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RESUMO 

Os riscos associados à instabilização de uma arriba podem afetar a poulação, provocando feridos 

e vítimas mortais; o ambiente, dando origem a impactos significativos e/ou danos permanentes; 

e a economia, instalando constrangimentos na sociedade e causando perdas financeiras. Como 

tal, é necessário tomar medidas. 

A presente dissertação aborda os principais sistemas de prevenção, mitigação e proteção de 

risco, enumerando-os e indicando as circunstâncias favoráveis à adoção de cada um. 

Segue-se o estudo de dois casos reais referentes às obras das praias de S.Bernardino e Praia 

da Adraga, onde se presenciou uma necessidade de intervenção e foram tomadas medidas de 

estabilização das praias. Os trabalhos foram acompanhados ao longo da sua execução, sendo 

que na presente dissertação, para cada uma destas obras, será apresentada a caracterização 

geológica, bem como uma descrição e análise crítica das soluções adotadas pela Agência 

Portuguesa do Ambiente.  

Numa fase seguinte é estudada uma solução alternativa às já concretizadas e realizado o 

dimensionamento com o auxílio de programas de cálculo. Para tal, efetuou-se a modelação 

recorrendo ao programa de elementos finitos Plaxis 2D, no caso da análise de um muro de betão 

armado, e ao programa RocFall 2D, para o caso de análise da solução baseada em barreiras 

dinâmicas.  

Por fim, é feita uma análise comparativa das soluções reais com as alternativas sugeridas do 

ponto de vista comportamental e económico. 
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ABSTRACT 

The risks associated with cliffs instabilization can affect the population, causing injuries and mortal 

victims; the environment, causing significant impacts and / or permanent damage; and the 

economy, leading to constraints on society and causing financial losses. As such, action needs 

to be taken. 

The present dissertation approaches the systems of prevention, mitigation and protection of risk, 

enumerating them and indicating the circumstances favorable to the adoption of each one.  

It follows the study of two real cases referring to the works on the beaches of S. Bernardo and 

Adraga Beach, where there was a need for intervention and measures were taken to stabilize the 

beaches. The works were followed throughout its execution, and in this dissertation, for each of 

these works, the geological characterization will be presented, as well as a description and critical 

analysis of the solutions adopted by the Portuguese Agency of Envirionment. 

An alternative solution to those already implemented is studied and the modelling performed with 

the aid of calculation programs. To do this, the model was performed using the program of finite 

elements Plaxis 2D, in the case of the analysis of a reinforced concrete wall, and the program 

RocFall 2D, for the case of analysis of the solution based on dynamic barriers. 

Finally, a comparative analysis of the real solutions with the alternatives suggested from the 

behavioral and economic point of view 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keywords. Cliff, Prevention, Stabilization, Risk, Modelling, Reinforced Concrete Wall, Dynamic 

Barrier 

  



viii 

 

 

  



ix 

 

AGRADECIMENTOS 

A realização do presente trabalho teve o contributo de várias pessoas, às quais não poderia 

deixar de prestar o meu sincero agradecimento. 

Em primeiro lugar, agradeço ao meu orientador, Professor Alexandre Pinto por me ter aceite 

como sua orientanda, por toda a sua constante disponibilidade e pela sua orientação, conselhos, 

ajuda e paciência não só durante esta dissertação, como também ao longo do meu percurso no 

perfil de Geotecnia, salientando que os seus conhecimentos foram fundamentais para a 

elaboração deste trabalho e para futuros desenvolvimentos  

Ao corpo docente do perfil de Geotecnia, agradeço o apoio e permanente ensinamento durante 

o meu percurso académico que permitiu aumentar o meu interesse por esta área, tendo sido 

fundamentais para o meu mestrado e contribuíram para o meu sucesso. 

Um agradecimento especial ao Doutor Celso Pinto pela incansável paciência no 

acompanhamento das visitas às obras e pela constante disponibilidade no envio de informação, 

à Agência Portuguesa do Ambiente por me permitirem aceder aos projetos, assim como 

acompanhar as várias fases destas intervenções, muito obrigada por esta oportunidade de 

trabalhar e aprender com eles. 

Gostaria ainda de agradecer aos meus amigos, que me acompanharam durante todo o meu 

percurso académico, ajudando-me ao longo do curso e especialmente pelo apoio e incentivo 

durante esta fase. Sem a vossa ajuda não teria sido possível. 

Finalmente, tenho de exprimir a minha imensa gratidão aos meus pais e à minha irmã, por 

fazerem de mim a pessoa que sou hoje e por estarem ao meu lado todos os dias, não fisicamente, 

mas através de palavras de apoio e dos ensinamentos que me tornam todos os dias uma pessoa 

melhor. Esta conquista não teria sido possível sem o seu contínuo encorajamento. 

 



x 

 



xi 

 

ÍNDICE 

1. INTRODUÇÃO ....................................................................... 1 

1.1 Enquadramento do tema ............................................................................................... 1 

1.2 Objetivos ........................................................................................................................ 1 

1.3 Organização do trabalho ............................................................................................... 2 

2. INSTABILIZAÇÃO DE ARRIBAS POR PROCESSOS NATURAIS ...... 5 

2.1 Considerações Iniciais .................................................................................................. 5 

2.2 Processos Geológicos ................................................................................................... 6 

2.2.1 Mudança do Nível de Água ................................................................................... 6 

2.2.2 Ondas .................................................................................................................... 7 

2.2.3 Escorrência de Água: Superficial e Subterrânea .................................................. 9 

2.2.4 Meteorização por molhagem/secagem ............................................................... 11 

2.2.5 Gelo e Baixas Temperaturas ............................................................................... 11 

2.3 Tipos de Instabilização ................................................................................................ 13 

2.3.1 Queda .................................................................................................................. 15 

2.3.2 Tombamento ....................................................................................................... 17 

2.3.3 Escorregamento .................................................................................................. 17 

2.3.4 Expansão lateral .................................................................................................. 18 

2.3.5 Fluxos .................................................................................................................. 19 

2.4 Estabilidade Global dos Maciços ................................................................................ 19 

2.4.1 Equilíbrio Limite ................................................................................................... 19 

2.4.2 Análise Limite ...................................................................................................... 20 

2.4.3 Método dos Elementos Finitos ............................................................................ 21 

3. TÉCNICAS DE PREVENÇÃO, MITIGAÇÃO E PROTECÇÃO .......... 23 

3.1 Considerações Iniciais ................................................................................................ 23 

3.2 Ordenamento ............................................................................................................... 23 



xii 

 

3.2.1 Faixas de Risco ................................................................................................... 25 

3.2.2 Placas de Aviso ................................................................................................... 27 

3.3 Técnicas de Intervenção ............................................................................................. 28 

3.3.1 Intervenções Corretivas....................................................................................... 28 

3.3.2 Intervenções de Minimização .............................................................................. 30 

3.3.3 Intervenções de Estabilização ............................................................................. 34 

3.4 Considerações Finais .................................................................................................. 36 

4. PRAIA DE S.BERNARDINO ................................................... 37 

4.1 Enquadramento ........................................................................................................... 37 

4.2 Situação de Referência ............................................................................................... 38 

4.3 Principais Condicionamentos ...................................................................................... 40 

4.3.1 Geológicos e Geotécnicos .................................................................................. 40 

4.3.2 Condições de Vizinhança: ................................................................................... 43 

4.4 Descrição das Soluções Adotadas pela APA ............................................................. 44 

4.4.1 ARRIBA A ............................................................................................................ 45 

4.4.2 ARRIBA B ............................................................................................................ 46 

4.4.3 ARRIBA C ............................................................................................................ 47 

4.5 Análise Crítica ............................................................................................................. 47 

4.6 Solução Alternativa...................................................................................................... 51 

4.6.1 Modelação Numérica ........................................................................................... 52 

4.6.2 Análise Económica .............................................................................................. 59 

4.7 Considerações Finais .................................................................................................. 60 

5. PRAIA DA ADRAGA ............................................................. 61 

5.1 Enquadramento ........................................................................................................... 61 

5.2 Situação de Referência ............................................................................................... 62 

5.3 Principais Condicionamentos ...................................................................................... 64 

5.3.1 Geológicos e Geotécnicos .................................................................................. 64 

5.3.2 Condições de Vizinhança .................................................................................... 65 



xiii 

 

5.4 Descrição das soluções Adotadas pela APA .............................................................. 66 

5.5 Análise Crítica ............................................................................................................. 68 

5.6 Solução Alternativa...................................................................................................... 69 

5.6.1 Modelação RocFall .............................................................................................. 70 

5.6.2 Análise Económica .............................................................................................. 76 

5.7 Considerações Finais .................................................................................................. 77 

6. CONCLUSÕES E DESENVOLVIMENTOS FUTUROS .................... 79 

6.1 Conclusões .................................................................................................................. 79 

6.2 Desenvolvimentos Futuros .......................................................................................... 80 

 

  



xiv 

 

  



xv 

 

ÍNDICE DE FIGURAS 

FIGURA 1 - CASO EXEMPLO DE SUBIDA DO NÍVEL MÉDIO DO MAR (GARY BRAASCH) ............................. 7 

FIGURA 2 - FORMAÇÃO DE CAVERNAS DEVIDO AO IMPACTO DAS ONDAS .............................................. 8 

FIGURA 3 - EROSÃO PROVOCADA POR ESCORRÊNCIA SUPERFICIAL .................................................. 10 

FIGURA 4 - ESQUEMA DO FENÓMENO DE CRIOCLASTIA ..................................................................... 13 

FIGURA 5 - TIPOS DE MOVIMENTO DURANTE UMA QUEDA DE BLOCOS (BASSON, 2012) ...................... 16 

FIGURA 6 -  TIPOS DE ROTURA POR TOMBAMENTO (GOODMAN & BRAY, 1976) ................................. 17 

FIGURA 7 - EXPANSÃO LATERAL COM CAMADA PASSÍVEL DE LIQUEFAÇÃO ABAIXO DA CAMADA SUPERFICIAL 

(FONTE: HIGHLAND&BOBROWSKY, 2008) .............................................................................. 18 

FIGURA 8 - REPRESENTAÇÃO DE UM FLUXO DE DETRITOS (FONTE: HIGHLAND & BOBROWSKY, 2008) 19 

FIGURA 9 - POSSÍVEL DIVISÃO DE UM TALUDE REAL EM FATIAS (GOMES, 2011) ................................. 20 

FIGURA 10 - INTERVENÇÕES NECESSÁRIAS DEVIDO À NÃO APLICAÇÃO DAS FAIXAS DE RISCO ............. 27 

FIGURA 11 - PLACA DE AVISO DEGRADADA (APA, 2012) .................................................................. 28 

FIGURA 12 - SISTEMA DE DRENAGEM: VALETA MEIA CANA ................................................................ 29 

FIGURA 13 - ESQUEMA DE BLOCOS SUJEITOS A SANEAMENTO .......................................................... 30 

FIGURA 14 - REPERFILAMENTO DE UMA ENCOSTA ............................................................................ 31 

FIGURA 15 - BARREIRA DINÂMICA ................................................................................................... 32 

FIGURA 16 - DETALHE DO CABO DE PRÉ-ESFORÇO .......................................................................... 33 

FIGURA 17 - OXIDAÇÃO DE UMA REDE DE MALHA HEXAGONAL DEVIDO À FALTA DE MANUTENÇÃO OU DE 

ADEQUADA PROTEÇÃO ........................................................................................................... 34 

FIGURA 18 - DIVISÃO POR TROÇOS DA PRAIA S.BERNARDINO ........................................................... 37 

FIGURA 19 - ZONA DE ABATIMENTO JUNTO À ESTRADA (APA, 2008) ................................................. 39 

FIGURA 20 - ESCADAS DA PRAIA ALTO DOS FRADES (2008-APA) .................................................... 39 

FIGURA 21 - ARRIBA A (2012-APA) ............................................................................................... 40 

