação
da via
Inativo sem histórico
prévio

Crítico
Desfavorável
Condicionante
Crítico
Crítico

Desfavorável
Irrelevante
Condicionante
Desfavorável
Desfavorável
Condicionante
Condicionante
Condicionante

083+228

19/03/2012 0354590/7822102

093+700E 02/04/2012 0349394/7827908
093+8xx1 02/04/2012 0349410/7827875
093+8xx2 02/04/2012 0349443/7827753
094+330E 02/04/2012 0349440/7828719
100+800 02/04/2012 0349202/7832515
100+xxxE

02/04/2012 0349139/7832534

103+100

02/04/2012 0348386/7837055

104+100

02/04/2012 0348107/7837349

108+150

02/04/2012 0344619/7839044

109+750E 02/04/2012 0343578/7839826
110+050

02/04/2012 0343168/7840052

112+200

03/04/2012 0341497/7841214

112+950

03/04/2012 0340724/7841281

124+150

03/04/2012 0332410/7836398

130+700

03/04/2012 0327749/7838288

134+650E 03/04/2012 0323777/7838350
135+050E 03/04/2012 0323302/7838200
144+000 03/04/2012 0316159/7842520
144+000B 03/04/2012 0323777/7838350
144+500E 04/04/2012 0315494/7842751
146+500E 04/04/2012 0314086/7842174
150+900E 04/04/2012 0311166/7839224
II.12

AR com obras de
repação
AR sem paralisação
da via
Inativo com historico
prévio
AR sem paralisação
da via
AR sem paralisação
da via
Inativo com historico
prévio
AR sem paralisação
da via
AR sem paralisação
da via
AR com obras de
repação
AR sem paralisação
da via
Inativo com historico
prévio
AR sem paralisação
da via
Inativo sem histórico
prévio
Inativo sem histórico
prévio
Inativo com historico
prévio
AR com obras de
repação
AR sem paralisação
da via
Inativo sem histórico
prévio
AR com obras de
repação
AR com obras de
repação
AR com obras de
repação

Desfavorável
Crítico
Desfavorável
Crítico
Condicionante
Crítico
Condicionante
Crítico
Crítico
Crítico
Crítico
Irrelevante
Desfavorável
Irrelevante
Condicionante
Crítico
Crítico
Desfavorável
Irrelevante

Desfavorável
Desfavorável
Crítico

152+000

04/04/2012 0309845/7839317

153+000L1 04/04/2012 0308832/7839499
153+000L2 04/04/2012 0308832/7839499
155+300 04/04/2012 0307270/7840486
162+000

05/04/2012 0300940/7842140

162+200

05/04/2012 0300629/7842156

164+000
183+185

05/04/2012 0298284/7841977
05/04/2012 0280379/7843970

192+000

05/04/2012 0278764/7850396

313+180

11/06/2012

315+570
32?+xxx

11/06/2012
11/06/2012

336+600E 11/06/2012
342+800D 11/06/2012
359+675D 13/06/2012
359+675E 13/06/2012
360+500D 12/06/2012
361+900 12/06/2012
362+600 12/06/2012

AR sem paralisação
da via
Inativo sem histórico
prévio
AR sem paralisação
da via

AR sem paralisação
da via
Inativo sem histórico
prévio

366+000D 12/06/2012

371+200

Inativo com historico
prévio
AR sem paralisação
da via
Inativo com historico
prévio

AR sem paralisação
da via
AR com obras de
repação
AR com obras de
repação
AR com obras de
repação
AR com obras de
repação
AR sem paralisação
da via

336+600D 11/06/2012

366+480
369+200

AR sem paralisação
da via
Inativo sem histórico
prévio

12/06/2012
12/06/2012

Inativo com historico
prévio
AR com obras de
repação

12/06/2012

383+000D 13/06/2012
386+000 13/06/2012
II.13

Crítico
Desfavorável
Desfavorável
Crítico
Crítico
Desfavorável

Crítico
Condicionante
Desfavorável

Crítico
Desfavorável
Desfavorável
Crítico
Desfavorável
Desfavorável
Irrelevante

Crítico
Crítico

Desfavorável
Crítico

Inativo com historico
prévio
AR sem paralisação
da via
Inativo com historico
prévio
Inativo com historico
prévio
AR sem paralisação
da via

395+850E 13/06/2012
404+200D 14/06/2012
404+420D 14/06/2012
404+800

14/06/2012

409+000D 14/06/2012
429+300 14/06/2012
439+600

15/06/2012

441+000D 15/06/2012
441+000E 15/06/2012
441+500D 15/06/2012
441+500E 15/06/2012
442+400

15/06/2012

448+700

14/06/2012

448+900E
458+600
465+042a
465+042b

14/06/2012
02/07/2012 0739874/7835921
02/07/2012 0735295/7831372
02/07/2012 0735295/7831372

468+776
469+250

02/07/2012 0732837/7829686
02/07/2012 0732508/7829855

AR sem paralisação
da via
Inativo sem histórico
prévio
Inativo sem histórico
prévio
Inativo com historico
prévio
Inativo com historico
prévio
AR sem paralisação
da via
AR sem paralisação
da via
AR sem paralisação
da via

AR sem paralisação
da via

Irrelevante
Irrelevante
Irrelevante
Desfavorável
Desfavorável

Desfavorável
Irrelevante
Irrelevante
Irrelevante
Irrelevante
Desfavorável
Irrelevante
Irrelevante

Desfavorável

AR sem paralisação
da via

469+700
469+750

02/07/2012
02/07/2012

469+800

02/07/2012

471+000

02/07/2012

471+580

02/07/2012

472+228

03/07/2012 0730248/7828843
II.14

AR sem paralisação
da via
AR sem paralisação
da via
AR sem paralisação
da via
Inativo com historico
prévio

Desfavorável
Desfavorável
Crítico
Condicionante

472+307

03/07/2012 0730007/7828453

472+307

03/07/2012 0730007/7828453

472+916

03/07/2012 0729914/7828019

473+300

03/07/2012 0729878/7827399

475+750

03/07/2012 0728228/7826215

477+225

03/07/2012 0727234/7825725

477+375

03/07/2012 0726984/7825848

477+675

03/07/2012 0726740/7826001

477+975

03/07/2012 0726481/7825899

478+500

03/07/2012 0726311/7825656

479+000

03/07/2012 0723449/7825198

482+299

03/07/2012 0723279/7825195

482+930D 03/07/2012 0722643/7824463
482+930E 03/07/2012 0722643/7824463
483+605

04/07/2012 0722391/7824457

483+800

04/07/2012 0722092/7824556

484+247

04/07/2012 0721757/7824536

484+448

04/07/2012 0721521/7824360

484+840

04/07/2012 0721328/7824193

485+525

04/07/2012 0720759/7823958

486+922

04/07/2012 0720610/7822729

487+450

04/07/2012 0720217/7822323
II.15

Inativo com historico
prévio
AR sem paralisação
da via
AR sem paralisação
da via
AR sem paralisação
da via
Inativo com historico
prévio
AR sem paralisação
da via
Inativo com historico
prévio
AR sem paralisação
da via
Inativo com historico
prévio
AR sem paralisação
da via
Inativo com historico
prévio
AR sem paralisação
da via
AR sem paralisação
da via
AR sem paralisação
da via
AR sem paralisação
da via
AR sem paralisação
da via
AR sem paralisação
da via
Inativo sem histórico
prévio
AR sem paralisação
da via
AR sem paralisação
da via
AR sem paralisação
da via
AR sem paralisação
da via

