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RESUMO: Apresentam-se os principais fatores geológicos que influem nas características dos
maciços rochosos com respeito à estabilidade de taludes e suas feições condicionantes. Comentamse os recursos e limitações das investigações para definição de um modelo geológico para as
análises de estabilidade, bem como os métodos disponíveis essas análises. Finalmente, apresenta-se
o histórico de três casos de ruptura de taludes rochosos por feições geológicas de características e
causas diferentes.
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O objetivo deste trabalho não é o de fazer um
“estado da arte”, não cabível nessa
1 INTRODUÇÃO
O vulto progressivamente crescente e a
necessidade de economia nas obras de
engenharia, tem levado à formação de taludes
de
considerável
altura
e
inclinação.
Adicionalmente, enfrentamos frequentemente o
problema de encostas instáveis.
Há situações em que nossas tarefas são as de
projetar taludes de corte estáveis, ou estabilizar
taludes rompidos, melhorar a estabilidade de
taludes críticos, ou mesmo avaliar a estabilidade
de um talude existente, seja de corte, seja de
encostas naturais. São tarefas do geotécnico,
mas nem todos os profissionais dessa
especialidade conhecem suficientemente os
fatores que intervêm nos maciços rochosos e
sua estabilidade. Muita da culpa cabe aos cursos
de graduação, que se restringem à mecânica dos
solos, fundações e obras de terra, saltando a
geologia de engenharia (não se trata de geologia
para engenheiros) e a mecânica de rochas.
Atualmente a barreira estanque entre solo e
rocha ou caiu ou está muito débil, pois se
conhecem e se convive com uma infinidade de
materiais que representam gradativa transição
entre estes limites extremos. Além disso, o
conceito clássico de rocha dura se enfrenta hoje
com taludes em rochas brandas, e raro é o
talude rochoso que não apresenta recobrimento
de solo ou fraturas preenchidas por solo,
tornando necessário conhecer o comportamento
desses materiais.

oportunidade, mas sim o de enfatizar certos
fatores de maior importância, comentar as
ferramentas disponíveis e analisar as condições
que levaram a sucessos e insucessos em taludes
rochosos
de
importância.
Entretanto,
inicialmente se consideram os fatores
geológicos de importância, as situações
características, os métodos de investigação
disponíveis e aplicáveis, e as possibilidades de
análise
e
tratamento.
Nesse
sentido,
corresponderia mais a um “estado da prática”.

2

O MACIÇO ROCHOSO.

É bem conhecida a grande influência da
geologia na estabilidade de maciços rochoso, e
são diversos os trabalhos que há tempos já
trataram desse aspecto (p.ex., Kanji 1974).
Diversos sãos os fatores geológicos de
influência na estabilidade de taludes rochosos,
que podem ser resumidas nos tópicos a seguir
mencionados (Kanji 2004):
Resistência da Matriz Rochosa - Rocha
Intacta: Podem ser encontradas rochas “duras”,
com resistência à compressão simples (RCS)
que pode alcançar 150 MPa ou mais, e rochas
“brandas”, com resistência menor que 25 MPa,
sendo que as “muito brandas” podem ter
resistências tão baixas quanto 4 ou 5 MPa. A
correlação entre densidade e porosidade
(Galván e Kanji 1998) (Fig. 1) mostra que o

universo de dados tem variação gradativa entre
os extremos de rocha dura e solo. A resistência
da matriz pode condicionar a forma e o
mecanismo de ruptura.

Figura 1. Dados de densidade e porosidade,
indicando as zonas de rocha dura (RD), rocha
branda (RB), tufos vulcânicos e solos (TF-SL) e
de solos altamente porosos (SLPO).
Litologia da Matriz rochosa: A constituição
mineralógica da rocha e efeitos tectônicos
posteriores, condicionam sua RCS e
comportamento. Como exemplo, rochas
cristalinas com muito quartzo são geralmente
muito resistentes, enquanto rochas sedimentares
com alto conteúdo argiloso são de baixa
resistência e, conforme o mineral de argila
presente, podem apresentar expansividade.
Neste caso, é comum o desplacamento de
lâminas pela exposição à água.
Alteração
por
Intemperismo:
A
decomposição química e física das rochas é
dada pelos agentes intempéricos, sendo que a
química predomina em ambientes com maior
temperatura e umidade. A decomposição causa
a transformação de rocha a solo, com
progressiva redução da RCS (Fig. 2). No caso
de maciços com rochas de diferentes
resistências à alteração, ocorre o intemperismo
diferencial, resultando que algumas rochas
podem se apresentar muito alteradas enquanto
que outras não, o que pode condicionar o
mecanismo de ruptura.
Heterogeneidade:
O
maciço
rochoso,
principalmente os sedimentares e os parametamórficos
(originados
de
rochas
sedimentares), mas também alguns de rocha
cristalina com intrusões, podem apresentar forte
heterogeneidade ( Fig. 3), com existência de
rochas de resistências variáveis. Se as de menor
resistência forem orientadas desfavoravelmente,

serão o elemento mais crítico, cuja resistência
necessita ser bem definida.