FIGURA 22 - COLUNA ESTRATIGRÁFICA DA ARRIBA A ....................................................................... 40 

FIGURA 23 - PERFIL DA ARRIBA B (2012-APA) ................................................................................ 41 

FIGURA 24 - COLUNA ESTRATIGRÁFICA DA ARRIBA B ....................................................................... 41 

FIGURA 25 - ARRIBA C (2012-APA) ............................................................................................... 42 

FIGURA 26 - COLUNA ESTRATIGRÁFICA DA ARRIBA C ....................................................................... 42 

FIGURA 27 - ACESSO DE VIATURAS (2012-APA) ............................................................................. 43 

FIGURA 28 - APOIO BALNEAR E RESTAURAÇÃO (2012-APA) ........................................................... 43 

FIGURA 29 - ESTACIONAMENTO (2012-APA) .................................................................................. 44 

FIGURA 30 - VALETAS DE DRENAGEM ............................................................................................. 44 

FIGURA 31 - REDE METÁLICA E MURO DE BETÃO ARMADO .............................................................. 45 

FIGURA 32 - REVESTIMENTO DE GEOMALHA E HIDROSSEMENTEIRA ................................................. 45 

FIGURA 33 - HIDROSSEMENTEIRA E REDE TENSIONADA ................................................................... 46 

FIGURA 34 - BETÃO PROJETADO COM PIGMENTAÇÃO ...................................................................... 46 

FIGURA 35 – CONSOLAS DE ARENITO PREGADAS ............................................................................ 47 

FIGURA 36 – BLOCOS EM RISCO DE QUEDA .................................................................................... 48 

FIGURA 37 – ESCORRENCIA DE ÁGUAS NA BASE DO BETÃO PROJETADO .......................................... 49 



xvi 

 

FIGURA 38 – VAZIO ORIGINADO NA BASE DO BETÃO PROJETADO ..................................................... 49 

FIGURA 39 – DETRITOS ACUMULADOS NO SOPÉ DA ARRIBA B ......................................................... 50 

FIGURA 40 - DRENO ....................................................................................................................... 50 

FIGURA 41 - FENDILHAÇÃO DO BETÃO PROJETADO ......................................................................... 51 

FIGURA 42 - GEOMETRIA DO MODELO NUMÉRICO ............................................................................. 53 

FIGURA 43 - DEFORMADA OBTIDA PARA OTIMIZAÇÃO DE PARÂMETROS.............................................. 53 

FIGURA 44 - FASEAMENTO CONSTRUTIVO SIMULADO NO PLAXIS ....................................................... 56 

FIGURA 45 - DEFORMADA E MALHA DE ELEMENTOS FINITOS ............................................................. 57 

FIGURA 46 - DESLOCAMENTOS HORIZONTAIS MÁXIMOS .................................................................... 58 

FIGURA 47 - DESLOCAMENTOS VERTICAIS MÁXIMOS ........................................................................ 58 

FIGURA 48 - PRESSÕES DE ÁGUA ................................................................................................... 58 

FIGURA 49 - ENQUADRAMENTO GEOGRÁFICO DA PRAIA DA ADRAGA ................................................. 61 

FIGURA 50 - ARRIBA DO LADO NORTE (APA 2008) .......................................................................... 62 

FIGURA 51 - DEPÓSITO DE VERTENTE (APA 2010) .......................................................................... 63 

FIGURA 52 - FORMAÇÃO DE CAVERNAS NA ARRIBA SUL (APA 2010) ................................................. 64 

FIGURA 53 - CALCÁRIO NODULAR FRATURADO ................................................................................ 65 

FIGURA 54 - PORMENOR ZONA DE INTERVENÇÃO DA ARRIBA SUL NO TARDOZ DO APOIO DE PRAIA (APA 

2010) ................................................................................................................................... 65 

FIGURA 55 - BARREIRA DINÂMICA NA ARRIBA SUL............................................................................. 66 

FIGURA 56 - REDE METÁLICA NA ARRIBA SUL ................................................................................... 67 

FIGURA 57 - REDE METÁLICA NA ARRIBA NORTE .............................................................................. 68 

FIGURA 58 - DETRITOS NA BASE DA ARRIBA NORTE .......................................................................... 68 

FIGURA 59 – PERFIL DA ARRIBA REPRESENTADO EM AUTOCAD ........................................................ 71 

FIGURA 60 – PERFIL SIMULADO NO ROCFALL .................................................................................. 71 

FIGURA 61 - TRAJETÓRIA ROCFALL DA QUEDA DE BLOCOS AO LONGO DA ARRIBA SEM BARREIRAS ..... 73 

FIGURA 62 - ENERGIA CINÉTICA TOTAL DA QUEDA DE BLOCOS AO LONGO DA ARRIBA SEM BARREIRAS . 73 

FIGURA 63 - TRAJETÓRIA ROCFALL DA ARRIBA COM BARREIRA NA BASE ........................................... 74 

FIGURA 64 - TRAJETÓRIA ROCFALL DA QUEDA DE BLOCOS AO LONGO DA ARRIBA COM DUAS BARREIRAS

 ............................................................................................................................................ 75 

FIGURA 65 - ENERGIA CINÉTICA TOTAL DA QUEDA DE BLOCOS AO LONGO DA ARRIBA COM DUAS 

BARREIRAS ........................................................................................................................... 75 



xvii 

 

ÍNDICE DE TABELAS 

 

TABELA 1 - CLASSIFICAÇÃO DE VARNES .......................................................................................... 15 

TABELA 2 - CARACTERÍSTICAS DOS MATERIAIS GEOLÓGICOS ............................................................ 54 

TABELA 3 - CARACTERÍSTICAS DO COMPRIMENTO LIVRE DAS PREGAGENS ......................................... 54 

TABELA 4 - CARACTERÍSTICAS DO BOLBO DE SELAGEM DAS PREGAGENS .......................................... 55 

TABELA 5 - CARACTERÍSTICAS DA PAREDE DE BETÃO ARMADO ......................................................... 55 

TABELA 6 - FASES DE CONSTRUÇÃO ............................................................................................... 55 

TABELA 7 - ANÁLISE DO CUSTO DAS SOLUÇÕES ............................................................................... 59 

TABELA 8 - ANÁLISE COMPARATIVA DO CUSTO ENTRE A SOLUÇÃO DA APA E A ALTERNATIVA ............. 59 

TABELA 9 - COEFICIENTES DE RESTITUIÇÃO .................................................................................... 72 

TABELA 10 - CARACTERÍSTICAS DAS BARREIRAS DINÂMICAS............................................................. 76 

TABELA 11 - ANÁLISE DO CUSTO DAS SOLUÇÕES ............................................................................. 76 

TABELA 12 - ANÁLISE COMPARATIVA DO CUSTO DA SOLUÇÃO DA APA E DA ALTERNATIVA .................. 76 

 

  



xviii 

 

  



xix 

 

SIMBOLOGIA 

Siglas 

AL– Análise Limite 

ANPC– Autoridade Nacional de Proteção Civil 

APA – Agência Portuguesa do Ambiente 

ARH – Administrações de Região Hidrográfica 

DEFRA – Department for Environment, Food and Rural Affairs 

DLO – Discontinuity Layout Optimization  

EL– Equilíbrio Limite 

INAG– Instituto Nacional da Água 

POOC – Plano de Ordenamento da Orla Costeira 

PVC – Poly Vinyl Chloride 

TRI– Teorema da Região Inferior 

TRS– Teorema da Região Superior 

Alfabeto Latino 

c’ – Coesão efetiva  

Cu – Resistência não drenada 

E – Módulo de deformabilidade  

E50 – Módulo de deformabilidade secante em estado triaxial  

Eoed – Módulo de deformabilidade edométrico  

Eur – Módulo de deformabilidade na carga/descarga  

EA – Rigidez Axial  

EI – Rigidez de Flexão  

fcd – Resistência de cálculo do betão à compressão  

fck – Resistência característica do betão à compressão  



xx 

 

fyd – Resistência de cálculo do aço  

k0 – Coeficiente de impulso em repouso 

RN  – Componente normal do coeficiente de restituição 

RT – Componente tangencial do coeficiente de restituição 

Alfabeto Grego  

γ – Peso volúmico 

ϕ – Ângulo de atrito interno  

ωtot – Percentagem mecânica de armadura longitudinal  

ν – Esforço normal reduzido  

θ – Ângulo das bielas comprimidas  

νur – Coeficiente de Poisson na descarga/recarga  

Ø – Diâmetro   

  



1 

 

1. INTRODUÇÃO 

1.1 ENQUADRAMENTO DO TEMA 

A costa portuguesa desenvolve-se numa extensão de cerca de 1230km em Portugal continental, 

667Km nos Açores e ronda os 250Km na Madeira. Sendo que estes limites se apresentam sob 

a forma de arribas e/ou areal. É de referir a existência de problemas inerentes a cada um destes 

tipos de fronteiras ainda que a presente dissertação apenas aborde a instabilização de arribas. 

Segundo Marques e Andrade (2009) a evolução das arribas é um fenómeno intrinsecamente 

complexo e de difícil estudo, dado que a natureza dos processos inibe a sua medição direta e a 

descontinuidade espácio-temporal que os caracteriza, dificultam a aquisição de séries contínuas 

de observações representativas e rigorosas. Assim sendo é necessário que as medidas a tomar 

sejam de prevenção, mitigação e proteção de riscos. 

É de frisar a relevância da linha de costa para o turismo português, que representa um sector 

muito significativo na economia do país, tendo mesmo sido considerado Portugal, o melhor 

destino do mundo para se viajar por vários grupos internacionais de edições de revistas que 

ressaltaram “as paisagens e praias que nos reconciliam com a Natureza”. Deste modo, será 

fulcral que as técnicas de estabilização a implementar numa arriba sejam cuidadosamente 

analisadas de modo a garantir a segurança exigida causando o mínimo impacto visual possível. 

1.2 OBJETIVOS 

A presente dissertação tem como objetivos a descrição dos processos desencadeantes de 

instabilidades de arribas, abordando de que forma cada processo desempenha este papel e a 

sua importância no tema abordado. É efetuada ainda uma sistematização das técnicas de 

prevenção, mitigação e proteção de riscos inerentes à instabilização de uma arriba, fazendo uma 

análise comparativa das principais medidas de proteção a tomar de modo a facilitar a tomada de 

decisão em situações futuras, permitindo a contemplação de diversos fatores como o impacto 

ambiental, impacto visual, custos a curto e longo prazo e contexto de utilização. 

Em acréscimo, é ainda feito o relato do acompanhamento de duas obras de estabilização 

realizadas pela Agência Portuguesa do Ambiente (APA), na praia da S.Bernardino e na praia da 

Adraga. É analisada a situação de instabilização e as soluções adotadas e postas em prática. 

Posteriormente, no referido contexto, é descrita uma análise critica e sugeridas e modeladas 

soluções alternativas possíveis para a situação em estudo.  
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1.3 ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO 

O presente documento encontra-se dividido em 5 capítulos, iniciando-se com esta introdução, 

onde se enquadra e justifica o tema, determinam-se os objetivos e estrutura-se o trabalho.  

De seguida, apresenta-se a organização adotada nesta dissertação, fazendo uma síntese de 

cada um dos restantes capítulos. 

Capítulo 2 – Instabilização das Arribas 

O capítulo 2 é destinado à apresentação da instabilização de arribas, iniciando-se com as 

Considerações Iniciais. De seguida são abordados os processos geológicos que estão na origem 

da formação e alteração das arribas, podendo levar à sua instabilização. Os processos 

abordados são a mudança do nível de água, as ondas, a escorrência de águas (superficial ou 

subterrânea), a climatização e por fim o gelo e as baixas temperaturas.  