Desfavorável
Crítico
Crítico
Desfavorável
Crítico
Crítico
Crítico
Crítico
Condicionante
Desfavorável
Irrelevante
Crítico
Desfavorável
Crítico
Desfavorável
Condicionante
Desfavorável
Condicionante
Desfavorável
Condicionante
Condicionante
Desfavorável

487+772

04/07/2012 0719599/7822202

488+137

04/07/2012 0719576/7822200

488+675

04/07/2012 0719011/7822223

488+825

04/07/2012 0718895/7822377

492+658

04/07/2012 0716081/7822718

493+600E 04/07/2012 0715374/7822097
493+971

05/07/2012 0715209/7821642

496+558

05/07/2012 0714965/7819370

496+806

05/07/2012 0714925/7819135

497+576

05/07/2012 0714801/7818823

500+295

05/07/2012 0714320/7818692

503+950

05/07/2012 0709820/7817152

505+325

05/07/2012 0708949/7817021

506+950

05/07/2012 0707665/7816673

507+970

05/07/2012 0707429/7815732

508+000

05/07/2012 0707406/7815744

508+600

05/07/2012 0706823/7816271

509+150

05/07/2012 0705326555/7816

509+255

06/07/2012 0706554/7816549

509+400

06/07/2012 0706380/7816642

509+700

06/07/2012 0706219/7816926

509+916

06/07/2012 0706554/7817224
II.16

AR sem paralisação
da via
Inativo com historico
prévio
AR sem paralisação
da via
AR sem paralisação
da via
AR sem paralisação
da via
AR sem paralisação
da via
AR sem paralisação
da via
Inativo com historico
prévio
AR sem paralisação
da via
Inativo com historico
prévio
AR sem paralisação
da via
AR sem paralisação
da via
AR sem paralisação
da via
AR sem paralisação
da via
AR sem paralisação
da via
AR sem paralisação
da via
AR sem paralisação
da via
AR sem paralisação
da via
Inativo sem histórico
prévio
AR sem paralisação
da via
AR sem paralisação
da via
AR sem paralisação
da via

Desfavorável
Crítico
Crítico
Desfavorável
Desfavorável
Crítico
Crítico
Desfavorável
Crítico
Desfavorável
Crítico
Condicionante
Desfavorável
Desfavorável
Desfavorável
Desfavorável
Desfavorável
Desfavorável
Irrelevante
Condicionante
Condicionante
Condicionante

510+450

06/07/2012 0706620/7817318

510+750

06/07/2012 0706620/7817318

511+077

06/07/2012 0706178/7817662

511+261

06/07/2012 0706074/7817734

511+670

06/07/2012 0705697/7817964

511+899

06/07/2012 0705620/7818157

512+200

06/07/2012 0705501/7818375

512+600D 06/07/2012 0705419/7818793
512+600E 06/07/2012 0705419/7818793
512+844D 06/07/2012 0705287/7818931
512+844E 06/07/2012 0705287/7818931
513+200

06/07/2012 0704885/7818961

513+518

06/07/2012 0704755/7819230

515+000

06/07/2012 0703935/7820480

515+246

06/07/2012 0703666/7820469

515+300

06/07/2012 0703397/7820467

515+700

06/07/2012 0703254/7820467

516+800

06/07/2012 0703046/7820682

517+120
517+506

08/08/2012 0702333/7821495
08/08/2012 0702137/7821754

518+100 08/08/2012 0701777/7821230
518+387 08/08/2012 0701775/7821230
518+790a 08/08/2012 0701526/7820992

II.17

AR sem paralisação
da via
AR sem paralisação
da via
AR sem paralisação
da via
AR sem paralisação
da via
Inativo com historico
prévio
AR sem paralisação
da via
AR sem paralisação
da via
Inativo sem histórico
prévio
AR sem paralisação
da via
AR sem paralisação
da via
AR sem paralisação
da via
AR sem paralisação
da via
Inativo com historico
prévio
AR sem paralisação
da via
AR sem paralisação
da via
AR sem paralisação
da via
AR sem paralisação
da via
Inativo sem histórico
prévio
AR sem paralisação
da via
Inativo com historico
prévio

Crítico
Crítico
Desfavorável
Crítico
Condicionante
Desfavorável
Crítico
Desfavorável
Condicionante
Crítico
Desfavorável
Desfavorável
Condicionante
Desfavorável
Desfavorável
Desfavorável
Desfavorável
Condicionante
Condicionante
Desfavorável
Condicionante
Desfavorável

518+790b 08/08/2012 0701526/7820992
519+900

08/08/2012 0701291/7821251

520+200
520+824

08/08/2012 0700407/7821614
08/08/2012 0700514/7821929

520+950
521+000

08/08/2012 0700428/7822072
08/08/2012 0700219/7822132

521+268

08/08/2012 0699733/7822417

521+522

08/08/2012 0698289/7822136

523+661

08/08/2012 0698336/7822081

524+108

08/08/2012 0697535/7822560

524+546

08/08/2012 0697152/7823336

527+494

08/08/2012 0695112/7824193

530+400

09/08/2012 0694260/7825299

534+200

09/08/2012 0691022/7827113

535+419

09/08/2012 0689999/7827176

536+366

09/08/2012 0688752/7827327

539+800

09/08/2012 0686652/7828453

540+300

09/08/2012 0686424/7828450

AR sem paralisação
da via
AR sem paralisação
da via
AR sem paralisação
da via
AR sem paralisação
da via
Inativo com historico
prévio
AR sem paralisação
da via
AR sem paralisação
da via
Inativo sem histórico
prévio
AR sem paralisação
da via
Inativo com historico
prévio
AR sem paralisação
da via
AR sem paralisação
da via
AR sem paralisação
da via
AR sem paralisação
da via
AR sem paralisação
da via
AR sem paralisação
da via

Desfavorável
Condicionante
Condicionante
Condicionante
Desfavorável
Condicionante
Condicionante
Crítico
Crítico
Irrelevante
Crítico
Condicionante
Desfavorável
Condicionante
Desfavorável
Desfavorável
Condicionante
Desfavorável

Parte do banco de dados com variáveis altura do talude, inclinação do talude e presença
de água
Localização
do talude
(km)
011+000
018+500
019+500

Altura do Talude
(HT)

Inclinação do Talude
(IT)

HT > 10 m
HT > 10 m
HT > 10 m

45° < IT < 60°
IT > 60°
45° < IT < 60°
II.18

Presença de Água (AG)
Inexistente
Inexistente
Inexistente

021+700E
028+200
028+600
032+120
032+280

HT > 10 m
HT > 10 m
3 m < HT < 6 m
HT > 10 m
HT > 10 m

45° < IT < 60°
45° < IT < 60°
IT > 60°
IT > 60°
45° < IT < 60°

032+900
034+000
034+500

HT > 10 m
HT > 10 m
6 m < HT < 10 m

IT > 60°
IT > 60°
IT > 60°

046+450
052+700D
052+700E
056+500
056+500TL

HT > 10 m
HT > 10 m
HT > 10 m
HT > 10 m
HT > 10 m

IT > 60°
45° < IT < 60°
IT > 60°
IT > 60°
IT > 60°

056+6xxD

HT > 10 m

IT > 60°

056+6xxE
057+160
057+1xx
058+100

HT > 10 m
6 m < HT < 10 m
6 m < HT < 10 m
HT > 10 m

IT > 60°
IT > 60°
IT > 60°
IT > 60°

059+xxx
062+xxxD
062+xxxE
063+800
064+xxx

HT > 10 m
3 m < HT < 6 m
HT > 10 m
HT > 10 m
HT > 10 m

IT > 60°
IT > 60°
IT > 60°
IT > 60°
IT > 60°

065+034
067+700
071+000
072+500D
072+500E
073+500
073+600
073+700
078+070
078+700
078+900E
079+069
079+410
080+980

6 m < HT < 10 m
HT > 10 m
HT > 10 m
HT > 10 m
6 m < HT < 10 m
3 m < HT < 6 m
HT > 10 m
3 m < HT < 6 m
HT > 10 m
HT > 10 m
3 m < HT < 6 m
6 m < HT < 10 m
HT > 10 m
6 m < HT < 10 m

