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RESUMO 

 

 A Mecânica das Rochas é um campo aplicado do conhecimento relativamente 
jovem, tornando-se disciplina acadêmica no Brasil nos anos 60, com a intenção de 
investigar o meio geológico, reconhecer seus riscos e buscar soluções de engenharia 
para eventuais complicações decorrentes da interação entre geologia e fatores 
antrópicos. Para isso, o geólogo pode contar com algumas ferramentais úteis que o 
auxiliem no processo de classificação do meio natural. Neste trabalho, foi executado 
o mapeamento geológico-geotécnico de um talude rochoso com rochas do Grupo 
Itararé, cortado entre 2017 e 2018 no km 140 da Rodovia SC 477, Doutor Pedrinho -  
SC, Brasil. Foram adotados alguns métodos sugeridos pela ISRM (International 
Society for Rock Mechanics) para caracterização de descontinuidades, além do GSI 
(Geological Strength Index) para classificação geomecânica, com o intuito de 
sistematizar a padronizar a descrição do maciço. Foram coletados dados estruturais 
para análise cinemática e feito imageamento com RPAS (Remotely Piloted Aircraft 
Systems) e modelo digital do terreno na área do talude. O corte de estrada estudado 
foi dividido em cinco setores devido a diferenças na orientação dos taludes, suas 
características geomecânicas e disposição das descontinuidades. Foram identificadas 
sete famílias principais de descontinuidades, nomeadas de Acm, Fc, Ff1, Ff2, Ff3, Ff4 
e Ff5. A análise cinemática destas famílias com o software Dips permitiu concluir que 
ocorrem rupturas planares, em cunha e tombamentos, controladas principalmente 
pela pseudofoliação Fc, gerada por deformação penecontemporânea. 
 
Palavras-chave: Mapeamento geológico-geotécnico. Análise cinemática. Dips. 

Geological Strength Index. RPAS. 
 
 



 
 

ABSTRACT 

 

Rock mechanics is a relatively young field of knowledge within the applied 
sciences realm. In Brazil it became an academic discipline in the 60’s, aiming to 
investigate the geological setting of a given area, assessing its potential risks and 
pointing out engineering solutions for occasional complications resulting from the 
interaction of men and geology. For that purpose, the geologist can count on a handful 
of useful tools that help the process of describing the environment. On this study, a 
geological-geotechnical mapping was carried on a rocky slope outcropping a 
succession of the Itararé Group, which was cut between 2017 and 2018 on km 140 of 
Highway SC 477, Doutor Pedrinho, SC, Brazil. ISRM suggested methods (SM) were 
used to describe the discontinuities sets, also consulting the GSI chart for 
geomechanical classification. Structural data was collected with the intention to 
perform kinematic analysis of the rock mass, which was photographed and digitally 
modelled using RPAS. The slope was divided into five sectors, each of which with a 
different orientation, geomechanical features and discontinuity arrangement. Seven 
main joint sets were identified, namely Acm, Fc, Ff1, Ff2, Ff3, Ff4 and Ff5. The 
kinematic analysis perfomed over this data with Dips shed light into the failure 
mechanisms that take place throught the rock mass, being: planar sliding, wedge 
failure and toppling. All of those are, in some degree, controlled by the “pseudofoliation” 
Fc, generated by soft sediment deformation. 

 
Keywords: Geological-geotechnical mapping. Kinematic analysis. Dips. Geological 

Strength Index. RPAS. 
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1 INTRODUÇÃO  

 

O meio geológico raramente é considerado homogêneo. Toma-se quase 

como regra que os materiais geológicos são sempre heterogêneos, em maior ou 

menor grau.  

Inevitavelmente, os projetos de engenharia tomam forma na superfície e/ou 

subsuperfície do planeta, onde interagem diretamente com solos, rochas e água 

(Queiroz 2016). Assim, esta interferência antrópica no meio natural, se feita de modo 

não planejado ou mal estudado pode desencadear eventos desastrosos, com perdas 

materiais e de vidas. 

Daí surge a importância da aplicação do conhecimento geológico nas obras 

de engenharia, o que passou a ser denominado de Geologia de Engenharia e se 

tornou uma disciplina acadêmica no Brasil no final dos anos 60 (Chiossi 2013).  

Esta área do conhecimento é definida pela Associação Internacional de 

Geologia de Engenharia (IAEG 1992 apud Guidicini & Ruiz 1998) como a ciência que 

investiga, estuda e busca soluções aos problemas de engenharia decorrentes da 

interação inadequada entre o fator antrópico e a geologia local. O geólogo de 

engenharia tem a responsabilidade de observar e descobrir os perigos inerentes dos 

materiais naturais e sua interação com o fator antrópico, buscando ferramentas da 

engenharia e mecânica das rochas para mitigar o risco (Goodman 1989). 

A análise da estabilidade de taludes rochosos é um dos alvos principais da 

Geologia de Engenharia, embora, no Brasil, raramente sejam levadas em conta as 

peculiaridades geológicas nos projetos de abertura de taludes de corte. Isto se torna 

ainda mais crítico nas regiões serranas e montanhosas, onde, por vezes, se fazem 

necessários cortes mais profundos no terreno e são adotados traçados sinuosos para 

suavizar a declividade da rodovia. Neste casos, o mapeamento geológico-geotécnico 

e a análise de estabilidade dos taludes se mostram excepcionalmente relevantes na 

escolha do melhor traçado da rodovia, buscando reduzir os riscos e os custos com 

soluções de contenção. 
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1.1 LOCALIZAÇÃO E ACESSO 

 

A área de estudo está situada no município de Doutor Pedrinho, Estado de 

Santa Catarina, Brasil, na região do Médio Vale do Rio Itajaí e popularmente 

conhecida como “Vale Europeu”. O município possui área total de 375 km² e limita-se 

com os municípios de Itaiópolis, Rio Negrinho, Rio dos Cedros, Benedito Novo e José 

Boiteux, distando 197 km da capital Florianópolis.  

É cortado pela rodovia estadual SC-477, recém pavimentada no trecho que 

transecta o município, e na qual está localizado o talude rochoso alvo deste estudo, 

no km 140 (Figura 1). O acesso mais rápido a partir de Curitiba se dá por meio da 

Rod. BR-116 sentido Santa Catarina. Seguir por 113 km na BR-116 até a rotatória em 

Mafra, acessar a segunda saída e manter-se na BR-116 sentido Lages. Prosseguir 

por cerca de 3 km e entrar na marginal à direita para acessar o trevo para Rio Negrinho 

– SC. Na rotatória, seguir no sentido sul para BR-280 e percorrer cerca de 37 km até 

Acesso Volta Grande (SC-112 / R. Dona Francisca). Permanecer na SC-112 por mais 

35 km até a rotatória de acesso a Doutor Pedrinho e acessar a 3ª saída. A partir daí 

são mais 20 km até o talude e 31 km até o centro do município de Doutor Pedrinho. 

 

 

Figura 1: Localização da área de estudo, destacando vista parcial do talude rochoso. 
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1.2 JUSTIFICATIVA 

 

No Brasil a malha rodoviária é a principal via de transporte de passageiros e 

cargas, com uma rede que supera os 1.300.000 km de estradas (Chiossi, 2013). Obras 

de abertura de novas estradas e/ou reforma das atuais (como duplicações, por 

exemplo) quase sempre acarretarão em novos cortes ou modificações em taludes já 

existentes.  

Neste tipo de projeto, a agilidade e eficácia das investigações geológico-

geotécnicas é ponto chave para o sucesso financeiro da obra, também garantindo a 

total segurança dos usuários das rodovias. Portanto, é de grande interesse empregar 

softwares que facilitem e contribuam com estes estudos, em combinação com 

métodos de classificação e descrição de maciços de fácil utilização em campo, 

posteriormente avaliando sua efetividade. 

No caso específico do km 140 da rodovia SC 477 destacam-se três aspectos 

dos quais decorre a importância do presente estudo.  

Primeiramente, a obra naquele trecho da rodovia foi concluída há pouco mais 

de um ano, e mesmo neste curto intervalo a movimentação gravitacional de 

fragmentos de rocha de tamanhos variados é muito evidente e em volume 

considerável.  

Em segundo lugar está a intensificação do tráfego no local, como resultado 

das melhorias realizadas no trecho. O fluxo de veículos de grande porte, como 

caminhões, é intenso, em especial no escoamento da produção de madeira de pinus 

e arroz, importantes para economia local.  

O novo asfalto também contribuiu para o aumento no fluxo de turistas que 

buscam conhecer as belezas naturais do Vale Europeu, especialmente ciclistas que 

se aventuram na região rural de Doutor Pedrinho. O município integra o circuito de 

cicloturismo do Vale Europeu e o trecho estudado da SC 477 é uma das principais 

vias de ligação entre municípios do Vale, contando com ciclofaixas em alguns trechos. 

 

1.3 OBJETIVOS 

 

O objetivo geral da pesquisa é realizar a análise cinemática do talude rochoso 

e classificá-lo geomecanicamente. Secundariamente, buscou-se: 
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a) Avaliar a eficácia dos Métodos Sugeridos da ISRM (International Society 

for Rock Mechanics) e do GSI (Geological Strenght Index) na classificação 

geomecânica do maciço; 

b) Propôr soluções de contenção. 

 

2 CONTEXTO GEOLÓGICO 

 

O município de Doutor Pedrinho se encontra sobre a faixa aflorante do Grupo 

Itararé (Figura 2), unidade litoestratigráfica pertencente à Bacia Sedimentar do 

Paraná. 

 

 

Figura 2: Mapa simplificado da Bacia do Paraná, com destaque para a faixa aflorante do Grupo Itararé 
e localização aproximada da área de estudo (retângulo vermelho a sul de Curitiba). Adaptado de 
Carvalho & Vesely (2017). 

 

Esta bacia configura uma sinéclise intracratônica composta de uma sequência 

sedimentar-magmática cuja espessura total pode alcançar 7 quilômetros na região do 

depocentro, cobrindo uma área de cerca de 1,6 milhão de km² pelo sul e sudeste do 
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Brasil, além de partes da Argentina, Paraguai e Uruguai (França & Potter 1988). Seu 

arranjo estratigráfico compreende seis unidades cronoestratigráficas limitadas por 

superfícies de discordância de expressividade regional, representativas de ciclos de 

transgressão-regressão e/ou superfícies erosivas de depósitos sedimentares 

totalmente continentalizados (Milani et al. 2007).  

Uma destas sequências, denominada de Gondwana I por Milani et al. (2007) 

abriga o Grupo Itararé, unidade litoestratigráfica de idade Carbonífera (Cagliari et al. 

2016). Sua sucessão sedimentar tem espessura máxima identificada de 1.300 metros 

(França & Potter 1988) e compreende depósitos marinhos glaciogênicos a glácio 

influenciados, arranjados em cinco ciclos de deglaciação com padrão de afinamento 

para o topo (fining upward), limitados por superfícies discordâncias na base e no topo 

(Vesely & Assine 2006). 

O talude rochoso estudado se encontra no intervalo estratigráfico pertencente 

à Formação Mafra, segundo Schneider et al. (1974), ou Campo Mourão para França 

& Potter (1988). É majoritariamente arenosa, também contendo siltitos, folhelhos e 

diamictitos em menor volume. Uma das principais peculiaridades desta Formação é o 

registro de sedimentação gravitacional, produzindo depósitos de transporte de massa, 

ou mass transport deposits (MTD). Estes nada mais são do que depósitos 

ressedimentados em decorrência de instabilizações a partir de um gradiente 

altimétrico que possibilite o deslocamento das massas de sedimento parcialmente 

consolidado. 