De seguida introduzem-se os tipos de Instabilização sendo posteriormente descritos os 

fenómenos de queda, tombamento, escorregamento, expansão e fluência.  

Para finalizar o capítulo é feita uma abordagem aos métodos de análise da estabilidade global 

dos maciços nomeadamente o equilíbrio limite, a análise limite e a análise de elementos finitos. 

Capítulo 3 – Técnicas de Prevenção, Mitigação e Proteção  

O terceiro capítulo inicia-se com uma breve apresentação da importância das medidas de 

mitigação, prevenção e proteção de uma arriba. Segue-se a abordagem ao ordenamento de 

território referindo as faixas de risco e as placas de aviso. Posteriormente são introduzidas as 

técnicas de intervenção que são divididas em intervenções corretivas, intervenções de 

minimização e intervenções de estabilização.    

Capítulo 4 – Caso de Estudo: Praia S.Bernardino 

O caso de estudo inicia-se com uma descrição do enquadramento e da situação de referência, 

seguido de uma apresentação dos principais condicionamentos, geológicos e geotécnicos e das 

condições de vizinhança. De seguida é feita uma descrição das soluções adotadas pela APA 

para cada uma das arribas. Segue-se a análise critica das soluções preconizadas por esta 

agência. Posteriormente é descrita e demonstrado o estudo de uma solução alternativa proposta, 

apresentando a modelação em plaxis e a análise económica. O capítulo finaliza-se com 

considerações finais num tom conclusivo de qual será a análise mais vantajosa. 

Capítulo 5 – Caso de Estudo: Praia da Adraga 

A estrutura deste capítulo, à semelhança do capítulo anterior, inicia-se com uma descrição do 

enquadramento e da situação de referência, seguido de uma apresentação dos principais 

condicionamentos, geológicos e geotécnicos e das condições de vizinhança. De seguida é feita 

uma descrição das soluções adotadas pela APA para cada uma das arribas.  
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Segue-se a análise critica das soluções preconizadas pela APA. Posteriormente é descrita e 

demonstrado o estudo de uma solução alternativa proposta, apresentando a modelação em 

rocFall e a análise económica. O capítulo finaliza-se com considerações finais num tom 

conclusivo de qual será a análise mais vantajosa. 

Capítulo 6 – Conclusões e Desenvolvimentos Futuros 

NPara finalizar, no capítulo 6, são apresentadas as conclusões da presente dissertação e são 

feitas sugegestoes para possíveis desenvolvimentos futuros.  
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2. INSTABILIZAÇÃO DE ARRIBAS POR PROCESSOS 

NATURAIS 

2.1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

O termo "arriba" refere-se a uma superfície inclinada onde o terrenoelevado encontra a linha de 

costa. As arribas são características geomorfológicas de significância de primeira ordem, 

ocorrendo em cerca de 80% dos limites de toda a Terra (Emery e Kuhn, 1982). Como 

praticamente todas as formas de relevo, as arribas estão em constante mudança, sendo 

continuamente moldadas por uma ampla variedade de processos quer marinhos ou lacustres 

quer terrestres, que as levam a mudar de forma e localização ao longo do tempo. Uma 

consequência importante é que as arribas recuam e o terrenocosteiro adjacente é 

permanentemente removida à medida que isso acontece. Este recuo pode ser lento e 

persistente, mas em algumas ocasiões é rápido e episódico. Arriba é um termo geral que se 

refere a encostas íngremes ao longo das costas dos oceanos e lagos. As arribas originam-se 

tipicamente por processos erosivos marinhos ou lacustres, particularmente quando a linha de 

costa transgride em direção à terra com um aumento do nível da água. No entanto, algumas 

iniciam-se como escarpas de grandes deslizamentos ou falhas (ver, por exemplo, Moore et al, 

1989; Kershaw e Guo, 2001) ou pela erosão glaciar. Os processos erosivos podem moldar uma 

vertente em qualquer material geológico com diversas velocidades - lentamente em rochas como 

o granito não-envelhecido, rapidamente em rochas sedimentares, como um arenito, e ainda mais 

rapidamente num material desprezível, tal como a lama glacial (Sunamura, 1983). Algumas 

arribas podem vir a ter 100 metros de altura e a inclinação típica de superfícies reconhecidas 

como verdadeiras arribas varia de cerca de 40 ° a 90°, mas pode ser tão baixa quanto 20°, por 

exemplo em sedimentos brandos como a argila.  

A maioria das arribas, ao longo das costas atuais, são formações geológicas relativamente 

jovens, formando-se após o estado glaciar de Wisconsin do Pleistoceno ou durante as 

transgressões anteriores do Pleistoceno (Minard, 1971). Há cerca de 21.000 anos atrás, o clima 

era consideravelmente mais frio e a Terra estava a aproximar-se de um período de extensa 

glaciação (Peltier, 1999). Cerca de 44 milhões de km3 de água do mar estavam contidos nos 

continentes como lençóis de gelo e glaciares que cobriam grandes áreas da Terra.  

Os lençóis de gelo e glaciares derreteram à medida que o clima aqueceu após estado glaciar de 

Wisconsin. A água proveniente destes lençóis e glaciares desaguou nos oceanos e o nível do 

mar subiu globalmente. O nível do mar subiu a uma taxa média de cerca de 1 cm / ano entre 

21.000 e cerca de 5.000 anos a.c. (Fairbanks, 1989). Desde então, até ao presente, essa taxa 

diminuiu, embora o nível do mar tenha continuado a subir cerca de 2 mm / ano no último século 

(Cabanes e outros, 2001). As ondas, ao baterem ao longo da costa elevaram o solo, formando 

uma plataforma suavemente inclinada logo abaixo do nível do mar. 
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2.2 PROCESSOS GEOLÓGICOS  

Alguns processos geológicos desempenham um papel importante na formação e evolução de 

arribas. O aumento do nível da água e a ação das ondas são fundamentais na medida em que 

operam desde o começo até às fases mais maduras da evolução das arribas. Na ausência destes 

dois processos marinhos / lacustres, uma arriba é considerada abandonada e geralmente 

degrada. Durante as fases ativas, vários processos adicionais - principalmente terrestres - podem 

influenciar a evolução da arriba. A maioria destes processos tem uma complexa variedade de 

efeitos. A sua importância varia com a litologia e estrutura da arriba, e podem operar somente 

em determinados momentos ou locais. Consequentemente, as arribas exibem uma ampla gama 

de formas e estabilidade. A investigação detalhada e a compreensão aprofundada de processos 

geológicos são tipicamente requeridas a fim decifrar e predizer o comportamento de arriba. 

Em litoral de arriba, o recuo da linha de costa processa-se fundamentalmente pela ocorrência 

intermitente e descontinua de movimentos de massa de vertente de diferentes tipos e em 

diferente escala (Sunamura, 1992). Estes eventos de recuo são normalmente desencadeados 

por um conjunto de fatores operantes ao longo do tempo, designadamente a ação erosiva das 

ondas do mar, escorrência superficial, infiltração e circulação de água subterrânea ou pela 

imposição de vibrações e sobrecargas (fatores condicionantes externos), sendo auxiliados pela 

degradação progressiva das características da resistência dos materiais, incluindo a 

composição, grau de meteorização e estrutura dos maciços (Marques & Andrade, 2009).  

2.2.1 Mudança do Nível de Água 

Mudanças no nível da água, nível do mar ou nível do rio, podem alterar a frequência e a duração 

do contato das ondas com as rochas costeiras, uma influência primária no desenvolvimento da 

arriba. Nos oceanos, o nível do mar varia ao longo de um largo intervalo numa escala temporal. 

Durante um longo período de tempo, o aquecimento global desde o final da era glaciar 

Wisconsiniana, causou o derretimento extensivo dos glaciares, que por sua vez, adicionou um 

grande volume de água aos oceanos, tendo por resultado um aumento global no mar nível. O 

aquecimento também causou expansão térmica da água do mar, elevando novamente o nível 

do mar eustático. As forças tectónicas persistentes, associadas à formação de montanhas e 

movimentos de grande escala da crosta terrestre, aumentam ou diminuem algumas seções de 

terra costeira, o que causa uma mudança local no nível relativo do mar. Em escalas de tempo 

mais curtas, o nível do mar varia ainda com as marés e com a passagem de grandes 

tempestades ou furacões. Também varia com o aquecimento e arrefecimento causados pela 

variação anual do clima e com eventos mais ocasionais. 

Registos históricos indicam uma elevação do nível do mar eustática de 1 a 2 mm/ano no último 

século (Emery e Aubrey, 1991), enquanto as medições mais recentes mostram uma taxa mais 

elevada de 3,2 mm / ano (Cabanes et al, 2001).  

Embora essas magnitudes possam não parecer particularmente elevadas, podem resultar em 

taxas de transgressão horizontal da costa que são muitas vezes maiores, particularmente ao 
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longo de planícies costeiras suavemente inclinadas, concluindo que o aumento do nível da água 

é um fator importante na inundação e erosão a longo prazo de muitas costas. 

 

Figura 1 - Caso exemplo de subida do nível médio do mar (Gary Braasch) 

O ciclo das marés acima e abaixo do nível médio do mar é um aspeto importante da erosão do 

litoral em geral. Tipicamente, pelo menos onde as praias flanqueiam encostas, as ondas apenas 

são capazes de alcançar as arribas em épocas de maré alta e quanto mais extrema a elevação 

da maré, maior o potencial de erosão. Portanto, são de particular interesse as elevações 

atingidas pelas marés mais altas. Esta ocorrência combinada com o perigeu, ponto mais próximo 

que a lua atinge em relação ao planeta Terra, e o alinhamento da Terra, da Lua e do Sol 

acrescenta cerca de 40% ao total da maré, afetando significativamente os níveis de água, sendo 

que o aumento percentual depende, na verdade, da localização da costa. A erosão de arribas é 

mais provável no perigeu porque os níveis da maré alta colocam a margem da água mais próxima 

das arribas. 

Quando as elevações das marés são medidas, geralmente são encontradas diferenças, às vezes 

significativas, dos níveis preditos que são baseados somente nas forças gravitacionais da Lua e 

do Sol. Esta diferença pode ser atribuída a uma variedade de processos atmosféricos e 

oceânicos. De interesse para a erosão das arribas são aqueles processos que elevam 

significativamente os níveis de água. O exemplo mais dramático é a ocorrência de uma onda de 

tempestade, resultante de ventos fortes que sopram em direção à costa e forçam a água contra 

a costa.  

2.2.2 Ondas 

Do ponto de vista do processo de formação, a ação das ondas distingue as arribas dos taludes, 

cujas morfologias são produto unicamente de processos terrestres, como escoamento 

superficial, infiltração de água subterrânea e roturas nos taludes. Quando as ondas atingem o 
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sopé de uma arriba, elas podem erodir diretamente o material da arriba ou podem degradar o 

material solto retido no sopé da arriba (Edil e Vallejo, 1980). Cada um destes casos tende a 

instabilizar a arriba e, em último caso, induzir o colapso do material sobreposto. A compreensão 

do papel das ondas na erosão da costa exige o conhecimento do clima das ondas, de como esse 

clima responde às mudanças nas intensidades de tempestades, de como as energias das águas 

profundas das ondas são modificadas pela refração e fricção no fundo do oceano antes de 

chegarem à costa, da dissipação da energia das ondas ao colidir com litoral, das forças que as 

ondas induzem numa arriba e da resistência que os materiais da arriba apresentam a essas 

forças.  