Figura 2. RCS em função da alteração de
diferentes minerais, indicando maior grau de
alteração da rocha (apud Hoek 2000)

Figura 3. Heterogeneidade do maciço
representada por camadas de siltito (acima) e de
folhelho (abaixo), cuja expansividade desprende
lâminas de folhelho.
Anisotropia: Muitos maciços de rocha
sedimentar e de rocha metamórfica apresentam
anisotropia, com direções preferenciais de
menor resistência (Fig. 4).
Descontinuidades: O maciço rochoso
usualmente inclui planos de fraqueza,
representados por fraturas (diaclases), falhas,
zonas de cisalhamento, planos de acamamento
ou de xistosidade. Tais planos são
genericamente denominados descontinuidades.
Por serem planos de muito menor resistência
ao deslizamento, conforme sua atitude especial

com relação ao talude, podem causar a
instabilidade do mesmo (Fig.5).

Figura 4. Alternância de camadas de sititos e
folhelhos, imprimindo anisotropia ao maciço.

Figura 5. Maciço rochoso descontínuo por
fraturamento (apud Kanji 2004)
Esse fator exige o conhecimento das
propriedades mecânicas das fraturas. Uma única
descontinuidade fraca, adversamente orientada
em um talude de rocha intacta dura pode
condicionar inteiramente sua estabilidade.
Também ocorrem maciços com graus variáveis
de fraturamento, com conjuntos de fraturas de
atitudes de persistência variáveis, reduzindo a
resistência do maciço, tornando-o um meio
descontínuo.
Descontinuidades com preenchimento de
solo (Fig. 6) são particularmente mais fracas e
apresentam problemas de amostragem e ensaio.
Água Subterrânea: A água tem profunda
influência na estabilidade de taludes em rocha,
assim como nos de solos. A simples presença de
água pode afetar a resistência de solos de
preenchimento de fraturas e a resistência da
própria rocha intacta, em maior ou menor grau.
Ainda, a água presente em descontinuidade,

com pressão hidráulica, diminui as tensões
efetivas entre blocos rochosos, diminuindo a
resistência do maciço rochoso.

Figura 6. Descontinuidade preenchida com solo
argilo siltoso.
Por outro lado, para poder definir os
mecanismos potenciais de sua ruptura, o maciço
rochoso deve ser caracterizado quanto a:
número e atitude (direção e mergulho)
preferencial dos sistemas de fraturas;
espaçamento entre fraturas; dimensão média
dos blocos de rocha intacta (bloco unitário),
para definir o grau de compartimentação do
maciço;
persistência
das
fraturas;
preenchimento e abertura das fraturas; etc.
Em suma, para poder analisar a estabilidade
de um talude rochoso em projeto, é necessário
estabelecer um modelo geológico representativo
e confiável, no qual se indiquem as superfícies
potenciais e o mecanismo previsto de ruptura.
Na ausência de feições geológicas adversas,
os taludes podem ser verticais, como na Figura
7 ou mesmo negativos, como na Figura 8.

Figura 7. Talude vertical em arenito cimentado,
com fraturamento horizontal.

Figura 9. Esquema de ruptura circular.

Figura 8.
cimentado.
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Talude

negativo

em

arenito

MODOS DE RUPTURA

De modo geral, com algumas exceções, o
maciço rochoso é considerado um meio
descontínuo, com grande contraste entre a
resistência dos blocos de rocha intacta e das
suas descontinuidades. Com a diminuição da
resistência da rocha intacta, a diminuição desse
contraste fará com que progressivamente
diminua a concentração de tensões nas
descontinuidades e aumente nos blocos de rocha
intacta. As duas situações extremas são a
ruptura por fraturas, ou ruptura pela rocha
intacta débil, à semelhança de ruptura em solos
homogêneos.
As formas clássicas e tradicionais de ruptura,
considerando situações correntes, foram
sintetizadas por Hoek e Bray (1981) e tratadas
por Ortigão (2004), e são descritas a seguir.
Ruptura por rocha intacta: Como dito,
ocorre quando a matriz rochosa tem baixa
resistência, sem descontinuidades adversamente
orientadas. A superfície de ruptura é do tipo
circular, sua forma sendo progressivamente
mais rasa e superficial com o aumento da
resistência da matriz (Fig. 9).
Ruptura por descontinuidade condicionante:
Ocorre em talude de rocha com resistência
consideravelmente maior que a das fraturas,
podendo haver as seguintes situações:

