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Resumo 

Queda de blocos são movimentos de massa complexos, de alto poder destrutivo, cujo 

comportamento é extremamente difícil de ser previsto. Quando são de grandes magnitudes e/ou 

quando ocorrem em áreas ocupadas ganham contexto de desastres naturais, ocasionando danos 

crescentes no Brasil. Os mecanismos geradores do processo de queda de blocos podem ser de 

diferentes naturezas, cuja trajetória pode ser influenciada por parâmetros intrínsecos aos blocos 

e à encosta. Este estudo teve como objetivo avaliar o papel e o peso de determinados fatores 

envolvidos na mecânica do movimento de queda de blocos, assim como as suas influências nas 

trajetórias dos blocos a partir da simulação a três dimensões, usando o programa “RockyFor3D” 

nas encostas da Serra do Itacolomi, no setor sul da área urbana de Mariana. Verificou-se o 

comportamento das trajetórias e alcance dos blocos em relação às propriedades do bloco e da 

superfície topográfica, avaliando a forma, tamanho e volume dos blocos, a rugosidade da 

superfície e o tipo de solo. Além disso, buscou-se apresentar uma metodologia de trabalho para 

análises realistas de trajetórias dos blocos, investigando o seu padrão e suas características, 

assim como a avaliação do Conjunto Cabanas, adotada como área-laboratório, provavelmente 

a ser afetada por futuras quedas de blocos. Foi realizado um mapeamento topográfico por meio 

de técnicas de aerofotogrametria com drone e foram identificadas e diferenciadas as unidades 

geológico-geotécnicas, assim como os pontos de desprendimento de blocos no talude. 

Posteriormente, foram elaborados os mapas de entrada para o RockyFor3D para a realização 

das simulações de queda de blocos na área do Conjunto Cabanas. A partir dos resultados obtidos 

foi possível concluir que a trajetória de queda de blocos é controlada principalmente pela 

rugosidade e pelo tipo de solo da superfície de impacto. 

 

 

 

Palavras-chave: Queda de blocos, Simulação, RockyFor3D, Serra do Itacolomi. 
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Abstract 

The falling of blocks are highly destructive complex mass movements whose behavior is 

extremely difficult to predict.  When they are of great magnitudes and/or when they occur in 

occupied areas they gain the context of natural disasters, causing growing damage in Brazil.  

The mechanisms generating the process of falling blocks can be of different natures, where the 

trajectory can be influenced by intrinsic parameters to the blocks and the slope. The objective 

of this study was to evaluate the role and weight of certain factors involved in the movement 

mechanics of falling blocks, as well as their influence on the trajectories of the blocks from a 

three-dimensional simulation, using the program "RockyFor3D" on the Itacolomi Mountain 

slopes, in the southern sector of the urban area of Mariana.  The behavior of the trajectories and 

the reach of the blocks in relation to the block properties and the topographic surface has been 

verified, thus evaluating the shape, size and volume of the blocks, surface roughness and soil 

type. Furthermore, we sought to present a working methodology for realistic analysis of the 

trajectories of the blocks, investigating their pattern and characteristics, just as the evaluation 

of the Cabanas Set, adopted as a laboratory area, is likely to be affected by future block falls.   

A topographic mapping was performed using drone aerial photogrammetry techniques and the 

geological-geotechnical units were identified and differentiated, as well as the detachment 

points of blocks on the slope. Subsequently, the input maps for the RockyFor3D were 

elaborated to perform the block drop simulations in the Cabanas Set area. From the results 

obtained it was possible to conclude that the trajectory of the falling of blocks is controlled 

mainly by the roughness and the soil type of the impact surface. 

 

 

 

Key words: Fall of blocks, Simulation, RockyFor3D, Itacolomi Mountain 
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CAPÍTULO 1  

INTRODUÇÃO 

1.1 CONSIDERAÇÕES GERAIS 

Os movimentos de massa são processos geomorfológicos modeladores da superfície 

terrestre, constituídos pelo deslocamento de solo, rocha ou material detrítico pela força da 

gravidade, desencadeados por uma série de condicionantes (geológicos, geomorfológicos, 

pedológicos, climáticos) que se apresentam intrínsecos e correlacionados, de ordem natural, 

podendo ser induzidos ou potencializados pela ação antrópica (Bigarella et al., 2003; Pinto et 

al., 2013). 

Desse modo, estudos relativos ao reconhecimento das causas dos movimentos de massa 

que têm o intuito de conhecer melhor o problema e com a perspectiva de conseguir atuar 

preventivamente são de extrema relevância à sociedade. No caso de queda de blocos, o estudo 

se torna ainda mais necessário, uma vez que trata-se de um processo complexo, de alto poder 

destrutivo, cujo comportamento é extremamente difícil de ser previsto no espaço e no tempo. 

Queda de blocos é o termo utilizado para descrever o movimento rápido de blocos de 

rocha ao longo de uma encosta, principalmente através do ar, por queda livre, saltando, rolando 

ou deslizando (Bozzolo e Pamini, 1986; Varnes, 1978).  

À primeira vista, aparenta ser um processo simples de modelar. Conhecendo o ponto de 

desprendimento dos blocos de rocha, a topografia da encosta, a energia perdida em cada 

impacto ou quando o bloco está rolando, deve ser possível predizer a localização e a velocidade 

do bloco em qualquer ponto da trajetória. Porém, a realidade é diferente, alguns dos parâmetros 

físicos envolvidos na mecânica do movimento são ainda mal conhecidos ou são difíceis de serem 

determinados com exatidão (Guzzetti et al., 2002). 

Vários programas de computador têm sido desenvolvidos e testados para modelar o 

comportamento desse processo. Esses programas possuem estratégias ou abordagens diferentes 

(massa concentrada, corpo rígido, híbrido, modelagem cinemática) para modelar queda de 

blocos em duas ou três dimensões. A maioria dos programas requer informações detalhadas 

sobre a superfície topográfica, a propriedade dos materiais (solo, rocha), o coeficiente de atrito 

dinâmico durante o rolamento dos blocos ao longo da encosta e os coeficientes de restituição 
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de energia normal e tangencial nos pontos de impacto para calcular a perda de velocidade 

quando o bloco atinge a superfície do terreno. 

Propõe-se, nesta dissertação, investigar o movimento de queda de blocos, a partir da 

simulação a três dimensões, nas encostas da Serra do Itacolomi, no setor sul da área urbana de 

Mariana. 

1.2 OBJETIVOS 

O objetivo principal desse estudo foi investigar aspectos associados ao processo de 

queda de blocos, a partir da análise de simulações a três dimensões, usando o programa 

“RockyFor3D” nas encostas da Serra do Itacolomi. Foi avaliado o papel de determinados 

fatores envolvidos na mecânica do movimento de queda de blocos e as influências em suas 

trajetórias. Buscou-se entender a importância do tamanho, da forma e do volume dos blocos, 

da rugosidade da superfície e do tipo de solo para o controle das trajetórias e alcance dos blocos 

(zona de atingimento). 

A partir deste estudo, pretende-se entender e diminuir os graus de incertezas envolvidos 

no processo de queda de blocos e verificar se através de simulações desse tipo de movimento 

de massa torna-se possível a predição da trajetória e alcance dos blocos nos casos reais. 

Além desses objetivos principais, o estudo permitirá avaliar a área do Conjunto 

Cabanas, composto por cinco bairros da cidade de Mariana, definido como área com alta 

probabilidade a ser afetada por processos de queda de blocos, além de apresentar uma 

metodologia de trabalho para análises realistas de trajetórias e alcances dos blocos envolvidos 

nesse tipo de problema.  

1.3 IMPORTÂNCIA DO ESTUDO 

Os movimentos de massa caracterizam-se por serem processos naturais de evolução das 

encostas e, portanto, da paisagem como um todo. Quando são de grandes magnitudes e/ou 

quando ocorrem em áreas ocupadas ganham contexto de desastres naturais. No caso do 

movimento de queda de blocos, o seu alto poder destrutivo, a baixa capacidade de predição do 

desencadeamento do processo, as incertezas associadas à mecânica do movimento, e ainda, a 

escassez na literatura de simulações deste tipo de problema justificam o estudo do tema. 

Dentre os movimentos de massa, a queda de blocos é o que se tem menor conhecimento 

no meio acadêmico. A grande maioria dos estudos científicos relacionados ao tema é realizada 
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nos países europeus e asiáticos, principalmente quando são empregadas simulações 

computacionais para a previsão de trajetórias e alcances. Além dessas justificativas, pode-se 

mencionar o fato de que eventos relacionados à queda de blocos vêm ocasionando danos crescentes 

no Brasil. 

1.4 ESTRUTURAÇÃO DO TRABALHO 

Esta dissertação é constituída por sete capítulos, além de anexos e apêndices. 

O capítulo 2 trata da revisão bibliográfica acerca do tema queda de blocos em encostas, 

onde são abordados alguns conceitos básicos do processo, suas características, classificações e 

causas. Também são descritos alguns estudos de simulação de queda de blocos. 

No capítulo 3 há uma descrição da cidade de Mariana e da área de estudo. 

O programa Rockyfor3D usado para a simulação tridimensional das trajetórias de queda 

de bloco é descrito no capítulo 4. 

O capítulo 5 contém a metodologia usada nesta dissertação. São informações detalhadas 

sobre os procedimentos adotados para atingir os objetivos centrais e secundários. 

No capítulo 6 são apresentados e discutidos os principais resultados encontrados ao 

longo do trabalho. 

No capítulo 7 encontram-se as principais conclusões do estudo. Adicionalmente, são 

apresentadas algumas sugestões para desenvolvimento de pesquisas futuras. 
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CAPÍTULO 2 

REVISÃO BIBLIOGRÁFICA – BASES CONCEITUAIS 

2  

2.1 ASPECTOS GERAIS DO PROCESSO DE QUEDA DE BLOCOS 

Segundo Varnes (1978), o processo de queda de blocos ocorre quando um fragmento de 

rocha desprende de uma parede rochosa por deslizamento, tombamento ou queda livre, e 

prossegue encosta abaixo saltando ou voando ao longo de trajetórias balísticas ou por rolamento 

de tálus ou detritos. Conforme Yilmaz et al. (2008), queda de blocos é o movimento de massa 

descendente natural de um ou mais blocos desconexos do maciço rochoso envolvendo queda 

livre, saltação ou rolamento. É um dos movimentos de massa mais rápidos, cuja velocidade 

pode variar até cerca de 25 ~ 30 m/s (Giani, 1992). 

A previsão do processo de queda de blocos é uma tarefa difícil. As encostas que estão 

em risco de queda de blocos muitas vezes têm geometria variável, a localização e a massa das 

rochas que eventualmente se tornarão os blocos sujeitos a queda são incertas e os materiais que 

compõem a encosta podem variar consideravelmente de uma seção para a outra (Yilmaz et al., 

2008). 

Trata-se de um processo complexo, regido pela gravidade, pelas leis de movimento e 

pelas propriedades dos materiais (Scheck, 2010). Esse processo pode ser dividido em uma série 

de fases, incluindo desprendimento da área fonte, impacto inicial e começo dos saltos, trajetória 

balística, impacto, contato e interação com a superfície topográfica, rebote, rolamento, 

deslizamento e ponto de parada (Figura 2.1) (Wyllie, 2007). 
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Figura 2.1. Fases do processo de queda de bloco. A) Desprendimento. B) Impacto Inicial e começo 

dos saltos. C) Trajetória balística. D) Impacto. E) Contato e interação com a superfície. F) Rebote. G) 

Rolamento. H) Deslizamento. I) Ponto de parada (Wyllie, 2007). 

Após o desprendimento do bloco, a trajetória de queda é a combinação de quatro 

processos principais: deslizando e/ou tombando, queda livre, saltando ou rolando (Broili, 1973). 