IT > 60°
IT > 60°
IT > 60°
IT > 60°
IT > 60°
IT > 60°
IT > 60°
45° < IT < 60°
45° < IT < 60°
IT > 60°
IT > 60°
IT > 60°
IT > 60°
45° < IT < 60°
II.19

Inexistente
Inexistente
Inexistente
Zonas de umidade
Inexistente
Fluxo contínuo
(surgências)
Zonas de umidade
Inexistente
Fluxo contínuo
(surgências)
Zonas de umidade
Zonas de umidade
Inexistente
Fluxo contínuo
(surgências)
Fluxo contínuo
(surgências)
Inexistente
Inexistente
Inexistente
Fluxo contínuo
(surgências)
Inexistente
Inexistente
Inexistente
Zonas de umidade
Fluxo contínuo
(surgências)
Zonas de umidade
Zonas de umidade
Zonas de umidade
Inexistente
Inexistente
Inexistente
Inexistente
Inexistente
Zonas de umidade
Zonas de umidade
Zonas de umidade
Zonas de umidade

082+000D

HT > 10 m

45° < IT < 60°

082+000E
083+228

HT > 10 m
HT > 10 m

45° < IT < 60°
IT > 60°

093+700E
093+8xx1
093+8xx2
094+330E
100+800
100+xxxE
103+100
104+100
108+150
109+750E
110+050
112+200
112+950

HT > 10 m
6 m < HT < 10 m
HT > 10 m
HT > 10 m
HT > 10 m
HT > 10 m
HT > 10 m
HT > 10 m
HT > 10 m
HT > 10 m
3 m < HT < 6 m
6 m < HT < 10 m
6 m < HT < 10 m

IT > 60°
IT > 60°
IT > 60°
45° < IT < 60°
IT > 60°
IT > 60°
45° < IT < 60°
45° < IT < 60°
45° < IT < 60°
IT > 60°
45° < IT < 60°
IT > 60°
IT > 60°

Fluxo contínuo
(surgências)
Fluxo contínuo
(surgências)
Inexistente
Fluxo contínuo
(surgências)
Zonas de umidade
Inexistente
Inexistente
Fluxo localizado
Inexistente
Zonas de umidade
Inexistente
Zonas de umidade
Zonas de umidade
Inexistente
Fluxo contínuo
(surgências)
Fluxo contínuo
(surgências)
Inexistente
Fluxo localizado
Zonas de umidade

124+150

HT > 10 m

IT > 60°

130+700
134+650E
135+050E
144+000
144+000B
144+500E
146+500E
150+900E
152+000
153+000L1
153+000L2
155+300
162+000
162+200
164+000
183+185
192+000
313+180
315+570
32?+xxx
336+600D

HT > 10 m
HT > 10 m
HT > 10 m
6 m < HT < 10 m
HT > 10 m
HT > 10 m
HT > 10 m
HT > 10 m

IT > 60°
IT > 60°
IT > 60°
IT > 60°
IT > 60°
IT > 60°
IT > 60°
IT > 60°

HT > 10 m
HT > 10 m

IT > 60°
IT > 60°

Inexistente

6 m < HT < 10 m
HT > 10 m
6 m < HT < 10 m

IT > 60°
IT > 60°
45° < IT < 60°

Inexistente
Inexistente
Zonas de umidade

HT > 10 m
HT > 10 m
6 m < HT < 10 m

IT > 60°
45° < IT < 60°
IT > 60°

Inexistente
Inexistente
Inexistente

HT > 10 m

IT > 60°

Fluxo localizado

II.20

Inexistente
Fluxo localizado
Inexistente

336+600E
342+800D
359+675D
359+675E
360+500D
361+900
362+600
366+000D
366+480
369+200
371+200
383+000D
386+000
395+850E
404+200D
404+420D
404+800
409+000D
429+300
439+600
441+000D
441+000E
441+500D
441+500E
442+400
448+700
448+900E
458+600
465+042a
465+042b
468+776

HT > 10 m
HT > 10 m
HT > 10 m
HT > 10 m
HT > 10 m
HT > 10 m

IT > 60°
45° < IT < 60°
45° < IT < 60°
45° < IT < 60°
45° < IT < 60°
45° < IT < 60°

Inexistente
Inexistente
Inexistente
Inexistente
Inexistente
Inexistente

HT > 10 m
HT > 10 m

45° < IT < 60°
45° < IT < 60°

Inexistente
Inexistente

6 m < HT < 10 m
HT > 10 m

IT > 60°
IT > 60°

Zonas de umidade
Zonas de umidade

HT > 10 m
HT > 10 m
HT > 10 m
6 m < HT < 10 m
3 m < HT < 6 m

45° < IT < 60°
45° < IT < 60°
45° < IT < 60°
IT > 60°
IT > 60°

Inexistente
Inexistente
Inexistente
Inexistente
Zonas de umidade

HT > 10 m
HT > 10 m
HT > 10 m
6 m < HT < 10 m
6 m < HT < 10 m
HT > 10 m
6 m < HT < 10 m
6 m < HT < 10 m
HT > 10 m
HT > 10 m
HT > 10 m
HT > 10 m

IT > 60°
45° < IT < 60°
45° < IT < 60°
45° < IT < 60°
45° < IT < 60°
45° < IT < 60°
45° < IT < 60°
45° < IT < 60°
IT > 60°
IT > 60°
IT > 60°
IT > 60°

469+250

HT > 10 m

IT > 60°

469+700
469+750
469+800
471+000
471+580
472+228
472+307
472+307
472+916

HT > 10 m

IT > 60°

Zonas de umidade
Inexistente
Zonas de umidade
Inexistente
Inexistente
Zonas de umidade
Inexistente
Inexistente
Inexistente
Inexistente
Inexistente
Inexistente
Fluxo contínuo
(surgências)
Fluxo contínuo
(surgências)

HT > 10 m
HT > 10 m
HT > 10 m
HT > 10 m
HT > 10 m
HT > 10 m
HT > 10 m

45° < IT < 60°
IT > 60°
IT > 60°
IT > 60°
IT > 60°
45° < IT < 60°
IT > 60°

Inexistente
Inexistente
Zonas de umidade
Inexistente
Zonas de umidade
Fluxo localizado
Inexistente

II.21

473+300
475+750
477+225

HT > 10 m
HT > 10 m
HT > 10 m

45° < IT < 60°
IT > 60°
IT > 60°

477+375
477+675
477+975
478+500

HT > 10 m
HT > 10 m
HT > 10 m
HT > 10 m

IT > 60°
IT > 60°
IT > 60°
IT > 60°

479+000

HT > 10 m

IT > 60°

482+299

HT > 10 m

IT > 60°

482+930D

HT > 10 m

IT > 60°

482+930E
483+605
483+800
484+247
484+448
484+840
485+525
486+922
487+450
487+772
488+137

HT > 10 m
HT > 10 m
HT > 10 m
HT > 10 m
HT > 10 m
HT > 10 m
HT > 10 m
HT > 10 m
HT > 10 m
HT > 10 m
HT > 10 m