Situação Bidimensional: ocorre quando uma
secção transversal qualquer é representativa do
talude para análise, caso de fratura de direção
paralela à do talude (ou quase), mergulhando
para o pé do talude;
Situação Tridimensional: quando uma seção
transversal qualquer não é representativa,
exigindo métodos especiais de análise.
Em todos os casos a ruptura pode ocorrer por
planos simples, formando cunhas sem ou com
fenda de tração (como, respectivamente, nos
casos A e B da Fig. 10). O mesmo caso ocorre
quando não há uma única fratura, mas um
sistema de fraturas paralelas entre si, podendo a
superfície de ruptura ser escalonada (casos C da
Fig. 10).
A grande influência das descontinuidades pode
ser apreciada na Figura 11 , de um simples corte
de estrada ou na Figura 12, de um talude com
marcante xistosidade, mas também no
catastrófico deslizamento da encosta da represa
de Vaiont, visto na Figura 13.

Figura 10. Casos de ruptura de taludes rochosos
por fraturas condicionantes (apud Giani 1992,
modificado).
Tombamento (“Toppling”): Corresponde ao
tombamento simples de blocos rochosos, ou a
sua flexão, que pode levar à ruptura de camadas
de rocha (Fig. 14). O tombamento pode ser

chave”) ou ainda por ação dinâmica (vibrações
induzidas ou sismos).

Figura 14. Tombamento de camadas de rocha
com flexão (apud Ortigão e Kanji 2004)

Figura 11. Deslizamento de blocos causada por
descontinuidades mergulhando para o corte
(apud Kanji 2004).

Casos compostos ou complexos: Podem
existir situações complexas, em que duas ou
mais formas de ruptura podem ocorrer
combinadamente como, por exemplo, rupturas
em rocha branda em que tanto a rocha intacta
como as descontinuidades foram interessadas na
ruptura. Mesmo em caso bidimensional podem
ocorrer casos em que a ruptura seja
parcialmente condicionada por descontinuidade
não aflorante e por rocha intacta ou por maciço
fraturado, conforme esquemas da Figura 15.

Figura 12. Instabilidade ao longo de planos de
xistosidade (apud Ortigão 2004)

Figura 15. Esquema de casos compostos de
ruptura de talude.

Figura 13. Cicatriz do escorregamento, vista da
barragem de Vaiont, notando-se as superfícies
planares condicionadas pela estratificação das
camadas (cortesia E. Blight).
provocado por empuxo horizontal de água em
fraturas verticais atuantes no bloco de rocha, ou
por descalçamento do mesmo (erosão, alteração
diferencial da rocha da base, remoção de “bloco

Outros casos também podem ocorrer, como
mencionado a seguir.
Ruptura circular: Em maciço fortemente
fraturado, em função da atitude das fraturas, os
blocos rochosos podem mover-se uns com
relação aos outros, provocando deformações do
talude, que podem levá-lo à ruptura. Em maciço
de rocha muito branda ou alterada, como o caso
de alguns folhelhos e filitos, a ruptura pode
ocorrer pela rocha intacta, independentemente
dos planos de descontinuidade ou estratificação
da rocha.

Desprendimento de blocos: Em áreas muito
acidentadas, principalmente nos países alpinos,
é comum o desprendimento de blocos isolados
de rocha, que rolam ou que sofrem queda livre e
que saltam após cada impacto no terreno. Para
esse último caso, há programas computacionais
que simulam o caminho percorrido pelo bloco,
para sua previsão e proteção de estradas e
edificações, assim como há diversos métodos de
proteção, como cercas metálicas flexíveis,
túneis falsos, etc. Para o caso de blocos
instáveis, com potencial para rolar, é usual ou
desmontá-los com fogo controlado ou
estabilizá-los por chumbadores, tirantes ou
apoios estruturais. Nesse sentido, são clássicos
os exemplos de tratamento feitos pela Georio na
cidade do Rio de Janeiro, dos quais um dos
exemplos mais impressionantes é ilustrado na
Figura 16.
Desmoronamento: Há casos em que um
talude de rocha fraturada, conforme a forma e
disposição dos blocos rochosos sofre ruptura,
não por uma superfície específica, mas os
blocos “desmoronam” (Fig. 17). As causas
podem ser retirada se suporte por remoção de
“bloco chave”, excessiva pressão hidrostática
nas fraturas ou ação de forças dinâmicas.

Figura 16. Estabilização do Morro Cantagalo
por colunas de concreto ancoradas, de até 25m
de altura (apud Ortigão e Kanji 2004)
Debris
Flows:
Na
ocorrência
de
deslizamento de grandes massas de solo por

efeito de chuvas, o maciço rochoso subjacente
pode também sofrer desmoronamento
concomitantemente, contribuindo com blocos
rochosos para a massa de solo, rocha e água,
gerando uma corrida de detritos.

Figura
17.
Talude
rompido
por
desmoronamento dos blocos (apud Ortigão e
Kanji 2004).