Segundo Guzetti et al. (2002), o deslizamento é frequentemente limitado aos estágios iniciais e 

finais da queda de blocos, preferencialmente durante a movimentação de blocos tabulares 

ocorrendo em curtas distâncias. Normalmente ocorre com baixa velocidade e considerável 

perda de energia se comparado aos outros processos, isso devido ao grande atrito na interface 

bloco-superfície e a dissipação da energia cinética no movimento. 

Da mesma maneira que o deslizamento, o tombamento é outro processo típico de blocos 

tabulares, sendo o mais raro de todos. Após o tombamento, geralmente há o deslizamento do 

bloco sobre a superfície do talude (Guzetti et al., 2002). A queda livre, impulsionada pela 

gravidade, ocorre ao longo de trajetórias balísticas em alta velocidade e, durante esse processo, 

a energia potencial é transformada em energia cinética (Guzetti et al., 2002).  

A saltação é a fase mais complexa, incerta e menos compreendida do processo de queda 

de blocos, ocorrendo perda de energia e mudança no sentido de movimento após impacto na 

superfície (Broili, 1973; Bozzolo e Pamini, 1986; Azzoni e de Freitas, 1995; Guzetti et al., 

2002). O rolamento ocorre apenas para blocos esféricos, cilíndricos ou discoides, quando a 
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velocidade da rocha é baixa, em encostas retilíneas ou convexas para cima, com declividades 

médias a baixas e rugosidade superficial limitada, mais frequente em blocos pequenos. Um 

bloco rochoso gera ou perde a velocidade durante o rolamento, dependendo da razão entre a 

declividade do terreno e o ângulo de atrito dinâmico (Hungr e Evans, 1988; Evans e Hungr, 

1993). 

Dorren (2003), por sua vez, introduz o conceito de modos de movimentação quando o 

bloco rochoso inicia seu movimento encosta abaixo após o desprendimento da encosta. Esses 

modos de movimentação dependem fortemente do gradiente de declive médio da encosta 

(Figura 2.2). Ainda de acordo com o autor, os três modos de movimentação mais importantes 

são a queda livre no ar, a saltação na superfície da encosta e o rolamento sobre a sua superfície. 

A queda livre de rochas ocorre em encostas muito íngremes. De acordo com Ritchie (1963), a 

queda livre ocorre se a declividade da encosta abaixo das rochas com potenciais para queda 

excede ~60°. Na queda livre, diferente dos outros modos de movimentação, não há qualquer 

interação com a superfície do talude, ou seja, há apenas um único impacto do bloco onde ele se 

aloja. A saltação ocorre quando o movimento se dá perto ou na própria superfície da encosta, 

quando a sua declividade diminui, predominando em encostas cuja inclinação varia 

aproximadamente de 45º até 60º e a rocha colide sobre a superfície da encosta. Durante os 

primeiros rebotes, os blocos tendem a se quebrar, especialmente rochas menos competentes 

(Bozzolo e Pamini, 1986), porém, independente dela quebrar ou não, 75-86% da energia 

adquirida na queda inicial é perdida no primeiro impacto (Broilli, 1974 apud Evans e Hungr, 

1993). Se a declividade média for inferior a ~45°, um bloco rochoso gradualmente transforma 

seu movimento de saltação para rolamento. Um bloco rolando está quase constantemente em 

contato com a superfície da encosta (Hungr e Evans, 1988). O deslizamento é outro modo de 

movimento sobre a superfície da inclinação, mas isso geralmente ocorre apenas nos estágios 

inicial e final do movimento. Se a declividade da encosta aumentar, uma rocha deslizante 

começará a cair, saltando ou rolando. Se a declividade não mudar durante o deslizamento, a 

rocha geralmente para devido à perda de energia por fricção (Bozzolo e Pamini, 1986). 
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Figura 2.2.  Influência da inclinação da encosta no comportamento do bloco ao longo de sua trajetória 

(Modificado de Ritchie, 1963). 

Na figura 2.3 é possível observar a predominância de certo modo de movimentação do 

bloco rochoso em função de diferentes inclinações do talude. A saltação, por exemplo, poderá 

ser observada nas encostas com inclinação entre 20º e 90º, sendo sua predominância em relação 

aos demais modos de movimentação constatada a partir dos 35° até 65 º de inclinação. A partir 

de 65º, tem-se a predominância da queda livre. 

 

Figura 2.3. Gráfico ilustrando que os principais modos de movimentação de um bloco rochoso em 

queda abrangem amplas faixas de gradientes médios de inclinação (Dorren et al., 2011). 
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De acordo com Ritchie (1963), uma trajetória de queda de blocos é controlada pela 

localização da área fonte, pela forma do bloco, pelas propriedades mecânicas do bloco e da 

encosta, e pela topografia. No campo, esses parâmetros são difíceis de obter, principalmente 

com extrema exatidão. A geometria da superfície topográfica (isto é, inclinação do terreno, 

comprimento, aspereza, concavidades e convexidades), e as propriedades dos materiais (solo 

ou rocha) variam em grande medida em uma encosta. Além disso, a quantidade de energia 

perdida em cada impacto ou quando o bloco está rolando depende de uma variedade de fatores 

incluindo tamanho e forma, o tipo de material, a geometria da superfície topográfica, a 

velocidade e o ângulo de impacto (Broili, 1973; Bozzolo e Pamini, 1986; Azzoni e Freitas, 

1995). 

Para Hoek (2000), o fator mais importante que controla a trajetória de queda é a 

geometria do talude, incluindo a inclinação da superfície. O alcance dos blocos depende 

também da superfície de impacto, pois superfícies mais duras e resistentes ao choque, com 

baixo grau de alteração, absorvem uma quantidade de energia menor do que superfícies mais 

alteradas, com vegetação ou depósito de tálus, por exemplo. Essa absorção de energia é 

expressa pelos “coeficientes de restituição” e é uma característica do material da superfície de 

impacto. Outros fatores tais como o tamanho e forma dos blocos, os coeficientes de atrito das 

superfícies das rochas e se a rocha se quebra ou não em pedaços menores ao impacto são todos 

de menor importância do que a geometria da encosta e os coeficientes de restituição descritos 

acima. Consequentemente, os modelos de simulação de queda de blocos são capazes de 

produzir previsões razoavelmente precisas das trajetórias de queda de rochas. 

Santos (2011) apresentou um estudo com o objetivo de aplicar um método de 

modelagem tridimensional do processo de queda de blocos na região de Alvaiázere, Portugal, 

como ferramenta de auxílio para a produção de uma cartografia de suscetibilidade à queda de 

blocos. A modelagem tridimensional foi realizada com uma extensão do programa de Sistemas 

de Informação Geográfica ArcGIS, a RockFall Analyst (RA). A partir dos resultados, o autor 

conclui que o declive surge como o principal fator condicionante, tanto para o início da queda 

quanto para a distância percorrida. A litologia, a partir da qual se extraíram os ângulos de atrito, 

atua como um fator diferenciador da suscetibilidade de relevância inferior ao declive. 

Giani et al. (2004) relatam um estudo para a avaliação dos parâmetros envolvidos no 

movimento dos blocos desprendidos de uma parede rochosa íngreme. Os testes foram 

registrados por uma série de câmeras de vídeos digitais posicionadas ao longo do caminho, para 
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permitir a análise do movimento de cada bloco. A partir dos resultados, os autores concluíram 

que as trajetórias variam de acordo com a geometria específica e características mecânicas da 

superfície dos taludes e dos blocos rochosos. Mais precisamente, as variações locais de 

rugosidade e ondulação da encosta são capazes de induzir significativas alterações nas 

trajetórias de blocos de mesma forma e volume. A configuração geométrica do bloco tem uma 

influência significativa sobre a sua trajetória, sendo a eficiência de movimento maior para os 

de forma esférica e superfície lisa do que para aqueles com superfícies e seções irregulares. 

Dorren (2011) define três importantes zonas nas encostas sujeitas ao processo de queda 

de blocos (Figura 2.4). A área mais elevada seria a zona de desprendimento ou zona de partida 

de queda de blocos rochosos encostas abaixo. Na maioria dos casos corresponde ao afloramento 

rochoso e seria a região de maior declividade ou inclinação do terreno. A segunda é a zona de 

trânsito ou transição, que é a área percorrida pelas rochas que caem em queda livre ao longo 

dos penhascos e saltam ao longo de encostas íngremes abaixo da zona de desprendimento. A 

última é a zona de depósito ou deposição, que corresponde à área onde os blocos rochosos 

cessam sua movimentação e se depositam. O limite entre as zonas de transição e de deposição 

nem sempre são claros e precisos. 
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Figura 2.4. Três zonas típicas de uma encosta onde a queda/rolamento de blocos é ativa. (Dorren et al., 

2011). 

2.2 FATORES GERADORES DE QUEDA DE BLOCO 

Segundo Dorren (2003), todas as encostas rochosas são sujeitas a diferentes graus de 

intemperismo, o que pode levar ao fraturamento, à abertura de juntas e, portanto, à promoção 

de queda de blocos. O grau de promoção e queda de blocos depende dos fatores ambientais que 

causam intempéries físicas e químicas e do tipo do substrato rochoso (Day, 1997 apud Dorren, 

2003). Além das taxas de intemperismo, os mecanismos de gatilho também determinam se 

ocorre esse evento ou não. Na literatura, já foram descritos uma ampla gama de mecanismos e 

condições de gatilho de quedas de bloco, podendo ser divididos em promotores e causadores 

do início do movimento. No entanto, na realidade, é difícil fazer uma distinção entre os 

promotores e os causadores reais de queda de blocos, já que, frequentemente, um certo processo 

promove o intemperismo e também causa tal evento. Essa visão geral mostra que vários fatores 
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foram relatados como causas, mas, na maioria dos casos, uma combinação de fatores 

topográficos, geológicos, climatológicos e temporais determinam se ocorre queda de blocos. 

Para Hoek (2000), a queda de blocos geralmente é originada por eventos climáticos ou 

biológicos que causam uma mudança nas forças que agem no maciço rochoso. Esses eventos 

podem incluir aumentos na poropressão devido à infiltração de água de chuva, erosão do 

material circundante durante fortes tempestades, processos de congelamento e 

descongelamento em climas frios, degradação química ou do maciço e crescimento de raízes 

no solo. 

De acordo com Yilmaz et al. (2008), a geologia e clima desfavoráveis são os principais 

mecanismos causadores de queda de blocos, como por exemplo, a condição intacta da massa 

rochosa e de suas descontinuidades, suscetibilidade a intemperismo, tempestades intensas, 

derretimento rápido de neve, águas subterrâneas e superficiais, congelamento-

descongelamento, crescimento de raízes e tensões externas. 

Gunzburger et al. (2005) introduzem alguns conceitos quando são abordados os fatores 

geradores de queda de blocos. As causas de médio e longo prazo relacionadas a mudanças na 

resistência ou nas forças perturbadoras são conhecidas como fatores preparatórios, o que 

significa que, para serem eficientes, os pequenos ou quase imperceptíveis efeitos devem ser 

acumulados até causarem o desprendimento do bloco. Como causas relacionadas a mudanças 

no curto e médio prazo são chamadas de fatores desencadeantes e constituem as causas mais 

diretas de queda de blocos. Ainda segundo Gunzburger et al. (2005), existe uma transição 

contínua entre os fatores preparatórios e os fatores desencadeantes, e o processo de queda de 

blocos pode ser resultado de numerosas, complexas e interativas causas que podem atuar em 

intervalos de tempo amplamente variáveis. Além disso, ambos os fatores não agem de forma 

idêntica em todas as encostas, uma vez que as condições iniciais não são as mesmas. Algumas 

encostas são de fato mais propícias do que outras para a ocorrência de queda de blocos devido 

a fatores como topografia, vegetação, parâmetros litológicos, geometria e densidade das 

fraturas. Esses elementos serão referidos como fatores predisponentes. Ao contrário dos fatores 

preparatórios e desencadeantes que são definidos pelo tempo de ação, os fatores predisponentes 

não apresentam evolução ao longo do tempo, em vez disso, eles definem o quadro geral da 

encosta que incita, em graus variados, o início de instabilidades no local. 
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Tabela 2.1. Fatores geradores de queda de blocos rochosos (Gunzburger et al., 2005). 