Depósitos deste tipo foram identificados e descritos por Suss et al. (2014) na 

região de Mafra – SC, cuja associação de fácies mais característica é composta por 

diamictitos de matriz lamosa a lamosa-arenosa podendo apresentar intraclastos de 

arenito e folhelho, além de feições de deformação sindeposicionais. Estas fácies são 

produzidas a partir de fluxos gravitacionais, como fluxos de detritos e deslizamentos 

que ressedimentam depósitos inconsolidados ou parcialmente consolidados 

preexistentes. Na região de Doutor Pedrinho – SC, no mesmo nível estratigráfico, 

Aquino et al. (2016) descreveram fácies similares, interpretando os depósitos, ao 

menos em sua porção basal, como glaciogênicos. 

Algumas das feições observadas especialmente no Setor 5 do talude desta 

pesquisa (Figura 3) remetem a processos formadores de homogeinitos – rochas 

geradas por desagregação e mistura de sedimentos pouco litificados em decorrência 
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de movimentação gravitacional subaquosa. Os litotipos e algumas feições 

mesoscópicas observadas são similares àquelas descritas por Lima Rodrigues et al. 

(2019) no Grupo Itararé no norte de Santa Catarina. 

Uma das características mais marcantes do afloramento estudado é a 

presença de uma família de descontinuidade muito penetrativa, cuja geração pode ser 

explicada como bandas de concentração da deformação (damage zones) decorrente 

das movimentações gravitacionais dos MTDs. Trzaskos (2006) sugere denominar este 

tipo de feição de pseudofoliação, com o intuito de desviar da conotação 

tectonometamórfica do termo “foliação”. 

 

 

Figura 3: Ocorrência de algumas fácies no Setor 5 similares às descritas por Suss et al. (2014) e Aquino 
et al. (2016). Destaque também para os planos de acamamento ondulados. 

 

3 MÉTODOS 

 

O presente estudo se desenvolveu a partir de três etapas de campo em Doutor 

Pedrinho - SC. Ao longo de toda a pesquisa foi consultada bibliografia; os dados 

estruturais foram organizados e interpretados no software Dips 7.0 (Rocscience 2016); 
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as imagens foram capturadas pelo RPAS por meio do aplicativo para celular DJI GO 

4 (voo manual) e Pix4Dcapture (voo programado). As imagens foram processadas e 

modeladas na ferramenta online gratuita Pix4Dmapper. O fluxograma a seguir (Figura 

4) sumariza os materiais e métodos empregados na pesquisa. 

 

 

Figura 4: Fluxograma dos materiais e métodos empregados na pesquisa. 

 

3.1 PESQUISA BIBLIOGRÁFICA 

 

Envolveu a consulta de trabalhos que tratassem de temas essenciais para a  

pesquisa. Os principais tópicos estudados foram:  

a) Classificação geomecânica pelo método GSI, com ênfase no trabalho de 

Marinos et al. (2005); 

b) Padronização da nomenclatura e descrição sistemática das caracteríticas 

do maciço rochoso, com base nas recomendações da ISRM consultadas 

em Wyllie & Mah (2004); 

c) Utilização e funcionalidades do software Dips, consultados no website da 

Rocscience no caminho Support > Online Help > Dips; 
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d) Subsídio do GSI em análises quantitativas, baseado em Hoek & Brown 

(2018); 

 

3.1.1 Sistema GSI 

 

O GSI, acrônimo para Geological Strength Index (Índice de Resistência 

Geológica) é um sistema de classificação geomecânica desenvolvido por Hoek e 

Marinos na década de 1990.  

A necessidade de desenvolver um novo sistema de classificação, 

complementar aos consagrados Q (Barton et al. 1974) e RMR (Bieniawski 1973) 

surgiu da crescente dificuldade de se trabalhar com maciços rochosos de qualidade 

cada vez mais baixa. Um dos empecilhos decorrentes daqueles métodos é que o 

parâmetro  RQD (Deere 1964), peça chave na quantificação da qualidade do maciço 

acaba produzindo valores muito baixos a nulos, tornando os sistemas de classificação 

sem significado prático (Marinos et al. 2005). Isto ocorre em maciços cujo grau de 

diaclasamento é tal, que sua ruptura não mais é condicionada pelas descontinuidades, 

e sim por coesão e baixa resistência ao cisalhamento, similarmente a um solo.  Em 

face disto percebeu-se que era necessário desenvolver um método de campo que 

relacionasse melhor os critérios de ruptura com as características geológicas dos 

maciços (Wyllie & Mah 2004). 

Deste modo, o intuito do GSI é enfatizar qualitativamente as características 

geológicas e estruturais dos maciços rochosos (Marinos et al. 2005), qualificando-os 

com base no intertravamento dos blocos e características superficiais das 

descontinuidades diretamente partir das tabelas de classificação (Wyllie & Mah 2004; 

Hoek 2007), conforme apresentado na Figura 5.  

O valor adotado para o maciço analisado é, então, aplicado em equações 

empíricas para quantificação das propriedades do maciço, de modo que permita 

análises numéricas (Marinos et al. 2005), dentre elas o critério de ruptura de Hoek-

Brown, discutido adiante. 

Os mesmos autores também fazem algumas ressalvas quanto ao uso do GSI. 

A resistência do maciço é função, principalmente, das propriedades dos blocos 

intactos e do grau de liberdade de movimentação; esta última intimamente relacionada 

à geometria das partes intactas e condição da superfície (Marinos et al. 2005; Wyllie 
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& Mah 2004). Deste modo,  a adoção do GSI não é recomendada em maciços cuja 

instabilidade gravitacional é fortemente dependente de uma orientação estrutural 

dominante, como foliações, zonas de cisalhamento, entre outros. 

Em casos de zonas de cisalhamento, onde o maciço ou porção dele seja 

estruturalmente controlado por uma direção preferencial de descontinuidades, a 

melhor abordagem seria inferir um GSI ignorando essa descontinuidade dominante. 

As características geomecânicas do maciço, neste caso, podem se encaixar nas 

porções de menor qualidade da carta (Figura 5) e / ou exigirem uma abordagem 

laboratorial para determinar com precisão sua resistência ao cisalhamento.  

 

 

Figura 5: Carta de estimativa do GSI para maciços rochosos, com base no intertravamento dos blocos 
e condição das descontinuidades. Retirado de Hoek & Marinos (2000) apud Wyllie & Mah (2004). 
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3.2.2 Descrição de maciços rochosos 

 

Com o intuito de sistematizar a descrição das características dos maciços 

buscou-se adotar um método de campo prático, e que também fizesse uso de 

nomenclatura padrão.  

Assim, foram adotadas as definições propostas por Wyllie & Mah (2004), que 

levam em consideração os métodos sugeridos pela ISRM, em 1981, com informações 

adicionais do Geological Society Engineering Group, de 1977. A Figura 6 ilustra os 

atributos que devem ser descritos, conforme Wyllie & Mah (2004). 

 

 

Figura 6: Bloco diagrama indicativo das características a serem descritas no maciço rochoso – A (tipo 
de rocha); B (tipo da descontinuidade); C (orientação da descontinuidade); D (espaçamento); E 
(persistência); F (rugosidade); G (resistência da parede); H (intemperismo); I (abertura); J (tipo e largura 
do preenchimento); K (merejamento); M (tamanho e forma dos blocos). Adaptado de Wyllie & Mah 
(2004). 
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Os atributos F, G e H recebem detalhamento especial, conforme os Quadros 

1, 2 e 3. 

 

Quadro 1: Classificação estimativa de campo para o parâmetro G, resistência da rocha. Modificado de 
ISRM (1981 apud Wyllie & Mah 2004). 

Classe Descrição da rocha Identificação 

Resistência à 

compressão uniaxial 

aproximada (MPa) 

R6 Extremamente resistente 
Lascada somente com martelo 

geológico. 
> 250 

R5 Muito resistente 
Fraturada após muitos golpes do 

martelo geológico. 
100 – 250 

R4 Resistente 
Requer mais de um golpe do 

martelo geológico para fraturar. 
50 – 100 

R3 Medianamente resistente 

Não pode ser riscada ou raspada 

com canivete; é fraturada com um 

golpe firme do martelo geológico. 

25 – 50 

R2 Branda 

Raspável por canivete com 

dificuldade; perfuração rasa com 

golpe firme da ponta do martelo. 

5.0 – 25 

R1 Muito branda 

Raspável por canivete; 

esmigalhada com golpes firmes 

da ponta do martelo. 

1.0 – 5.0  

R0 Extremamente branda Penetrada pela unha do polegar. 0.25 – 1.0  

 

Quadro 2: Classificação de campo para o parâmetro H, grau de intemperismo. Modificado de ISRM 
(1981 apud Wyllie & Mah 2004). 

Classe Descrição da rocha Identificação 

I Sã 
Sem sinais visíveis de intemperismo a leve descoloração 

em planos de descontinuidades. 

II Pouco intemperizada 
Toda a rocha pode estar descolorida/oxidada, com possível 

perda de resistência em relação à rocha sã. 

III Moderadamente 

intemperizada 

Menos da metade do material rochoso está decomposto ou 

desintegrado para solo. A rocha sã ou pouco intemperizada 

pode estar presente continuamente ou como relictos. 

IV Altamente intemperizada 

Mais da metade do material rochoso está decomposto ou 

desintegrado para solo. A rocha sã ou pouco intemperizada 

é  descontínua ou ocorre como relictos. 

V Completamente 

intemperizada 

Toda a rocha está decomposta e/ou desintegrada para 

solo, mas a estrutura do maciço está em grande parte 

intacta. 

VI Solo residual 

A totalidade do material está decomposta para solo; toda a 

estrutura e arranjo estão destruídos, com grande mudança 

de volume mas pouco ou nenhum transporte. 
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Quadro 3: Classificação de campo do parâmetro F, rugosidade. Baseado em Barton (1974); Barton 
(2000) e ISRM (1981) apud Vinueza (2019). 

 

 

3.2 ATIVIDADES DE CAMPO 

 

Foram realizadas três (3) campanhas de campo de 2 (dois) dias cada (16-

17/01/19; 04-05/07/2019; 01-02/11/2019), cujo objetivo primordial foi a coleta de 

dados estruturais para subsidiar a análise cinemática dos taludes, com um total de 

216 (duzentas e dezesseis) medidas de atitude (dip/dip direction).  

As descontinuidades também foram descritas seguindo recomendações 

apresentadas em Wyllie & Mah (2004). O corte de estrada foi segmentado em 5 (cinco) 

setores, a cada um tendo sido atribuído um GSI a partir das cartas em Marinos et al. 

(2005). Os critérios utilizados para a individualização dos setores foram a orientação 

do corte e arranjo das famílias de descontinuidades, cujas condições de exposição 

também têm relação com a orientação do corte.  

O trecho do talude descrito na primeira etapa de campo foi desconsiderado 

dos resultados finais devido à sua cobertura por hidrossemeadura.  
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Secundariamente, foi efetuado levantamento fotográfico com RPAS 

(Sistemas de Aeronaves Remotamente Pilotados, do inglês Remotely Piloted Aircraft 

Systems), popularmente denominados drones. As imagens capturadas foram 

processadas na ferramenta online gratuita Pix4D, gerando um modelo 3D dos taludes 

estudados. 

 

3.2.1 Levantamento com RPAS 

 

Foram utilizados 2 (dois) modelos de drone e realizadas três etapas de voo, 

todas executadas pelo Prof. Dr. Edenilson Roberto do Nascimento, do Departamento 

de Geografia da UFPR. As duas primeiras etapas foram realizadas com o 

equipamento da marca DJI modelo Mavic 2 PRO (Figura 7) e a terceira com o DJI 

Phantom 4 PRO (Figura 8), cujas especificações mais relevantes são resumidas na 

Tabela 1.  