4
INVESTIGAÇÕES
ROCHOSO.

DO

MACIÇO

No caso de maciço rochoso, as investigações
para a avaliação da sua estabilidade são
fundamentais em todo o processo e devem
poder reconhecer e identificar os fatores
geológicos acima mencionados.
Mapeamento de Superfície: É importante
para reconhecer tipos e estrutura da rocha,
avaliar
sua
resistência,
alteração
e,
principalmente,
a compartimentação do
maciço. As medidas de fraturas permitem
determinar as famílias de fraturas e suas
direções
preferenciais,
após
tratamento
estatístico. Os diagramas resultantes são os
estereogramas, com a representação na projeção
no plano equatorial das fraturas que intersectam
a superfície de uma semi-esfera inferior. Com
tal diagrama (Fig. 18) é possível analisar a
inter-relação entre os sistemas de fraturas e o
plano do talude, para verificar a possibilidade
cinemática de instabilidade.
Prospecção Geofísica: É de interesse, em
muitos casos, para determinar profundidades de
alteração, heterogeneidades de constituição ou
de graus de fraturamento, etc. O método de
sísmica de refração determina zonas de
diferentes velocidades de propagação de

vibrações, as quais são correlacionáveis à
densidade do meio e à qualidade da rocha.

Figura
18.
Estereograma
identificando
principais famílias de fraturas, produzido pelo
programa DIPS.
É muito empregado, porém tem a
desvantagem de ser cego a camadas de mais
baixa velocidade sob outras de mais alta
velocidade, portanto escondendo camadas
críticas de mais baixa resistência. O método de
eletrorresistividade baseia-se na determinação
das resistividades do meio (inverso da
conditividade elétrica), que também é uma
função da qualidade da rocha. Permite
reconhecer camada de mais baixa resistividade
(pior) sob camada de maior resistividade. Pode
ser feito em forma de “sondagem vertical” (ao
longo de uma linha vertical) ou por
“caminhamento
elétrico”,
determinando
resistividades a determinada profundidade
constante.
Atualmente
há
programas
computacionais de integração dos dados que
permitem obter uma “tomografia elétrica” do
subsolo. A prospecção geofísica auxilia
grandemente para o zoneamento do maciço e na
identificação de anomalias, as quais são então
investigadas por outros métodos. O método
sísmico permite a realização de prospecção
“cross hole”, investigando o maciço entre furos
de sondagem. Na indústria do petróleo e em
mineração existem métodos de levantamento
geofísico de furos de sondagem (“well
logging”). Apesar de seu grande potencial de
investigação, não vêm sendo utilizados em
obras civis.
Sondagem rotativa: Trata-se do método
convencional de investigar o maciço através de
sondagens com recuperação de testemunhos de
rocha e determinação do nível freático. É
necessário reconhecer algumas de suas
deficiências, como a perda de testemunhos em

rocha alterada ou muito fraturada, de fraturas
preenchidas de solo, além de não permitir a
orientação dos testemunhos. Neste último caso,
fraturas adversamente orientadas podem causar
a instabilidade do maciço.
Orientação
de
testemunhos:
Há
procedimentos
para
orientação
dos
testemunhos, sendo que alguns métodos apenas
orientam a primeira peça e outros permitem a
orientação de todo o trecho perfurado. Destes
últimos métodos, destaca-se o “obturador de
impressão” (construído pelo IPT-SP), pelo qual
se obtêm a impressão das paredes do furo,
permitindo identificar fraturas e sua atitude
espacial. O televisionamento das paredes do
furo de sondagem é também realizado,
fornecendo os mesmos resultados, de modo
ótico, sendo correntemente utilizado em
diversos países, mas no Brasil, temos
conhecimento de que é disponível em apenas
uma empresa
(Alphageos). Outro método
convencional consiste da “sondagem de
recuperação
integral”
(inicialmente
desenvolvida pelo LNEC, mas utilizada por
diversas companhias no Brasil) Consiste na
cimentação de barra metálica em furo de menor
diâmetro, em seguida recuperada por perfuração
de maior diâmetro (sobrefuração), na qual o
testemunho é extraído “armado”, conservando
as fraturas (mesmo que o preenchimento tenha
sido erodido) e suas atitudes espaciais.
Instrumentação: Em casos especiais,
instalam-se piezômetros (simples ou múltiplos)
em furos de sondagem, para determinar níveis
piezométricos em diferentes partes do maciço,
como em determinadas fraturas. Para a
determinação de movimentação de um talude
existente, a instrumentação usual consiste do
controle topográfico de marcos superficiais,
instalação de inclinômetros em furos verticais,
extensômetros múltiplos em furos horizontais
ou inclinados e medida de abertura de fendas.
Amostragem e Ensaios em Descontinuidades: Em casos especiais, determinadas
descontinuidades cuja atitude e características
de resistência sejam consideradas críticas, são
amostradas e ensaiadas. Quando as amostras
podem ser consideradas representativas da
descontinuidade, as mesmas são ensaiadas em
laboratório por ensaios de cisalhamento direto,
em que a descontinuidade é disposta no plano