 

Volkwein et al. (2011) abordam um conceito diferente para descrever o potencial de 

instabilidade de uma encosta, em termos de parâmetros internos (IP), relacionados às 

características intrínsecas do maciço e fatores externos (EF), que agem no exterior do maciço.  

São exemplos de IP: 

• Geomorfologia, geologia, fraturamento, propriedades mecânicas das rochas e do solo, 

hidrogeologia. 

Exemplos de EF: 

• Efeitos gravitacionais, circulação de água, intemperismo, erosão, atividade sísmica, 

microclima, atividades antrópicas. 

2.3 MODELAGEM DE QUEDA DE BLOCOS 

De acordo com Dorren (2011), os estudos sobre o processo de queda de blocos são 

realizados desde o século XIX, e as primeiras abordagens de modelagem que poderiam ser 

usadas para prever os pontos de parada dos blocos foram desenvolvidas por Heim (1932). O 

primeiro tratamento matemático das trajetórias de queda de blocos, no entanto, data dos anos 

60 (Ritchie, 1963). A partir desse tempo foram desenvolvidos alguns modelos de computador 

para simulação numérica de trajetórias de queda de blocos, paralelamente a estudos 

experimentais para melhorar a compreensão sobre as energias envolvidas no processo, os 
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parâmetros que afetam o rebote dos blocos, bem como o papel das florestas (Broilli, 1974; 

Bozzolo e Pamini, 1986; Dorren, 2005). 

No campo da modelagem de queda de blocos, os modelos geralmente são divididos em 

dois grupos: modelos dimensionais (2-D) e modelos tridimensionais (3-D). Mais comumente, 

o modelo 2-D é aquele que utiliza um perfil de inclinação (distância horizontal e eixo de 

altitude), ao passo que um modelo 3-D, de acordo com a sua definição, pode representar 

conceitos completamente diferentes. Para alguns, refere-se a modelos que calculam a trajetória 

de queda de blocos em um espaço 3-D real (x, y, z), para outros, refere-se a todos os modelos 

que usam um modelo digital de terreno 3-D (MDT) (Dorren, 2011). 

Ainda segundo Dorren (2011), existe uma gama de modelos de queda de blocos  que 

se dividem em três grupos: 

1) Modelos geométricos, que geralmente descrevem as relações entre a altura total ou 

parcial da queda e a extensão da zona de deposição com base em um ou mais eventos 

de queda de blocos. São todos relacionados ao princípio da linha de energia 

desenvolvido por Heim (1932) e podem ser usados para modelar a zona de deposição 

de muitos tipos de movimentos de massa, unindo o topo do colapso com a base da 

massa depositada por uma linha reta com um determinado ângulo, principalmente 

entre 28oe 34o.  

2) Modelos baseados em um ângulo de atrito aparente. Esses modelos também são 

baseados no princípio de Heim (1932) no sentido de que uma analogia é feita entre 

a linha de energia e uma força de atrito constante que é exercida sobre uma massa 

deslizando. No entanto, tais modelos converteram o atrito em um coeficiente de 

deslizamento que depende do tipo de superfície. Como tal, o coeficiente não é mais 

constante entre a zona de desprendimento e a zona de depósito, mas muda ao longo 

do caminho de queda de blocos. Os referidos modelos operam ao longo de um perfil 

de declive, que é definido por um eixo de distância horizontal (x ou y) e um eixo de 

altitude (z) ou em um domínio definido por dois eixos de distância horizontal x e y. 

Nesse último caso, o caminho de queda é calculado a partir das células de origem e 

passando para a subsequente, escolhendo a célula vizinha mais próxima com a 

menor elevação. Outra alternativa para calcular a direção de queda é usar um 

algoritmo de tipo de fluxo como demonstrado por Dorren (2003). 
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3) Modelos baseados em processos ou trajetórias, que simulam as parábolas de voo e 

ressaltam em uma superfície de declive. Uma característica importante que permite 

distingui-lo dos diferentes modelos de trajetória de queda de blocos é a 

representação da rocha simulada por ele. Isso pode ser feito por uma massa 

concentrada, o que significa que a rocha é representada como um ponto único sem 

dimensão. A segunda abordagem é o corpo rígido, o que significa que o bloco é 

representado por uma forma geométrica real, que geralmente é uma esfera, cubo, 

cilindro ou elipsoide, onde se enquadra o RockyFor3D. A última é a híbrida, 

significando uma abordagem de massa concentrada para simular queda livre e uma 

abordagem de corpo rígido para simular rolagem, impacto e rebote. 

2.4 ROCKYFOR3D 

O Rockyfor3D é um modelo de simulação que calcula as trajetórias de queda de blocos 

individuais, em três dimensões (3D). O modelo combina fisicamente algoritmos determinísticos 

com abordagens estocásticas, o que faz o Rockyfor3D ser chamado de modelo de trajetória de 

queda de blocos baseado em processos probabilísticos. Ele pode ser usado para simulações de 

queda de blocos regionais, locais e em escala de encostas (Dorren, 2015). 

O software foi desenvolvido desde 1998, inicialmente com base no trabalho de pesquisa 

de queda de blocos publicados anteriormente (por exemplo, Habib 1977; Azimi et al., 1982; 

Falcetta 1985; Wu 1985; Bozzolo e Pamini, 1986; Spang 1988; Pfeiffer e Bowen 1989; Van 

Dijke e Van Westen 1990; Zinggeler 1990; Descoeudres 1997; Meissl 1998; para uma visão 

detalhada, veja Guzetti et al., 2002 ou Dorren, 2003) e, posteriormente, baseado em 

observações de campo e experimentos com a equipe de Frédéric Berger (Centro de pesquisa 

Irstea Grenoble) e testes com vários algoritmos de autodesenvolvimento (Dorren, 2015). Ainda 

segundo este autor, a partir da versão 5.0, o código do programa está escrito em linguagem C. 

Segundo Dorren (2015), o Rockyfor3D simula a trajetória de queda de blocos como 

dados vetoriais 3D ao calcular sequências parabólicas clássicas de queda livre através do ar e 

rebotes na superfície da encosta, bem como impactos contra árvores, se necessário. O rolamento 

é representado por uma sequência de rebotes de curta distância e o deslizamento das rochas não 

é modelado. Para bons resultados, o Rockyfor3D requer dados de entrada consistentes que 

representem bem a realidade no terreno e que corresponda à escala de análise adaptada ao 

objetivo do seu estudo de trajetória de queda de blocos (1 - uma análise de risco regional, 2 - 

uma análise de risco local, ou 3 - uma análise de risco detalhada para uma única encosta). Os 
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dados mínimos de entrada exigidos pelo Rockyfor3D consistem em um conjunto de 10 mapas 

raster que definem a topografia e as características da superfície da encosta, bem como um 

conjunto de parâmetros que definem as condições de liberação. Todos esses mapas raster 

precisam ter a mesma extensão de mapa e o mesmo tamanho de célula. 
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CAPÍTULO 3 

CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO 

3  

A cidade de Mariana está localizada na região central de Minas Gerais, na porção 

sudeste do Quadrilátero Ferrífero (Figura 3.1). Segundo Souza & Sobreira (2005), 

estruturalmente a sequência lito estratigráfica da região da cidade está alojada na parte SSE da 

megaestrutura denominada Anticlinal de Mariana, confinada ao norte pela Serra de Ouro Preto 

e ao sul pela Serra do Itacolomi. 

 

Figura 3.1. Localização da cidade de Mariana no contexto do Quadrilátero Ferrífero, do estado de 

Minas Gerais e do Brasil (Souza, 2004). 

A feição estrutural e geomorfológica conhecida como Serra do Itacolomi (Figura 3.2) 

consiste em uma escarpa rochosa extremamente fraturada, de grande extensão longitudinal, 

composta por quartzitos do Grupo Itacolomi situada no Parque Estadual do Itacolomi. A 

estratigrafia local do Parque é representada pelas rochas metassedimentares clásticas do 

Supergrupo Rio das Velhas, do Supergrupo Minas (Grupo Piracicaba) e Grupo Itacolomi, cujo 

empilhamento foi controlado por falhas de cavalgamento (Gloeckner, 1881 apud Fujaco, 2006).  
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Figura 3.2.Localização da serra do Itacolomi delimitada pelo poligono. Fonte: Google Earth. 

No setor sul da cidade de Mariana, abrangendo uma área de 1,5 km², sobre um depósito 

de tálus estacionado no sopé da serra do Itacolomi encontra-se situado o Conjunto Cabanas 

(Figura 3.3), composto por um aglomerado de cinco bairros (Cabanas, Santa Rita de Cássia, 

Cartuxa, Vale Verde e São Jose), ocupado desordenadamente nos anos 1980. 

 

Figura 3.3. Localização do Conjunto Cabanas delimitada pelo polígono. Fonte: Google Earth. 
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A área de estudo (Figura 3.4) está inserida em uma parte do Conjunto Cabanas e engloba 

uma porção da Serra do Itacolomi (Figura 3.5). 

 

Figura 3.4. Delimitação da área de estudo dentro do Conjunto Cabanas. 
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Figura 3.5. Delimitação da porção da Serra do Itacolomi onde foi simulada a queda de blocos. Fonte: 

Google Earth. 

De acordo com Magalhães (2012), o ambiente geológico do Conjunto Cabanas (CCB) 

engloba unidades litológicas presentes em toda área urbana de Mariana (Figura 3.6). No CCB, 

cerca de 26% da área ocupada correspondem a colúvios, 11% ao Grupo Sabará, 16% à 

Formação Cercadinho, 30% a depósitos de tálus e 17% correspondem ao Grupo Itacolomi. Ou 

seja, 56% das unidades geológicas são representadas pelos depósitos superficiais ou de 

cobertura. 

 

Figura 3.6. Percentual das diferentes unidades rochosas na área do Conjunto Cabanas. 

16%

11%

17%
30%

26%

Percentual das diferentes unidades rochosas 
na área do Conjunto Cabanas

Formação Cercadinho

Grupo Sabará

Grupo Itacolomi

Depósito de Tálus

Depósito de Colúvio
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A geomorfologia da área urbana de Mariana é representada por um grande vale com 

direção norte-sul, que é interceptado por outro vale de direção leste-oeste no qual encaixa o 

Ribeirão do Carmo (Figura 3.7). Neste ponto, o ribeirão inflete para norte ocupando o vale 

principal (Sobreira, 2001). Os traços do relevo são condicionados pelas estruturas, as vertentes 

possuem declividades acentuadas e os vales são profundos e encaixados. As altitudes variam 

de 700 m na região central do Município até 1200 m na porção sul e nos topos das vertentes a 

oeste. As serras do Itacolomi e a de Ouro Preto são as porções mais elevadas, contrastando com 

a planície do Ribeirão do Carmo na região central. Os vales estão condicionados pela estrutura 

regional (Anticlinal de Mariana), com direções gerais N-S e inflexão para noroeste, e SW-NE 

e inflexão para leste, na qual se encaixa o ribeirão do Carmo (Souza & Sobreira, 2005). 

 

 

Figura 3.7. Orientação do vale norte-sul e vale leste-oeste da área urbana de Mariana-MG. Fonte: 

Google Earth. 

A partir de estudos de fotografias aéreas e trabalhos de campo, Sobreira (2001) elaborou 

um mapa das unidades morfológicas (Figura 3.8) da área do CCB. Ao todo foram mapeadas 

quatro unidades morfológicas: relevos escarpados, colinas, vales encaixados e rampa de 

colúvio, sendo esta última a principal unidade ocupada pelo Conjunto Cabanas. 
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Figura 3.8. Mapa das unidades morfológicas da área do Conjunto Cabanas. Fonte: Adaptado de 

Sobreira (2001). 

 

De acordo com Sobreira (2001), a Unidade Relevos Escarpados compreende parte da 

serra do Itacolomi, na porção sudeste e em toda a parte leste da área. Possuem altitudes médias 

entre 1000m a 1200m e vertentes com declividades entre 25% a 60%. 