 

 

Figura 7: Drone DJI Mavic 2 PRO. Fonte: Apple.  

 

 

Figura 8: Drone DJI Phantom 4 PRO. Fonte: Rockin’it.  
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Tabela 1: Sumário das principais características mais relevantes dos drones utilizados. Fonte: DJI.  

DJI Mavic 2 PRO DJI Phantom 4 PRO 

Dimensões desdobrado: 322x242x84 

(comprimento x espessura x altura); 

Peso: 907 g; 

Câmera: Hasselblad L1D-20c 28 mm – 20 

megapixels, FOV de 77º; 

Tamanho da imagem: 5472 x 3648 (16:9); 

Resol. de vídeo: FHD (1920x1080 em 

120fps) até 4K (3840x2160 em 30fps); 

GNSS: GPS + GLONASS; 

Alcance de precisão em voo 

estacionário: Vertical: 

± 0,1 m (com posicionamento visual) 

± 0,5 m (com posicionamento por GPS) 

Horizontal: 

± 0,3 m (com posicionamento visual) 

± 1,5 m (com posicionamento por GPS) 

 

Dimensões: 350 mm (diagonal, sem 

hélices);  

Peso: 1388 g; 

Câmera: DJI 8.8 mm/24 mm – 20 

megapixels, FOV de 84º; 

Tamanho da imagem: 5472x3078 (16:9); 

Resol. de vídeo: até 4096 x 2160p a 60 

fps; 

GNSS: GPS. 

 

 

 

Na primeira etapa o drone foi operado manualmente com a câmera em ângulo 

normal ao talude para imageamento da face (Figura 9) obtendo uma foto a cada dois 

segundos. No total, foram obtidas 999 (novecentas e noventa e nove) fotos.  

 

 

Figura 9: Mavic 2 PRO em operação, primeira etapa de imageamento. 
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Na segunda etapa o voo foi programado, não sendo necessário operá-lo 

manualmente. A programação foi feita por meio do aplicativo Pix4D Capture no 

celular, configurando o equipamento para sobrevoar a 120 metros de altura a partir do 

ponto de decolagem e câmera com ângulo de 45º. O voo teve duração de 15 (quinze) 

minutos e capturou 281 (duzentas e oitenta e uma) fotos no total. 

A terceira etapa foi um voo manual para fotografia geral do talude com intuito 

de obter mais detalhes de sua face. Ressalta-se que foram verificadas as disposições 

legais para execução dos voos. 

 

3.3 DETERMINAÇÃO DO ÂNGULO DE ATRITO BÁSICO 

 

É um dos parâmetros essenciais para a estimativa da resistência ao 

cisalhamento de descontinuidades e, consequentemente, torna-se imprescindível 

para análises cinemáticas.  

A determinação do ângulo de atrito básico (ϕb) é geralmente feita por meio do 

ensaio de inclinação (tilt test). Ele pode ser executado de várias maneiras e até 

recentemente não havia uma norma padrão ou método sugerido para sua execução 

(Alejano et al. 2012), tendo sido publicado um Método Sugerido da ISRM por Alejano 

et al. (2018) contendo as diretrizes para padronização do teste. 

Basicamente o ensaio consiste em inclinar amostras de rocha que estejam 

em contato através de superfícies polidas artificialmente, até que uma deslize sobre a 

outra (Figura 10).  

 

 

Figura 10: Diferentes métodos de execução do ensaio de inclinação. Modificado de Alejano et al. 
(2012). 
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O ângulo de inclinação em que o deslizamento ocorre corresponde ao ângulo 

de atrito básico, que é dependente exclusivamente do material, e não da rugosidade 

da descontinuidade in situ. 

Não foi possível realizar um ensaio de inclinação nesta pesquisa, de modo 

que o ângulo de atrito adotado no Dips (discutido a seguir) para as análises 

cinemáticas foi de 30º, baseado em uma série histórica apresentada por Alejano et al. 

(2012) para rochas sedimentares clásticas. 

  

3.4 DIPS  

 

Desenvolvido pela Rocsience®, é um programa de análise interativa de dados 

geológicos orientados que permite ao usuário visualizar e manipular dados estruturais 

seguindo os mesmos procedimentos das projeções estereográficas manuais. As 

principais formas de representação dos dados estruturais são em polos, planos e 

polos de planos (dip vectors). 

Dentre os principais produtos gráficos do Dips estão estereogramas de 

concentração de polos/planos, rosetas e estereogramas para análise cinemática, 

envolvendo os mecanismos de ruptura planar, em cunha, tombamento direto e 

flexural, cujas peculiaridades são tratadas no Capítulo 4.  

Os dados estruturais foram inicialmente organizados em planilhas do Excel, 

separadas por setor e posteriormente exportadas para o Dips diretamente pelo 

clipboard do Windows. As planilhas foram divididas em 12 (doze) colunas contendo 

os campos: Orient 1; Orient 2; Quantity; Traverse; FAMÍLIA; TIPO; ESPAÇAMENTO 

(D); PERSISTÊNCIA (E), RUGOSIDADE (F); ABERTURA (I), PREENCHIMENTO (J); 

MEREJAMENTO (K), conforme discutido no Capítulo 3.4. 

As duas primeiras colunas são default do Dips e seguem a notação pré 

determinado pelo usuário para os dados estruturais. No presente estudo, Orient 1 é o 

mergulho do plano (dip) e Orient 2 é o rumo de mergulho (dip direction). A coluna 

Quantity é criada opcionalmente e permite contabilizar n vezes a mesma medida 

estrutural, com somente um dado de entrada (uma linha).  

A Traverse (travessa, em tradução livre) é uma linha ou superfície de 

orientação conhecida ao longo da qual são coletados os dados estruturais. Neste 

estudo foi adotada a do tipo planar (Planar Traverse), indicada para mapeamento de 
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faces de talude, classificadas como superfícies 2D. As travessas foram numeradas de 

1 a 5 e sua orientação corresponde àquela dos setores, discutidos no Capítulo 6. Sua 

principal função é permitir a aplicação da Correção de Terzaghi (tradução livre de 

Terzaghi Weighting). 

Seu objetivo é corrigir o enviesamento amostral causado pela coleta dos 

dados ao longo da travessa. Este enviesamento ocorre em favor das 

descontinuidades cuja direção é mais próxima de ortogonal em relação à direção da 

travessa, mesmo que elas apresentem penetratividade idêntica, conforme 

demonstrado na Figura 11. 

 

 

Figura 11: Enviesamento causado na coleta de dados. As famílias de descontinuidade A, B e C 
apresentam espaçamento idêntico, mas a família A terá maior representatividade no espaço amostral 
devido à quase ortogonalidade em relação à direção de coleta de dados (Rocscience 2016?) 

 

 Esta correção é aplicada nos diagramas de contorno e de roseta. Somente os 

primeiros foram gerados nesta pesquisa. Todos os dados estruturais apresentados no 

trabalho foram corrigidos, inclusive os diagramas estereográficos presentes nos 

Apêndices 1 a 44. Consequentemente, os sets criados para agrupar os polos de uma 

mesma família e seus respectivos planos médios também são ponderados. 

 Outra possibilidade oferecida pelo Dips é a adoção de limites laterais na análise 

cinemática. Segundo Goodman (1989), foi constatado empiricamente que o 

movimento de deslizamento pode ocorrer numa faixa de ± 20º a 30º em relação ao 

rumo previsto para a movimentação. Isto significa que um plano de descontinuidade 

cujo rumo de mergulho seja 180º - e supondo que este plano respeite as condições 

para escorregamento discutidas no Capítulo 5 – pode escorregar na faixa de azimutes 
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que vai de 150º a 210º. Neste trabalho, a análise cinemática foi realizada utilizando-

se limites laterais de 30º conforme sugerido por Goodman (1989). 

 As análises cinemáticas apresentadas no Capítulo 6 são desenvolvidas pelo 

Dips com base em cinco parâmetros de entrada:  

1. Polos dos planos de descontinuidades;  

2. Orientação do talude; 

3. Ângulo de fricção; 

4. Limites laterais 

5. Modelo de ruptura (planar, em cunha, tombamento direto, tombamento 

flexural). 

Analogamente a um overlay de projeção estereográfica em papel, o software 

plota os polos, orientação do talude, ângulo de fricção e limites laterais. O modelo de 

ruptura é uma camada adicionada sobre a projeção estereográfica contendo os quatro 

primeiros parâmetros. O número de polos ou intersecções nas zonas críticas de um 

determinado modelo de ruptura é automaticamente calculado e apresentado na 

legenda como uma porcentagem do total de polos ou intersecções do universo 

amostral total. No caso das intersecções entre planos, o Dips calcula todas as 

intersecções possíveis entre as descontinuidades. 

Para cada setor, são analisados individualmente os modos de ruptura, 

informando a porcentagem do total de polos e/ou planos que se encontra nas regiões 

de susceptibilidade à ruptura, denominados críticos. 

 Visto que não foi realizada análise quantitativa do fator de segurança, na 

discussão da análise cinemática foram apresentadas as probabilidades de 

deslizamento calculadas que fossem maiores ou iguais a 50%, valor este escolhido 

arbitrariamente. 

 

4 APLICAÇÃO DO GSI EM ANÁLISES QUANTITATIVAS DE MACIÇOS ROCHOSOS 

 

A abordagem qualitativa preconizada pelo GSI, com ênfase em características 

geológicas não elimina a necessidade de empregar métodos análiticos quantitativos, 

visto que a determinação dos parâmetros físicos e mecânicos dos maciços é a única 

forma de embasar a escolha e dimensionamento de contenções, por exemplo. 
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Por este motivo, à medida que o GSI ganhou mais adeptos suas aplicações e 

limitações foram melhor estudadas, alguns autores adaptaram equações inserindo o 

GSI como variável em análises quantitativas de mecânica das rochas. Dentre estas, 

a principal é o critério de ruptura de Hoek-Brown, tendo em vista que o GSI foi 

elaborado com o intuito de aplicá-lo neste critério. 

 

4.1 CRITÉRIO DE RUPTURA DE HOEK-BROWN 

 

Trata-se de um sistema desenvolvido em 1980 inicialmente para estimar o 

comportamento mecânico das rochas em projetos de escavação subterrânea. 

Primeiramente, o critério foi elaborado para modelar o comportamento de rochas 

intactas. Com o tempo, foram introduzidos fatores de redução das propriedades da 

rocha intacta com base nas características dos maciços fraturados, ampliando sua 

aplicação para taludes, túneis e fundações (Hoek & Brown 2018).  

O critério de ruptura se refere à variação do pico da tensão σ1 de um material 

submetido a uma pressão confinante σ3.  É observado empiricamente que uma rocha 

sob pressão confinante apresenta pico de tensão mais acentuado quando é submetida 

à tensão deviatória. Isto é ainda melhor observado para maciços fissurados, 

especialmente se as fissuras forem rugosas (Goodman 1989). 