IT > 60°
IT > 60°
IT > 60°
IT > 60°
IT > 60°
IT > 60°
IT > 60°
IT > 60°
IT > 60°
IT > 60°
IT > 60°

488+675

HT > 10 m

IT > 60°

488+825
492+658

HT > 10 m
HT > 10 m

IT > 60°
IT > 60°

493+600E
493+971

HT > 10 m
HT > 10 m

IT > 60°
IT > 60°

496+558

HT > 10 m

IT > 60°

496+806
497+576
500+295

HT > 10 m
HT > 10 m
HT > 10 m

IT > 60°
IT > 60°
IT > 60°

503+950
505+325

6 m < HT < 10 m
HT > 10 m

IT < 30°
IT > 60°
II.22

Fluxo contínuo
(surgências)
Inexistente
Zonas de umidade
Fluxo contínuo
(surgências)
Inexistente
Inexistente
Inexistente
Fluxo contínuo
(surgências)
Fluxo contínuo
(surgências)
Fluxo contínuo
(surgências)
Fluxo contínuo
(surgências)
Inexistente
Fluxo localizado
Inexistente
Inexistente
Inexistente
Inexistente
Inexistente
Inexistente
Inexistente
Fluxo localizado
Fluxo contínuo
(surgências)
Fluxo contínuo
(surgências)
Inexistente
Fluxo contínuo
(surgências)
Inexistente
Fluxo contínuo
(surgências)
Fluxo contínuo
(surgências)
Inexistente
Fluxo localizado
Fluxo contínuo
(surgências)
Inexistente

506+950

HT > 10 m

IT > 60°

507+970

6 m < HT < 10 m

IT > 60°

508+000

6 m < HT < 10 m

IT > 60°

508+600
509+150
509+255
509+400
509+700
509+916
510+450
510+750
511+077
511+261
511+670
511+899
512+200
512+600D
512+600E
512+844D
512+844E
513+200
513+518
515+000
515+246
515+300
515+700
516+800
517+120
517+506
518+100
518+387
518+790a
518+790b
519+900
520+200
520+824
520+950
521+000

6 m < HT < 10 m
HT > 10 m
HT > 10 m
HT > 10 m
HT > 10 m
HT > 10 m
HT > 10 m
HT > 10 m
HT > 10 m
6 m < HT < 10 m
HT > 10 m
HT > 10 m
HT > 10 m
HT > 10 m
HT > 10 m
HT > 10 m
HT > 10 m
HT > 10 m
HT > 10 m
HT > 10 m
HT > 10 m
HT > 10 m
HT > 10 m
HT > 10 m
6 m < HT < 10 m
HT > 10 m
6 m < HT < 10 m
HT > 10 m
HT > 10 m
HT > 10 m
HT > 10 m
HT > 10 m
HT > 10 m
HT > 10 m
HT > 10 m

IT > 60°
IT > 60°
IT > 60°
IT > 60°
IT > 60°
IT > 60°
IT > 60°
IT > 60°
IT > 60°
IT > 60°
IT > 60°
IT > 60°
IT > 60°
IT > 60°
IT > 60°
IT > 60°
IT > 60°
IT > 60°
IT > 60°
IT > 60°
IT > 60°
IT > 60°
IT > 60°
IT > 60°
IT > 60°
IT > 60°
IT > 60°
IT > 60°
IT > 60°
IT > 60°
IT > 60°
IT > 60°
IT > 60°
IT > 60°
IT > 60°
II.23

Fluxo contínuo
(surgências)
Fluxo contínuo
(surgências)
Fluxo contínuo
(surgências)
Fluxo contínuo
(surgências)
Zonas de umidade
Zonas de umidade
Zonas de umidade
Inexistente
Inexistente
Inexistente
Zonas de umidade
Inexistente
Zonas de umidade
Inexistente
Inexistente
Zonas de umidade
Zonas de umidade
Zonas de umidade
Inexistente
Inexistente
Zonas de umidade
Inexistente
Inexistente
Inexistente
Inexistente
Zonas de umidade
Inexistente
Inexistente
Inexistente
Inexistente
Inexistente
Inexistente
Fluxo localizado
Inexistente
Inexistente
Inexistente
Inexistente
Inexistente

521+268

HT > 10 m

IT > 60°

521+522
523+661
524+108
524+546
527+494
530+400
534+200
535+419
536+366
539+800
540+300

HT > 10 m
HT > 10 m
HT > 10 m
HT > 10 m
HT > 10 m
HT > 10 m
HT > 10 m
HT > 10 m
6 m < HT < 10 m
HT > 10 m
6 m < HT < 10 m

IT > 60°
IT > 60°
IT > 60°
IT > 60°
45° < IT < 60°
45° < IT < 60°
IT > 60°
IT > 60°
45° < IT < 60°
45° < IT < 60°
IT > 60°

Fluxo contínuo
(surgências)
Fluxo contínuo
(surgências)
Zonas de umidade
Zonas de umidade
Zonas de umidade
Zonas de umidade
Inexistente
Inexistente
Inexistente
Inexistente
Inexistente
Inexistente

Parte do banco de dados com variáveis escoamento das águas superficiais, cobertura
vegetal e domínio de influencia (Did)
Localizaçã
o do
talude
(km)
011+000
018+500
019+500
021+700E

Escoamento das Águas
Superficiais (AS)

Cobertura Vegetal
(CV)

Controlada e deteriorada
Controlada e localizada
Natural
Natural

028+200
028+600
032+120
032+280
032+900

Natural
Natural
Controlada e deteriorada
Natural
Natural

034+000
034+500
046+450
052+700D
052+700E

Natural
Natural
Controlada e deteriorada
Controlada e deteriorada
Controlada e deteriorada

056+500
056+500TL

Natural
Controlada e eficiente

Intensa e contínua
Esparsa
Esparsa
Intensa e contínua
Intensa e
descontinua
Intensa e contínua
Intensa e contínua
Intensa e contínua
Intensa e contínua
Intensa e
descontinua
Intensa e contínua
Intensa e contínua
Intensa e contínua
Intensa e contínua
Intensa e
descontinua
Esparsa
II.24

Domínio de Influência
(Distância do talude à
faixa) Did
Did < 3 m
Did > 10 m
6 m < Did < 10 m
6 m < Did < 10 m
3 m < Did < 6 m
Did < 3 m
Did < 3 m
Did < 3 m
Did < 3 m
Did < 3 m
Did < 3 m
Did < 3 m
Did > 10 m

Did < 3 m

056+6xxD

Controlada e eficiente

056+6xxE
057+160

Controlada e deteriorada
Controlada e deteriorada

057+1xx
058+100
059+xxx
062+xxxD
062+xxxE

Controlada e localizada
Controlada e deteriorada
Controlada e deteriorada
Natural
Controlada e eficiente

063+800
064+xxx
065+034
067+700
071+000
072+500D
072+500E

Natural
Natural
Natural
Natural
Natural
Controlada e eficiente
Natural

073+500
073+600
073+700
078+070
078+700
078+900E
079+069
079+410
080+980
082+000D
082+000E
083+228
093+700E
093+8xx1
093+8xx2
094+330E
100+800

Natural
Natural
Natural
Natural
Natural
Natural
Controlada e eficiente
Controlada e deteriorada
Natural
Controlada e deteriorada
Controlada e deteriorada
Controlada e deteriorada
Natural
Controlada e eficiente
Controlada e eficiente
Natural
Natural