A Unidade Colinas é representada pelas faixas alongadas com topos aplainados de 

direção norte-sul. Possui altitudes médias de 800 m e declividades de 35% a 40% nas vertentes. 

A Unidade Vales Encaixados é representada por linhas de drenagens profundas, 

geralmente nas cabeceiras de drenagens ao sul do bairro Cartucha, possuindo declividades 

superiores a 45%. 

A Unidade Rampa de colúvio compreende grande parte do CCB, tem forma de leque e 

possui declividades entre 10% e 25% mais a jusante e 45% a 60% mais a montante. 
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CAPÍTULO 4 

ROCKYFOR3D 

4  

O Rockyfor3D é um software de simulação que calcula as trajetórias de queda de blocos 

individuais em três dimensões (3D). 

4.1 DADOS DE ENTRADA 

Os dados de entrada mínimos exigidos pelo Rockyfor3D consistem em um conjunto de 

dez mapas raster que definem as características da topografia e da superfície da encosta, bem 

como um conjunto de parâmetros, que determinam as condições de desprendimento dos blocos. 

Todos esses produtos raster precisam ter a mesma extensão e o mesmo tamanho de célula. De 

acordo com Dorren (2015), uma resolução de 1 m × 1 m não melhora necessariamente a 

qualidade e aumenta substancialmente a quantidade de dados. A resolução preferida situa-se 

entre 2 m × 2 m e 10 m × 10 m. Todos os rasters devem estar no formato ESRI ASCII Grid, 

que pode ser lido por todos os editores de texto. Os decimais devem ser precedidos por um 

ponto (.) e não por uma vírgula (,). 

Os seguintes mapas raster são minimamente necessários para usar o Rockyfor3d: 

1. Modelo de terreno (dem.asc) 

Representa o modelo digital de elevação (MDE), que descreve a topografia.  

2. Densidade da rocha (rockdensity.asc) 

Corresponde a um mapa raster indicando a densidade da rocha para cada célula fonte ou 

de origem com valores de 0 ou 2.000 até 3.300 kg.m-3. O mapa de densidade de rochas define 

as células que correspondem aos pontos de desprendimento de blocos (Valores > 0). Além 

disso, define a densidade (em kg.m-3) do bloco que será simulado de cada célula de origem. 

Portanto, as células com valores entre 2.000 e 3.300 são consideradas áreas de origem e as com 

valor 0 não. 

3. Tamanho do bloco (d1.asc, d2.asc, d3.asc) 
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Três mapas raster definindo a dimensão do bloco em cada célula de origem (valores 

entre 0 e 20 metros). O mapa d1 define a altura, o d2 define a largura e o d3 o comprimento do 

bloco.  

4. Forma do bloco (blshape.asc) 

Um mapa de raster que define a forma do bloco para cada célula de origem. O raster 

pode conter os seguintes valores: 

0 - Nenhuma forma/nenhuma célula de origem definida; 1- bloco retangular (todas as 

três dimensões podem ser completamente diferentes); 2- bloco elipsoidal (todas as três 

dimensões podem ser completamente diferentes); 3 - bloco esférico (todas as três dimensões 

são idênticas); 4 - bloco em forma de disco, (a menor dimensão pode ser no máximo 1/3 das 

outras duas dimensões do bloco, que são bastante comparáveis em tamanho). A forma do bloco 

determina como o volume (e a massa) e o momento de inércia são calculados.  

5. Rugosidade da superfície (rg70.asc, rg20.asc, rg10.asc) 

Três mapas raster que definem a rugosidade da superfície, com valores de 0 a 100 

metros. A rugosidade não significa rugosidade na microtopografia, mas a altura dos blocos que 

sobressaem e fazem obstáculos ao bloco em queda. Essa rugosidade deve ser determinada em 

campo, identificando zonas homogêneas na área de estudo, que são representadas como 

polígonos em um mapa. Cada polígono define a rugosidade da superfície, expressa no tamanho 

do material que cobre a superfície da encosta, por classes de probabilidade de três tamanhos, 

chamadas rg70, rg20 e rg10. Cada uma dessas classes é representada por um mapa raster e 

corresponde à altura de um obstáculo representativo (MOH), em metros, que um bloco em 

queda encontra em respectivamente 70%, 20% e 10% dos casos durante o rebote no polígono 

definido. Se a superfície da inclinação for lisa, é necessário usar um valor de rugosidade de 0 

m, já o valor de 100 m pode ser usado para forçar os blocos simulados a parar, por exemplo, 

em um rio. É, portanto, apenas um parâmetro determinando a perda de energia durante um 

rebote na superfície; não é uma rugosidade que é adicionada à topografia como representada 

pelo MDE. Durante cada cálculo de rebote, o tamanho do material encontrado pelo bloco 

impactante é escolhido aleatoriamente dentre as três classes de probabilidade de tamanho, 

atendendo às probabilidades que as acompanham. Cada classe de probabilidade de tamanho é 

representada por um raster. Por exemplo, os valores das células no mapa raster rg70.asc 

representam o tamanho do material que cobre 70% da superfície dessas células. 

6. Tipo de solo (Soil Type.asc) 
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Um mapa raster que define o tipo de solo, as células recebem um dos oito tipos de solo 

(tabela 4.1). Esse raster representa a elasticidade do solo e também precisa ser mapeado por 

polígono no campo. No modelo, estes tipos de solo estão diretamente ligados a valores de Rn 

(coeficiente de restituição normal).  

Tabela 4.1. Tipos de solo usados pelo Rockyfor3D e os valores de Rn relacionados. 

Tipo de solo Descrição geral do solo Valor médio de Rn 

0 Rio, ou pântano, ou material em que uma rocha poderia 

penetrar completamente. 

0 

1 Material de solo fino (profundidade > ~ 100 cm). 0,23 

2 Material de solo fino (profundidade < ~ 100 cm), ou 

mistura de areia / cascalho no vale. 

0,28 

3 Colúvio (Ø < ~ 10 cm), ou solo compacto médio com 

pequenos fragmentos de rocha ou estrada florestal. 

0,33 

4 Tálus (Ø > ~ 10 cm), ou solo compacto com grandes 

fragmentos de rocha. 

0,38 

5 Substrato rochoso com cobertura de solo 0,43 

6 Substrato rochoso 0,53 

7 Estrada asfaltada 0,35 

4.2 SIMULAÇÕES COM FLORESTA 

Existem dois métodos para integrar a floresta na simulação. A primeira opção é usar um 

arquivo de árvore, que contém as coordenadas x e y de cada árvore, bem como o diâmetro do 

tronco na altura do peito (DAP) em centímetros. Esses dados podem ser obtidos por medições 

exaustivas em campo ou extraídos de escaneamentos a laser de aeronaves. Este arquivo de 

árvore é chamado treefile.txt e deve estar disponível no diretório de trabalho. Além desse 

arquivo, é necessário um raster chamado conif_percent.asc. Nesse mapa raster, os valores das 

células representam a percentagem média de árvores coníferas dentro de cada célula. 
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A segunda opção é representar a floresta usando quatro mapas raster, sendo: 

• nrtrees.asc: representa o número de troncos de árvore por hectare dentro de cada célula 

(valores de 0 a 10000 ha-1). 

• dbhmean.asc: representa o diâmetro do tronco das árvores na altura do peito (DAP) 

(valores de 0 a 250 cm). 

• dbhstd.asc: os valores das células representam o desvio padrão do DAP dentro de cada 

célula (valores de 0 a 250 cm). 

• conif_percent.asc: os valores das células representam a porcentagem média de árvores 

coníferas dentro de cada célula (valores de 0 a 100%). 

4.3 COMPONENTES PRINCIPAIS DO MODELO 

4.3.1 Forma dos blocos 

O Rockyfor3D tem a possibilidade de usar formas de blocos retangulares, elipsoidais, 

esféricas e/ou de disco como entrada para as simulações. Tal forma de bloco determina 1) o 

volume do bloco (e consequentemente sua massa) e 2) o momento de inércia. Ambos são 

calculados com base em três dimensões de bloco definidas, d1, d2 e d3 (Dorren, 2015). 

Para calcular a posição do bloco, o rebote na superfície da encosta e os impactos contra 

as árvores, o Rockyfor3D sempre usa uma forma esférica, que pode ter duas dimensões 

diferentes: 1) a menor das três dimensões (d1, d2 e d3), que é usada para calcular se o bloco 

impacta uma árvore e 2) a maior, que é a média das duas maiores dimensões. A última é para 

calcular a perda de energia durante os impactos no solo, isto é, a razão entre a rugosidade da 

superfície e o raio do maior perímetro de bloco (Dorren, 2015). 

4.3.2 Queda livre parabólica 

A queda livre parabólica é calculada com um algoritmo padrão para um movimento 

parabólico uniformemente acelerado pelo ar. O cálculo permite determinar a posição e 

velocidades, normal (com respeito à encosta local) (Vn
in), tangencial (Vt

 in) e rotacional (ωin) na 

interseção com uma topografia 3D representada pelo Modelo Digital de Elevação (DEM). 

Como tal, o Rockyfor3D simula uma trajetória 3D calculando o deslocamento da posição do 

bloco ao longo dos eixos x, y e z. O eixo z corresponde à posição vertical, o eixo x à direção 

leste-oeste, e o eixo y à direção norte-sul. Por se tratar de coordenadas x e y, a trajetória 3D está 

ligada a um conjunto de mapas raster com uma resolução entre 1 e 20 m. Para este estudo, a 
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resolução adotada de varredura foi de 2,0 m. Os mapas raster fornecem informações da 

topografia (DEM), das características da superfície da encosta e dos pontos de desprendimento 

de blocos. O cálculo de rebote pode ser iniciado usando o modelo estocástico de impacto 

conhecendo as posições de rebote e as características da superfície da encosta definidas pelos 

mapas raster nessa posição, bem como as velocidades anteriores ao rebote (Dorren, 2015). 

4.3.3 Cálculo do rebote 

Segundo Dorren (2015), o cálculo determina as velocidades normal (Vn
out), tangencial 

(Vt
out) e rotacional (ωout) após o rebote com base nas velocidades anteriores a ele, chamadas de 

velocidades incidentes, e nos parâmetros que determinam a perda de energia durante essa fase. 

O modelo inicialmente integrado no Rockyfor3D (Dorren et al., 2006) foi substituído por um 

modelo de impacto estocástico que calcula o vetor de velocidade após o rebote Vout do vetor de 

velocidade antes do rebote Vin seguindo a expressão:  

Vout = AVin com Vout = [
Vt

out

Vn
out

ωout

],  A= [

a1 a2 a3

a4 a5 a6

a7 a8 a9

 ], Vin = [
Vt

in

Vn
in

ωin

] 

Isso significa que cada uma das três velocidades após a rebote (Vt
out, Vn

out e ωout) são 

calculadas com a velocidade incidente de três componentes (Vt
in, Vn

in, ωin) e três coeficientes 

da matriz A (Dorren, 2015). Os coeficientes ai, assim como as correlações entre eles, são 

caracterizados por funções normais de distribuição de probabilidade. Isso permite que o modelo 

seja responsável pela alta variabilidade das características locais da superfície da encosta e pela 

cinemática da esfera de rebote (Dorren, 2015). 

Por causa das inter-relações definidas entre os componentes de velocidade de saída e 

incidente, o modelo de impacto estocástico difere completamente dos algoritmos clássicos de 

rebote (Dorren, 2015). A maioria deles usa apenas um coeficiente de restituição tangencial (Rt) 

e normal (Rn) para diferentes tipos de superfícies de encosta (ver Guzzetti et al., 2002; Dorren, 

2003), que são definidos pelo usuário, mas não estão relacionados aos três componentes de 

velocidade incidente. Muitos autores já revelaram que essa abordagem introduz erros nos 

cálculos de rebote. Os coeficientes Rt e Rn são definidos da seguinte forma: 

Rt =
Vt

out

Vt
in  
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Rn = −
Vn

out

Vn
in

 

Ao contrário dos modelos clássicos, os coeficientes de restituição Rt e Rn podem ser 

recalculados a partir das velocidades anteriores e posteriores ao rebote e, como previsto pelo 

modelo de impacto estocástico, não são valores constantes. Os valores dos coeficientes ai 

definidos na matriz A são derivados a partir da análise estatística de um grande conjunto de 

dados obtidos de simulações numéricas de impactos (Bourrier et al., 2007, 2008a, b).  