O critério de ruptura generalizado de Hoek-Brown, após revisões 

apresentadas por Hoek et al. (2002) é dado pela Equação 1 (Hoek & Brown 2018): 

𝐸𝑞𝑢𝑎çã𝑜 1: 𝜎′1 =  𝜎′3 +  𝜎𝑐𝑖 (𝑚𝑏
𝜎′3

𝜎𝑐𝑖
+ 𝑠)

𝑎

, onde: 

σ1 e σ3 são as tensões efetivas máxima e mínima na ruptura; 

σci é a resistência à compressão unixial da rocha intacta; 

mb é um valor reduzido da constante de material mi para o maciço rochoso, 

segundo Equação 2 (Hoek & Brown 2018): 

𝑚𝑏 = 𝑚𝑖𝑒𝑥𝑝 [
𝐺𝑆𝐼 − 100

28 − 14𝐷
] 

onde:  

mi é um valor tabelado da constante da rocha intacta; 

s e a são constantes de material, segundo as Equações 3 e 4 (Hoek & Brown 

2018).  

𝐸𝑞𝑢𝑎çã𝑜 3:  𝑠 = 𝑒𝑥𝑝 [
𝐺𝑆𝐼 − 100

9 − 3𝐷
] ; 



35 

 

 
 

𝐸𝑞𝑢𝑎çã𝑜 4: 𝑎 =
1

2
+

1

6
( 𝑒−𝐺𝑆𝐼 15⁄ − 𝑒−20 3⁄ ). 

 

Quando a rocha é intacta, s = 1 e a = 0.5. O valor D é um fator que depende 

do grau de perturbação a que foi submetido o maciço devido ao desmonte e e tensões 

de relaxamento. Varia de 0, no caso de um maciço minimamente perturbado a 1 no 

caso de um maciço submetido, por exemplo, a constante desmonte com explosivos 

para produção em uma mina a céu aberto de grande porte (Wyllie & Mah 2004).  

 

5 MECANISMOS DE RUPTURA EM TALUDES ROCHOSOS  

 

Os mecanismos básicos de ruptura são o planar, em cunha e tombamento 

(Figura 12 A, B, C). Em maciços rochosos complexamente diaclasados e rochas 

acamadadas, a interação de diferentes famílias de descontinuidades pode provocar 

rupturas que são a combinação simultânea ou sucessiva dos mecanismos básicos 

(Goodman 1989). 

 

 

Figura 12: Blocos diagrama esquemáticos ilustrando ruptura planar (A), em cunha (B) e tombamento 
(C). Adaptado de Hearn (2011). 

 

5.1 PLANAR 

 

Este tipo de ruptura é relativamente incomum em comparação aos outros 

modelos, devido à inusual coexistência de todas as condições que propiciem o 

deslizamento planar. Por vezes vezes é considerada um caso especial de 
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deslizamentos em cunha (Hoek & Bray 1981). No Brasil, porém, é razoavelmente 

comum quando envolve escorregamentos na interface solo-rocha.  

Hoek & Bray (1981) ainda afirmam que, caso o plano de ruptura seja 

suficientemente inclinado, as forças peso do bloco mais as forças de empuxo e tração 

devido à presença de água na descontinuidade podem induzir tombamentos. Segundo 

Hack et al. (2003) este ângulo deve ser maior que 85º.  

 A ruptura planar é didática para estudos de mudança na resistência ao 

cisalhamento das descontinuidades e, principalmente, influência da água subterrânea 

e superficial no comportamento do maciço (Wyllie & Mah 2004). 

Para que a ruptura ocorra, as condições são (Hoek & Bray 1981; Goodman 

1989; Fiori 2015): 

a) O plano de deslizamento deve mergulhar no sentido da face livre da 

vertente, em ângulo menor que o da face do talude, para que o plano “aflore” 

(daylight condition); 

b) O ângulo de mergulho do plano basal de deslizamento deve ser maior 

que o ângulo de atrito da descontinuidade; 

c) A direção do plano de deslizamento deve ser paralela a subparalela (± 

20º) à direção da face da vertente; 

d) Existência de superfícies de liberação (release surfaces), geralmente 

planos laterais ortogonais à direção do talude e/ou fendas de tração, na crista 

ou face do talude. 

 

Estas condições são ilustradas na Figura 13 (A, B). A ruptura ocorre quando 

as forças cisalhantes superam as forças resistivas do plano de deslizamento e dos 

limites laterais. Por outro lado, Hoek & Bray (1981) afirmam que as superfícies de 

liberação têm resistência insignificante e representam somente “desplacamentos” que 

permitem a movimentação do bloco. 
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Figura 13: A – Condições geométricas para o escorregamento planar. A descontinuidade deve ter 
ângulo (ψp) maior que o ângulo de atrito do plano (ϕ) e menor que a inclinação da face do talude (ψf). 
B – Bloco diagrama das superfícies envolvidas na ruptura planar. Fonte: Wyllie & Mah (2004). 

 

 Em rochas brandas, como folhelhos, os planos laterais podem ser formados 

no momento do deslizamento, caso o ângulo de mergulho do plano de ruptura seja 

suficientemente maior que o ângulo de atrito da descontinuidade. Já em rochas duras, 

seria necessário haver planos pré existentes, como falhas e fraturas (Goodman 1989). 

Em regiões tropicais, porém, o avanço do intemperismo tende a produzir superfícies 

de liberação nas rochas duras.  

A água subterrânea ou superficial tem relevância substancial, tanto na 

redução da resistência ao cisalhamento, quanto na aceleração do processo de 

desmantelamento químico (Fiori 2015). No caso da água superficial, as fendas de 

tração são o principal facilitador a sua infiltração, a partir de onde a água percola o 

plano de deslizamento e escoa pela face do talude (Hoek & Bray 1981). 

 

5.2 CUNHA 

 

A definição mais simples de ruptura em cunha é que são escorregamentos 

envolvendo pelo menos dois planos que se intersectam, definindo um bloco 

tetraédrico que se move ao longo da linha de intersecção dos planos. Deste modo, as 

condições de ocorrência para ruptura em cunha são (Hoek & Bray 1981; Goodman 

1989; Fiori 2015): 

a) A direção dos planos de deslizamento é aproximadamente normal à face 

do talude; 

b) A linha de intersecção dos planos deve aflorar na face livre da vertente, ter 

caimento (ψi) maior que o ângulo de atrito dos planos e menor que a 

inclinação da face do talude (ψfi). 
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Estas condições são ilustradas na Figura 14 (A, B). Embora o modelo típico 

de ruptura em cunha preveja deslizamento envolvendo dois planos intersectantes, 

Hoek & Bray (1981) atentam que a intersecção de conjuntos de descontinuidades com 

espaçamento diminuto também pode dar origem a este mecanismo.  

A movimentação pode se dar em dois planos (ao longo da linha de 

intersecção) ou ao longo de somente um plano, caso a orientação deste plano seja 

mais favorável à movimentação do que a orientação da linha de intersecção 

(Rocscience, 2016). 

 

 

 

 

Figura 14: A – Bloco diagrama esquemático de ruptura em cunha, destacando os planos envolvidos e 
a linha de intersecção entre eles, ao longo da qual ocorre a movimentação do bloco. B – estereograma 
ilustrativo das condições de ruptura em cunha: a linha de intersecção dos planos deve aflorar na face 
ter caimento (ψi) maior que o ângulo de atrito dos planos (ϕ) e menor que a inclinação da face do talude 
(ψfi). Intersecções que se situem na região em cinza apresentam perigo de ruptura. Fonte: Wyllie & 
Mah (2004). 

 

Neste caso a ruptura produziria desmantelamento pouco violento de 

pequenos blocos soltos. Goodman (1989) pontua uma característica especial das 

rupturas em cunha: elas podem ocorrer sem nenhum controle topográfico ou estrutural 

que crie superfícies de liberação, bastando que a linha de intersecção dos planos 

envolvidos aflore na face do talude. Para Fiori (2015) a análise das rupturas em cunha 

se torna mais complexa pois os conjuntos de planos envolvidos quase sempre têm 
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diferentes atitudes e ângulos de atrito. Além disso,  a cunha de deslizamento pode 

ocorrer em vertentes multifacetadas envolvendo um ou mais planos de ruptura. 

  

5.3 TOMBAMENTO 

 

Diferentemente dos mecanismos discutidos anteriormente, o tombamento 

envolve rotação de blocos ou colunas de rocha em torno de um eixo fixo, em direção 

à face livre da vertente (Hoek & Bray 1981; Fiori 2015). É um tipo de ruptura propiciado 

pela existência de blocos bidimensionalmente prolatos, cuja altura y é maior que sua 

largura Δx , conforme Figura 15, produzindo centro de gravidade alto dos blocos e sua 

tendência de rotação e tombamento. 

O tombamento pode ainda ser classificado segundo quatro processos 

diferentes: flexural, de blocos, bloco-flexural (Hoek & Bray 1981) e direto (Hudson & 

Harrison 1997). Em todos os casos a condição de limites laterais de até 30º também 

deve existir (Goodman 1989). 

 

 

Figura 15: Relação entre altura (y) e largura (Δx) dos blocos rochosos que podem produzir tombamento 
quando submetidos à força peso W sobre um plano de inclinação ψp  com a horizontal. Fonte: Wyllie & 
Mah (2004). 

 

5.3.1 Flexural 

 

O comportamento das colunas de rocha é descrito por Goodman (1989) como 

similar ao de vigas engastadas (cantilever beams), encurvando-se por flexura (em 

maior intensidade quanto mais longe do eixo de rotação) e transferindo carga declive 

abaixo  (Figura 16).   
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Figura 16: Desplacamento das colunas de rocha por tombamento flexural, a partir de planos que 
mergulham em altos ângulos na direção oposta da face livre da vertente. Adaptado de Wyllie & Mah 
(2004). 

 

É imprescindível que haja descontinuidades de alto ângulo (Hoek & Bray 

1981) e deslizamento intra camadas, cuja condição de ocorrência é dada pela 

Equação 5 (Goodman 1989): 

 

𝐸𝑞𝑢𝑎çã𝑜 5: (90 − 𝛿) + 𝜙 <  𝛼 , onde: 

 

a) (90 – δ) representa o intervalo de ângulos de mergulho da família de alto 

ângulo;  

b) δ é o ângulo de mergulho verdadeiro das descontinuidades; 

c)  ϕ é o ângulo de atrito do plano; 

d) α é o ângulo de inclinação da face da vertente. 

 

5.3.2 De blocos 

 

Ocorre quando colunas individuais de rocha são divididas por juntas 

ortogonais bem espaçadas. Produz colunas mais curtas, cujo fraturamento por flexura 

gera uma base menor definida (Figura 17). Os blocos tendem a se movimentarem 

como colunas rígidas, individualmente (Goodman 1989). 
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Figura 17: Tombamento de blocos num maciço seccionado por famílias de descontinuidades 
aproximadamente ortogonais entre si e bem espaçadas. Adaptado de Wyllie & Mah (2004). 

 

As condições essenciais para análise cinemática deste tipo de ruptura são 

(Fiori 2015): 

a) Intersecção de duas famílias de descontinuidades: uma de baixo ângulo a 

favor da vertente e outra de algo ângulo, contra a vertente; 

b) A condição mais favorável ocorre quando a família que mergulha contra 

tem ângulo maior que (90º - ϕ), e a que mergulha a favor deve ter ângulo 

menor que o de atrito interno (ϕ); 

Similarmente à Equação 1, o termo 90º - ϕ apresentado por Fiori (2015) 

representa o intervalo angular da família de alto ângulo que atua no tombamento. 

 

5.3.3 Bloco-flexural 

 

É descrito por Hoek & Brown (1981) como decorrente de flexura pseudo 

contínua nas longas colunas de tombamento. Ao contrário da abertura de fendas de 

tração nas colunas de tombamento flexural, no tombamento bloco-flexural a 

movimentação é gerada especialmente pelo acúmulo de pequenos deslocamentos 

provocados pelas descontinuidades ortogonais (Figura 18).  
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Figura 18: Tombamento bloco-flexural, caracterizado pela flexura pseudocontínua decorrente de 
deslocamentos basais entre os blocos individuais, com disposição das descontinuidades similar ao 
tombamento de blocos. Adaptado de Wyllie & Mah (2004). 