de ruptura das caixas. Quando não, podem ser
realizados ensaios “in situ”, apesar de seu custo
consideravelmente maior.
Estas são as investigações normalmente
realizadas, embora métodos adicionais possam
ser também utilizados, como galerias de
inspeção, etc.
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AVALIAÇÃO DA ESTABILIDADE DO
TALUDE.
As investigações acima descritas, com a devida
interpretação, permitem elaborar um modelo
geomecânico, em que são identificados os
planos potenciais de ruptura em função da
estrutura geológica e das respectivas
resistências, e as possibilidades cinemáticas dos
deslocamentos. O modelo será tanto mais
representativo quanto mais simples for a
estrutura geológica e mais completas forem as
investigações.
Os métodos de avaliação da estabilidade de
taludes em rocha consistem de análise por
equilíbrio limite, análise probabilística, e
análises computacionais por métodos de
elementos finitos ou elementos discretos. Os
modelos físicos são empregados principalmente
para fins de pesquisa.
5.1 Análises por Equilíbrio Limite.

Entretanto, usualmente os taludes possuem
nível d’água, e podem ter ou não fenda de
tração na parte superior. Para esses casos, a
análise deve considerar as pressões hidrostáticas
nas fraturas. O equilíbrio da cunha instável foi
definido por Hoek e Bray (1981), com a
possibilidade de inclusão de força de
atirantamento e de aceleração devida a
vibrações. Para o caso sem fenda de tração, as
forças atuantes são definidas na Figura 19.

Figura 19. Cunha de rocha, sem fenda de tração.
O Fator de Segurança para esse caso pode ser
obtido pela Equação 1.
FS 

5.1.1 Plano paralelo ao talude.
O caso típico é o de um plano com direção
paralela à superfície do talude, mergulhando
para o corte, caso em que a análise pode ser
bidimensional. No caso mais simples de
descontinuidade em que a coesão não existe ou
é desprezível, o equilíbrio limite ao longo do
plano de ruptura, em talude seco, mostra que o
Fator de Segurança corresponde à relação entre
o ângulo de atrito e o mergulho do plano (tan φ/
tan α).

W (sin p   cos p )  T sin 

2
onde: W   H (cot p  cot f )

(1)
(2)

2

A

As análises por equilíbrio limite em maciços
rochosos são realizadas basicamente segundo
superfícies planares de ruptura, ao longo de
descontinuidades ou de camadas mais fracas e
tenham sido reconhecidas.

c A  (W (cos p   sen p )  U  T cos ) tan 

H
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W

U

 H2
2

(3)
(cot p  cot f )

 w H w2
4 sin  p

(4)
(5)

No caso de existência de fenda de tração, as
forças atuantes constam da Figura 20.

Figura 21. Esquema de cunha de rocha formada
por fraturas oblíquas ao talude.

Figura 20. Cunha de rocha com fenda de tração.
O Fator de Segurança para esse caso pode
ser obtido pela Equação 6.
FS 

c A  (W (cos p   sen p )  U  V senp  T cos ) tan 
W (senp   cos p )  V cos p  T sen

Como nenhuma das seções transversais será
representativa, o caso exige análise tridimensional. A primeira análise publicada é a
de Paulding (1970), onde é demonstrada a
estática das tensões normais e tangenciais a
cada plano, porém não considera a coesão e
ambos os planos têm o mesmo ângulo de atrito.
Jaeger (1971) modificou o método de Pauling,

Eq. (6)
onde:
z  H  b tan s  (b  H cot  f ) tan p

(7)

A  ( H cot  f  b) sec p

(8)

W  0.5  ( H 2 cot  f X  bHX  bz)

(9)

Hoek e Bray (1981) sugerem o diagrama
triangular de pressões hidrostáticas na fratura
basal quando não há fenda superior de traçào,
pois, como a fratura tem drenagem no seu pé, a
pressão não aumenta continuamente, mas
diminui a partir da sua metade inferior.
Há programas computacionais que permitem
a análise de taludes com essa geometria, tais
como PCSTABL, ESTÁVEL, WINSTABL e
SLOPE.
5.1.2 Planos oblíquos formando cunha de rocha.
Há casos em que o talude é cortado por duas
fraturas oblíquas à superfície do talude, sendo
que a intersecção das fraturas aflora na
superfície do talude ou irá aflorar com o
progresso da escavação (ver Fig. 21). A
“cunha” de rocha formada (na verdade um
tetraedro) pode ser instável, como mostra o
exemplo da Figura 22.