4.3.4 Cálculo da direção da queda 

4.3.4.1 Mudança de direção devido a um rebote na superfície da encosta 

A direção de queda do bloco simulado é inicialmente determinada pelo aspecto da célula 

de origem. Então a direção de queda do bloco muda devido a rebotes na superfície da encosta 

ou a partir de impactos contra árvores. O ângulo de desvio após um rebote na superfície é 

determinado pela topografia, pela direção de queda do bloco antes do rebote e pela velocidade 

de queda do bloco (Dorren, 2015). 

O modelo permite que o bloco se desvie de sua direção anterior em direção ao aspecto 

da célula raster, na qual o bloco sofre rebote (Figura 4.1). O quanto o bloco se desvia da sua 

direção de queda antes do rebote é finalmente determinado por um número aleatório e pela 

velocidade do bloco (Dorren, 2015). 
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Figura 4.1. Princípio do algoritmo que calcula a direção da queda após um rebote na superfície do 

declive (Dorren, 2015). 

O número aleatório define se o bloco é desviado entre 0 e 5 ° da sua direção original, ou 

entre 5 ° e 10 °, 10 ° - 15 °, 15 ° - 20 °, …, 50 ° - 55 °. Todos esses casos têm probabilidades de 

ocorrência predefinidas que são determinadas pela velocidade do bloco antes do rebote, 

conforme apresentado na Tabela 4.2. 

Tabela 4.2. Probabilidades (em %) para intervalos de ângulo de desvio após o rebote para três classes 

de velocidade usadas pelo Rockyfor3D (Dorren, 2015).  

Ângulo de 

Desvio (o) 
0-5 5-10 10-15 15-20 20-25 25-30 30-35 35-40 40-45 45-50 50-55 

V<10 m/s 49 15 9 6 5 4 3 3 3 2 2 

10≤V<15 

m/s 
53 14 8 6 4 4 3 3 2 2 2 

V≥15 m/s 46 16 10 7 5 4 4 3 3 2 0 
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4.3.4.2 Mudança de direção devido a um impacto na árvore 

Como observado durante as experiências descritas em Dorren et al. (2005), a trajetória 

de um bloco pode ser desviada lateralmente até 76° de sua direção inicial de queda devido a um 

impacto de árvore. Isso representa a direção de entrada e saída em um círculo com um raio de 

5 m ao redor da árvore impactada. Localmente, ou seja, perto do tronco da árvore, esse desvio 

entre a direção da queda antes e depois do impacto pode ser de até 180°. O desvio do bloco 

após um impacto de árvore depende da posição do centro do bloco em relação ao tronco da 

árvore no momento do impacto. Com base nisso, três tipos principais de impacto foram 

definidos (frontal, lateral e raspão). Com base neles, as probabilidades fornecidas na Tabela 

4.3, em combinação com um número aleatório uniformemente distribuído, são usadas para 

calcular o desvio. 

Tabela 4.3. Probabilidades (em %) de desvio na direção de queda devido a um impacto em árvores 

(Dorren, 2015). 

Tipo de Impacto Probabilidades (%) 

 Desvio 0 - 22,5° Desvio 22,5° - 67,5° Desvio 67,5° - 76° 

Frontal 44 50 6 

Lateral 11 84 5 

Raspão 72 24 4 

4.4 DADOS DE SAÍDA 

Cada vez que um bloco simulado ultrapassa ou ressalta em uma determinada célula raster, 

os máximos de diferentes variáveis simuladas nessa célula são registrados em rasters separados. 

Toda a saída do Rockyfor3D é, portanto, em formato raster, tendo a mesma extensão, tamanho 

de célula e formato dos rasters de entrada (Dorren, 2015). 

Os rasters de saída criados pelo Rockyfor3D são: 

• E_mean.asc: a média dos valores máximos de energia cinética (em kJ) de todos os 

blocos simulados em uma determinada célula. 
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• E_50.asc, E_90.asc, E_95.asc, E_98.asc, E_99.asc: esses rasters representam 

respectivamente a mediana, o percentil 90, 95, 98 e 99 da energia simulada por célula. 

• E_95CI.asc: o intervalo de confiança de 95% (95% IC = E_mean + 2 * desvio padrão 

dos valores máximos em uma célula, assumindo uma distribuição normal) de todos os 

valores máximos de energia cinética (em kJ) registrados em cada célula. A saída é dada 

em números inteiros e corresponde aos seguintes limites de classe de energia (em kJ): 

3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110 120, 130, 140, 150, 

200, 250, 300, 500, 750, 1'000, 1'500, 2'000, 3'000, 5'000, 8'000, 10'000, 15'000, 20'000, 

50'000, 99'999. Nesses rasters, 99'999 representa todos os valores de energia maiores 

que 50'000 kJ. 

• Ph_mean.asc: a média da máxima altura de passagem (em m, medida na direção normal 

da superfície de inclinação) do centro de gravidade de todos os blocos que passaram 

pela célula. 

• Ph_50.asc, Ph_90.asc, Ph_95.asc, Ph_98.asc, Ph_99.asc: esses rasters representam 

respectivamente a mediana, o percentil 90, 95, 98 e 99 das alturas de passagem 

simuladas por célula. A saída é dada em números inteiros e corresponde aos seguintes 

limites de classe de altura: 0,5, 1, 2, 3, 4, 5, 10, 20, 99 (em m). Nesses rasters, 99 

representa todos os valores de altura maiores que 20 m. 

• Ph_95CI.asc: 95% do IC de todos os valores máximos de altura de passagem registrado 

em cada célula. O princípio de cálculo do valor Ph_95CI é idêntico ao valor E_95CI. 

Assim, pode ser considerado como a altura de passagem máxima em cada célula. 

• Nr_passages.asc: o número de blocos que passaram por cada célula. 

• Nr_sourcecells.asc: o número de células de origem "alimentando" uma determinada 

célula. 

• Reach_probability.asc: (Nr_passages*100) / (Nr_simulations_per_source_cell * 

Nr_sourcecells) [%]. Esse mapa mostra se é provável (valores mais altos no mapa) ou 

improvável (valores mais baixos > 0 no mapa) que um bloco atinja uma determinada 

célula. 

• Nr_deposited.asc: o número de blocos parados em cada célula. 

• Rvol_deposit.asc: o volume máximo do bloco (em m3) que parou em cada célula. 

• EL_angles.asc: um raster com os ângulos mínimos de linha de energia recalculada por 

célula (em °). O ângulo da linha de energia é o ângulo de inclinação de uma linha direta 

virtual entre o local de parada e a localização de origem de um bloco caído. Esse mapa 
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raster pode ser útil para comparar os ângulos de linha de energia calculados a partir de 

simulações Rockyfor3D com valores de ângulos de linha de energia de uso comum (27° 

- 33° no caso de encostas não florestadas e valores mais altos para encostas florestadas). 

• Traj_time.asc: tempo mínimo em segundos necessário para um bloco alcançar uma 

célula raster proveniente das áreas de origem definidas. 

• V_max.asc: a velocidade máxima absoluta simulada por célula raster (m.s-1).  
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CAPÍTULO 5 

METODOLOGIA 

5  

5.1 FASES DA METODOLOGIA PROPOSTA 

A metodologia proposta foi desenvolvida com base em seis fases distintas: 

• Pré-Campo 

• Campo 

• Análise e tratamento dos dados de campo 

• Confecção dos mapas de entrada para o Rockyfor3D 

• Modelagem e Simulação 

• Apresentação dos resultados 

5.1.1 Etapa pré-campo 

A primeira fase compreendeu os estudos preliminares da área, na ação de medidas 

preparatórias para a realização da etapa de campo. Nessa etapa foi acessado o material técnico 

bibliográfico e cartográfico disponível do local de estudo e coletadas informações contidas em 

teses, periódicos, livros e estudos de caso para subsidiar o trabalho. 

Posteriormente, foram confeccionadas imagens de satélite do Google Earth do ano de 

2016, mapa topográfico na escala 1:10000 do Conjunto Cabanas e estudadas as bases 

cartográficas existentes que auxiliaram durante a etapa de campo subsequente.  

5.1.2 Etapa de campo 

A segunda etapa deste estudo contemplou a fase de campo, onde inicialmente foi 

realizada a aerofotogrametria da área de estudo a partir de voos com o drone modelo Phanton 

4 (Figura 5.1), que utiliza um sistema de GPS para sobrevoar a região e coletar as imagens 

aéreas (Figura 5.2 (a) e (b)). 
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Figura 5.1. Drone usado no levantamento planialtimétrico, modelo Phanton 4. 

 

Figura 5.2. Imagens capturadas pelo drone na aerofotogrametria (a) Visada NE-SW da Serra Itacolomi 

(b) Vista frontal da Serra do Itacolomi. 

Para a análise do processo de queda de bloco, assim como para a sua simulação, o 

reconhecimento da distribuição das unidades na superfície do terreno é de grande relevância, 

uma vez que delimita áreas com diferentes propriedades físicas como amortecimento e rigidez. 

Portanto, as unidades geológica-geotécnicas que cobrem a área foram reconhecidas e 

diferenciadas. Por último, foram identificados os locais de desprendimento de blocos (Figura 

5.3) no talude, produzindo um total de 43 pontos de origem, e reconhecidos os setores com 

blocos rolados, assim como a média da altura desses blocos. 

A B 
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Figura 5.3. Pontos de desprendimento de blocos no talude da área de estudo. 

5.1.3 Análise e tratamento dos dados de campo 

A terceira fase da pesquisa foi desenvolvida com o uso do software Pix4D, que utiliza 

algoritmos de fotogrametria e algoritmos computacionais para transformar imagens RGB e 

multiespectrais em mapas e modelos 3D (Figura 5.4), possibilitando a manipulação dos dados 

da aerofotogrametria. Foi gerado um modelo digital de superfície de onde foram extraídas as 

curvas de nível de metro e metro. A partir dessas curvas de nível foi obtido o mapa topográfico 

da área de estudo na escala 1:1000. Também foram utilizados Sistemas de Informações 

Geográficas (SIG), que constituem sistemas destinados ao tratamento de dados espacialmente 

referenciados, com o auxílio do software ArcGis, versão 10.2, permitindo tratar as informações 

do levantamento topográfico e dos dados obtidos em campo. 
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Figura 5.4. Modelo 3D desenvolvido pelo software Pix4D do talude da área de estudo. 

5.1.4 Confecção dos mapas de entrada para o Rockyfor3D 

Nessa etapa, ainda com o auxílio do ArcGis, inicialmente foi elaborada toda a 

preparação para a construção dos dados de entrada do Rockyfor3D a partir da criação dos 

shapefiles base que foram utilizados na confecção dos mapas raster e que posteriormente foram 

convertidos para o formato Ascii no próprio ArcGis. 

Para a elaboração do modelo digital de elevação (MDE), foram integradas as curvas de 

nível extraídas do levantamento topográfico 1:1000 na área da escarpa rochosa e do mapa 

topográfico de escala 1:10000 no restante da área. 

Durante a pesquisa bibliográfica foram obtidos valores de alguns parâmetros 

necessários para a simulação. Um deles foi o valor de densidade da rocha, utilizado no mapa de 

entrada que define as células que correspondem aos pontos de desprendimento de blocos 

(valores > 0) e ainda define a densidade (em kg.m-3) do bloco que será simulado de cada célula 

de origem. Segundo Silveira (2017), o valor de densidade do quartzito do grupo Itacolomi, 

estimada por picnometria, foi de 2589 kg/m3. 