 

A tensão se dissipa principalmente por meio destes diminutos deslocamentos 

(especialmente ao longo da família de descontinuidade de baixo ângulo), ao invés de 

produzir mais fendas.  

 

5.3.4 Direto 

 

Mecanismo descrito por Hudson & Harrison (1997) como cinematicamente 

provável somente relacionado à geometria do maciço rochoso, e não como 

combinação da geometria e parâmetros de resistência. Os autores chamam atenção, 

porém, que os parâmetros de resistência podem ser usados para traçar o limiar entre 

tombamento “puro” e escorregamento com tombamento. 

As condições essenciais para ocorrência de tombamento direto são (Hudson 

& Harrison 1997): 

a) Dois sets de descontinuidades cuja intersecção mergulhe no sentido 

contrário ao da face livre, ou seja, para montante; 

b) Um set de descontinuidades que constitui a base dos blocos. 

 

Os sets que mergulham à montante dão forma aos blocos, enquanto que o 

set de base cria a condição de abertura de espaço de queda efetiva do bloco. 

  

6 RESULTADOS 

 

A seguir são apresentados os dados estruturais e classificação geomecânica 

para os cinco setores individualizados no talude analisado. Suas coordenadas 
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limítroferas são apresentadas no Quatro 4. A nomenclatura adotada para famílias de 

descontinuidades é a mesma para todos os setores, embora nem todas ocorram 

simultâneamente em todos os setores. 

 

Quadro 4: Coordenadas limítrofes dos setores individualizados no talude. 

 

 

6.1 SETOR 1 

 

Corte de atitude 80/274, apresentando as famílias de descontinuidades Fc, 

Ff1, Ff2 e Ff3, conforme Quadro 5. Uma vista geral do setor 1 é apresentada na Figura 

19. 

Quadro 5: Famílias de descontinuidades verificadas no Setor 1, seu tipo e plano médio ponderado. 

 

  

O litotipo é um diamictito lamoso com cerca de 15% de arcabouço variando de 

areia grossa a blocos de até 10 cm de granitoides, quartzo microcristalino e arenito. 

Os clastos são subangulosos a subarredondados de esfericidade alta a moderada. A 

resistência geral da rocha é R1, o grau de intemperismo é W3 e os blocos apresentam 

forma de paralelepípedo ou trapezoidal, decimétricos a métricos na maior direção.  

O GSI atribuído foi da faixa de 37-54. As quatro famílias de descontinuidades 

são bem evidentes e se encontram intertravadas, conferindo aspecto blocoso com 

blocos multifacetados aproximadamente equidimensionais. As superfícies das 

SETOR 1 (80 / 274)

FAMÍLIA (nº medidas) TIPO

DESCONTINUIDADES

Fc (9) Pseudofoliação

Ff1 (7) Fratura

PLANO MÉDIO w

50 / 222

Ff2 (20) Fratura 76 / 002

80 / 179

Ff3 (8) Fratura 20 / 080
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descontinuidades são predominantemente rugosas, mas lisas, em alguns casos com 

uma fina película arenoargilosa de material intemperizado, o que diminui a resistância 

ao cisalhamento da descontinuidade.  

 

6.1.1 Fc 

 

O espaçamento médio entre seus planos é de 65 cm, com persistência 

decamétrica, seccionando toda a altura do talude. Suas superfícies são rugosas 

planas, com abertura localizada de ± 2 mm, sem preenchimento e sem merejamento. 

 

6.1.2 Ff1 

 

Apresenta espaçamento médio de 20 cm, em planos de persistência muito 

variada, podendo atingir no máximo 2,5 m. Sua superfície é rugosa plana, com 

abertura nula a ≤ 2 mm, sem preenchimento nem merejamento. 

 

 

 

6.1.3 Ff2 

 

Tem espaçamento muito variado, com zonas de maior penetratividade (< 5 

cm), mas mais comumente em intervalos de cerca de 50 cm. A persistência é irregular, 

embora alguns planos sejam decamétricos, seccionando toda a extensão do talude. 

Sua superfície é lisa plana a rugosa plana, com abertura < 1 mm, sem preenchimento 

nem merejamento. 

 

6.1.4 Ff3 

 

Seu espaçamento é de 30 a 40 cm com persistência decamétrica ao longo do 

talude, cujo traço secciona as outras famílias de fraturas quase ortogonalmente. Sua 

superfície é lisa ondulada a polida ondulada, com abertura de até 2 mm. Onde há 

abertura, pode haver localmente uma película argiloarenosa. Não há merejamento. 
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Figura 19: Vista geral do Setor 1, de orientação 80/274. A haste de placa no quadrante sudoeste da 
figura tem 1,40 metro de altura. 

 

A relação entre as famílias de descontinuidades é apresentada nas Figuras 

20  e 21, a segunda interpretada. 

 

 

Figura 20: Relação entre planos das famílias Fc, Ff1, Ff2 e Ff3 no Setor 1. Martelo petrográfico de 
escala na parte inferior da figura. 
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Figura 21: Interpretação da Figura 15. As linhas em azul (mergulho aparente de médio ângulo para a 
direita da foto - SW) representam a família Fc; as linhas em laranja (mergulho aparente em médio 
ângulo para a esquerda da foto – ENE) representam a família Ff3; as linhas em amarelo (subverticais, 
com mergulho para a direita da foto – SSE) representam a família Ff1; as linhas em verde (subverticais, 
com mergulho para a esquerda da foto - NNE) representam a família Ff2. 

 

6.2 SETOR 2 

 

Corte de atitude 80/196, apresentando as famílias de descontinuidades Fc, 

Ff2 e Ff3, conforme Quadro 6. Uma vista geral do Setor 2 é apresentada na Figura 

22. 

 

Quadro 6: Famílias de descontinuidades verificadas no Setor 2, seu tipo e plano médio ponderado. 

 

 

O litotipo é um diamictito lamoso com cerca de 15-20% de arcabouço variando 

de areia grossa a blocos das mesmas composições encontradas no Setor 1, porém 

identificados alguns de até 25 cm na maior direção, quando pouco esféricos. De modo 

geral são subarrendondados. A resistência geral da rocha é R2, o grau de 

Fc (42) Pseudofoliação 50 / 198

DESCONTINUIDADES

SETOR 2 (80 / 196)

FAMÍLIA (nº medidas) TIPO PLANO MÉDIO w

Ff2 (32) Fratura 48 / 356

Ff3 (6) Fratura 20 / 078
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intemperismo é W2 e os blocos apresentam forma de paralelepípedo, com o 

comprimento maior que a largura e a altura ou.  

O GSI atribuído foi da faixa de 28-44. Isto porque embora haja somente três 

famílias de descontinuidade principais e, destas, somente Fc e Ff2 tenham maior 

influência, a família Fc corresponde ao principal controle estrutural do maciço. O 

reflexo disto é que o aspecto do maciço não é blocoso, e sim mais próximo de uma 

trama foliada, ainda que com influência importante de Ff2 no desplacamento da rocha. 

Ademais, as superfícies das descontinuidades são predominantemente lisas, 

localmente intemperizadas, com merejamento superficial intenso e contínuo. 

 

6.2.1 Fc 

 

Seu espaçamento é consideravelmente menor do que no Setor 1, na faixa de 

5 a 15 cm, com persistência decamétrica dando origem a possantes planos que 

mergulham em direção à rodovia, típico deste setor. Sua superfície é lisa ondulada, 

podendo ter abertura de até 5 mm, ocasião em que há intenso merejamento 

superficial, sem preenchimento. 

 

6.2.2 Ff2 

 

Espaçamento similar ao de Fc no mesmo setor. Sua persistência é métrica a 

decamétrica (secciona todo o talude). Sua superfície é rugosa plana a lisa plana, 

embora em maior escala se apresente consideravelmente ondulada, o que pode 

explicar a variação importante dos ângulos de mergulho (Apêndice X). Não apresenta 

abertura, tampouco preenchimento, mas o merejamento é localmente intenso e 

superficial. 

 

6.2.3 Ff3 

 

Muito pouco penetrativa, com espaçamento irregular entre 50 cm até > 2 

metros. A persistência também é irregular, de decimétrica a decamétrica ao longo do 

talude. Sua superfície é lisa ondulada a polida ondulada, com abertura de até 2 mm. 



48 

 

 
 

Onde há abertura, pode haver localmente uma película argiloarenosa. Há 

merejamento superficial em regiões localizadas do talude. 

 

 

Figura 22: Vista geral do Setor 2, de orientação média 80/196. A placa de sinalização no centro da 
figura tem 2,50 metros de altura. Foto: Germán Vinueza. 

 

A relação entre as famílias de descontinuidades é apresentada nas Figuras 

23 e 24. 
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Figura 23: Relação entre a pseudofoliação Fc e a fratura Ff2 no setor 2. Notar a umidade na superfície 
dos planos. 

 

 

Figura 24: Relação interpretada entre as famílias Fc (linha azul de mergulho aparente para a esquerda 
da foto - SSW); Ff2 (linhas verdes mergulhando para dentro do afloramento - NNW); Ff3 (linha laranja 
de mergulho aparente para a direita da foto - ENE). Notar umidade nos planos, especialmente Fc. 
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6.3 SETOR 3 

 

Corte de atitude 48/206 apresentando as famílias de descontinuidades Fc, 

Ff1, Ff2, Ff3 e Ff4, conforme Quadro 7. Uma vista geral do setor 3 é apresentada na 

Figura 25. 

 

Quadro 7: Famílias de descontinuidades verificadas no Setor 3, seu tipo e plano médio ponderado. 

 

 

 O litotipo é o mesmo diamictito lamoso dos setores anteriores, porém 

visivelmente mais oxidado e intemperizado, com notável empastilhamento da matriz 

do diamictito, provavelmente devido à expansão de argilas. A resistência geral da 

rocha é R2 e o grau de intemperismo varia de W2-W4. Os blocos soltos têm forma 

aproximadamente equidimensional (Figura 25).  

Foi atribuído um GSI de 37-54. Similarmente ao setor 1, os blocos são 

multifacetados, o que indica participação de pelos menos três famílias de 

descontinuidades no desplacamento do maciço. No setor 3, porém, a participação de 

Fc é mais importante como plano por meio do qual os blocos deslizam. Predominam 

superfícies de descontinuidade planas, havendo localmente ondulações. 

 

Ff3 (7) Fratura 81 / 072

DESCONTINUIDADES

SETOR 3 (48 / 206)

FAMÍLIA (nº medidas) TIPO PLANO MÉDIO w

Fc (9) Pseudofoliação 29 / 212

Ff1 (2) Fratura 86 / 170

Ff2 (29) Fratura 80 / 354

Ff4 (7) Fratura 80 / 253
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Figura 25: Blocos de diamictito lamoso desprendidos do Setor 3, aproximadamente equidimensionais. 

 

6.3.1 Fc 

 

Seu espaçamento varia de 15 cm a < 1 cm, com persistência irregular que 

varia de métrica a decimétrica (toda a altura da face do talude). Sua superfície varia 

de polida ondulada a rugosa plana. A abertura, quando presente, não ultrapassa 1 

mm, podendo estar preenchida por fina camada arenoargilosa. Não há merejamento. 