A principal evidência de que as ondas erodiram uma arriba é a presença de uma reentrância no 

sopé da arriba, que pode iniciar o colapso da rocha sobrejacente ou sedimentos devido à 

sobrecarga e remoção de suporte (Wilcox et al, 1998, Carter e Guy, 1988, Vallejo e Degroot, 

1988, Edil e Vallejo, 1980).  

Outra evidência do impacto da onda está na forma das reentrâncias irregularmente limitadas na 

face da arriba a partir da qual blocos foram extraídos pelas ondas a incidir. Um acumular de 

sedimentos na base da arriba implica que as ondas se aproximaram da arriba e que a erosão 

começará provavelmente uma vez que os sedimentos acumulados forem removidos. A presença 

de cavernas, túneis, arcos ou imersões atestam o ataque contínuo das ondas ao longo de 

fraquezas estruturais, tais como juntas ou fissuras.  

 

Figura 2 - Formação de cavernas devido ao impacto das ondas 

Os impactos das ondas mais fortes são episódicos, assim como o afastamento da arriba 

associado. Vários estudos têm demonstrado que o nível de onda depende da altura e do período 

das ondas de águas profundas e da inclinação da arriba (Komar, 1998a).  

A quantidade de erosão induzida por uma onda vem em função da energia de embate das ondas 

na arriba, através da força de compressão do impacto e da força de tração do recuo da onda 

(Sunamura, 1992). As ondas transmitem a maior quantidade de energia sob a forma de pressão 
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de choque ao colidirem diretamente com a arriba. O ar comprimido dentro de cavidades da arriba 

pode expandir-se explosivamente à medida que a onda retrocede, extraindo hidraulicamente 

blocos da face da arriba. No entanto, é mais vulgar as ondas alcançarem uma arriba como 

espraio nas situações em que uma praia as antecipa. A erosão ocorre então, principalmente, 

pela força de tração da onda à medida que ela se acumula na face da arriba, particularmente se 

sedimentos grosseiros abrasivos tiverem sido arrastados da praia (Robinson, 1977; Kamphuis, 

1987, Nairn, 1997). Em outros lugares, na ausência de uma praia ou plataforma exposta, 

algumas arribas estão em constante contacto com a água. Neste caso, o nível da água oscila 

para cima e para baixo na face da arriba, e a arriba pode ser lentamente erodida pouco acima 

do nível médio da água. Naturalmente, muitas arribas experimentam diferentes tipos de contato 

com as ondas conforme as condições se alterem. 

2.2.3 Escorrência de Água: Superficial e Subterrânea 

É sabido que a água, na superfície do terrenoou abaixo dela, tem uma influência importante 

sobre a evolução geomorfológica da superfície terrestre em geral (Leopold et al, 1995). Esta 

declaração também se aplica especificamente aos taludes, no interior e às arribas, na costa. 

Num sentido mais restrito, aplica-se mesmo às praias (Urish, 1989) e ao ambiente submarino 

(Robb, 1990). 

O escoamento superficial e o impacto da chuva podem esculpir áreas amplas da face de uma 

arriba devido às forças que a água exerce sobre a superfície erodível, bem como seu efeito de 

amaciamento. A erosão da face das arribas enfatiza os detalhes das estruturas nos depósitos 

sedimentares, podendo erodir canais verticais e conferir uma topografia de terras baldias (Norris, 

1990). O fluxo de lençóis de água doce causa apenas, geralmente, uma pequena remoção de 

sedimentos da arriba, mas a escorrência concentrada pode esculpir canais profundos que 

provocam o recuo da mesma. A quantidade de erosão da arriba causada pelos lençóis de água 

é tipicamente ofuscada por outros processos, tais como deslizamentos ou quedas de rochas 

(Sterrett, 1980). Secções da face da arriba lisas e sem vegetação, adjacentes a secções com 

relevos e/ou vegetação podem indiciar o local de uma falha recente.  

Os sulcos de escorrência podem ser profundos e largos, interrompendo seriamente a 

continuidade de uma arriba, se o fluxo da fonte for contínuo ou de alta descarga. 

Sulcos profundos esculpidos em arribas, são formados pelo fluxo concentrado de água 

superficial (Bryan e Price, 1980). O processo básico de formação destes sulcos envolve a 

concentração do fluxo de água superficial, ao longo de fissuras, por exemplo, o que leva a um 

desgaste localizado. Em seguida, inicia-se um mecanismo de realimentação, pelo que o 

desgaste conduz à formação do vale, o que, por sua vez, leva a uma maior concentração do 

fluxo da água superficial, o que leva à erosão acelerada da arriba. 
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Figura 3 - Erosão provocada por escorrência superficial 

A água subterrânea tem efeitos físicos e químicos que podem influenciar a estabilidade do litoral. 

Se o fluxo de água subterrânea for suficientemente forte, pode desagregar os grãos da face da 

arriba (Howard e McLane, 1988). O fluxo concentrado em torno das raízes das plantas e das 

tocas dos animais provoca vazios originando um aspeto semelhante a uma caverna (Zaslavsky 

e Kassif, 1965). O fluxo de água subterrânea também pode ser concentrado ao longo de 

descontinuidades estruturais, tais como fissuras, e o alargamento erosivo das fissuras pode 

diminuir a força da massa de rocha, instabilizando uma arriba (Benumof e Griggs, 1999). 

Quimicamente, a água subterrânea pode dissolver grãos instáveis ou cimentos químicos que dão 

às rochas sedimentares a sua coesão, levando mais uma vez ao enfraquecimento ou 

instabilização de uma arriba (Turner, 1981).  

O nível da água subterrânea varia sazonalmente e geralmente é maior após períodos de chuva 

prolongados e de derretimento da neve, estas oscilações de nível podem ser grandes. Os efeitos 

do peso e pressão nos poros, devido às águas subterrâneas, diminuem significativamente a 

estabilidade das arribas, mas é a erosão por infiltração no sopé das arribas que tem 

consequências mais relevantes (Sterrett e Edil, 1982). Sistemas de rega e os sistemas de fossas 

sanitárias no topo das arribas documentaram adicionar até 150 cm ao nível da água subterrânea, 

o que pode influenciar a estabilidade da arriba (Kuhn e Shepard, 1984). Muitos casos de colapso 

de arribas têm sido correlacionados com os níveis elevados de água subterrânea medidos devido 

a qualquer um destes fatores (Turner, 1981; Sterrett e Edil, 1982).  

A dissolução das arribas, constituídas por sedimentos de carbonatos, tende a concentrar-se 

perto do contacto subterrâneo com águas salinas, em locais onde a água subterrânea emerge 

quase continuamente de uma arriba, formando tipicamente uma fenda no sopé da arriba (Norris 

e Back, 1990), embora processos biológicos e bioquímicos também possam desempenhar esse 

papel (Trenhaile, 1987). A infiltração de água subterrânea em depósitos sedimentares também 

pode ser localizada na base da arriba, devido à presença de uma rocha ou camada de 

terrenoimpermeável a esse nível.  
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A infiltração de águas subterrâneas e a erosão podem ocorrer acima do sopé da arriba, onde a 

percolação descendente é retardada por camadas impermeáveis (Norris e Back, 1990; Sterrett 

e Edil, 1982). A infiltração concentrada de águas subterrâneas ao longo de fissuras em rochas 

favorece, provavelmente, a formação e o crescimento de grutas marinhas, embora a causa 

primária de tais formações seja a erosão de ondas ao longo de falhas e juntas.  

2.2.4 Meteorização por molhagem/secagem 

A degradação das ligações entre as partículas é uma consequência da alternância de períodos 

de molhagem e secagem, podendo neste caso o movimento ocorrer em qualquer época do ano 

(Marques & Andrade, 2009). 

As arribas são expostas a um ambiente de meteorização severo nas situações em que estão 

submetidas a molhagem repetitiva por pulverização salina ou escoamento superficial, 

intercaladas com períodos de seca e aquecimento. O processo de meteorização é acentuado se 

o material de superfície se encontrar fraturado. Além disso, o material de formação da arriba 

pode ter sofrido desgaste sob a superfície de solo, antes da formação da arriba. O desgaste 

devido à meteorização enfraquece uma arriba e o torna-a mais suscetível à erosão. Os efeitos 

meteorológicos são normalmente ofuscados pela erosão das ondas ou pelas falhas da arriba, 

mas podem ser dominantes em certas circunstâncias.  

Os ciclos repetidos de molhagem-secagem podem degradar os centímetros superficiais da face 

da arriba (Hampton e Dingler, 1998). A infiltração pode então reduzir a resistência dos 

sedimentos e induzir o deslizamento, enquanto blocos intactos caem em resposta à ação da 

gravidade. É impraticável controlar o clima diretamente, de modo que a estabilização de arribas 

suscetíveis a este tipo de meteorização deve ser abordada por outra forma, como a estabilização 

do sopé da arriba ou a drenagem (Hutchinson,1973).  

Onde os salpicos salinos molham persistentemente uma arriba, não são os efeitos químicos 

corrosivos do sal que são relevantes, mas sim as pressões dentro dos vazios quando o sal 

cristaliza ou quando é aquecido (Bryan e Stephens, 1993). Estas pressões podem desintegrar 

mecanicamente a arriba, originando uma camada fraca e desintegrada.  

Note-se que a secagem, em vez de apenas a exposição à água salgada, é crítica. Johannssen 

et al (1982) mediram maiores taxas de recuo ao longo de arribas que estão expostas ao sol, 

mesmo quando protegidas pelas ondas, em comparação com as arribas protegidas do sol. 

2.2.5 Gelo e Baixas Temperaturas 

A formação de gelo, quer em frente a uma arriba quer dentro dela, pode afetar a recessão da 

arriba tanto direta como indiretamente. Os processos relacionados com o gelo têm efeitos 

admiravelmente variados e complexos nas arribas, e podem dificultar ou promover a erosão da 

arriba.  
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O gelo costeiro serve indiretamente para reduzir a recessão da arriba, porque inibe a formação 

de ondas, e tanto o gelo no mar como o gelo da praia atenuam o impacto das ondas. Isto 

contrasta com a situação, em regiões temperadas, onde as ondas são tipicamente maiores e 

mais destrutivas durante o inverno.   

O impulso do gelo, resultante da expansão térmica ou da força do vento, pode mover diretamente 

o gelo costeiro colocando-o contato com uma arriba. A maioria dos relatos sobre os efeitos do 

impulso do gelo referem-se à origem de formações sedimentares na praia (Hume e Schalk, 

1964).  

O gelo costeiro pode incorporar e remover sedimentos de uma praia, e assim, ter um impacto 

retardado e indireto na erosão da arriba. O gelo incorpora os sedimentos da praia durante e após 

sua formação, e transporta os sedimentos integrados ao longo e para longe da costa durante a 

sua dissolução. O gelo que reside quer numa praia quer num lago incorpora sedimentos que 

eventualmente são movidos em terra e no mar, durante a dissolução do gelo que os contém. Os 

sedimentos também podem ser adicionados ao complexo de gelo costeiro pelo vento. O volume 

de sedimentos movidos varia, dependendo da quantidade de sedimentos contidos no gelo, das 

ondas e do padrão corrente quando ocorre a desintegração (Miner e Powell, 1981). 

O congelamento da água intersticial que origina gelo dentro de uma arriba, pode ter um impacto 

direto na recessão da arriba, particularmente quando o gelo derrete. Por exemplo, a fusão 

induzida pela energia solar no gelo intersticial próximo à superfície e a incapacidade da água de 

fusão para se infiltrar no terrenosubjacente congelado, pode levar a um alto teor de água e à 

redução da resistência de uma fina camada superficial de material da arriba (Vallejo e Edil, 1981).  

Quando a água dentro do sedimento congela, os espaços dos poros expandem-se. Mesmo que 

após esta expansão a fusão ocorra lentamente e o gelo não se torne imediatamente líquido, o 

volume dos poros provavelmente não retorna à sua condição original, o que reduz a resistência 

do solo. 