100+xxxE
103+100
104+100
108+150
109+750E

Controlada e eficiente
Natural
Controlada e eficiente
Natural

Intensa e
descontinua
Intensa e
descontinua
Esparsa
Intensa e
descontinua
Intensa e contínua
Intensa e contínua
Esparsa
Esparsa
Intensa e
descontinua
Intensa e contínua
Intensa e contínua
Esparsa
Intensa e contínua
Intensa e contínua
Intensa e contínua
Intensa e
descontinua
Intensa e contínua
Intensa e contínua
Intensa e contínua
Esparsa
Esparsa
Intensa e contínua
Inexistente
Esparsa
Esparsa
Esparsa
Esparsa
Esparsa
Inexistente
Esparsa
Esparsa
Esparsa
Intensa e
descontinua
Esparsa
Inexistente
Esparsa
Esparsa
II.25

Did < 3 m
Did < 3 m
Did < 3 m
Did < 3 m
3 m < Did < 6 m
Did < 3 m
Did < 3 m
3 m < Did < 6 m
Did < 3 m
Did < 3 m
3 m < Did < 6 m
3 m < Did < 6 m
Did < 3 m
Did < 3 m
Did < 3 m
Did < 3 m
Did < 3 m
Did < 3 m
Did > 10 m
Did < 3 m
3 m < Did < 6 m
3 m < Did < 6 m
3 m < Did < 6 m
Did < 3 m
Did < 3 m
6 m < Did < 10 m
3 m < Did < 6 m
Did > 10 m
Did < 3 m
Did < 3 m
6 m < Did < 10 m
Did > 10 m
Did > 10 m
6 m < Did < 10 m
Did > 10 m
Did < 3 m

110+050

Controlada e eficiente

Natural
Natural
Natural

Esparsa
Intensa e
descontinua
Intensa e
descontinua
Intensa e
descontinua
Intensa e contínua
Intensa e
descontinua
Intensa e contínua
Intensa e contínua

112+200

Natural

112+950

Natural

124+150
130+700

Natural
Controlada e eficiente

134+650E
135+050E
144+000
144+000B
144+500E
146+500E
150+900E
152+000
153+000L1
153+000L2
155+300
162+000
162+200
164+000
183+185

6 m < Did < 10 m
Did < 3 m
Did < 3 m

Natural
Natural
Natural

Esparsa
Intensa e contínua
Intensa e contínua

Did < 3 m
Did < 3 m

Natural
Natural

Esparsa
Esparsa

Did < 3 m
3 m < Did < 6 m

Controlada e eficiente
Natural
Controlada e localizada

Intensa e contínua
Intensa e contínua
Intensa e contínua

Did < 3 m
Did < 3 m
6 m < Did < 10 m

192+000
313+180
315+570
32?+xxx

Controlada e eficiente
Natural
Natural

Intensa e
descontinua
Intensa e contínua
Intensa e contínua

3 m < Did < 6 m
3 m < Did < 6 m
3 m < Did < 6 m

336+600D

Controlada e deteriorada

336+600E

Natural

342+800D
359+675D

Controlada e deteriorada
Controlada e deteriorada

359+675E
360+500D
361+900
362+600
366+000D
366+480

Controlada e deteriorada
Controlada e deteriorada
Natural

Intensa e
descontinua
Intensa e
descontinua
Intensa e
descontinua
Esparsa
Intensa e
descontinua
Esparsa
Esparsa

Controlada e deteriorada
Natural

Esparsa
Esparsa
II.26

3 m < Did < 6 m
Did < 3 m
Did < 3 m
Did < 3 m
Did < 3 m

Did < 3 m
3 m < Did < 6 m
Did < 3 m
Did > 10 m
Did > 10 m
Did < 3 m
3 m < Did < 6 m
Did < 3 m
3 m < Did < 6 m

369+200
371+200

Natural

383+000D
386+000
395+850E
404+200D

Controlada e deteriorada

404+420D
404+800
409+000D
429+300
439+600
441+000D
441+000E

Natural
Natural
Natural
Natural
Controlada e eficiente
Controlada e eficiente

441+500D

Natural

441+500E
442+400
448+700

Natural
Controlada e localizada
Controlada e deteriorada

448+900E
458+600
465+042a
465+042b

Natural
Controlada e deteriorada
Natural
Natural

468+776
469+250
469+700
469+750
469+800
471+000
471+580
472+228

Natural
Controlada e deteriorada
Natural

472+307
472+307

Controlada e deteriorada
Controlada e deteriorada

472+916
473+300
475+750

Natural
Controlada e deteriorada
Natural

Natural

Controlada e deteriorada
Natural
Controlada e deteriorada
Controlada e deteriorada

Intensa e contínua
Intensa e
descontinua

Did < 3 m
3 m < Did < 6 m

Esparsa
Intensa e contínua
Intensa e
descontinua
Intensa e contínua
Intensa e contínua

3 m < Did < 6 m
3 m < Did < 6 m

Intensa e contínua
Intensa e contínua
Intensa e contínua
Intensa e
descontinua
Intensa e
descontinua
Intensa e contínua
Intensa e contínua
Intensa e
descontinua
Esparsa
Intensa e contínua
Intensa e contínua
Intensa e
descontinua
Intensa e contínua
Intensa e contínua

Did < 3 m
6 m < Did < 10 m
3 m < Did < 6 m

Intensa e contínua
Esparsa
Intensa e contínua
Intensa e contínua
Intensa e
descontinua
Inexistente
Intensa e
descontinua
Intensa e contínua
Esparsa

3 m < Did < 6 m
Did < 3 m
Did > 10 m
Did > 10 m

II.27

Did < 3 m
Did < 3 m
3 m < Did < 6 m

3 m < Did < 6 m
Did < 3 m
3 m < Did < 6 m
3 m < Did < 6 m
3 m < Did < 6 m
Did < 3 m
Did < 3 m
Did < 3 m
Did < 3 m
Did < 3 m
Did < 3 m

3 m < Did < 6 m
3 m < Did < 6 m
Did < 3 m
Did > 10 m
Did < 3 m

477+225
477+375
477+675
477+975
478+500

Natural
Natural
Natural
Natural
Natural

479+000
482+299

Natural
Natural

482+930D

Controlada e localizada

482+930E
483+605

Controlada e localizada
Natural

483+800
484+247

Natural
Natural

484+448

Natural

484+840

Natural

485+525

Natural

486+922
487+450
487+772

Natural
Controlada e deteriorada
Natural

488+137

Natural

488+675

Controlada e localizada

488+825

Natural

492+658

Natural

493+600E

Controlada e deteriorada

493+971

Natural

496+558

Controlada e deteriorada

496+806

Natural

Intensa e
descontinua
Esparsa
Esparsa
Intensa e contínua
Esparsa
Intensa e
descontinua
Esparsa
Intensa e
descontinua
Intensa e
descontinua
Intensa e contínua
Intensa e
descontinua
Intensa e contínua
Intensa e
descontinua
Intensa e
descontinua
Intensa e
descontinua
Intensa e
descontinua
Intensa e contínua
Intensa e contínua
Intensa e
descontinua
Intensa e
descontinua
Intensa e
descontinua
Intensa e
descontinua
Intensa e
descontinua
Intensa e
descontinua
Intensa e
descontinua
Intensa e
descontinua
II.28

Did < 3 m
3 m < Did < 6 m
3 m < Did < 6 m
Did < 3 m
Did < 3 m
Did < 3 m
Did < 3 m
Did < 3 m
Did < 3 m
3 m < Did < 6 m
3 m < Did < 6 m
Did < 3 m
Did < 3 m
Did < 3 m
Did < 3 m
Did < 3 m
6 m < Did < 10 m
Did < 3 m
Did < 3 m
Did < 3 m
Did < 3 m
Did < 3 m
3 m < Did < 6 m
Did < 3 m
Did < 3 m
Did < 3 m