 

6.3.2 Ff2 

 

Espaçamento mutio irregular, variando de 2 metros até < 10 cm em bandas 

localizadas. A persistência também é irregular, variando de decimétrica ( cerca de 20 

cm) a decamétrica (toda a face do talude). Sua superfície é polida ondulada e rugosa 

plana, mas por vezes os planos apresentam-se encurvados. A abertura tem 1 a 3 mm 

de espessura, sem preenchimento ou merejamento. 

 

6.3.3 Ff4 

 

Espaçamento muito irregular, geralmente de 10 a 25 cm podendo chegar a 

mais de 5 metros. Os planos são descontínuos, com persistência que varia de 10 a 

20 cm até 5 metros. Sua superfície é lisa ondulada, geralmente encurvada, com 

abertura não ultrapassando 1 mm, sem preenchimento ou merejamento. 
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Figura 26: Vista geral do Setor 3, de atitude 48/206. A placa tem 2,50 metros de altura. 

 

A relação entre as famílias de descontinuidades é apresentada na Figuras 27-

A, 27-B e 27-C. 
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Figura 27: A – Vista do corte onde é possível observar quatro orientações de descontinuidades 
distintas. Destaca-se a superfície em primeiro plano (pseudofoliação Fc - SW), seccionada por fraturas 
com mergulho aparente para a esquerda da foto (Ff2 – NNW). B – Interpretação dos planos de Ff1 (em 
amarelo, mergulhando em alto ângulo para a direita da foto - SSE); Ff3 (em laranja, mergulhando a 
baixo ângulo para a direita da foto - ENE) e Ff4 (em cinza, mergulhando em alto ângulo para a esquerda 
da foto - WSW). C – Relação entre Ff4 (em cinza), Ff2 (em verde) e Fc. 

 

 

 

 

B C 

A 
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6.4 SETOR 4 

 

Corte de atitude 70/243 apresentando as famílias de descontinuidades Fc, 

Ff1, Ff2, Ff3 e Ff4, conforme Quadro 8. Uma vista geral do setor 4 é apresentada na 

Figura 28. 

 

Quadro 8: Famílias de descontinuidades verificadas no Setor 4, seu tipo e plano médio ponderado. 

 

 

 O litotipo é o mesmo diamictito lamoso dos setores anteriores, cujas classes 

de resistência são as mesmas do Setor 3: resistência R2 a R3 e o grau de 

intemperismo de W2-W4. O empastilhamento também é característica marcante. Os 

blocos aproximadamente equidimensionais a prolatos, com a maior dimensão não 

maior que 50 cm.  

 Foi atribuído um GSI de 37-54, analogamente aos setores 1 e 3. Ocorrência 

de blocos multifacetados como produto da intersecção de cinco famílias de 

descontinuidades, cujos planos são majoritariamente planos, localmente ondulados, 

e lisos a rugosos. 

 

Fc (5) Pseudofoliação 48 / 194

DESCONTINUIDADES

SETOR 4 (70 / 243)

FAMÍLIA (nº medidas) TIPO PLANO MÉDIO w

Ff2 (9) Fratura 77 / 354

Ff3 (6) Fratura 37 / 034

Ff4 (3) Fratura 81 / 250

Ff5 (3) Fratura 88 / 067
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Figura 28: Vista geral do Setor 5, de orientação 70/243, demarcado pelas linhas contínuas e 
pontilhadas. Prof. Edenilson Nascimento de escala, cerca de 1,70 metro. 

 

A relação entre as famílias de descontinuidades é apresentada nas Figuras 

29 e 30. 

 

 

Figura 29: Porção do talude do Setor 5 onde se observa a relação entre Ff2, subvertical com plano 
ortogonal ao corte; Ff4, subvertical com plano paralelo ao corte (à direita do martelo); Ff3, subhorizontal 
mergulhando para dentro do afloramento (acima do cabo do martelo). 
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Figura 30: Interpretação da Figura 23. As linhas verdes representam planos de Ff2, subverticais 
mergulhando para NNW; as linhas em laranja representam plano de Ff3, subhorizontal mergulhando 
para NE; as linhas cinza, no canto inferior direto, representam Ff4, subvertical mergulhando para WSW. 

 

6.5 SETOR 5 

 

Corte de atitude 84/200 apresentando as famílias de descontinuidades Fc, 

Ff1, Ff2, Ff3 e Ff4, conforme Quadro 9. Uma vista geral do setor 5 é apresentada na 

Figura 31. 

 

Quadro 9: Famílias de descontinuidades verificadas no Setor 3, seu tipo e plano médio ponderado. 

 

 

Neste setor há uma variação importante de litotipos, embora todos 

apresentem resistência de classe R3 a R4 e grau de intemperismo na transição de 

W1 a W2. Há merejamento superficial na face do talude, mas não por intermédio das 

descontinuidades. Ocorrem diamictitos lamosos similares aos dos setores anteriores, 

Acm (1) Acamamento 20 / 293

DESCONTINUIDADES

SETOR 5 (84 / 200)

FAMÍLIA (nº medidas) TIPO PLANO MÉDIO w

Ff3 (6) Fratura 57 / 025

Fc (2) Pseudofoliação 65 / 203

Ff2 (2) Fratura 79 / 356
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porém no Setor 5 a matriz e o arcabouço são mais finos, e a proporção deste último é 

menor. Por outro lado, os clastos atingem granulometria de matacão, de até 80 cm de 

comprimento na maior direção. Também ocorrem arenitos finos a muito finos, 

finamente laminados próximos ao plano de acamamente, localmente conglomeráticos 

e/ou com incursões conglomeráticas dispersas em sua matriz. Os conglomerados são 

matriz suportados, arenosos e polimíticos, com arcabouço variando de grânulos ( 2 

mm) a blocos de ± 10 a 15 cm. São desorganizados, ocorrendo em feições de cunha, 

interdigitados aos arenitos e diamictitos, que podem estar misturados (homegenitos). 

A este setor foi atribuído GSI de 55-76, por dois motivos principais. O primeiro 

se refere às descontinuidades: além de apresentarem maior espaçamento se 

comparadas às de outros setores, suas orientações em relação ao corte do talude o 

tornam menos propenso a movimentos de massa gravitacionais. O segundo diz 

respeito à resistência do maciço: dentre todos os setores é o que apresenta melhor 

qualidade de rocha, apresentando-se pouco intemperizado e bastante coeso. 

 

6.5.1 Acm 

 

Feição bem visível no afloramento, mas que delimita poucos planos, muitos 

dos quais são de difícil acesso para o mapeamento estrutural. Seu espaçamento é 

decimétrico a métrico (não maior que 1,5 m), com persistência métrica (cerca de 5 m) 

a decamétrica (não raro mais de 50 m). A superfície é lisa mas muito ondulada (Figura 

30). Pode apresentar abertura, que não ultrapassa 1 mm. Não há preenchimento. 

 

6.5.2 Fc 

 

Ocorre numa faixa restrita de cerca de 2 metros de espessura a partir do 

contato com o Setor 4. Seu espaçamento varia de < 5 cm na zona de maior 

deformação, até cerca de 10 cm, em planos com persistência métrica a centimétrica, 

muito descontínuos. A superfície é rugosa plana. Pode ocorrer abertura da ordem de 

5 mm, com preenchimento arenoargiloso. 
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6.5.3 Ff2 

 

Seu espaçamento é de cerca de 60 cm quando mais penetrativa. A 

persistência é métria a decamétrica, podendo seccionar todo o talude. A superfície é 

lisa plana a rugosa plana, sem abertura nem preenchimento. O merejamento é 

localizado e superficial. 

 

6.5.4 Ff3 

 

Seu espaçamento é de aproximadamente 1,0 m com persistência geralmente 

métrica (5 m). Sua superfície é lisa ondulada a polida ondulada, sem abertura, 

preenchimento ou merejamento. 

 

 

 

Figura 31: Vista geral do Setor 5, de orientação média 084/200. As placas de sinalização (hastes 
brancas no quadrante sudeste da foto) têm 1,40 metro de altura. 

 

A relação entre as famílias de descontinuidades é apresentada nas Figuras 

32 e 33; 34 e 35. 
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Figura 32: Porção do talude do Setor 5. Estão presentes descontinuidades da família Acm 
(subhorizontais, mergulho aparente para esquerda da foto) e Ff2, subvertical, com face exposta no 
centro da foto. 

 

 

Figura 33: Interpretação da Figura 26. A linha subhorizontal castanho alaranjado representa um plano 
de acamamento (mergulho para WNW), enquanto que as linhas verdes representam um plano de 
fratura Ff2 (mergulho para NNW). 
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Figura 34: Porção do talude do Setor 5, logo após contato com Setor 4 (extremidade direita da foto). 
São observadas três famílias principais de descontinuidade, uma com mergulho aparente para a 
esquerda da foto, NNE (Ff3), outra subhorizontal que mergulha para NNW (acima da porção com 
manchas de oxidação), e uma que mergulha aparentemente para a direita da foto, sendo SW. As placas 
têm 1,40 metro de altura. 

 

 

Figura 35: Interpretação da Figura 28. A linha subhorizontal em castanho representa o acamamento, 
mergulhando para WNW; os planos em laranja representam Ff3, mergulhando para NNE; a linha azul 
representa a pseudofoliação Fc, mergulhando para SW. 
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6.6 ANÁLISE CINEMÁTICA 

 

Todos os setores apresentam probabilidade de ocorrência de ao menos um 

dos mecanismos de ruptura testados com Dips: planar, em cunha, tombamento 

flexural e tombamento direto. A seguir são discutidos os mecanismos em cada setor, 

com ênfase naqueles de maior risco, considerando somente polos e planos corrigidos 

e a existência de limites laterais (30º). São destacadas em cor de laranja as células 

contendo probabilidades maiores que 50%. 

Os Apêndices 1 a 44 podem ser consultados para facilitar a compreensão do 

arranjo espacial entre as diferentes famílias de descontinuidades, bem como o 

procedimento gráfico da análise cinemática. 

 

6.6.1 Setor 1 

 

A distribuição dos polos e planos das famílias de descontinuidades são 

apresentadas nos Apêndices 1 e 2. Apresenta probabilidade de ruptura planar, em 

cunha e tombamentos flexural e direto. Dentre estes, os mais críticos são a planar, 

em cunha e tombamento direto.  

O escorregamento planar (Quadro 9) tem 100% de probabilidade de 

ocorrência em todos os planos da pseudofoliação Fc (Apêndice 3).  

 

Quadro 10: Resumo da probabilidade de escorregamento planar no Setor 1e descontinuidades 
envolvidas. 

Ruptura planar Crítico % Total 

Todos os polos (w) 4 7.33 53 

Set 2: Fc alto ângulo 4 100.00 4 

 

A ruptura em cunha (Quadro 10) pode ocorrer em 33,18% de todas as 

intersecções entre os planos (Apêndice 4).  

Um exemplo de cunha envolvendo dois planos, entre Fc de alto ângulo de Ff2 

é apresentada na Figura 36. 
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Quadro 11: Resumo das maiores probabilidades de escorregamento em cunha no Setor 1 e as 
descontinuidades envolvidas. 

Intersecção 2 planos % 1 plano % Total 

Todos os planos 299 22.24 147 10.94 1345 

Todos os planos de sets 169 19.19 126 14.35 879 

Fc (alto âng.) vs. Fc ( médio âng.) 15 46.45 18 53.55 33 

Fc (alto ângulo) vs. Ff1 31 100 0 0 31 

Fc (médio ângulo) vs. Ff1 44 63.46 3 4.45 69 

Ff3 vs. Fc (alto ângulo) 0 0 27 87.48 31 

  Fc (alto ângulo) vs. Ff2  0 0 78 100 78 

Fc (médio ângulo) vs. Ff2 78 45 0 0 174 

 

 

Figura 36: Ruptura em cunha envolvendo plano de Fc de alto ângulo, à esquerda da foto, e Ff2, onde 
está encostado o cabo do martelo. Neste caso o movimento ocorre ao longo do plano de Fc. 