As dimensões e o formato dos blocos em cada ponto de desprendimento foram definidos 

utilizando uma ferramenta de medição do software Pix4D (Figura 5.5) na visualização do 

modelo 3D do levantamento topográfico. Com isso, os mapas relacionados ao tamanho dos 
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blocos e o mapa relacionado ao formato deles puderam ser elaborados com dados de grande 

veracidade.  

 

Figura 5.5. Ferramenta de medição do software Pix4D usado na medição dos blocos. 

O mapa de rugosidade foi determinado após a identificação em campo de zonas 

homogêneas na área de estudo representadas como polígonos. Cada polígono define a 

rugosidade da superfície expressa no tamanho do obstáculo que um bloco em queda encontra 

em 70%, 20% e 10% dos casos. O reconhecimento em campo dos setores com blocos rolados 

assim como da média da altura desses blocos possibilitou a definição dos valores de rugosidade. 

Para o caso específico da área de estudo, foram diferenciadas três zonas homogêneas: a 

primeira, representada pela área da escarpa rochosa, onde não foram encontrados blocos 

rolados; a segunda, onde foram detectados blocos de aproximadamente 0,6 metros cobrindo 

10% da superfície, para a qual se atribuiu um valor de rugosidade de 0,6 no mapa raster 

rg10.asc; e a terceira, representada pelo setor definido para forçar os blocos simulados a parar, 

no caso, a área com residências, onde não se observa blocos rolados. Portanto, atribui-se o valor 

de rugosidade de 100 metros para as células desse polígono em questão em todos os mapas de 

rugosidade. 

Para o mapa de tipo de solo, as células recebem um dos oito tipos de solo e também 

precisam ser mapeadas por polígonos em campo. Representam a elasticidade do solo e estão 

diretamente ligados a valores de Rn (coeficiente de restituição normal). Para o caso de estudo, 
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foi elaborado descrevendo o solo sob a cobertura vegetal e de terra em campo, após cavar um 

sulco com auxílio de um martelo estratigráfico. 

5.1.5 Modelagem e Simulação 

Nessa etapa foram desenvolvidas duas abordagens, e em cada uma foram criados 

modelos e realizadas as simulações conforme o objetivo. A primeira, uma simulação com a 

finalidade de apresentar uma metodologia de trabalho para análises realistas de trajetórias dos 

blocos, investigando o seu padrão e suas características, assim como avaliar a área de estudo, 

inserida no Conjunto Cabanas e adotada como área-laboratório por ser suscetível à queda de 

blocos. 

A segunda, uma sequência de simulações realizada com o intuito de avaliar o papel e o 

peso de determinados fatores envolvidos na mecânica do movimento de queda de blocos, em 

uma espécie de análise de sensibilidade. Para a realização dessa etapa foram elaborados novos 

mapas de entrada quando necessário, ou foram modificadas algumas configurações de 

simulação na própria interface gráfica do usuário do Rockyfor3D (Figura 5.6). Foram avaliados 

a forma, o tamanho e o volume dos blocos, a rugosidade da superfície e o tipo de solo em 32 

simulações, todas variando algum tipo de parâmetro de comparação.  

O papel do tamanho e do formato dos blocos foi avaliado a partir de sete simulações, 

permutando os valores de altura, largura e comprimento entre 1, 10 e 20 metros; e quatro com 

relação ao formato dos blocos, onde foram considerados blocos retangulares, elipsoidais, 

esféricos e discoidais. Para a avaliação do volume dos blocos, foram definidas quatro 

simulações, com base na variação de volume de 5, 10, 20 e 50%. No caso, as três dimensões de 

bloco definidas em cada célula de origem são variadas, uniformemente, de forma aleatória com 

uma porcentagem predefinida. Com relação ao fator rugosidade foram definidos três tamanhos 

de obstáculos em metros: 0,5; 1,5; e 5 para cada mapa de rugosidade, portanto, um total de nove 

simulações. Ao se avaliar a influência do tipo de solo foram analisados oito simulações, 

considerando os oito tipos de solo pré-definidos pelo RockyFor3D diretamente ligados a 

diferentes valores de Rn (coeficiente de restituição normal). 
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Figura 5.6. Interface gráfica do usuário do Rockyfor3D. 

5.1.6 Apresentação dos resultados 

Foi definido um número de dez simulações, ou seja, foram apresentadas dez trajetórias 

individuais de queda de blocos simuladas a partir de cada célula fonte. A análise e apresentação 

dos resultados das simulações permitiu a representação da trajetória e do alcance dos blocos, 

além do zoneamento da região suscetível à queda de blocos na área de estudo. 

Além disso, os dados possibilitaram a análise da sensibilidade de diferentes fatores 

envolvidos no processo de queda de blocos. Buscou-se entender a influência nas trajetórias e 

alcance dos blocos da forma, volume e geometria do bloco, dos efeitos da superfície do terreno 

como rigidez e amortecimento nos processos de choque entre os blocos de rocha e os diferentes 

materiais geológicos e antrópicos. 
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CAPÍTULO 6 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

6  

6.1 MODELO DIGITAL DE ELEVAÇÃO 

O modelo digital de elevação (MDE) obtido com auxílio dos softwares Pix4D e ArcGis 

10.2 pode ser visualizado na Figura 6.1. Observa-se que na área do CCB, a escarpa possui 

amplitude máxima de 150 metros e declividade média de 70o. Com auxílio do aplicativo 

ArcScene do ArcGis, o MDE pode ser visualizado em 3D (Figura 6.2), assim como a 

representação da topografia da localidade (Figura 6.3), proporcionando uma visão detalhada do 

terreno da área sujeita à queda de blocos. 

 

Figura 6.1. Modelo Digital de Elevação da área de estudo (2D). 
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Figura 6.2. Modelo Digital de Elevação da área de estudo (3D). 

 

Figura 6.3. Representação do terreno (3D). 

 

6.2 SIMULAÇÃO DE QUEDA DE BLOCOS PARA O CASO DE ESTUDO 

Após a realização da simulação, todos os dados de saída foram salvos em um 

subdiretório do diretório de trabalho definido, e simultaneamente pôde ser visualizado na 

interface gráfica do usuário uma espécie de mapa preliminar (Figura 6.4), equivalente ao mapa 

de número de passagens, que reproduz as trajetórias individuais de queda de blocos que foram 

simuladas a partir de cada célula fonte. Nessas simulações foram consideradas todas as 
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características intrínsecas do terreno da área de estudo, obtidas na etapa de campo, assim como 

as árvores existentes na área, sendo avaliado o efeito de amortecimento e desvio de direção na 

trajetória dos blocos. As configurações de simulação definidas na interface gráfica do usuário 

foram: “Número de simulações” foi estabelecido como 10, “variação de volume” foi definido 

como 0% e “queda inicial adicionada” definido como 0 (zero) metros. 

 

Figura 6.4. Mapa que reproduz as trajetórias individuais de queda de blocos que foram simuladas a 

partir de cada ponto de desprendimento. 

Cada vez que um bloco simulado ultrapassa ou ressalta em uma determinada célula 

raster, os máximos de diferentes variáveis simuladas nessa célula são registrados em rasters 

separados. Os resultados da simulação realizada na área de estudo inserida em uma parte do 

Conjunto Cabanas e englobando uma porção da Serra do Itacolomi estão dispostos nas séries 

de mapas apresentados a seguir, todos de grande importância para as análises realistas de 

trajetórias dos blocos na área de estudo, e cada um com seu respectivo grau de relevância. 

O primeiro trata-se de um mapa raster que descreve o número de blocos que passaram 

por cada célula (número de passagens) (Figura 6.5). Portanto, trata-se de uma representação de 

todas as dez trajetórias individuais simuladas em cada ponto de desprendimento dos 43 

existentes, o que permite inferir sobre o seu comportamento e sobre a tendência das suas 

direções, assim como a definição das trajetórias preferenciais em cada porção da área de estudo. 

São aquelas compostas pelas células nas quais passaram o maior número de blocos, e acontece 
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quando as trajetórias individuais se convergem e se concentram em uma trajetória comum. No 

mapa é possível visualizar três dispersões principais de trajetórias, a primeira, à oeste, 

compondo as trajetórias dos primeiros pontos de origem (1 ao 21), onde se identificam duas 

trajetórias preferenciais de queda de blocos, com um número médio de 13 blocos passados em 

cada célula, e uma convergência das outras trajetórias individuais para essas duas preferenciais. 

É importante enfatizar também que nos pontos de origem 20 e 21 não foram marcadas 

trajetórias individuais porque nas dez simulações o bloco se depositou ao lado da localização 

do ponto de origem. Na segunda dispersão, ao centro, compondo os pontos de origem de 22 ao 

28, observa-se uma trajetória preferencial apenas, englobando os pontos 26, 27 e 28, o que não 

se pode constatar nos demais pontos. Na terceira dispersão de trajetória, à laste, compondo os 

pontos de origem de 29 ao 43, percebe-se uma trajetória preferencial bem marcada englobando 

os pontos 29 a 33, e outras mais discretas com até 10 blocos passados em cada célula. 
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Figura 6.5. Nr_passages.asc: descreve o número de blocos que passaram por cada célula. 
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O segundo mapa (Figura 6,6) mostra a probabilidade de um bloco atingir determinada 

célula (valores de 0 a 100%), ou seja, se é provável (valores mais altos no mapa) ou improvável 

(valores mais baixos > 0 no mapa) que um bloco atinja uma célula. Esse mapa é fundamental 

para a delimitação de zonas de queda de blocos em uma área de estudo, como base para mapas 

de risco ou perigo. Uma análise criteriosa dessa variável permite afirmar que para todos os 

pontos de origem ou de desprendimento existe uma trajetória mais provável de queda, mesmo 

que alguns desses pontos não demonstrem trajetórias preferenciais definidas no mapa de 

número de passagens. Contudo, todas as trajetórias preferenciais bem marcadas neste mapa 

coincidem com trajetórias formadas por células com maiores probabilidades de um bloco atingi-

las. 
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Figura 6.6. “Reach_probability.asc”: probabilidade que um bloco atinja uma determinada célula 

(Valores de 0 a 100%). 
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O terceiro mapa raster é o de número de células fonte (Figura 6.7), refere-se ao número 

de células de origem "alimentando" uma determinada célula. Esse mapa reforça o conceito de 

trajetórias preferenciais e corrobora o mapa de número de passagens porque para se ter um 

número elevado de blocos passados em uma célula é preciso que esta célula seja influenciada 

por trajetórias de vários pontos de origem. 

 

Figura 6.7. "Nr_sourcecells": refere-se ao número de células de origem "alimentando" uma 

determinada célula. 
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Outro mapa a ser destacado é o mapa que define o número de blocos parados em cada 

célula (Figura 6.8). Nota-se que a maior parte das células onde foram identificados blocos 

depositados é caracterizada pela deposição de 1 a 5 blocos (ilustrado na cor verde), o que 

permite, em uma primeira análise, uma falsa ideia de que não existem áreas de acúmulo de 

deposição. Acontece que ocorre uma concentração de células onde houve deposição de blocos 

em certas áreas, ou seja, formam-se áreas com células valoradas adjacentes. É possível 

confirmar a informação de que nos pontos de origem 20 e 21 não foram marcadas trajetórias 

individuais, pois em todas as dez simulações os blocos se depositaram nas vizinhanças do ponto 

de origem como discutido no mapa de número de passagens. Com uma visão mais detalhada e 

aproximada pode-se constatar que existem outros pontos de origem onde não foram marcadas 

algumas das trajetórias individuais, ou seja, existem algumas células onde foram identificados 

blocos depositados ao lado dos pontos de origem, mas diferente do que acontece nos pontos 20 

e 21, isso não ocorre com a totalidade das trajetórias individuais, como pode ser observado no 

ponto 29. Esse mapa também é muito importante para a delimitação de zonas de queda de 

blocos em uma área de estudo, como base para mapas de risco ou perigo. 
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Figura 6.8. "Nr_deposited.asc": define o número de blocos parados em cada célula. 
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O mapa de volume depositado (Figura 6.9), indica o volume máximo do bloco (em m3) 

que se depositou em cada célula. Está relacionado ao mapa de número de blocos parados, uma 

vez que em todas as células onde foram identificados blocos depositados existe um volume 

máximo associado. No mapa observa-se que a maioria das células valoradas apresentam um 

volume máximo de até 500 m3 (ilustrado na cor verde). 