497+576

Controlada e eficiente

500+295

Controlada e localizada

503+950

Natural

505+325

Natural

506+950

Controlada e deteriorada

507+970

Controlada e localizada

508+000

Controlada e eficiente

508+600

Controlada e deteriorada

509+150
509+255

Natural
Controlada e localizada

509+400

Controlada e localizada

509+700

Controlada e localizada

509+916

Controlada e localizada

510+450

Natural

510+750
511+077
511+261

Controlada e deteriorada
Natural
Controlada e localizada

511+670

Controlada e deteriorada

511+899

Controlada e localizada

512+200
512+600D
512+600E

Controlada e deteriorada
Natural
Natural

512+844D

Natural

512+844E
513+200

Natural
Natural

Intensa e
descontinua
Intensa e
descontinua
Intensa e
descontinua
Intensa e
descontinua
Intensa e
descontinua
Intensa e
descontinua
Intensa e
descontinua
Intensa e
descontinua
Intensa e
descontinua
Intensa e contínua
Intensa e
descontinua
Intensa e
descontinua
Intensa e
descontinua
Intensa e
descontinua
Intensa e
descontinua
Esparsa
Esparsa
Intensa e
descontinua
Intensa e
descontinua
Intensa e
descontinua
Esparsa
Esparsa
Intensa e
descontinua
Intensa e
descontinua
Esparsa
II.29

Did < 3 m
Did < 3 m
Did < 3 m
Did < 3 m
Did < 3 m
Did < 3 m
Did < 3 m
Did < 3 m
Did < 3 m
Did < 3 m
Did < 3 m
3 m < Did < 6 m
3 m < Did < 6 m
Did < 3 m
Did > 10 m
3 m < Did < 6 m
Did < 3 m
3 m < Did < 6 m
3 m < Did < 6 m
3 m < Did < 6 m
Did < 3 m
Did < 3 m
3 m < Did < 6 m
3 m < Did < 6 m
Did < 3 m

513+518
515+000

Natural
Natural

515+246
515+300

Natural
Natural

515+700
516+800

Natural
Natural

517+120
517+506
518+100
518+387

Natural
Natural
Natural
Natural

518+790a
518+790b
519+900

Natural
Natural
Natural

520+200

Natural

520+824
520+950

Natural
Natural

521+000
521+268
521+522

Controlada e localizada
Natural
Natural

523+661
524+108

Natural
Controlada e deteriorada

524+546
527+494
530+400

Natural
Controlada e deteriorada
Natural

534+200
535+419
536+366

Natural
Controlada e localizada
Natural

539+800

Natural

540+300

Natural

Esparsa
Esparsa
Intensa e
descontinua
Esparsa
Intensa e
descontinua
Esparsa
Intensa e
descontinua
Esparsa
Esparsa
Esparsa
Intensa e
descontinua
Esparsa
Intensa e contínua
Intensa e
descontinua
Intensa e
descontinua
Esparsa
Intensa e
descontinua
Esparsa
Esparsa
Intensa e
descontinua
Esparsa
Intensa e
descontinua
Esparsa
Esparsa
Intensa e
descontinua
Esparsa
Esparsa
Intensa e
descontinua
Intensa e
descontinua

II.30

Did > 10 m
Did < 3 m
Did < 3 m
Did < 3 m
6 m < Did < 10 m
Did < 3 m
3 m < Did < 6 m
3 m < Did < 6 m
6 m < Did < 10 m
Did < 3 m
Did < 3 m
Did < 3 m
Did < 3 m
Did < 3 m
Did < 3 m
Did < 3 m
Did < 3 m
Did < 3 m
6 m < Did < 10 m
Did < 3 m
3 m < Did < 6 m
3 m < Did < 6 m
Did > 10 m
6 m < Did < 10 m
Did > 10 m
6 m < Did < 10 m
3 m < Did < 6 m
Did < 3 m
Did < 3 m

Parte do banco de dados com variáveis domínio de influência (Dic), obras de
estabilização/contenção e condição geral do pavimento.
Domínio de
Localização
Obras de
Influência
Condição Geral do Pavimento Ferroviário
do talude
Estabilização/
(Comprimento)
(PF)
(km)
Contenção (EC)
Dic
Execução/obras
011+000
Dic > 10 m
de contenção
c/ pequenas deformações
018+500
Dic > 10 m
Inexistentes
Íntegro
019+500
Dic > 10 m
Inexistentes
c/ pequenas deformações
021+700E
Dic > 10 m
Inexistentes
c/ deformações localizadas
028+200
Dic > 10 m
Inexistentes
c/ pequenas deformações
028+600
Dic > 10 m
Inexistentes
c/ deformações localizadas
032+120
Dic > 10 m
c/ deformações localizadas
032+280
Dic > 10 m
Inexistentes
c/ pequenas deformações
032+900
Inexistentes
c/ pequenas deformações
034+000
Dic > 10 m
Inexistentes
c/ deformações localizadas
034+500
Dic > 10 m
Inexistentes
c/ pequenas deformações
046+450
Dic > 10 m
Inexistentes
c/ deformações generalizadas
052+700D
Dic > 10 m
Inexistentes
c/ pequenas deformações
052+700E
Dic > 10 m
Inexistentes
c/ pequenas deformações
Execução/obras
056+500
de contenção
056+500TL
Dic > 10 m
Inexistentes
c/ pequenas deformações
056+6xxD
Dic > 10 m
Retaludamento
c/ pequenas deformações
056+6xxE
Dic > 10 m
Retaludamento
c/ pequenas deformações
057+160
Dic > 10 m
Inexistentes
c/ pequenas deformações
057+1xx
Dic > 10 m
Inexistentes
c/ pequenas deformações
Retaludamento
058+100
Dic > 10 m
+ DR + CV
c/ pequenas deformações
Execução/obras
059+xxx
Dic > 10 m
de contenção
c/ pequenas deformações
062+xxxD
Dic > 10 m
Retaludamento
c/ pequenas deformações
062+xxxE
Dic > 10 m
Retaludamento
c/ pequenas deformações
063+800
Dic > 10 m
Inexistentes
c/ pequenas deformações
Execução/obras
064+xxx
Dic > 10 m
de contenção
c/ pequenas deformações
065+034
Dic > 10 m
Inexistentes
c/ pequenas deformações
067+700
Inexistentes
c/ pequenas deformações
071+000
Dic > 10 m
Inexistentes
c/ pequenas deformações
Execução/obras
072+500D
Dic > 10 m
de contenção
c/ deformações generalizadas
072+500E
Dic > 10 m
c/ pequenas deformações
073+500
Dic > 10 m
Inexistentes
c/ pequenas deformações
II.31