 

O tombamento direto (Quadro 11) pode ocorrer em 26,27% se consideradas 

todas as intersecções de planos. Em 100% dos casos, porém, a condição de plano 

base é satisfeita por Fc (Apêndices 7 e 8). 
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Quadro 12: Resumo das maiores probabilidades de tombamento direto e oblíquo no Setor 1 e as 
descontinuidades envolvidas. 

Intersecção Direto % Oblíquo % Total 

Todos os planos 353 26.27 50 3.75% 1345 

Todos os planos de sets 301 34.23 0 0 879 

Ff3 vs. Ff1 65 98.46 0 0 66 

Ff3 vs. Ff2 163 99.38 0 0 164 

Ff1 vs. Ff2 73 44.97 0 0 163 

 

6.6.2 Setor 2 

 

A distribuição dos polos, planos e planos médios das famílias de 

descontinuidades são apresentadas nos Apêndices 9, 10 e 11, respectivamente. 

Neste setor há probabilidade de rupturas planar e em cunha, além de tombamento 

flexural e direto. Dentre estes, os que oferecem maior risco são os dois primeiros. Não 

ocorre tombamento oblíquo. 

O escorregamento planar (Quadro 12) tem probabilidade de 97,32% de 

ocorrência nos planos de Fc (Apêndice 12).  

 

Quadro 13: Resumo das maiores probabilidades de escorregamento planar no Setor 2 e 
descontinuidades envolvidas. 

Ruptura planar Crítico % Total 

Todos os polos 71 57.56 124 

Set Fc  69 97.80 71 

 

A ruptura em cunha (Quadro 13) pode ocorrer em 65,62% das intersecções 

entre planos (Apêndice 13) e predomina sua variante com movimentação preferencial 

em ao londo de um plano. 

 

Quadro 14: Resumo das maiores probabilidades de escorregamento em cunha no Setor 2 e 
descontinuidades envolvidas. 

Intersecção 2 planos % 1 plano % Total 

Todos os planos 392 10.48 2072 55.33 3744 

Todos os planos de sets 0 0 828 50.73 1632 

Ff3 vs. Fc 0 0 236 67.70 349 

Fc vs. Ff2 0 0 592 50.91 1162 
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Os tombamento flexural (Apêndice 15) tem probabilidade de ocorrência de 

86,88% nas planos de Ff2 de maior ângulo, correspondendo a onze planos críticos no 

total de treze no respetivo set. 

O tombamento direto (Quadro 14) tem probabilidade em 19,78% das 

intersecções entre planos de Ff3 e Ff2, tendo Fc como plano basal com 97,32% de 

planos críticos (56 de 58 no total), conforme Apêndices 16 e 17. 

 

Quadro 15: Resumo das maiores probabilidades de tombamento direto no Setor 2 e descontinuidades 
envolvidas. 

Intersecção Direto % Oblíquo % Total 

Todos os planos 56 1.51 0 0 3744 

Todos os planos de sets 24 1.47 0 0 1632 

Ff3 vs. Ff2 24 19.78 0 0 121 

 

6.6.3 Setor 3 

 

A distribuição dos polos, planos e planos médios das famílias de 

descontinuidades são apresentadas nos Apêndices 18, 19 e 20, respectivamente. 

Neste setor há probabilidade de rupturas planar e em cunha, além de tombamento 

flexural e direto.  

Para o escorregamento planar (Quadro 15), somente a pseudofoliação Fc 

apresenta risco (Apêndice 21), em 8 planos de um total de 21, correspondendo a 

36,46%.  

 

Quadro 16: Resumo das maiores probabilidades de escorregamento planar no Setor 3 e 
descontinuidades envolvidas. 

Ruptura planar Crítico % Total 

Todos os polos (w) 8 10.45 74 

Set Fc  8 36.46 21 

 

A ruptura em cunha (Quadro 16) tem suas maiores probabilidades de 

ocorrência envolvendo intersecções entre as famílias Fc vs. Ff4, e Fc vs. Ff3, com 

36,46% das intersecções na região de risco (Apêndices 22 e 23). 
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Quadro 17: Resumo das maiores probabilidades de ruptura em cunha no Setor 3 e descontinuidades 
envolvidas. 

Intersecção 2 planos % 1 plano % Total 

Todos os planos 64 2.41 285 10.76 2647 

Todos os planos de sets 41 2.27 240 13.41 1793 

Fc vs. Ff3 0 0 60 36.46 164 

Fc vs. Ff1 5 8.65 15 26.89 55 

Fc vs. Ff4 0 0 69 36.46 189 

 

O tombamento flexural (Apêndice 24) tem sua maior probabilidade 

relacionada aos planos de Ff2, onde 27,56% dos 31 planos apresentam risco. O 

tombamento direto (Quadro 17) tem maior relevância neste setor (Apêndices 25 e 26), 

com 17 dos 21 planos de Fc podendo ser plano de base para a ruptura (81,77%). 

 

Quadro 18: Resumo das maiores probabilidades de tombamento direto no Setor 3 e as 
descontinuidades envolvidas. 

Intersecção Direto % Oblíquo % Total 

Todos os planos 152 5.75 416 15.73 2647 

Todos os planos de sets 125 6.96 260 14.50 1793 

Ff3 vs. Ff2 125 51.18 119 48.82 244 

Ff3 vs. Ff1 0 0 17 85.67 20 

Ff2 vs. Ff4 0 0 114 40.82 280 

 

6.6.4 Setor 4 

 

A distribuição dos polos, planos e planos médios das famílias de 

descontinuidades são apresentadas nos Apêndices 27, 28 e 29, respectivamente. 

Neste setor há probabilidade de rupturas em cunha, tombamento flexural e direto, 

sendo os últimos dois os de maior probabilidade de ocorrência. 

A ruptura em cunha (Quadro 18) apresenta baixa probabilidade de ocorrência, 

com 13,29% das intersecções entre planos de Fc e Ff4 podendo representar risco 

(Apêndices 31 e 32). 

 

Quadro 19: Resumo das maiores probabilidades de ruptura em cunha no Setor 4 e as 
descontinuidades envolvidas 

Intersecção 2 planos % 1 plano % Total 

Todos os planos 9 1.17 9 1.11 789 

Todos os planos de sets 0 0 9 1.33 659 

Fc vs. Ff4 0 0 9 13.29 66 
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O tombamento flexural pode ocorrer em todos os 8 planos da família Ff5 

(Apêndice 33). O tombamento direto (Quadro 19) apresenta as maiores 

probabilidades (Apêndices 34 e 35), mas não há nenhuma família de descontinuidade 

que atue como plano basal. 

 

Quadro 20: Resumo das maiores probabilidades de tombamento direto no Setor 4 e descontinuidades 
envolvidas. 

Intersecção Direto % Oblíquo % Total 

Todos os planos 87 11.05 112 14.23 789 

Todos os planos de sets 58 8.85 110 16.71 659 

Ff4 vs. Ff5 0 0 17 22.25 75 

Ff4 vs. Ff2 0 0 18 17.78 99 

Ff5 vs. Ff2 5 6.07 76 93.93 81 

 

6.6.5 Setor 5 

 

A distribuição dos polos, planos e planos médios das famílias de 

descontinuidades são apresentadas nos Apêndices 36, 37 e 38, respectivamente. 

Neste setor há probabilidade de rupturas planar e em cunha, além de tombamento 

flexural e direto. 

A ruptura planar (Quadro 20) só pode ocorrer por meio da pseudofoliação Fc 

(Apêndice 39), em um total de 5 planos. 

 

Quadro 21: Resumo das maiores probabilidades de ruptura planar no Setor 5 e descontinuidades 
envolvidas. 

Ruptura planar Crítico % Total 

Todos os polos 5 24.40 22 

Set Fc  5 100 5 

 

 A ruptura em cunha (Quadro 21) apresenta probabilidade de ocorrência entre 

planos da pseudoliação Fc vs. o acamamento, e Fc vs. Ff2 (Apêndices 40 e 41). 
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Quadro 22: Resumo das maiores probabilidades de ruptura em cunha no Setor 5 e descontinuidades 
envolvidas. 

Intersecção 2 planos % 1 plano % Total 

Todos os planos 0 0 68 31.38 216 

Todos os planos de sets 0 0 62 38.56 161 

Fc vs. Acm 0 0 5 100 5 

Fc vs. Ff3 0 0 24 48.30 50 

Fc vs. Ff2 0 0 33 100 33 

 

 O tombamento flexural (Quadro 22) pode ocorrer em todos os planos de Ff3 e 

Ff2, se apresentando como o principal mecanismo de instabilização do Setor 5 

(Apêndice 42). 

  

Quadro 23: Resumo das maiores probabilidades de tombamento flexural no Setor 5 e as 
descontinuidades envolvidas. 

Tomb. Flexural Crítico % Total 

Todos os polos 16 71.01 22 

Set Ff3 9 100 9 

Set Ff2 6 100 6 

 

 O tombamento direto (Quadro 22) não se mostrou tão significativo quanto o 

tombamento flexural, apresentando probabilidade máxima de 17,67% das 

intersecções entre Ff3 e Ff2 (Apêndices 43 e 44). Todos os planos de Fc medidos 

podem atuar como planos basais. 

 

Quadro 24: Resumo das maiores probabilidades de tombamento direto no Setor 5 e as 
descontinuidades envolvidas. 

Intersecção Direto % Oblíquo % Total 

Todos os planos 13 6.02 15 6.71 216 

Todos os planos de sets 0 0 10 6.30 161 

Ff3 vs. Ff2 0 0 10 17.67 57 
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7 DISCUSSÕES 

 

7.1 CONDICIONANTES DAS RUPTURAS 

 

A comparação da análise estastística executada pelo Dips com as 

observações de campo permite afirmar que algumas condições para ocorrência de 

rupturas (Hoek & Bray 1981; Goodman 1989; Fiori 2015) são satisfeitas. 

Para todos os setores, as condições para ocorrência (ou não ocorrência) de 

ruptura planar foram verificadas em campo, especialmente a condição de exposição 

do plano de deslizamento e existência das superfícies de liberação, correspondentes 

a planos das famílias Ff1, Ff2 ou Ff4, a depender do setor. No Setor 3 a probabilidade 

dos planos envolvidos em ruptura planar é baixa, se considerada a orientação da face 

do talude e sua liberdade de movimentação. Isto se deve, provavelmente, à atitude 

quase paralela entre a face do talude e a orientação dos planos Fc, de modo que a 

condição de exposição não é completa (Figura 37 A, B). 

 

 

Figura 37: A – perfil esquemático representativo do Setor 2. B – perfil esquemático representativo do 
Setor 3. Adaptado de Wyllie & Mah (2004). 

 

 No Setor 5 a análise do Dips apontou para 100% de possibilidade de ruptura 

planar, embora no maciço daquele setor a presença de Fc seja restrita a uma faixa 

decimétrica no contato com o Setor 4 (Figura 38). Nesta faixa, Fc se apresenta muito 

descontínua e anastomosada, o que pode inibir a movimentação planar.  
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Figura 38: Zona de transição entre o Setor 5 (hemisfério esquerdo da foto) e Setor 4 (hemisfério direito 
da foto). Notar mudança na qualidade dos planos de Fc. A flecha indica o sentido de aumento da 
penetratividade. 