Figura 22. Exemplo de ruptura em cunha
tridimensional (apud Ortigão 2004)
para permitir que cada plano tenha seu ângulo
de atrito e coesão. Entretanto, Hoek e Bray
(1981) desenvolveram ábacos de projeto de
utilização muito prática, para determinar o fator
de segurança de cunhas de rocha formadas por
planos com diferentes ângulos de atrito, de fácil
utilização para análise expedita.
Atualmente,
existem
programas
computacionais que permitem analisar a
estabilidade de cunhas de rocha, sendo que os
principais são os seguintes: EzSlide (Lajtai,
Univ. Manitoba), SWEDGE (Rocscience),

WEDGE (Kroeger, Souther Illinois Univ.) e
STABLOCK (R. Abrahão, ABGE).
As análises por elementos finitos podem ser
úteis para avaliar a distribuição de tensões e
deformações no maciço mas, ainda que sejam
em regime elasto-plástico, consideram o meio
como contínuo, mesmo que seja dividido em
diferentes camadas ou zonas conforme o
modelo geológico. Igualmente como o
programa FLAC, seriam utilizáveis em casos de
maciços
extremamente
fraturados
e
relativamente homogêneos, em que as
deformações podem ocorrer pela movimentação
relativa entre blocos rochosos individuais. Uma
modalidade de análise por elementos finitos que
pode ser utilizada é a que inclui elemento de
junta (Goodman 1976), o qual requer a
definição da coesão, ângulo de atrito e das
rigidezes normal e tangencial. Este tipo de
análise foi pela primeira vez empregado no
Brasil para análise da estabilidade das estruturas
de concreto da barragem de Agua Vermelha ao
longo de extensa fratura nas suas fundações
(Infanti et al 1980). O programa UDEC permite
a análise de maciço constituído de blocos
rígidos limitados por fraturas.

Figura 23. Camadas de biotita xisto (BX)
intercaladas no gnaisse (Gn).

6 HISTÓRICO DE CASOS SELECIONADOS.
6.1 Parede direita do vertedor da UHE Itapebi.
O local da UHE Itapebi é dominado por biotita
gnaisse, incluindo camadas de biotita xisto, das
quais alguns exemplos são apresentados nas
Figuras 23 e 24.
Durante sua construção, a parede direita do
vertedor exibiu camadas de biotita-xisto, com
mergulhos para a escavação. Uma das camadas,
denominada camada G, causou preocupação
com relação à estabilidade de grandes blocos de
rocha.
Foram
realizados
ensaios
de
cisalhamento direto em amostras do biotitaxisto em diferentes formas de apresentação e
graus de alteração, revelando que a menor
resistência de pico também era da ordem de 17º,
confirmando o ângulo calculado para o
deslizamento de um bloco rochoso apoiado em
camada de biotita xisto com este mesmo ângulo
de mergulho.

Figura 24. Camada de biotita xisto em ganisse.
Como medida preventiva, uma camada
superior à camada G foi totalmente removida.
Foram também executados tratamentos por
diversas linhas de furos verticais e inclinados
circundando a escavação, com chumbadores
constituídos de 3 barras de 1” em um mesmo
furo, prevendo sua ruptura em direção ao corte,
bem como a superfície do talude foi recuada em
8m, incluindo-se um muro de gravidade. A
parede foi revestida com concreto projetado.
Foram medidos deslocamentos da rocha a
jusante da escavação por 4 pinos instalados na
rocha, tendo-se verificado movimentação da
ordem de 3cm com posterior estabilização.
Entretanto, cerca de 3 meses depois, novos
movimentos com até 4cm foram registrados,
incrementando-se na semana seguinte, quando

ocorreu um deslizamento de todo o maciço
rochoso da parede direita, pela camada G de
biotita xisto (Brito e Kanji 2001).
Inesperadamente, a direção principal do
deslizamento ocorreu para jusante, embora a
parede direita tenha também desmoronado em
parte para a escavação do vertedor. A Figura 25
ilustra
uma
fase
intermediária
do
desmoronamento da parede direita, com ruptura
do concreto projetado e o afloramento da
camada G e a Figura 26 mostra o final do
desmoronamento. O volume envolvido no
deslizamento foi de cerca de 180.000 m3
A análise posterior dos movimentos dos
pinos superficiais de medida indicaram que o
movimento observado era oblíquo, mas rimordialmente para jusante (Fig. 28).

Figura 26. Final da ruptura do maciço da parede
direita do vertedor.

Figura 27. Dobra da camada de biotita xisto
exibida após sua remoção. À extrema direita se
vê o rápido do vertedor.

Figura 25. Local da estrutura do vertedor.
Ruptura em curso da parede direita, causando
queda de placas de concreto projetado e
exibindo a camada de biotita xisto.
Após a remoção do maciço escorregado e
totalmente fraturado e limpeza da superfície de
escorregamento, verificou-se que a camada
apresentava-se na forma de uma dobra
anticlinal, cujo eixo mergulhava para jusante,
como se exibe na Figura 27.