073+600
Dic > 10 m
Inexistentes
073+700
Dic > 10 m
Inexistentes
078+070
Dic > 10 m
Inexistentes
078+700
Dic > 10 m
Inexistentes
078+900E 3 m < Dic < 6 m Inexistentes
079+069
Dic < 3 m
Inexistentes
079+410 3 m < Dic < 6 m Retaludamento
080+980
Dic > 10 m
Inexistentes
Execução/obras
082+000D
Dic > 10 m
de contenção
082+000E
Dic > 10 m
Retaludamento
Execução/obras
083+228
Dic > 10 m
de contenção
093+700E
Dic > 10 m
Inexistentes
Execução/obras
093+8xx1
Dic > 10 m
de contenção
093+8xx2
Dic > 10 m
Inexistentes
Execução/obras
094+330E
Dic > 10 m
de contenção
100+800
Dic > 10 m
Inexistentes
100+xxxE
Dic > 10 m
Retaludamento
Execução/obras
103+100
Dic > 10 m
de contenção
Retaludamento
104+100
Dic > 10 m
+ DR + CV
Execução/obras
108+150
Dic > 10 m
de contenção
Execução/obras
109+750E
Dic > 10 m
de contenção
110+050 3 m < Dic < 6 m Inexistentes
112+200 3 m < Dic < 6 m Inexistentes
6 m < Dic < 10
112+950
m
Inexistentes
124+150
Inexistentes
Execução/obras
130+700 3 m < Dic < 6 m de contenção
Execução/obras
134+650E
de contenção
135+050E
Dic > 10 m
Inexistentes
144+000
Dic > 10 m
Inexistentes
144+000B
144+500E
Dic > 10 m
Inexistentes
146+500E
Dic > 10 m
Inexistentes
150+900E
Dic > 10 m
Inexistentes
II.32

c/ pequenas deformações
Íntegro
c/ pequenas deformações
c/ pequenas deformações
c/ deformações localizadas
c/ deformações localizadas
Íntegro
c/ deformações localizadas
c/ deformações generalizadas
c/ deformações generalizadas
c/ deformações localizadas
c/ pequenas deformações
Íntegro
c/ pequenas deformações
Íntegro
c/ pequenas deformações
c/ pequenas deformações
Íntegro
c/ pequenas deformações
c/ pequenas deformações
c/ pequenas deformações
Íntegro
c/ pequenas deformações
Íntegro
Íntegro
c/ pequenas deformações
Íntegro
c/ pequenas deformações
c/ pequenas deformações
Íntegro
Íntegro
Íntegro

152+000
153+000L1
153+000L2
155+300
162+000
162+200
164+000
183+185
192+000
313+180
315+570
32?+xxx
336+600D
336+600E
342+800D
359+675D
359+675E
360+500D
361+900
362+600

Dic > 10 m
Dic > 10 m

Execução/obras
de contenção
Inexistentes

6 m < Dic < 10
m
Inexistentes
6 m < Dic < 10 Retaludamento
m
+ DR + CV
Dic > 10 m
Inexistentes
Execução/obras
Dic > 10 m
de contenção
3 m < Dic < 6 m Inexistentes
3 m < Dic < 6 m Inexistentes
Execução/obras
de contenção
Execução/obras
3 m < Dic < 6 m de contenção
Dic < 3 m
Inexistentes
Execução/obras
de contenção
Execução/obras
de contenção
Execução/obras
Dic < 3 m
de contenção
3 m < Dic < 6 m Inexistentes
Dic < 3 m

Execução/obras
366+000D
Dic < 3 m
de contenção
366+480 3 m < Dic < 6 m Inexistentes
369+200
Execução/obras
371+200
Dic < 3 m
de contenção
383+000D 3 m < Dic < 6 m Inexistentes
386+000
395+850E 3 m < Dic < 6 m Inexistentes
404+200D
Dic > 10 m
Inexistentes
Execução/obras
404+420D
Dic > 10 m
de contenção
Execução/obras
404+800
Dic > 10 m
de contenção
409+000D
Dic > 10 m
Inexistentes
II.33

Íntegro
Íntegro

Íntegro
Íntegro
Íntegro

c/ deformações localizadas
c/ pequenas deformações
c/ pequenas deformações

c/ pequenas deformações
c/ pequenas deformações
c/ pequenas deformações
c/ pequenas deformações
c/ pequenas deformações
c/ pequenas deformações
c/ pequenas deformações

c/ pequenas deformações
c/ pequenas deformações

c/ pequenas deformações
c/ pequenas deformações
c/ pequenas deformações
c/ deformações localizadas
c/ pequenas deformações
c/ pequenas deformações
c/ pequenas deformações

429+300
Execução/obras
de contenção
Inexistentes
Inexistentes
Inexistentes
Inexistentes
Inexistentes
Execução/obras
448+700 3 m < Dic < 6 m de contenção
448+900E 3 m < Dic < 6 m Inexistentes
458+600
Dic > 10 m
Inexistentes
Execução/obras
465+042a
Dic > 10 m
de contenção
Execução/obras
465+042b
Dic > 10 m
de contenção
468+776
Dic > 10 m
Inexistentes
Retaludamento
469+250
Dic > 10 m
+ DR + CV
469+700
Dic > 10 m
Inexistentes
469+750
469+800
Dic > 10 m
Inexistentes
471+000
Dic > 10 m
Inexistentes
Execução/obras
471+580
Dic > 10 m
de contenção
Execução/obras
472+228
Dic > 10 m
de contenção
472+307
Dic > 10 m
Inexistentes
472+307
Dic > 10 m
Retaludamento
472+916
Dic > 10 m
Inexistentes
Execução/obras
473+300
Dic > 10 m
de contenção
Execução/obras
475+750
Dic > 10 m
de contenção
477+225
Dic > 10 m
Inexistentes
Execução/obras
477+375
Dic > 10 m
de contenção
6 m < Dic < 10
477+675
m
Inexistentes
477+975
Dic > 10 m
Inexistentes
478+500
Dic > 10 m
Inexistentes
Execução/obras
479+000
Dic > 10 m
de contenção
482+299
Dic > 10 m
Inexistentes
II.34

439+600
441+000D
441+000E
441+500D
441+500E
442+400

Dic > 10 m
Dic > 10 m
Dic > 10 m
Dic > 10 m
Dic > 10 m
Dic > 10 m

c/ pequenas deformações
c/ pequenas deformações
c/ pequenas deformações
c/ pequenas deformações
c/ pequenas deformações
c/ deformações localizadas
c/ pequenas deformações
c/ deformações localizadas
Íntegro
Íntegro
Íntegro
Íntegro
c/ pequenas deformações
Íntegro
c/ pequenas deformações
c/ pequenas deformações
Íntegro
c/ pequenas deformações
c/ pequenas deformações
c/ pequenas deformações
c/ pequenas deformações
c/ pequenas deformações
Íntegro
Íntegro
Íntegro
Íntegro
Íntegro
Íntegro
Íntegro
c/ deformações localizadas

482+930D
482+930E
483+605

Dic > 10 m
Dic > 10 m
Dic > 10 m

483+800

Dic > 10 m

484+247
484+448
484+840
485+525
486+922
487+450

Dic > 10 m
Dic > 10 m
Dic > 10 m
Dic > 10 m
Dic > 10 m
Dic > 10 m

487+772
488+137
488+675

Dic > 10 m
Dic > 10 m
Dic > 10 m

488+825

Dic > 10 m

492+658

Dic > 10 m

493+600E

Dic > 10 m

493+971

Dic > 10 m

496+558
496+806

Dic > 10 m
Dic > 10 m

497+576

Dic > 10 m

500+295
503+950

Dic > 10 m
Dic > 10 m

505+325

Dic > 10 m

506+950
507+970
508+000

Dic > 10 m
Dic > 10 m
Dic > 10 m

508+600
509+150
509+255
509+400
509+700

Dic > 10 m
Dic < 3 m
Dic > 10 m
Dic > 10 m
Dic > 10 m

Inexistentes
Inexistentes
Inexistentes
Execução/obras
de contenção
Execução/obras
de contenção
Inexistentes
Inexistentes
Inexistentes
Inexistentes
Retaludamento
Execução/obras
de contenção
Inexistentes
Inexistentes
Execução/obras
de contenção
Execução/obras
de contenção
Execução/obras
de contenção
Execução/obras
de contenção
Execução/obras
de contenção
Inexistentes
Execução/obras
de contenção
Execução/obras
de contenção
Inexistentes
Execução/obras
de contenção
Execução/obras
de contenção
Inexistentes
Inexistentes
Execução/obras
de contenção
Inexistentes
Inexistentes
Inexistentes
Inexistentes
II.35