Assim sendo, o clima gélido pode causar o crescimento de fissuras no material da arriba, o que 

promove a sua desintegração. O crescimento de fissuras ocorre como resultado da pressão 

associada à migração de água (Walder e Hallet, 1985, 1986). O processo é mais eficaz em 

temperaturas negativas. É ainda alvo de discussão a noção, promovida em muitos estudos, de 

que a expansão volumétrica durante a transição do água-gelo dentro de fissuras cimentadas é a 

causa da expansão das diáclases (crioclastia). 
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Figura 4 - Esquema do fenómeno de crioclastia 

2.3 TIPOS DE INSTABILIZAÇÃO 

A instabilidade de arribas, o colapso e os deslizamentos de terras são fenómenos de ampla 

abrangência e complexidade que transcendem a sua ocorrência ao longo da costa (Turner e 

Schuster, 1996). Pequenos blocos com menos de um metro cúbico de tamanho podem destacar-

se e cair de uma face uma arriba existente, ou mesmo, o colapso de toda uma arriba pode 

deslocar vários milhares de metros cúbicos de material para a zona marinha. Os movimentos de 

massa e os deslizamentos de terra são os principais fatores do recuo costeiro.  

Os movimentos de massa podem ter muitas formas, sendo os mais correntes: queda (separação 

de uma massa ao longo de uma superfície, sob o efeito da gravidade), tombamento (rotação 

para a frente e queda), deslizamento (movimento de massas ao longo de uma superfície de 

rutura bem definida;) e fluência (ampla gama de movimentos semelhantes a um fluido viscoso, 

com velocidade variável).  

 A geologia de uma arriba determina a sua suscetibilidade aos movimentos de massa. Uma 

hierarquia litológica de rochas brandas e duras, como o granito; de rochas sedimentares e 

estratificadas, como sequências de arenito; e depósitos fracos, como aluvião, está relacionada 

com os crescentes graus de suscetibilidade a movimentos de terras. A estrutura geológica 

também desempenha um papel relevante: fissuras e falhas podem servir como locais de alta 

suscetibilidade à superfície de rotura em rochas estáveis (Benumof e Griggs, 1999). A orientação 

da estratificação ou das fissuras, particularmente quando mergulham para o mar, é um fator 

também particularmente importante (Moon e Healy, 1994). A variação espacial da litologia, da 

orientação das falhas e estratificação e da densidade de falhas está geralmente correlacionada 

com a variação espacial do tipo de movimento de massa e da estabilidade da arriba em geral 

(Davies et al, 1998) e mapas ou tabulações dessas características podem constituir a base de 

uma análise de instabilidade (Benumof e Griggs, 1999). 

Água preenche a 

fissura da rocha 

Água congela e 

expande 

A rocha quebra 
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O fluxo de água subterrânea e oscilações do nível da água são fatores significativos que afetam 

a suscetibilidade ao colapso de várias maneiras. A saturação do terrenocom água subterrânea 

pode diminuir a força de atrito como consequência de um aumento da pressão da água nos poros 

e uma diminuição associada da tensão efetiva entre as partículas (Terzaghi, 1936). A molhagem 

provocada pela água subterrânea pode reduzir a força de coesão ao dissolver o material químico 

de cimentação (por exemplo, carbonato de cálcio ou sal) ou ao suavizar as argilas de ligação 

(Hampton, 2002). O fluxo de água subterrânea gera forças dinâmicas que diminuem a resistência 

e podem levar ao colapso (Iverson e Major, 1986), assim como as cargas repetitivas, transmitidas 

a solos saturados, por terremotos ou ondas (Ashford e Sitar, 1997). A água subterrânea aumenta 

a densidade aparente dos sedimentos, aumentando assim a força gravitacional e um aumento 

no nível da água subterrânea reduz a inclinação máxima estável (Edil e Vallejo, 1980). É de notar 

que em sedimentos parcialmente saturados, a tensão superficial líquida nos contatos de grãos 

pode realmente aumentar a força e a estabilidade do material (Fredlund e Rahardo, 1993) – 

coesão aparente. 

 A formação e o recuo das arribas induzidos por ondas incidentes na base da arriba e os níveis 

elevados de água subterrânea são vulgarmente invocadas como os principais mecanismos que 

desencadeiam grandes deslizamentos de terra (Moore et al, 1998). 

 Grandes movimentos na zona de costa podem ser reativados de tempos a tempos, 

principalmente porque as ondas corroem o sopé da arriba ou quando os níveis da água do 

terrenoaumentam como resultado de chuvas de alta intensidade e/ou prolongadas (Hutchinson 

et al, 1985). Um aspeto importante da reativação é que o material altamente deformado e 

revolvido ao longo de uma superfície de rotura antiga pode ter uma resistência inferior, o que 

diminui a estabilidade em relação à situação original (Hutchinson, 1969). Contudo, este efeito 

pode ser limitado pelos efeitos estabilizadores de uma reduzida inclinação superficial da massa 

anteriormente deslocada.  

Grandes movimentos de terra podem ter uma morfologia zonada, distintos processos e tipos 

secundários de deslizamento de terra ocorrem em cada zona (Hutchinson et al, 1985). A 

remediação e a estabilização de grandes deslizamentos costeiros podem ser muito difíceis e 

dispendiosas. Além disso, as questões ambientais relacionadas com o depósito de grandes 

volumes de sedimentos de movimentos de terra na zona costeira podem restringir as opções de 

remediação (Hapke e Griggs, 2002).  

Muitas arribas, mesmo com grandes cotas, não têm grandes deslizamentos associados a elas. 

Surge a questão do que controla a distribuição geográfica dos grandes deslizamentos de terras.  

Os movimentos de terras de dimensão moderada englobam uma grande percentagem da altura 

de uma arriba, mas têm uma extensão relativamente restrita em profundidade e lateralmente. 

Muitas vezes ocorrem como tombamento em locais promontórios, pontos de terra ou interseções 

entre encostas e riachos. 
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Pequenos movimentos de terras, menores do que a altura total da arriba, são comuns. Estes 

ocorrem sob a forma de quedas de blocos ou tombamentos que tipicamente envolvem alguns 

metros cúbicos de material (Hampton, 2002). Muitos colapsos de pequenas dimensões ocorrem 

em locais onde a erosão ou movimentos anteriores aumentaram a inclinação e, assim, 

diminuíram a resistência à rotura. 

Muitas arribas compostas por rochas sedimentares com grandes inclinações manifestam a 

liberação de tensão nas juntas, o que provoca o desprendimento sequencial de blocos 

relativamente pequenos que tipicamente têm menos de um metro de espessura. A libertação de 

tensão das juntas é uma resposta a esforços de tração horizontais que existem naturalmente 

dentro da parte média a superior de uma arriba vertical e do terrenono seu tardoz. Estudos 

indicam que os esforços de tensão diminuem à medida que a inclinação de uma arriba se afasta 

da vertical (Sitar e Clough, 1983), diminuindo a probabilidade de ocorrerem fraturas por liberação 

de tensões.  

A classificação de Varnes (1978) é a tipologia mais aceite atualmente e enfatiza o tipo de 

movimento e o tipo de material. Os movimentos são divididos em cinco tipos: quedas (falls), 

tombamentos (topples), escorregamentos (slides), expansões laterais (spreads) e fluxos (flows). 

 

Tabela 1 - Classificação de Varnes 

 

2.3.1 Queda  

Num desprendimento de blocos, o fator mais importante que controla a sua trajetória de queda 

é a geometria da encosta (Hoek e Marinos, 2007). 
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O desprendimento de fragmentos de rocha de vertentes ocorre devido a uma variedade de 

mecanismos, que sucedem em escala limitada. As falhas desempenham um papel relevante. A 

importante distinção de uma queda de rocha "fragmentária" (Evans e Hungr, 1993) é que os 

fragmentos individuais se movem como corpos rígidos independentes que interagem com o 

substrato por meio de impactos episódicos. Em contrapartida, as avalanches de rocha ou gelo 

movem-se de forma semelhante a um fluxo como fragmentos de massas. O movimento de queda 

fragmentária de rocha pode ser simulado por modelos numéricos baseados em balística de corpo 

rígido (Turner e Schuster 2013). Há uma transição entre a avalanche de rochas e a queda 

fragmentária de rochas e alguns eventos exibem o caráter de ambos (Bourrier et al, 2013). 

No decorrer da sua trajetória de queda, um bloco rochoso pode exibir quatro tipos distintos de 

movimento: queda livre, salto, rolamento e deslizamento. Num desprendimento corrente, mais 

do que um destes movimentos pode ser observado, dependendo principalmente da geometria e 

da inclinação da vertente. Segundo Ritchie (1963), o movimento de queda livre ocorre se a 

inclinação for superior a aproximadamente 70°. Ao longo do percurso de queda, caso o declive 

da encosta diminua, o corpo acaba por chocar com a superfície, dando origem ao movimento 

definido como salto. Durante esta fase, o bloco pode apresentar alguma fragmentação, reduzindo 

a sua energia a cada impacto. Para inclinações a rondar os 45°, este movimento dá lugar a outro, 

designando-se agora um movimento de rolamento. Neste tipo de movimento, os blocos rochosos 

estão praticamente sempre em contacto com o solo. O deslizamento é outro tipo de movimento 

existente, mas normalmente acontece apenas na fase inicial e final de uma queda de blocos. Se 

a inclinação da encosta aumenta, um bloco que desliza rapidamente começa a cair, saltar ou 

rolar. Se a inclinação se mantiver constante enquanto o bloco desliza, este acaba por se 

imobilizar devido à perda de energia através do efeito do atrito (Bozzolo e Pamini, 1986). 

 

Figura 5 - Tipos de movimento durante uma queda de blocos (Basson, 2012) 
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2.3.2 Tombamento 

A distinção entre "tombamento de blocos” e "tombamento flexural" foi introduzida por Goodman 

e Bray (1976). Provavelmente, a diferença mais importante entre os dois tipos é que o 

tombamento de blocos, ao depender da estabilidade rotacional de blocos grossos suportada 

principalmente pelo esforço compressivo nas suas bases, é um processo frágil: quanto maior a 

inclinação, mais baixa a sua estabilidade, até ao ponto em que ocorre uma aceleração repentina. 

A rotação dos blocos é muitas vezes iniciada pela pressão da água em falhas de tensão, pelo 

colapso de um terrenode fundação fraco ou por acelerações provocadas por terremotos.  

Este tipo de rotura é possível quando as colunas de rocha são divididas por juntas ortogonais 

amplamente espaçadas, individualizando os blocos através das descontinuidades ubíquas no 

talude (Piteau e Martín, 1982). 

O tombamento flexural, por sua vez, é um processo fundamentalmente diferente. As tensões 

principais próximas da superfície da face das grandes encostas são orientadas paralelamente à 

face da vertente. Devido á ação do peso próprio, uma série de lâminas rochosas delimitadas 

pelas descontinuidades podem, dependendo do atrito entre elas, deslizar umas sobre as outras 

e fletir, levando a uma rotura por tração na base das lâminas e, finalmente, conduzindo ao 

tombamento das mesmas (Goodman & Bray, 1976).  

Ao contrário do tombamento de blocos, em que a base da vertente perturbada (superfície de 

rotura) é bem definida, no tombamento flexural tem uma forma da escadaria (stairway) que 

geralmente cresce em forma de camadas. Esta forma da escadaria é formada pelas juntas 

ortogonais que ocupam a posição primaria das trincas do tombamento flexural (Benko, 39 1997). 