Figura 28. Direções reconstituídas
deslocamentos dos pinos superficiais.

dos

Retroanálises de estabilidade indicaram que
o ângulo de atrito seria da ordem de 12º. Novos
ensaios no biotita xisto indicaram que o ângulo
de atrito residual também era dessa mesma
ordem, indicando que movimentos tectônicos
pretéritos causaram cisalhamento ao longo dos
planos de biotita xisto, reduzindo sua resistência
à residual. O projeto da obra teve de sofrer
ajustes consideráveis para a nova situação
resultante.

6.2 Talude da Tubulação Forçada da UHE Gera
(Peru).
A região da Hidrelétrica de Gera, situada na
zona da cidade de Moyobamba, Peru, foi
afetada for sismo de intensidade 7,5MM em
1990, na fase de início de operação. A
hidrelétrica consiste de barragem de captação,
canal de adução, conduto forçado com 150m de
desnível e casa de força. A partir dessa época, a
tubulação forçada começou a apresentar
movimentação e levantamento na sua metade
inferior, a partir da quebra de declividade, com
perda de apoio e clara flambagem da tubulação
(Fig. 29). Notaram-se trincas de tração na parte
superior e de compressão na inferior.

inclinômetro próximo à base da encosta. Na
sondagem intermediária, de 40m o inclinômetro
revelou-se curto. Em função disso, outras 5
sondagens foram realizadas com maior
profundidade, para cobrir a área do
escorregamento, nas quais foram instalados
inclinômetros e piezômetros pneumáticos. Um
exemplo dos deslocamentos medidos na
superfície de ruptura é apresentado na Figura
30.

Figura 30. Deslocamentos da superfície de
ruptura a 32m de profundidade medidos por
inclinômetro.
Figura 29. Exemplo de um dos apoios da
tubulação forçada deslocada e levantada.
As sondagens feitas para o projeto indicavam
que todo o maciço era de colúvio, com
recuperação de apenas pequenos fragmentos de
rocha. Entretanto, as inspeções de campo
mostravam
afloramentos
de
rocha,
contradizendo aquela interpretação. Constatouse que as sondagens anteriores foram realizadas
por empresa não especializada em geotecnía, e
eram de má qualidade. Quatro novas sondagens
geotécnicas de até 40m, executadas ao longo da
tubulação, indicaram que o maciço era
constituído de camadas alternantes de arenitos,
siltitos e folhelhos, de resistências entre 5 e 20
MPa, com mergulhos da ordem de 35º para o
interior do maciço, o que seria favorável à
estabilidade. A cobertura coluvionar se
restringia a poucos metros de espessura. Nas
sondagens foram instalados inclinômetros com
fundo aberto, para medida dos níveis de água.
Desenvolveu-se um programa para cálculo
da direção dos deslocamentos (Perez e Kanji
1997), indicando que os mesmos se davam em
direção oblíqua à tubulação, exceto pelo

Com a interpretação das sondagens foi
possível identificar um plano de falha com
espesso preenchimento argiloso e fragmentos de
rocha, com mergulho para o pé do talude,
representando a principal superfície de ruptura.
(Fig 31).
Foi também possível traçar as curvas de
nível da superfície total de ruptura, como
representado na Figura 32, onde constam as
localizações dos inclinômetros e os vetores dos
deslocamentos observados. A direção dos
movimentos foi explicada pela presença de
riacho lateral, embora a encosta da tubulação
fosse mais inclinada.

Figura 31. Testemunho de sondagem com
fratura com preenchimento argiloso.

Nesse sentido, analisou-se a cinemática do
movimento, tendo-se concluído que o maciço
instável poderia ser compartimentado em 3
setores diversos, representados na Figura 34.

Figura 34. Zoneamento do maciço para análise.

Figura 32. Curvas de nível da superfície de
ruptura da encosta da tubulaçào.
Observou-se que o maciço era cortado por
dois sistemas principais de fraturas, os quais
isolaram uma cunha rochosa de grandes
dimensões, que foi mobilizada pela falha
inclinada para o pé do talude (Fig 33). A
intersecção entre as duas fraturas não é uma
aresta reta, mas curva, por se tratar de rocha
muito branda. A base da ruptura mostra
superfície curva, semelhante a ruptura em solo,
pelo mesmo motivo. Dessa forma, trata-se de
uma ruptura de características intermediárias
entre maciços de solo e de rocha dura. A seção
geológica longitudinal ao longo do escorregamento mostrou que o mesmo atingia cerca
de 45m de profundidade. A contenção requerida
na direção do movimento seria extremamente
cara pela alta força de atirantamento necessária.

Figura 33. Planos de fraturamento
condicionando a formação de cunha rochosa.