 

Outra questão envolvendo a mesma família de descontinuidade (Fc) diz 

respeito a sua atuação como plano basal para tombamento direto. Embora sua 

orientação permita essa análise em estereograma, em campo se observa que não há 

liberdade de movimentação para Fc, de modo que seja plano basal de desplacamento 

em tombamento direto. 

A ruptura em cunha foi observada entre os planos Fc (alto ângulo) vs. Ff1 e/ou 

Ff2, bem como para Fc (médio ângulo) vs. Ff1 e/ou Ff2, embora não tenha sido 

possível distinguir em campo se a movimentação ocorreria em dois planos, ou em um.  

Como era esperado, as maiores probabilidades de ruptura, tanto envolvendo um como 

dois planos ocorrem entre descontinuidades de mais alto ângulo (Fc de alto ângulo, 

Ff1 e Ff2) e outras de menor ângulo, como a Fc de médio ângulo e a Ff3. 

A maior discrepância reside no tombamento flexural. As famílias de 

descontinudades de alto ângulo, como Ff1, Ff2, Ff4 e Ff5 foram todas consideradas, 

em maior ou menor grau, passíveis de tombarem flexuralmente. Em campo isto não 

se mostra verdade, inclusive no Setor 2, onde a análise gráfica para tombamento 

flexural se mostrou mais robusta. Neste setor a presença massiva dos planos de Fc, 
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muito mais penetrativos que Ff2, induz a uma condição de desplacamento a partir da 

mesma, ao invés permitir seu encurvamento. Além disso, o comportamento reológico 

frágil dos diamictitos e arenitos presentes no talude não permite deformação por 

flexura. 

Para o tombamento direto também ocorre uma incongruência. Alguns planos 

de médio e âlto ângulo se intersectam (p. ex. Ff2 vs. Ff3, Setor 4), com probabilidade 

calculada de mais de 80%, mas sem existência de um plano basal que permita o 

desplacamento.  

 

7.2 MÉTODO DE CONTENÇÃO 

 

O melhor método de contenção para todos os setores estudados seria a 

cobertura da face do talude com tela de arame de aço de alta resistência e tirantes de 

barras, como na Figura 39.  

 

 

Figura 39: Talude estabilizado com tela de arame de aço de alta resistência e tirantes de barras. 
Sistema TECCO® da GEOBRUGG. Fonte: GEOBRUGG. 

 

Os tirantes têm dupla função: tracionar o maciço, o que também “sela” as 

descontinuidades, aumentando a resistência ao cisalhamento; e tensionar a tela, que 

evita movimentação de blocos individuais. 

O talude apresenta constante queda de blocos, e os planos especialmente de 

Fc no Setor 2 são muito penetrativos, com superfícies planas a onduladas e, por 
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vezes, com aberturas, motivo pelo qual se aumentaria muito a estabilidade do mesmo 

com o tracionamento dos tirantes. 

 

8 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Os métodos sugeridos pela ISRM para descrição de maciços, juntamente com 

o GSI se mostraram bastante práticos e eficazes em campo para mapeamento e 

caracterização dos maciços rochosos. Conforme era previsto pela literatura, houve 

certa dificuldade de aplicação do GSI  onde o maciço (e sua instabilidade 

gravitacional) eram fortemente controlados por uma orientação estrutural dominante, 

situação verificada no Setor 2. 

O Dips se mostrou uma ferramente de fácil uso e com resultados gráficos 

muito satisfatórios, embora sua total potencialidade não tenha sido explorada devido 

à falta de dados de sondagens, por exemplo. É importante ressaltar que a análise 

cinemática desenvolvida pelo Dips é puramente estatística e, portanto deve ser a todo 

instante balizada pelo usuário com os dados obtidos em campo para comprovar sua 

veracidade, conforme discutido no Capítulo 7.1. 

O drone é um auxílio importante no mapeamento de feições de difícil acesso 

como, no caso estudado, bancadas do talude em precárias condições. 

É extremamente aconselhável aplicar um método de engenharia aliado aos 

dados geológicos de campo. Análises puramente quantitativas e laboratoriais podem 

produzir resultados inverossímeis que acarretem erros de projeto, caso as condições 

geológicas do local não sejam investigadas, já que estas podem impor restrições ou 

serem facilitadoras de processos de movimentação gravitacional de massa. 

A possibilidade de movimentos de massa gravitacionais potencialmente 

destrutivos foi comprovada, sendo necessário tomar medidas corretivas com certa 

urgência, pois a própria pavimentação da Rodovia SC-477 acarretou um aumento 

considerável de veículos, incluindo intenso tráfego de caminhões bitrens 

transportando toras de madeira e ciclistas atraídos pelas belezas naturais do Vale 

Europeu.  
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9 SUGESTÕES FUTURAS 

 

O principal ponto a ser considerado para futuros trabalhos no talude, visto que 

se trata de uma situação real que necessita de remediação, é estabelecer análises 

quantitativas, especialmente para parâmetros de resistência, ângulo de atrito e 

coesão. 

Sugere-se a realização do ensaio de inclinação para determinação do ângulo 

de atrito interno ou de descontinuidades, além de ensaio de compressão uniaxial para 

obter a resistência à compressão, módulo de deformabilidade e resistência à tração 

do maciço. Nos trabalhos de campo, pode-se aplicar o Esclerômetro de Schmidt para 

aferição da resistência das rochas, para posterior comparação com a análise 

laboratorial. 
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APÊNDICE 1 – ESTEREOGRAMA DE POLOS E PLANOS  (SETOR 1) 
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APÊNDICE 2 – ESTEREOGRAMA DE SETS E PLANOS MÉDIOS (SETOR 1) 
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APÊNDICE 3 – ANÁLISE DE RUPTURA PLANAR (SETOR 1) 
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APÊNDICE 4 – ANÁLISE DE RUPTURA EM CUNHA (SETOR 1) – 

INTERSECÇÕES ENTRE TODOS OS PLANOS 
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APÊNDICE 5 – ANÁLISE DE RUPTURA EM CUNHA (SETOR 1) – 

INTERSECÇÕES ENTRE PLANOS MÉDIOS 
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APÊNDICE 6 – ANÁLISE DE TOMBAMENTO FLEXURAL (SETOR 1) 
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APÊNDICE 7 – ANÁLISE DE TOMBAMENTO DIRETO (SETOR 1) – 

INTERSECÇÕES ENTRE TODOS OS PLANOS 
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APÊNDICE 8 – ANÁLISE DE TOMBAMENTO DIRETO (SETOR 1) – 

INTERSECÇÕES ENTRE PLANOS MÉDIOS 
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APÊNDICE 9 – ESTEREOGRAMA DE POLOS (SETOR 2) 
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APÊNDICE 10 – ESTEREOGRAMA DE POLOS E PLANOS (SETOR 2) 
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APÊNDICE 11 – ESTEREOGRAMA DE SETS E PLANOS MÉDIOS (SETOR 2) 
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APÊNDICE 12 – ANÁLISE DE RUPTURA PLANAR (SETOR 2) 
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APÊNDICE 13 – ANÁLISE DE RUPTURA EM CUNHA (SETOR 2) – 

INTERSECÇÃO ENTRE TODOS OS PLANOS 
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APÊNDICE 14 – ANÁLISE DE RUPTURA EM CUNHA (SETOR 2) – 

INTERSECÇÃO ENTRE OS PLANOS MÉDIOS 
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APÊNDICE 15 – ANÁLISE DE TOMBAMENTO FLEXURAL (SETOR 2) 
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APÊNDICE 16 – ANÁLISE DE TOMBAMENTO DIRETO (SETOR 2) – 

INTERSECÇÃO ENTRE TODOS OS PLANOS 
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APÊNDICE 17 – ANÁLISE DE TOMBAMENTO DIRETO (SETOR 2) – 

INTERSECÇÃO ENTRE OS PLANOS MÉDIOS 
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APÊNDICE 18 – ESTEREOGRAMA DE POLOS (SETOR 3) 
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APÊNDICE 19 – ESTEREOGRAMA DE POLOS E PLANOS (SETOR 3) 
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APÊNDICE 20 – ESTEREOGRAMA DE SETS E PLANOS MÉDIOS (SETOR 3) 
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APÊNDICE 21 – ANÁLISE DE RUPTURA PLANAR (SETOR 3) 
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APÊNDICE 22 – ANÁLISE DE RUPTURA EM CUNHA (SETOR 3) – 

INTERSECÇÃO ENTRE TODOS OS PLANOS 
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APÊNDICE 23 – ANÁLISE DE RUPTURA EM CUNHA (SETOR 3) – 

INTERSECÇÃO ENTRE OS PLANOS MÉDIOS 
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APÊNDICE 24 – ANÁLISE DE TOMBAMENTO FLEXURAL (SETOR 3) 
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APÊNDICE 25 – ANÁLISE DE TOMBAMENTO DIRETO (SETOR 3) – 

INTERSECÇÃO ENTRE TODOS OS PLANOS 
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APÊNDICE 26 – ANÁLISE DE TOMBAMENTO DIRETO (SETOR 3) – 

INTERSECÇÃO ENTRE OS PLANOS MÉDIOS 
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APÊNDICE 27 – ESTEREOGRAMA DE POLOS (SETOR 4) 
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APÊNDICE 28 – ESTEREOGRAMA DE POLOS E PLANOS (SETOR 4) 
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APÊNDICE 29 – ESTEREOGRAMA DE SETS E PLANOS MÉDIOS (SETOR 4) 
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APÊNDICE 30 – ANÁLISE DE RUPTURA PLANAR (SETOR 4) 
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APÊNDICE 31 – ANÁLISE DE RUPTURA EM CUNHA (SETOR 4) – 

INTERSECÇÕES ENTRE TODOS OS PLANOS 
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APÊNDICE 32 – ANÁLISE DE RUPTURA EM CUNHA (SETOR 4) – 

INTERSECÇÃO ENTRE OS PLANOS MÉDIOS 
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APÊNDICE 33 – ANÁLISE DE TOMBAMENTO FLEXURAL (SETOR 4) 
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APÊNDICE 34 – ANÁLISE DE TOMBAMENTO DIRETO (SETOR 4) – 

INTERSECÇÃO ENTRE TODOS OS PLANOS 
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APÊNDICE 35 – ANÁLISE DE TOMBAMENTO DIRETO (SETOR 4) – 

INTERSECÇÃO ENTRE OS PLANOS MÉDIOS 
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APÊNDICE 36 – ESTEREOGRAMA DE POLOS (SETOR 5) 
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APÊNDICE 37 – ESTEREOGRAMA DE POLOS E PLANOS (SETOR 5) 
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APÊNDICE 38 – ESTEREOGRAMA DE SETS E PLANOS MÉDIOS (SETOR 5) 
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APÊNDICE 39 – ANÁLISE DE RUPTURA PLANAR (SETOR 5) 
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APÊNDICE 40 – ANÁLISE DE RUPTURA EM CUNHA (SETOR 5) – 

INTERSECÇÕES ENTRE TODOS OS PLANOS 
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APÊNDICE 41 – ANÁLISE DE RUPTURA EM CUNHA (SETOR 5) – 

INTERSECÇÃO ENTRE OS PLANOS MÉDIOS 
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APÊNDICE 42 – ANÁLISE DE TOMBAMENTO FLEXURAL (SETOR 5) 
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APÊNDICE 43 – ANÁLISE DE TOMBAMENTO DIRETO (SETOR 5) – 

INTERSECÇÃO ENTRE TODOS OS PLANOS 
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APÊNDICE 44 – ANÁLISE DE TOMBAMENTO DIRETO (SETOR 5) – 

INTERSECÇÃO ENTRE PLANOS MÉDIOS 
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