 

Figura 6.9. “Rvol_deposit.asc”: indica o volume máximo do bloco (em m3) que parou em cada célula. 
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No mapa que determina a média da máxima altura de passagem (Figura 6.10), em 

metros, medida na direção normal da superfície de inclinação, pode-se constatar que na maioria 

das trajetórias os blocos possuem altura de passagem variando entre 1 a 5 metros, com algumas 

poucas células marcando alturas de passagem maiores. Observa-se uma maior concentração de 

trajetórias individuais com células com valores de altura de passagem de 6 a 10 metros 

(ilustrado na cor azul) na primeira dispersão e um aglomerado de células com os maiores 

valores de altura de passagem mostrado no mapa pela área delimitada por um círculo preto. 
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Figura 6.10. "Ph_mean": determina a média da máxima altura de passagem (em metros). 
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O mapa de média da energia (Figura 6.11) estabelece a média dos valores máximos de 

energia cinética (em kJ) de todos os blocos simulados em uma determinada célula. Constata-se 

uma maior concentração de trajetórias individuais com células com os maiores valores de 

energia cinética na primeira dispersão e um aglomerado de células com os maiores valores de 

energia cinética mostrado no mapa pela área delimitada por um círculo preto. Portanto, pode-

se concluir que há uma relação entre as variáveis média da energia cinética e média da altura 

de passagem. 
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Figura 6.11. “E_mean.asc”: estabelece a média dos valores máximos de energia cinética (em kJ) de 

todos os blocos simulados em uma determinada célula. 
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Os dados do mapa que define a velocidade máxima absoluta (m.s-1) simulada por célula 

raster (Figura 6.12), devem ser usados com cautela, pois não há mais informações sobre a 

distribuição estatística das velocidades dos blocos, ou seja, é difícil de analisar e relacionar esta 

variável com outras. 

 

Figura 6.12. “V_max.asc”: define a velocidade máxima absoluta simulada por célula de varredura 

(m.s-1). 
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O mapa de tempo de trajetória (Figura 6.13) indica o tempo mínimo em segundos 

necessário para um bloco alcançar uma célula raster proveniente das áreas de origem definidas. 

Esse mapa confirma a queda de blocos como um dos movimentos de massa mais rápido 

existente, e nota-se que o bloco após o seu desprendimento, atinge a zona de deposição em um 

tempo muito curto, o que torna muito difícil o processo de evacuação de emergência. 

 

Figura 6.13. “Traj_time.asc”: indica o tempo mínimo em segundos necessário para um bloco alcançar 

uma célula raster proveniente das áreas de origem. 
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6.3 ANÁLISE DE SENSIBILIDADE DE FATORES ENVOLVIDOS NO PROCESSO 

DE QUEDA DE BLOCOS 

Como dito anteriormente no capítulo de metodologia, a segunda sequência de 

simulações teve como finalidade qualificar a relevância dos fatores envolvidos no processo de 

queda de blocos em uma análise de sensibilidade. Nessas simulações foram avaliados a forma, 

o tamanho e o volume dos blocos, a rugosidade da superfície e o tipo de solo. Para isso, 

inicialmente foi produzida uma simulação de referência, considerando como base a simulação 

de queda de blocos para o caso de estudo abordada no tópico anterior, com a diferença que 

foram desconsiderados as residências e os blocos rolados existentes na área para se avaliar as 

consequências no alcance e na direção das trajetórias. Portanto, não houve a definição de um 

setor onde os blocos fossem forçados a parar, e foi atribuído valor de rugosidade 0 em toda a 

área, em todos os mapas de rugosidade. Também foram desconsideradas as árvores presentes 

na área de estudo para que as mudanças nas trajetórias fossem consequência apenas das 

variações nos tipos de parâmetro de comparação para que assim pudesse ser avaliado o peso de 

cada fator envolvido na mecânica do movimento de queda de blocos individualmente. A partir 

daí os resultados de cada simulação de análise de sensibilidade foram comparados entre si e 

com o resultado da simulação de referência (Figura 6.14). 

 

Figura 6.14. Mapa “Nr_passages” da simulação de referência. 
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6.3.1 Tamanho dos blocos 

As configurações de simulação da análise de sensibilidade para o tamanho dos blocos 

definidas na interface gráfica do usuário foram: “Número de simulações” foi definido como 10, 

“variação de volume” foi definido como 0% e “queda inicial adicionada” definido como 0 

metros. O papel do tamanho dos blocos foi avaliado a partir de sete simulações, permutando os 

valores de altura, largura e comprimento entre 1, 10 e 20 metros. O Rockyfor3D permite o 

ajuste das dimensões dos blocos na própria interface gráfica do usuário, uma vez que é possível 

entrar com os valores de altura, largura e comprimento de cada bloco usando os mapas de 

entrada d1.asc, d2.asc e d3.asc ou usando valores personalizados para todos os blocos 

simulados. Foram comparadas sete simulações para tamanho de blocos com as configurações 

de dimensões em metros, 1x1x1, 10x1x1, 10x10x1, 20x1x1, 20x20x1, 10x10x10, 20x20x20, 

juntamente com a simulação de referência. 

De modo geral, os resultados (Figuras 6.15 a 6.21) mostram que o comportamento das 

trajetórias individuais e a tendência das suas direções são parecidas, as trajetórias preferenciais 

são bem marcadas e compatíveis umas com as outras. Nota-se que a mudança nas dimensões 

dos blocos fez com que surgissem trajetórias individuais em alguns pontos de desprendimento 

onde não haviam sido marcadas, uma vez que nas dez simulações o bloco se depositou nas 

vizinhanças do local de origem. Isso aconteceu de forma mais clara nas configurações de 

tamanho menores, como na 1x1x1 e na 10x1x1 (Figuras 6.15 e 6.16). Como esperado, a 

mudança em apenas uma grandeza, como mudança apenas no valor de altura, de largura, ou 

comprimento, não altera o resultado da simulação. Por exemplo, as configurações 10x1x1, 

1x10x1 e 1x1x10 metros apresentam o mesmo resultado e o mesmo mapa de trajetórias 

individuais. Ao contrário do que se esperava não foi confirmado uma considerável alteração 

nos alcances com a mudança nas dimensões dos blocos mesmo existindo algumas trajetórias 

individuais separadas mais longas, principalmente nas configurações 10x10x1 e 20x20x1 

(Figuras 6.17 e 6.20), provavelmente pelo formato do bloco nessas dimensões. 
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Figura 6.15. Mapa “Nr_passages” da simulação com tamanho de bloco 1x1x1 (m). 

 

Figura 6.16. Mapa “Nr_passages” da simulação com tamanho de bloco 10x1x1 (m). 
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Figura 6.17. Mapa “Nr_passages” da simulação com tamanho de bloco 10x10x1 (m). 

 

Figura 6.18. Mapa “Nr_passages” da simulação com tamanho de bloco 10x10x10 (m). 
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Figura 6.19. Mapa “Nr_passages” da simulação com tamanho de bloco 20x1x1 (m). 

 

Figura 6.20. Mapa “Nr_passages” da simulação com tamanho de bloco 20x20x1 (m). 
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Figura 6.21. Mapa “Nr_passages” da simulação com tamanho de bloco 20x20x20 (m). 

6.3.2 Forma dos blocos 

As configurações de simulação da análise de sensibilidade para a forma dos blocos 

definidas na interface gráfica do usuário foram: “Número de simulações” foi definido como 10, 

“variação de volume” foi definido como 0% e “queda inicial adicionada” definido como 0 

(zero) metros. O peso da forma dos blocos foi avaliado a partir de quatro simulações, onde 

foram considerados blocos retangulares, elipsoidais, esféricos e discoidais. O Rockyfor3D 

também permite o ajuste da forma dos blocos na própria interface gráfica do usuário, sendo 

possível entrar com o formato de cada bloco usando o mapa de entrada blshape.asc ou entrando 

com o formato personalizado para todos os blocos simulados. Os resultados das quatro 

simulações foram comparados entre si e juntamente com a simulação de referência. 

Os resultados (Figuras 6.22 a 6.25) mostram que o comportamento geral das trajetórias 

individuais e a tendência das suas direções são bastante parecidas entre si e com a simulação de 

referência, as trajetórias preferenciais são bem marcadas e compatíveis umas com as outras. As 

dispersões de trajetórias são bem claras e não se observa muitas trajetórias individuas 

desgarradas e diferentes do padrão direcional. Nota-se que a simulação com blocos elipsoidais 

apresenta o mesmo resultado e as mesmas trajetórias individuais que a simulação com blocos 
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esféricos (Figuras 6.23, 6.24). Verificou-se que não foram confirmadas alterações significativas 

no alcance com a modificação na geometria dos blocos. 

 

Figura 6.22. Mapa “Nr_passages” da simulação com blocos retangulares. 

 

Figura 6.23. Mapa “Nr_passages” da simulação com blocos elipsoidais. 
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Figura 6.24. Mapa “Nr_passages” da simulação com blocos esféricos. 

 

Figura 6.25. Mapa “Nr_passages” da simulação com blocos discoidais. 

6.3.3 Volume dos blocos 

Para a análise de sensibilidade para o volume dos blocos foram definidas quatro 

simulações. As três dimensões de bloco definidas em cada célula de origem são variadas 
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uniformemente de forma aleatória com uma porcentagem predefinida, com base na variação de 

volume de 5, 10, 20 e 50% antes de cada simulação. Essa variação de volume pode ser realizada 

na própria interface gráfica do usuário do RockyFor3D nas configurações de simulação. O 

restante das configurações foram: “Número de simulações” definido como 10 e a “queda inicial 

adicionada” definido como 0 (zero) metros. De certa forma, a análise de sensibilidade para o 

tamanho de blocos já é uma análise do volume, mas os valores de dimensões do bloco são 

definidos para todos os blocos, ou seja, todos os blocos são simulados com o mesmo tamanho, 

não sendo permitido entrar com os valores de altura, largura e comprimento de cada bloco 

usando os mapas de entrada d1.asc, d2.asc e d3.asc, onde cada um tem seu tamanho específico. 

Nessa avaliação do fator volume, a variação aleatória é sempre idêntica para todos os três 

valores de dimensão de bloco para uma única simulação. Isso significa que, se a variação do 

volume for definida como 5%, todas as 3 dimensões do bloco serão diminuídas ou aumentadas 

aleatoriamente com um valor entre 0 e 1,639%, e essas dimensões serão as definidas para cada 

bloco individualmente pelos mapas de entrada d1.asc, d2.asc e d3.asc. Portanto, dessa forma 

pode-se avaliar a influência da variação de volume em casos reais, respeitando os verdadeiros 

valores de tamanho dos blocos. 

De modo geral, os resultados das simulações (Figuras 6.26 a 6.29) mostram que o 

comportamento da moda das trajetórias individuais e a tendência das suas direções são 

parecidas, mas o aumento da variação aleatória no volume deles faz com que aumente o número 

de trajetórias individuais com direções diferentes da tendência principal, muitas vezes em 

direção contrária. E ainda, a dispersão das dez trajetórias individuais em cada ponto de origem 

se tornam mais espaçadas, ou seja, não estão convergindo para uma trajetória principal ou não 

são muito compatíveis entre si (Figuras 6.26, 6.27, 6.28, 6.29). Não foi confirmada uma 

considerável alteração nos alcances com a alteração do volume dos blocos, assim como na 

simulação para o tamanho dos blocos. Com relação à direção das trajetórias individuais, o fator 

volume do bloco possui alguma significância para a mudança de direções, proporcionando 

trajetórias inesperadas. 
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Figura 6.26. Mapa “Nr_passages” da simulação com volume dos blocos +/- 5%. 