 

Figura 6 -  Tipos de rotura por Tombamento (Goodman & Bray, 1976) 

2.3.3 Escorregamento 

Os deslizamentos ou escorregamentos caracterizam-se como movimentos rápidos de curta 

duração, com planos de rotura bem definidos (Cunha e Guerra, 2003). O tipo mais frequente de 

escorregamento é o translacional ou planar, em que a rotura obedece a uma superfície plana.  

Alguns dos movimentos de terra de maiores dimensões e com maior impacto na Terra são os 

deslizamentos de terra translacionais, como o deslizamento pré-histórico de Seimareh nas 

Tombamento de blocos numa massa 

de rocha dura com juntas ortogonais 

espaçadas. 

Tombamento flexural num talude de 

rocha dura com descontinuidades bem 

definidas. 
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Montanhas Zagros do Irão (Roberts e Evans 2013), ou o deslizamento da rocha de Flims nos 

Alpes (Heim, 1932). No entanto, deslizamentos planares ocorrem em todas as escalas em rochas 

sedimentares, rochas metamórficas que falham ao longo da xistosidade ou dos planos de falha 

e em rochas intrusivas com juntas de alívio de tensões. 

 

Segundo Nery (2011), escorregamentos translacionais possuem superfície de rotura plana, em 

geral, acompanhando descontinuidades mecânicas e/ou hidrológicas existentes no interior do 

material, geralmente com um deslocamento muito rápido. Tais superfícies desenvolvem-se, em 

geral, ao longo de um limite entre materiais de terrenode diferente densidade ou permeabilidade. 

Segundo Guidicini e Nieble (1984 in Nery, 2011), a superfície de rotura é, geralmente, um reflexo 

da estrutura geológica do terreno e pode consistir em planos de estratificação, xistosidade, 

gnaissificação, diaclasamento, falha, juntas de alívio de tensões, fendas preenchidas por 

materiais de alteração e contatos entre camadas. 

A maioria dos deslizamentos rotacionais em rocha, tendem a mover-se em velocidades lentas 

ou moderadas, em parte porque o mecanismo de rotação é auto estabilizável à medida que as 

forças motrizes gravitacionais diminuem com o aumento do deslocamento. Mais importante 

ainda, a massa de rocha branda, sob o esforço de corte, tende a romper de forma dúctil (Hungr 

e Evans 2004a). 

2.3.4 Expansão lateral 

Consiste na extensão de uma rocha coesiva ou de uma massa de terrenocombinada com uma 

subsidência geral do material fraturado. A expansão de uma vertente envolve o deslocamento e 

a rotação de blocos rígidos de rocha, devido à deformação plástica de uma camada subjacente 

de material fraco, é um movimento muito comum em estratificações sedimentares com camadas 

horizontais e fracas (Zaruba e Mencl 1969). 

Este movimento também pode originar movimentos de rotação, translação e ainda fenómenos 

de fluência. 

 

Figura 7 - Expansão lateral com camada passível de liquefação abaixo da camada superficial 

(Fonte: Highland&Bobrowsky, 2008) 
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2.3.5 Fluxos 

Caracteriza-se por um movimento lento e contínuo, com um mecanismo de deformação 

semelhante ao de um líquido muito viscoso. 

Os solos granulares soltos podem liquefazer totalmente ou parcialmente durante e após a rotura 

e criar movimentos de fluência. As primeiras descrições dos fluxos de liquefação relacionam-se 

com eventos que ocorrem debaixo de água e envolvem depósitos deltaicos soltos, bem como 

enchimentos hidráulicos (por exemplo, Bjerrum 1971). A elevada mobilidade deste tipo de 

movimento é geralmente caracterizada por grandes deslocamentos devido a um reduzido angulo 

de atrito (Heim, 1932). 

 

Figura 8 - Representação de um Fluxo de detritos (Fonte: Highland & Bobrowsky, 2008) 

2.4 ESTABILIDADE GLOBAL DOS MACIÇOS 

A análise de estabilidade do talude convencional de um talude utiliza vários métodos de Equilíbrio 

Limite (EL) para determinar o fator de segurança. Estes métodos frequentemente assumem que 

a superfície de colapso acompanha uma determinada geometria assumida e que são eficazes 

para problemas geotécnicos simples, no entanto podem encontrar dificuldades ao analisar 

problemas mais complexos. Para tais situações de complexidade superior, uma solução eficiente 

reside no uso da Análise Limite (AL) fundamentada pelo limite superior de plasticidade, que pode 

ser um meio eficaz de determinar um mecanismo de rotura sem a delimitação de uma suposta 

superfície de deslizamento. A análise limite proporciona, geralmente, fatores de segurança 

ligeiramente mais baixos do que o equilíbrio limite e consegue fazer uma estimativa sem assumir 

a geometria da superfície de deslizamento. 

2.4.1 Equilíbrio Limite 

Esta técnica utiliza uma suposta superfície de deslizamento previamente delimitada e determina 

o seu equilíbrio estático, geralmente discretizando a massa de terrenoinstável em fatias. As 

forças verticais e horizontais e momentos são então somados para cada fatia, criando um 

problema estaticamente determinado, sustentado por algumas conjeturas. Ao introduzir a noção 

de fator de segurança para toda a massa deslizante, o equilíbrio global é mantido para um 
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sistema à beira de rotura. Tais métodos provaram ser um meio confiável para determinar a 

estabilidade de taludes, mas são baseados em superfícies de deslizamento pré-escolhidas com 

uma geometria assumida, restringindo criticamente a sua utilização para taludes de geometria e 

estratificação simples. No entanto, algoritmos (por exemplo Baker, 1980) foram desenvolvidos 

para auxiliar a análise de geometrias complexas e para capturar superfícies críticas de 

deslizamento. 

Se o terrenoem colapso é admitido ser perfeitamente rígido-plástico, então o mecanismo de 

colapso selecionado pelo método de equilíbrio limite é, normalmente, cinematicamente 

inadmissível. Além disso, a admissibilidade estática da tensão do terrenotambém não é satisfeita, 

devido às suposições arbitrárias que são feitas para eliminar indeterminações estáticas e apenas 

a condição global de equilíbrio é garantida e não as condições de equilíbrio em qualquer ponto 

do solo. 

Atualmente, a maioria das análises de estabilidade de taludes envolvem a análise EL devido à 

sua simplicidade. Neste método é assumido que o terrenoem rotura obedece ao critério de rotura 

de Mohr-Coulomb (Fellenius 1926 e Terzaghi 1943). De acordo com as suposições feitas sobre 

os esforços entre as fatias e as equações de equilíbrio consideradas, foram propostas muitas 

variações, como os métodos Bishop e Fellenius. Por exemplo, Duncan (1996) relatou que a 

diferença entre vários métodos era inferior a 6%, sendo que nos últimos anos a análise de taludes 

utilizando o equilíbrio limite tem vindo a ser refinada utilizando vários métodos de fatias verticais 

(Bishop 1955, Janbu 1954, Morgenstern e Price 1965 e Spencer 1967). É usada uma condição 

global de equilíbrio, a abordagem de equilíbrio limite é puramente estática e negligencia 

completamente as regras de fluxo plástico dos solos (ex: relações constitutivas). 

 

Figura 9 - Possível divisão de um talude real em fatias (Gomes, 2011) 

2.4.2 Análise Limite 

Alternativamente, a análise de limite (AL) pode encontrar resultados satisfatórios sem suposições 

associadas à estática ou à geometria da superfície de deslizamento, permitindo a captura dos 

resultados críticos, mesmo para perfis complexos tanto ao nível da composição do terrenocomo 

da geometria.  

Adicionalmente, o uso da análise limite pode facilitar a análise exigindo menos iterações em 

comparação com o equilíbrio limite e, consequentemente, reduzir o tempo computacional.  



21 

 

A análise limite modela o terrenocomo um material perfeitamente plástico e obedece a uma lei 

de fluxo associada (Yu et al., 1999). A análise limite emprega uma dicotomia de teoremas para 

proporcionar uma solução, seja o teorema de região superior ou inferior.  

O teorema de plasticidade de limite inferior (TRI) diz respeito a se uma tensão aplicada não viola 

o critério de resistência de um solo, afirmando que, nesse caso, o terrenonão colapsará nem 

estará à beira de rotura (Chen, 2008). É de notar que o teorema da região inferior não considera 

as deformações nem deslocamentos e o estado de tensão do terrenonão é necessariamente o 

estado real de tensão de colapso. Ao analisar diferentes estados admissíveis de tensão, o mais 

preciso será o limite inferior mais elevado encontrado. 

O teorema de plasticidade do limite superior (TRS) afirma que quando o trabalho ao longo de 

uma superfície de rotura admissível devido a cargas externas é maior ou igual ao trabalho 

originado por tensões internas, a carga externa não pode exceder a carga real de colapso, 

determinando assim o limite superior do colapso com base nos princípios da plasticidade (Chen, 

2008, Yu et al, 1999). É de notar que as cargas externas não estão necessariamente em 

equilíbrio com as tensões internas e que o mecanismo de rotura não é necessariamente o 

mecanismo de rotura real. Este método é frequentemente usado iterativamente, examinando 

vários mecanismos, para determinar a solução de limite superior mais adequada, que será o 

valor mais baixo obtido. 

Os teoremas de análise limite são particularmente uteis se ambos os limites, superior e inferior, 

puderem ser calculados, isto porque a verdadeira carga de colapso pode assim ser delimitada 

superior e inferiormente. Este aspeto é inválido em casos para os quais as soluções exatas não 

podem ser determinadas, porque fornece uma verificação de erro embutida na precisão da carga 

aproximada de colapso. 

Os teoremas de plasticidade provaram ser uma ferramenta relevante no estabelecimento de 

métodos de projeto para o colapso de estruturas geotécnicas. Por sua vez, geraram um renovado 

interesse no desenvolvimento de soluções de plasticidade para estes problemas, tendo 

devidamente em conta a variação da resistência ao corte com a profundidade. 

É interessante notar que a equivalência entre a análise limite e o equilíbrio limite foi comprovada 

analiticamente por Leshchinsky et al. (1985) quando vista no contexto de equilíbrio limite. Ou 

seja, a solução obtida pela análise limite também satisfaz o equilíbrio de forças estático para a 

massa deslizante, o mesmo que a análise do equilíbrio limite. No entanto, o inverso não é 

verdadeiro, uma vez que a solução do EL não satisfaz necessariamente a AL, visto que não 

considera restrições cinemáticas.  

2.4.3 Método dos Elementos Finitos 

À medida que o desempenho dos computadores melhorou, a aplicação dos elementos finitos na 

análise geotécnica tornou-se cada vez mais comum. Estes métodos têm várias vantagens: 

modelar encostas com um grau de realismo muito elevado (geometria complexa, sequências de 
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carga, presença de material para reforço, ação da água, leis para o comportamento complexo 

do solo) e para visualizar melhor as deformações dos solos no local. No entanto, é fundamental 

compreender o resultado da análise devido ao elevado número de variáveis apresentadas ao 

utilizador. Casos em que ocorreram roturas de grandes dimensões, como o de Nicoll Highway, 

em Singapura, destacam a importância de entender o método numérico escolhido e os critérios 

de rotura. Erros no trabalho de modelação realizado durante o projeto, podem originar causas 

que no limite levam à ocorrência de falhas, e em alguns casos, resultaram mesmo na morte de 

pessoas (Puzrin et al, 2010 e Whittle e Davies 2006). 
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3. TÉCNICAS DE PREVENÇÃO, MITIGAÇÃO E PROTECÇÃO 

3.1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

Dado o seu potencial produtivo, as zonas do litoral são economicamente atrativas e 

ambientalmente sensíveis, gerando intensos conflitos de interesses e profundos impactos 

ambientais que colocam em risco os atuais usos e ocupações, independentemente das 

evoluções que se perspetivam. 