Íntegro
Íntegro
Íntegro
c/ pequenas deformações
Íntegro
Íntegro
Íntegro
c/ pequenas deformações
Íntegro
c/ deformações localizadas
c/ deformações localizadas
Íntegro
Íntegro
Íntegro
c/ pequenas deformações
c/ pequenas deformações
c/ pequenas deformações
Íntegro
Íntegro
Íntegro
Íntegro
Íntegro
c/ pequenas deformações
c/ pequenas deformações
c/ deformações generalizadas
c/ deformações generalizadas
c/ deformações generalizadas
c/ deformações generalizadas
c/ deformações generalizadas
c/ deformações generalizadas
c/ pequenas deformações

509+916
510+450
510+750
511+077
511+261
511+670
511+899
512+200
512+600D
512+600E
512+844D
512+844E
513+200

Dic > 10 m
Dic > 10 m
Dic > 10 m
Dic > 10 m
Dic > 10 m
Dic > 10 m
Dic > 10 m
Dic > 10 m
Dic > 10 m
Dic > 10 m
Dic > 10 m
Dic > 10 m
Dic > 10 m

513+518

Dic < 3 m

515+000
515+246
515+300
515+700
516+800
517+120
517+506
518+100

Dic > 10 m
Dic > 10 m
Dic > 10 m
Dic > 10 m
Dic > 10 m
Dic > 10 m
Dic > 10 m
Dic > 10 m

518+387
518+790a

Dic > 10 m
Dic > 10 m

518+790b

Dic > 10 m

519+900
520+200
520+824
520+950
521+000
521+268
521+522
523+661
524+108
524+546

Dic > 10 m
Dic > 10 m
Dic > 10 m
Dic > 10 m
Dic > 10 m
Dic > 10 m
Dic > 10 m
Dic > 10 m
Dic > 10 m
Dic > 10 m

527+494
530+400

Dic > 10 m
Dic > 10 m

Inexistentes
Inexistentes
Inexistentes
Inexistentes
Inexistentes
Inexistentes
Inexistentes
Inexistentes
Inexistentes
Inexistentes
Inexistentes
Inexistentes
Inexistentes
Execução/obras
de contenção
Execução/obras
de contenção
Inexistentes
Retaludamento
Inexistentes
Retaludamento
Inexistentes
Inexistentes
Inexistentes
Execução/obras
de contenção
Inexistentes
Execução/obras
de contenção
Retaludamento
+ DR + CV
Inexistentes
Inexistentes
Inexistentes
Retaludamento
Inexistentes
Inexistentes
Inexistentes
Inexistentes
Inexistentes
Execução/obras
de contenção
Inexistentes
II.36

Íntegro
Íntegro
Íntegro
Íntegro
c/ pequenas deformações
Íntegro
Íntegro
Íntegro
Íntegro
Íntegro
Íntegro
Íntegro
c/ pequenas deformações
Íntegro
Íntegro
c/ deformações localizadas
Íntegro
Íntegro
Íntegro
c/ pequenas deformações
c/ pequenas deformações
c/ pequenas deformações
c/ pequenas deformações
c/ pequenas deformações
c/ pequenas deformações
c/ pequenas deformações
c/ pequenas deformações
c/ pequenas deformações
c/ pequenas deformações
c/ pequenas deformações
Íntegro
Íntegro
Íntegro
Íntegro
Íntegro
c/ deformações generalizadas
c/ pequenas deformações

534+200
535+419
536+366
539+800
540+300

Dic > 10 m
Dic > 10 m
Dic > 10 m
Dic > 10 m
Dic > 10 m

Inexistentes
Inexistentes
Inexistentes
Inexistentes
Inexistentes

II.37

c/ deformações localizadas
c/ deformações localizadas
c/ pequenas deformações
c/ pequenas deformações
c/ pequenas deformações

1,1618
36,00
64,00
30,99

5,67

162

7,00

0,9791

2.380

5

184

5

187

100

3,441

12

2

III.1

1,0182
35,00
65,00

65,60
34,37
33,48

1,018
12,22
12,00
6,29
6,12
104,41

319
178
2.889

1,0136

7,10

7,00
7,00
7,00
7,00

1,0323
0,0000
0,9032

5.201

5.038
2.640
2.571
43.853

11
7
7

168
132
143

5

4

4

447

276

249

100

100

100

7,510

3,643

3,561
64,586

11

10

16

13

12

1,0098

0,7774
51,00
49,00

68,67
0,995
12,50
12,56
326

1,0305

7,21

7,00

1,0258

5.410

5.274

10

208

5

443

110

9,214

04

14

0,962

0,8009
55,00
45,00

35,42
1,158
7,50
6,48

184

0,9248

6,47

7,00

1,0708

2.913

2.720

6

167

5

230

100

3,841

07

3

100,45

0,9425
44,00
56,00
46,68
1,033
8,82
8,54

226

0,9576

6,70

7,00

0,9890

3.546

3.585

5

194

7

277

110

5,374

06

6

0,9388

0,8725
45,00
55,00
51,57
1,020
9,62

9,43

254

0,9473

6,63

7,00

0,9659

3.826

3.961

8

194

5

329

110

6,383

01

5

6,57

0,8988
30,00
70,00
33,38
1,125
6,87

6,10

175

0,8703

6,09

7,00

0,9792

2.510

2.563

6

144

5

231

100

3,326

13

4

39.608

1,1441
57,00
43,00
49,82
1,025

9,33

9,11

248

0,9584

6,71

7,00

0,9819

3.757

3.826

8

179

5

329

110

5,889

05

1

1,127

1,2631
32,00
68,00
25,33

4,63

136

7,00

0,0000

1.946

5

152

4

179

110

2,721

02

7
6,38

1,0969
36,00
64,00
32,82

1,152

6,92

6,00

172

0,8929

6,25

7,00

1,0291

2.594

2.521

7

119

4

273

100

3,249

08

11

0,8691

0,9974
41,00
59,00
41,11

1,086

8,17

7,52

211

0,9324

6,53

7,00

1,0130

3.198

3.157

7

187

5

246

100

4,600

09

6,08

1,1174
24,00
76,00

21,48

1,303

5,12

3,93

121

0,7920

5,54

7,00

1,0318

1.702

1.650

5

126

4

155

100

1,953

15

9

10

2.330

1,0367
35,00
65,00

33,76

1,137

7,02

6,17

177

0,8894

6,23

7,00

1,0108

2.621

2.593

6

151

5

228

E/P

Consumo de Bateria
% Bateria Restante Consumo

100

Número
Duração (min)
de
P/E
Efetiva
Prevista
Fotos

3,443

P/E

Real

V (m/s)
Estimada

E/P

Real

Estimada

n

W

n

Extensão (m)

Planejamento de voos para cadastramento de cicatrizes da EFVM - Phanton IV

L

Largura

14

Altitude
(m)

Área
(ha)

Comprimento

8

Ordem Identificação
do Voo
Área

Abandonada

Abandonada

Abandonada

Resultado

ANEXO III – Tabela de planejamento dos voos

ANEXO IV – Imagens obtidas por meio de imageamento com drone

IV.1

IV.2

IV.3

IV.4

IV.5

IV.6

IV.7

IV.8

IV.9

IV.10

IV.11

ANEXO V – Banco de dados original de Guo et al. (2014)

V.2

V.3

ANEXO VI – Relatório do Posicionamento por Ponto Preciso (PPP)
emitido pelo IBGE

V.1