 

Figura 6.27. Mapa “Nr_passages” da simulação com volume dos blocos +/- 10%. 
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Figura 6.28. Mapa “Nr_passages” da simulação com volume dos blocos +/- 20%. 

 

Figura 6.29. Mapa “Nr_passages” da simulação com volume dos blocos +/- 50%. 

6.3.4 Rugosidade da superfície 

As configurações de simulação da análise de sensibilidade para a rugosidade da 

superfície definidas na interface gráfica do usuário foram: “Número de simulações” foi definido 
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como 10, “variação de volume” foi definido como 0% e “queda inicial adicionada” definido 

como 0 (zero) metros. A relevância do fator rugosidade para o processo de queda de blocos foi 

avaliada a partir de nove simulações, uma vez que foram definidos três tamanhos de obstáculos 

em metros, 0,5, 1,5, e 5 para cada mapa de rugosidade (rg10, rg20 e rg70). Para a realização 

dessas simulações foi necessário a produção de novos mapas de entrada, uma vez que o 

programa não permite a alteração desse fator na interface gráfica do usuário. 

Os resultados das simulações para a rugosidade da superfície (Figuras 6.30 a 6.38), 

expressa no tamanho dos obstáculos que um bloco em queda encontra em 70%, 20% e 10% dos 

casos, confirmam a rugosidade como um fator que cumpre um importante papel na distância 

percorrida pelos blocos, assim como na direção das trajetórias individuais. Essa relevância para 

o processo de queda de blocos difere de acordo com as classes de probabilidade (rg70, rg20, 

rg10). Naturalmente, a perda de energia durante o rebote na superfície é maior quando um 

obstáculo de mesmo tamanho cobre 70% da superfície do que 20%, que é maior do que quando 

ele cobre 10%, fato este comprovado nos resultados das simulações do fator rugosidade. Além 

disso, a perda de energia também está diretamente relacionada com a altura dos obstáculos que 

formam barreiras aos blocos simulados. De acordo com as simulações, constata-se que 

obstáculos menores (0,5 metros e 1,5 metros) mudam a direção das trajetórias individuais, 

desviando os blocos simulados, principalmente para as classes de probabilidade rg10 e rg20 

(Figuras 6.30, 6.31, 6.33, 6.34). Já nas simulações com obstáculos maiores (5 metros), a perda 

de energia é tamanha que as trajetórias têm seu alcance diminuído, observa(ndo)-se trajetórias 

individuais com médias de alcance de cerca de duas a três vezes menor que a simulação de 

referência (Figuras 6.32 e 6.35), e até quatro vezes menor nas simulações com obstáculos na 

classe rg70 (Figura 6.37, 6.38). 
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Figura 6.30. Mapa “Nr_passages” da simulação com a classe de probabilidade rg10 com obstáculos de 

0,5 metros. 

 

Figura 6.31. Mapa “Nr_passages” da simulação com a classe de probabilidade rg10 com obstáculos de 

1,5 metros. 
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Figura 6.32. Mapa “Nr_passages” da simulação com a classe de probabilidade rg10 com obstáculos de 

5 metros. 

 

Figura 6.33. Mapa “Nr_passages” da simulação com a classe de probabilidade rg20 com obstáculos de 

0,5 metros. 
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Figura 6.34. Mapa “Nr_passages” da simulação com a classe de probabilidade rg20 com obstáculos de 

1,5 metros. 

 

Figura 6.35. Mapa “Nr_passages” da simulação com a classe de probabilidade rg20 com obstáculos de 

5 metros. 
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Figura 6.36. Mapa “Nr_passages” da simulação com a classe de probabilidade rg70 com obstáculos de 

0,5 metros. 

 

Figura 6.37. Mapa “Nr_passages” da simulação com a classe de probabilidade rg70 com obstáculos de 

1,5 metros. 
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Figura 6.38. Mapa “Nr_passages” da simulação com a classe de probabilidade rg70 com obstáculos de 

5 metros. 

6.3.5 Tipo de solo 

As configurações de simulação da análise de sensibilidade para o tipo de solo definidas 

na interface gráfica do usuário foram: “Número de simulações” foi definido como 10, “variação 

de volume” foi definido como 0% e “queda inicial adicionada” definido como 0 (zero) metros. 

Na análise da influência do fator tipo de solo foram avaliadas oito simulações, considerando os 

oito tipos de solo definidos pelo RockyFor3D diretamente ligados a diferentes valores de Rn 

(coeficiente de restituição normal). Assim como realizado nas simulações do fator rugosidade, 

foram produzidos novos mapas de entrada, uma vez que o programa não permite a alteração 

desse fator na interface gráfica do usuário. 

Dentre todos os fatores analisados, o tipo de solo é o mais importante para o alcance dos 

blocos simulados. Como nas simulações para a rugosidade da superfície, os resultados das 

simulações para o tipo de solo (Figuras 6.39 a 6.46) confirmam o fator como fundamental para 

o alcance dos blocos. De acordo com as simulações realizadas, a elasticidade do solo, assim 

como os valores de Rn (coeficiente de restituição normal) estão diretamente ligados à distância 

percorrida pelos blocos. A elevação do valor médio de Rn confirma um aumento no alcance 

dos blocos simulados, com médias de alcance consideravelmente maiores principalmente nas 
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simulações com substrato rochoso com cobertura de solo e com substrato rochoso (Figuras 6.44 

e 6.45). A simulação que considerou o solo com um material em que uma rocha poderia penetrar 

completamente um rio ou um pântano, por exemplo, confirmou que a existência dessas 

condições não permite a continuidade da trajetória dos blocos simulados, fazendo com que ele 

seja forçado a parar a sua movimentação. Já a simulação com estrada asfaltada, considerando o 

valor médio de Rn de 0,35 pode ser enquadrada entre as simulações com colúvio e com tálus, 

em uma escala crescente dos valores médios de Rn, fato confirmado nos resultados. Percebe-se 

uma espécie de sequência gradual nas trajetórias individuais, com um aumento gradativo no 

alcance, como mencionado anteriormente. Apesar da relevância do fator tipo de solo no alcance 

dos blocos simulados, observa-se que o comportamento geral das dispersões iniciais das 

trajetórias individuais e a tendência das suas direções são bastante parecidas entre si e com a 

simulação de referência, e somente nas porções finais estão as grandes diferenças nas 

trajetórias. 

 

Figura 6.39. Mapa “Nr_passages” da simulação com solo descrito como rio, pântano ou material em 

que uma rocha poderia penetrar completamente. 
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Figura 6.40. Mapa “Nr_passages” da simulação com solo descrito como material de solo fino com 

profundidade maior que 100 cm. 

 

Figura 6.41. Mapa “Nr_passages” da simulação com solo descrito como material de solo fino com 

profundidade menor que 100 cm ou mistura de areia/cascalho no vale. 
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Figura 6.42. Mapa “Nr_passages” da simulação com solo descrito como colúvio ou solo compacto 

médio com pequenos fragmentos de rocha ou estrada florestal. 

 

Figura 6.43. Mapa “Nr_passages” da simulação com solo descrito como tálus ou solo compacto com 

grandes fragmentos de rocha. 
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Figura 6.44. Mapa “Nr_passages” da simulação com solo descrito como substrato rochoso com 

cobertura de solo. 

 

Figura 6.45. Mapa “Nr_passages” da simulação com solo descrito como substrato rochoso. 
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Figura 6.46. Mapa “Nr_passages” da simulação com solo descrito como estrada asfaltada. 
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CAPÍTULO 7 

CONCLUSÃO 

7  

A aerofotogrametria se mostrou uma metodologia e uma técnica de altíssima precisão 

para obtenção de dados topográficos, com baixo tempo para aquisição das informações e 

extremamente eficaz na localização e mapeamento de todas as características da superfície do 

terreno e, principalmente, da porção estudada da Serra do Itacolomi, uma vez que se trata de 

uma área de difícil acesso. O software Pix4D, além de possibilitar a manipulação dos dados do 

levantamento planialtimétrico, permitiu a medição das dimensões e a definição dos formatos 

dos blocos em cada ponto de desprendimento, sendo fundamental para a realização desse 

estudo. 

A modelagem do processo de queda de blocos é uma operação difícil, particularmente 

em grandes áreas onde a variabilidade dos fatores litológicos, topográficos e morfológicos é 

grande. O Rockyfor3D é um modelo de simulação tridimensional de queda de blocos que, 

apesar de suas limitações, provou-se consistente e confiável na modelagem de blocos em 

configurações morfológicas tridimensionais, capaz de fornecer informações bastante 

interessantes e úteis para o estudo do comportamento do processo de queda de blocos. A 

construção dos dados de entrada do Rockyfor3D revelou-se ligeiramente complicada, 

principalmente se o conjunto de dez mapas raster que definem as características da topografia 

e da superfície da encosta, bem como um conjunto de parâmetros, que definem as condições de 

desprendimento dos blocos precisarem ser alterados muitas vezes. Os dados de saída do 

programa são bem satisfatórios, englobando cerca de vinte e cinco mapas raster, cada um com 

seu respectivo grau de relevância, sendo abordados nesse estudo aqueles que renderam as 

melhores informações. 

A simulação de queda de blocos para o caso de estudo se mostrou uma metodologia 

eficiente de trabalho para análises realistas e detalhadas das trajetórias dos blocos. Esse método 

pode servir como base para a definição do potencial de queda de blocos em áreas propensas e 

servir de suporte para a delimitação dos setores que podem ser afetados por eventuais quedas 

de blocos, incluindo o número de residências sob risco. 
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A segunda sequência de simulações objetivou uma análise de sensibilidade de diversos 

fatores que influenciam na queda de blocos, como tamanho, forma e volume dos blocos, 

rugosidade da superfície e do tipo de solo para o processo de queda de blocos. Ao contrário do 

que se esperava não foram confirmados uma considerável alteração nos alcances com a 

mudança nas dimensões dos blocos mesmo existindo algumas trajetórias individuais separadas 

mais longas. Verificou-se que a geometria dos blocos também não é um fator de grande 

relevância para o alcance, e ainda, não é o fator mais significativo no controle da trajetória de 

queda de blocos. Não foram confirmados uma considerável alteração nos alcances com a 

alteração do volume dos blocos e com relação a direção das trajetórias individuais, o fator 

volume do bloco possui alguma significância para a mudança de direções, proporcionando 

trajetórias inesperadas. 

Como esperado, os resultados das simulações da análise de sensibilidade para a 

rugosidade da superfície, expressa no tamanho dos obstáculos que um bloco em queda encontra 

em 70%, 20% e 10% dos casos confirmam a rugosidade como um fator muito expressivo para 

a distância percorrida pelos blocos, assim como no controle da trajetória de queda. Essa 

relevância para o processo de queda de blocos difere de acordo com as classes de probabilidade, 

sendo a classe rg70 a mais significativa entre elas. 

Os resultados confirmam o tipo de solo, expresso na elasticidade do solo e no Rn, como 

um importante controlador das trajetórias de queda de blocos e como fator mais importante para 

o alcance dos blocos. As suas simulações de análise de sensibilidade mostraram situações onde 

o alcance aumentou consideravelmente, exibindo médias de alcance três a quatro vezes maiores 

que a simulação de referência. 

Por fim, cabe ressaltar que a grande maioria das simulações usualmente realizadas nos 

estudos científicos é bidimensional, apresentando resultados diferentes daquelas realizadas em 

três dimensões. Essas últimas ainda são escassas na literatura científica. Dentre os movimentos 

de massa, a queda de blocos é o que se tem menor conhecimento no meio acadêmico, 

principalmente no Brasil, onde estudos relacionados a escorregamentos e corridas se encontram 

em um estágio avançado, mas o estudo de queda de blocos se encontra em segundo plano no 

Brasil. Dessa forma, muitos estudos ainda devem ser realizados acerca do tema em nosso país. 
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