Existe a necessidade de reforçar as medidas de salvaguarda dos riscos naturais linha de costa, 

nomeadamente através de operações de monitorização e identificação de zonas de risco, aptas 

a fundamentar os planos de ação necessários a uma adequada proteção e prevenção 

antecipando os problemas e adotando uma atitude cautelar face ao défice de conhecimento ou 

à insuficiente capacidade de intervenção, reduzindo riscos e impactos negativos. 

Os riscos de acidente devem ser avaliados de forma antecipada, de modo a eliminar as próprias 

causas, ou a reduzir as suas consequências. Devem ser definidos planos de modo a reverter 

danos parciais e minimizar situações de risco e de impactos ambientais, através da intervenção 

em áreas vulneráveis e da implementação de programas operacionais que permitam, a curto 

prazo, mitigar situações críticas com base na definição de prioridades. Estes devem ser 

implantados com base numa gestão adaptativa, fundamentada em mecanismos que tenham em 

conta a dinâmica de determinadas zonas naturais. 

3.2 ORDENAMENTO 

Trata-se de uma avaliação em larga escala dos riscos relacionados com os processos costeiros 

e ajuda a reduzir estes riscos para as pessoas e para o meio ambiente, natural e desenvolvido. 

A estratégia visa gerir os riscos através de uma sucessão de procedimentos que têm em 

consideração as prioridades nacionais e locais, com a perspetiva de minorar as ameaças de 

inundações e erosão para as pessoas e seus bens e beneficiar o ambiente, a sociedade e a 

economia, em conformidade com os princípios do desenvolvimento sustentável do Governo. 

O litoral está em constante mudança devido às ondas e marés. A quantidade de mudança física 

depende de muitas condicionantes, e acontece ao longo de escalas de tempo que vão desde 

apenas segundos a séculos. A mudança do litoral também foi influenciada pela ação humana ao 

longo dos anos, particularmente nas tentativas de suspender o efeito da erosão ou das 

inundações, e, em muitos casos, isso ocorreu sem uma avaliação dos efeitos secundários que 

essas ações poderiam ter noutros lugares, acima e abaixo, da costa. Embora a ação humana 

continue, as pressões sociais, económicas e ambientais têm vindo a aumentar no que diz 

respeito à zona costeira. A zona costeira é uma zona de eleição tanto para habitação como para 

turismo e é ainda essencial para a indústria costeira. A pressão para o aumento de construções 

nestas áreas tem vindo a aumentar à medida que o comércio internacional aumenta. Este tipo 
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de desenvolvimento coloca em perigo os habitats naturais costeiros que são muitas vezes únicos 

e de importância nacional e internacional. 

Os objetivos de um Plano de Ordenamento de Orla Costeira (POOC) devem estar em 

consonância com a estratégia do Governo. Para gerir os riscos das inundações e da erosão 

costeira devem-se: definir os riscos de inundações e erosão para as pessoas e o ambiente, 

natural e desenvolvido dentro da área do planeamento; identificar oportunidades para manter e 

melhorar o ambiente através da gestão dos riscos das inundações e da erosão costeira; 

identificar as políticas elegidas para a gestão dos riscos das inundações e da erosão ao longo 

do próximo século; identificar as consequências de pôr em prática as políticas escolhidas; 

estabelecer procedimentos para monitorizar o grau de eficácia dessas políticas; desencorajar o 

desenvolvimento inadequado em áreas onde os riscos de inundação e erosão são elevados; e 

cumprir a legislação internacional e nacional de conservação da natureza e procurar alcançar os 

objetivos da biodiversidade. 

Um POOC deve identificar a melhor abordagem ou abordagens para a gestão dos riscos durante 

os próximos 100 anos de inundações e erosão costeira (incluindo a instabilidade da arriba), tanto 

para áreas particulares como para grandes áreas abrangentes do litoral. O POOC deve definir 

se se devem tomar medidas de proteção das arribas ou gerir os riscos de outras formas. Deve 

basear-se numa avaliação das condições da área do planeamento (e, quando apropriado, nas 

áreas vizinhas), em vez de estudos detalhados de locais específicos. 

As políticas de planeamento sustentável das zonas costeiras serão aquelas que têm em conta 

as relações com outras medidas de prevenção, desenvolvimentos e processos, e que evitem 

comprometer as gerações futuras com opções inflexíveis e dispendiosas de prevenção. A 

implementação das políticas deve beneficiar as partes interessadas e ajudar a melhorar o 

ambiente, tanto a nível nacional como local, o que será, muitas vezes, difícil de concretizar, mas 

deverá ser um objetivo importante dos Planos de Ordenamento de Orla Costeira. As decisões 

devem ser baseadas numa boa perceção dos processos costeiros e da forma como afetam as 

defesas costeiras e bens costeiros existentes.  

A gestão da linha de costa inclui a identificação das melhores formas de gerir os riscos para as 

pessoas e o ambiente e como pô-las em prática. Está disponível uma gama de respostas para a 

gestão de riscos (approaches to risk, 2000), incluindo: eliminar os riscos ao evitar o 

desenvolvimento inadequado em áreas frágeis; diminuir a probabilidade de eventos 

desfavoráveis através de um trabalho de gestão que previne danos (como a gestão de praias, 

arribas, dunas, salmouras, etc.) ou ao recorrer a sistemas de apoio e defesa secundária; reduzir 

as consequências dos riscos através da implementação de sistemas de alerta rápido (tais como 

sistemas de alerta contra inundações); e reduzir os riscos relacionados com eventos 

potencialmente prejudiciais através de esquemas de defesa costeira ou contra inundações ou 

alterar edifícios para reduzir a possibilidade de danos causados por inundações. 
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As medidas mais apropriadas dependerão do problema e das circunstâncias técnicas, 

ambientais, sociais e económicas. Algumas dessas abordagens não são contempladas pelo 

planeamento da linha de costa. No entanto, em muitas situações, a resposta envolverá um 

conjunto de medidas, incluindo, por exemplo, trabalhar com autoridades locais de planeamento 

para alcançar os mesmos objetivos. 

Há três fatores principais que são centrais para as abordagens fornecidas por estes 

procedimentos (Shoreline management plan guidance, 2016). 

1. Avaliação da importância relativa dos problemas/objetivos e das normas e identificação de 

todos os recursos tangíveis, desta forma, pode ser feita uma avaliação qualitativa sendo possível 

determinar o risco de recorrer a esses recursos.  

2. Análise de possíveis cenários com base nas normas, para desenvolver e testar o POOC 

proferido. A abordagem recomendada é considerar a totalidade ou parte da área contemplada 

no POOC, ao invés de considerar locais individuais isolados. Desta forma, a adequação de uma 

opção só pode ser determinada uma vez considerada em conjunto com as normas propostas 

para os outros locais. 

3. Consideração das interações e respostas do litoral. Isso é reconhecido como fundamental para 

o desenvolvimento de políticas sustentáveis, na maioria dos casos. É exigida uma compreensão 

da influência de diferentes práticas de ordenamento. 

Uma particularidade importante desta abordagem é que as decisões políticas sejam inicialmente 

tidas em conta com base na avaliação da concretização dos objetivos, e não apenas numa 

avaliação económica. As avaliações económicas são realizadas simplesmente para averiguar a 

viabilidade das políticas preferenciais selecionadas. Este é um fator importante na entrega da 

melhor solução sustentável, em vez de uma abordagem unicamente económica. 

3.2.1 Faixas de Risco 

É de fácil compreensão que é natural que ocorram alguns desabamentos das arribas. Assim 

sendo, devem ser definidas faixas de risco ao longo da costa para evitar a construção de 

infraestruturas em zonas de perigo. A população deve ainda ser alertada para o risco que correm 

nestas zonas, cumprindo os avisos e as sinalizações existentes. 

É necessário ter em conta que o conceito de risco se refere a uma ponderação de três fatores: 

vulnerabilidade, exposição e perigosidade. A vulnerabilidade representa a suscetibilidade de uma 

certa zona do litoral ser afetada por um incidente. A exposição exprime o conjunto de pessoas e 

bens expostos a um perigo natural. A perigosidade por sua vez é o produto da intensidade do 

fenómeno pela probabilidade de ocorrência.  

Existem diversos tipos de faixas de risco, dependendo da zona em estudo:  
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a) Faixa de risco adjacente ao sopé da arriba - largura da faixa terreno junto à base das 

arribas que diz respeito à área que pode ser afetada por fragmentos originários da 

ocorrência de movimentos de massa de vertente (queda de blocos, escorregamentos, 

tombamentos). Nestas faixas é proibida a instalação de apoios de praia, de 

equipamentos ou de infraestruturas portuárias, devem ser sinalizadas as áreas de risco 

e deve ser interdito o uso das áreas críticas suscetíveis de serem atingidas por 

escorregamentos e/ou desmoronamentos eminentes; 

b) Faixa de risco adjacente à crista da arriba - é a largura da faixa de risco adjacente à 

crista das arribas ou vertentes viradas ao mar. Corresponde à zona terrestre que pode 

ser afetada por movimentos de massa de vertente num horizonte temporal na ordem de 

grandeza de pelo menos meio século. É medida começando na crista e partindo para o 

interior, perpendicularmente à periferia do plano das arribas. Deve ser normalizada a 

drenagem pluvial, de forma a reduzir as consequências da erosão sobre as arribas sendo 

ainda proibidas várias ações tais como, a construção de novos acessos, a ocupação de 

cargas permanentes, a construção e/ou manutenção de áreas de estacionamento, a 

rega intensiva de zonas verdes e a infiltração de águas residuais; 

c) Faixa de proteção adicional - é a largura da faixa de risco que se acrescenta, do lado de 

terra, à faixa de risco adjacente à crista das arribas. Esta zona tem o objetivo de evitar 

sobrecargas e infiltrações concentradas de águas pluviais que podem diminuir o fator de 

segurança da arriba, e também se uma grande instabilidade ocorre causando o colapso 

da zona de risco, há ainda uma zona equivalente entre o novo topo da arriba e as 

construções. É medida a partir desta para o interior na horizontal e em direção 

perpendicular ao contorno plano das arribas. Está impedida a realização de novas 

construções ou de obras de urbanização nesta área 

As faixas de risco correspondem assim, a zonas paralelas à linha de costa, sendo definidas para 

o lado do mar e marcadas a partir da base da arriba (no caso das faixas de risco adjacentes ao 

sopé da arriba) ou assinaladas para o lado de terra e marcadas a partir da crista da arriba (no 

caso adas faixas de risco adjacentes à crista da arriba). 

Os elementos cartográficos de suporte à marcação das faixas de risco devem apresentar o rigor 

e escala adequados, sendo normalmente utilizados levantamentos aerofotagramétricos e 

ortofotomapas, os quais usados em conjunto, permitem interpretar os limites morfológicos. 

Apesar de, na definição das faixas de risco serem consideradas as hipóteses de rotura prováveis 

e máximas, não será de excluir a possibilidade de ocorrerem recuos superiores aos esperados, 

nomeadamente se a intensidade dos mecanismos desencadeantes externos (sismos, tsunamis, 

temporais no mar e precipitações de elevada intensidade) assumir caracter excecional (Riscos 

costeiros em litoral de arriba, Pinto, 2011).  
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Figura 10 - Intervenções necessárias devido à não aplicação das faixas de risco 

3.2.2 Placas de Aviso 

Os processos de erosão das arribas são altamente variáveis tanto em magnitude como ao longo 

da costa, o que cria desafios para as estratégias de planeamento costeiro. No entanto, 

reconhecendo os altos valores do litoral, muitos governos têm vindo a implementar estratégias 

na tentativa de reduzir os perigos que cercam estas paisagens. Essas estratégias concentram-

se em minimizar o risco de erosão para reduzir o risco para as pessoas e propriedades enquanto 

visam proteger e conservar paisagens costeiras. 