Foi possível concluir que: (a) a faixa central
(A) deveria ser contida por muros atirantados
com tirantes de 7 tf cada um, na encosta do
riacho, contando-se com o atrito lateral da faixa
superior; (b) a faixa superior (B), pela forma da
superfície de ruptura se apoiaria sobre a faixa
central, não requerendo contenção, desde que a
faixa central fosse estável; e (c) a contenção por
muros atirantados da encosta inferior da
tubulação (C) poderia ser dimensionada para
receber apenas o empuxo do maciço limitado
pela faixa central. Dessa forma foram projetadas
e construídas 3 cortinas atirantadas, cujas
posições são indicadas na mesma Figura 34.
Com isto, diminuiu-se grandemente o custo das
contenções da encosta. Os tirantes tiveram
comprimentos livres de 40 a 65m, para
ancoragem em rocha competente e não alterada.
A posição das cortinas é representada na seção
geológica longitudinal da Figura 35. Devido à
alta instabilidade do colúvio, os cortes no
terreno foram minimizados e a cortina foi feita
em dois patamares distintos.
A vista geral da obra após concluída é vista
na Figura 36.
Além da contenção pelas cortinas
atirantadas, foi executada extensa drenagem
superficial.
Para a drenagem interna, projetou-se uma
galeria de 150m de extensão, de 5 a 10m abaixo
da superfície de ruptura. Sua execução foi
impedida devido a atividades terroristas na
época, pela necessidade de escavação a fogo. A
instabilidade do terreno frustrou as várias
tentativas de executar DHPs.

Figura 37. Galeria de drenagem, vendo-se os
drenos radiais a cada 30º de inclinação em uma
das seções.
Figura 35. Seção longitudinal na direção dos
deslocamentos, indicando a geologia e a
posição das cortinas atirantadas.

Os deslocamentos e os níveis piezométricos
durante a instalação e protensão dos tirantes e
execução
dos
drenos
radiais
foram
acompanhados, mostrando sua progressiva
diminuição até a estabilização da encosta.

6.3 Talude da ombreira esquerda da Barragem
Camará.

Figura 36. Vista geral da encosta instável e das
obras superficiais de contenção.
Somente com o apoio posterior do exército para
a guarda dos explosivos foi possível a
construção da galeria. Executaram-se drenos
radiais na galeria em seções espaçadas de 6m,
cuja vista é apresentada na Figura 37. Ao cruzar
a superfície de ruptura, os drenos apresentaram
altas vazões por períodos de horas a vários dias.

A barragem de Camará foi implantada em
gnaisses na divisa dos municípios de Alagoa
Nova e Areia, na Paraíba, para abastecimento de
água, com término de construção em fins de
2002. Pela ausência de chuvas o reservatório
permaneceu praticamente vazio até janeiro de
2004, quando iniciou o seu enchimento com as
chuvas. Em 17 de junho de 2004, o reservatório
encontrava-se com cerca de três quartos da sua
altura máxima, quando ocorreu a ruptura da
ombreira esquerda, causando a ruptura de parte
da barragem naquela ombreira, como visto na
clássica e notória foto da Figura 38, obtida
horas após a ruptura.
A inspeção realizada evidenciou que toda a
rocha a jusante da barragem, numa distância de
aproximadamente 20m se apresentava em
extensa laje contínua de rocha (Fig. 39).
O talude remanescente exibiu camada de
cerca de 0,3m de espessura (Fig. 40) de solo
arenoso fino altamente micáceo, constatando-se
que a laje rochosa superior deslizou causando a
ruptura.

Figura 40. Preenchimento de solo em fratura
entre duas lajes de rocha.

Figura 38. Ruptura da fundação na ombreira
esquerda da barragem Camará.
Ensaios de cisalhamento direto saturado em
amostras deformadas do solo de preenchimento
indicaram resistências de pico da ordem de 34º,
sabendo-se que pela condição deformada, essa
resistência representa um limite inferior. O
ângulo de atrito residual obtido foi de 21º.
Das observações feitas, concluiu-se que tanto
a laje inferior como a superior eram
praticamente
desprovidas
de
fraturas
transversais que pudessem facilitar a drenagem.
Realizou-se uma análise de estabilidade da
laje superior de rocha, apoiada sobre a fratura
preenchida de solo, considerando as pressões
hidrostáticas da água da represa, em regime
transiente, com drenagem ao pé da extremidade
da laje (Fig. 41)

Figura 41. Forças atuantes na laje superior e NA
na fratura preenchida.
Verificou-se que a laje de rocha sem as pressões
hidrostáticas seria estável, com FS ligeiramente
superior a 1, mas que com as subpressões
atuantes, o FS calculado seria da ordem de 0,9,
explicando a ruptura ocorrida. A ruptura da
barragem, como conseqüência não é aqui
comentada por escapar ao contexto.
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