O aumento da segurança pública deve ser uma prioridade para as estratégias de planeamento. 

Um dos métodos mais eficazes é através da sensibilização para os riscos de erosão e 

envolvimento das pessoas em risco. Isto poderá ser conseguido através da construção de sinais 

de aviso e informação em áreas de alto risco, programas de educação em escolas ou em 

reuniões comunitárias ou panfletos e cartazes localizados em locais estratégicos dentro de 

cidades do litoral.  

Os sinais de aviso existem, e embora o seu estado seja, por vezes, de alguma degradação, não 

são, aparentemente, alvo de atenção e preocupação por parte do público-alvo. 

Estes sinais, nos seus aspetos gráfico e de dimensão, devem ser adotados por todas as 

Administrações de Região Hidrográfica (ARH) em todas as situações de risco identificadas no 

terreno pelas entidades competentes para a fiscalização e nas áreas de risco identificadas nos 

POOC. A colocação de sinais pelas ARH e demais entidades com responsabilidades na 

sinalização do domínio hídrico e na proteção de pessoas e bens deve ser feita em locais com 

boa visibilidade que correspondam às zonas de risco a que se reportam. Além disso, nas praias 

balneares a sinalização deve ser complementada com a afixação do respetivo plano de praia 
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com a indicação das zonas de risco e a informação complementar constante em folhetos e outros 

documentos do INAG e da ANPC. 

 

Figura 11 - Placa de aviso degradada (APA, 2012) 

3.3 TÉCNICAS DE INTERVENÇÃO 

As diferentes técnicas de estabilização devem ser adotadas tendo em consideração os custos 

associados, os equipamentos disponíveis, o impacto ambiental, a necessidade de realizar essa 

intervenção e sua magnitude. Para que esta tomada de decisão seja possível é necessário ter 

conhecimento geológico dos materiais que formam o talude, conhecer os possíveis modelos ou 

mecanismos de rotura que podem ocorrer e os fatores que influenciam, condicionam e 

desencadeiam as instabilidades.  

As técnicas de intervenção podem ser categorizadas como intervenção corretiva, intervenção de 

minimização e intervenção de estabilização. 

3.3.1 Intervenções Corretivas 

As intervenções corretivas, também chamadas de intervenções ligeiras, englobam as técnicas 

de drenagem superficial e saneamento de blocos. 

i) DRENAGEM 

A redução da pressão das águas subterrâneas e superficiais é sempre benéfica para a 

estabilidade das arribas e, consequentemente, as medidas de drenagem são muito propensas a 

formar uma parte importante da maioria dos planos de estabilização, com exceção de algumas 

arribas simples constituídas por rocha. No entanto, por si só, as medidas de drenagem podem 

ser insuficientes para estabilizar os deslizamentos de terra e muitas vezes será necessário serem 

usadas em combinação com outras opções de estabilização.  
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A drenagem baseia-se na eliminação e redução do escoamento de águas superficiais. O sistema 

de drenagem consiste em reunir e evacuar a água antes que a infiltração na arriba aconteça.  

Este tipo de intervenção tem baixo custo e permite atrasar a degradação da arriba, apesar de 

ser relativamente frágil e requerer manutenção. Relativamente ao impacto ambiental e 

paisagístico pode-se considerar como reduzido, dependendo sempre do tipo de material 

utilizado.  

As medidas de drenagem podem ser utilizadas para controlar tanto a escorrência de água 

superficial como de água subterrânea que contribuem para o desenvolvimento de pressões 

subterrâneas. Antes de serem tomadas medidas de drenagem é importante determinar através 

de monotorização as pressões de água existentes no solo.  

As soluções adotadas devem ter em consideração o tamanho, profundidade e o mecanismo de 

rotura, o tipo de solo e constituição das rochas, bem como as suas permeabilidades. 

 

Figura 12 - Sistema de drenagem: Valeta meia cana 

ii) SANEAMENTO DE BLOCOS 

A estabilização de encostas rochosas pode ser realizada pela remoção de rochas instáveis. Em 

geral, a remoção de rochas é um método preferido de estabilização porque o trabalho eliminará 

o perigo e não será necessária manutenção futura. No entanto, a remoção só deve ser usada 

onde é certo que a nova face será estável e não há risco de instabilizar a parte superior da 

vertente. 

A remoção de rochas soltas na face de uma encosta não é eficaz onde a rocha é altamente 

degradável, como o xisto. Nestas circunstâncias, a exposição de uma nova face apenas iniciará 

um novo ciclo de meteorização e instabilidade. Para esta condição, métodos de estabilização 

mais apropriados seriam a proteção da face da encosta. 
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Figura 13 - Esquema de blocos sujeitos a saneamento 

 

3.3.2 Intervenções de Minimização 

As intervenções de minimização, também chamadas de intervenções intermédias, englobam as 

técnicas de reperfilamento, vegetação, barreiras dinâmicas, redes tensionadas, redes de malha 

hexagonal e o reforço geossintético.  

 

i) REPERFILAMENTO 

É uma técnica que reduz o momento instabilizante que atua sobre uma arriba. As banquetas são 

frequentemente usadas em arribas rochosas para minimizar o impacto das quedas de rocha. 

Elas também tendem a reduzir o ângulo de inclinação geral, o grau de meteorização e erosão 

em rochas brandas, como xisto, uma vez que o escoamento superficial pode ser facilmente 

controlado. 

Reduzir a altura da vertente por escavação na crista da arriba para melhorar a estabilidade é 

uma aplicação prática, mas limitada, uma vez que na maioria das arribas naturais, normalmente 

não é possível modificar a sua altura. Pode ser viável alterar o ângulo da inclinação da vertente 

e assim reduzir a altura ao longo da encosta em relação à topografia do solo natural circundante. 

A técnica reduz o momento instabilizante de uma arriba. 

Blocos 

Instáveis 

 
Descontinuidades 
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Figura 14 - Reperfilamento de uma encosta 

 

O reperfilamento de uma arriba precisa ser projetado para se adequar ao solo ou às condições 

das rochas prevalecentes. Também precisa ter em consideração a praticabilidade da técnica que 

será ditada por fatores, incluindo o tamanho da superfície de deslizamento de terra, 

disponibilidade de locais para depósito de terras. Há muitos exemplos em que ocorre a 

reperfilagem involuntária da arriba devido a movimentos de terra, a remoção de terras resultante 

desta instabilização pode resultar num agravamento da instabilidade. Isto é melhor ilustrado 

fazendo referência aos problemas encontrados antes da construção de casas ao longo da Marine 

Parade, Lyme Regis, em fevereiro de 1962 (Hutchinson, 1984b). Cerca de 20000 m3 de material 

foram removidos da arriba que tinha sido frequentemente afetada por deslizamentos superficiais. 

Poucos dias depois da operação de movimentação de terras ter terminado, ocorreu um grande 

deslizamento em profundidade, que moveu vários metros de terras em poucos minutos. Foi 

estabelecido posteriormente que a falha ocorreu numa superfície de corte pré-existente. Os 

trabalhos iniciais para pôr em prática o projeto de estabilização contra deslizamentos superficiais, 

retirou o suporte da base de uma arriba potencialmente instável. (Hutchinson, 1984b).  

ii) VEGETAÇÃO 

A vegetação tem sido cada vez mais utilizada em engenharia civil, especialmente como forma 

de reduzir o impacto visual e melhorar o meio ambiente (Gray e leiser, 1982; Coppin e Richards, 

1990). Apesar da limitada aplicação no passado, existe um considerável potencial para o uso da 

vegetação para controlar os processos de instabilização das arribas e adicionar uma margem de 

confiança extra para a segurança ou a estabilidade de outros elementos do projeto. A vegetação 

pode proporcionar um aumento positivo na capacidade para resistir a uma possível rotura e 

reduzir o risco de falha associada à variação natural das condições do local, como em zonas de 

material fraco ou em casos de infiltração de água. 

A erosão ocorre quando a água desagrega as partículas do solo e as leva ao longo da arriba, 

formando cursos de água e ravinas que podem provocar deslizamentos de terra. As plantas 

absorvem a água, através das suas raízes, para realizar processos metabólicos básicos, e 

posteriormente libertam esta água através da transpiração, de modo a não haver escorrência 

superficial. As raízes profundas e lenhosas agrupam-se e ligam as várias camadas do solo e as 

Depois 

Antes 
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raízes laterais conectam muitas plantas criando uma rede interligada, reforçando o solo, a 

estabilidade da arriba é então melhorada prevenindo deslizamentos de terras.  

Coppin e Richards (1990) destacam uma série de fatores que precisam ser levados em 

consideração ao selecionar tipos de vegetação adequados: implicações de gestão em relação 

aos métodos de trabalho, mão-de-obra e máquinas; As mudanças, dependentes do tempo, nas 

características do solo que afetam a sua força; A natureza do sistema radicular da vegetação, a 

sua extensão, profundidade e arquitetura; A variação sazonal na escala de efeitos da vegetação, 

como o crescimento, transpiração e interceção; Outras oscilações devido ao clima e às doenças; 

Influências do homem resultantes da gestão, manutenção ou ausência delas. 

iii) BARREIRAS DINÂMICAS 

Este tipo de barreira é composto por um elemento de extensão reparável, tipo malha metálica, 

capaz de se deformar quando bloqueia a trajetória de queda de uma rocha, transmitindo a 

energia cinética da rocha que cai ao terreno, através de um sistema de cabos, pregagens e 

dissipadores de energia (Franklin & Senior, 1997). Para alcançar este comportamento, as 

diferentes peças e componentes da barreira são uma rede, um poste, cabos de conexão, tirantes 

e placas de suporte. 

No entanto, é responsabilidade do engenheiro definir corretamente três aspetos da barreira, tais 

como: a) Localização no perfil do talude. Aspetos como acessibilidade, número de pedras 

intercetadas, custos de instalação, etc. devem ser tidos em consideração. b) Altura e inclinação 

da barreira. As barreiras podem ser dispostas numa ampla gama de ângulos, desde horizontal a 

vertical. Em relação à altura, a altura comercial máxima é de cerca de 5 m. C) Energia capaz de 

ser absorvida pela barreira. O modelo industrial de elementos metálicos (diâmetro dos fios, 

tirantes e seção das pregagens, tipo de elementos do dissipador, perfis metálicos, etc.) e o seu 

custo está diretamente relacionado com a energia de projeto da barreira. 

 

 

Figura 15 - Barreira dinâmica 
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iv) REDES TENSIONADAS 

O aço de pré-esforço pode ser usado de várias formas, usualmente como fios, cabos ou barras. 

Os cabos de pré-esforço são constituídos por um conjunto de cordões que, por sua vez são 

compostos por fios entrelaçados entre si com propriedades de alta resistência. Através de 

processos de fabrico próprio, conseguem-se soluções com capacidades resistentes 3 a 4 vezes 

mais elevadas que das armaduras vulgares. 

A função do pré-esforço é melhorar a resposta do elemento às ações externas. O pré-esforço 

produz um sistema de forças internas autoequilibradas constituído por forças de tração nos cabos 

de pré-esforço e forças de compressão no solo adjacente.  

As perdas de tensão nos cabos da malha constituem um inconveniente que tem de ser tido em 

consideração. Será então necessário aplicar uma força de pré-esforço inicial superior, para que 

a longo prazo se consiga a força desejável. Assim, o dimensionamento de um elemento de betão 

pré-esforçado é efetuado com base na avaliação da tensão no betão após as perdas de força 

nos cabos. É, então, essencial para o cálculo, efetuar uma previsão das perdas de que permita 

o correto dimensionamento. 

 

Figura 16 - Detalhe do cabo de pré-esforço 

 

v) REDES DE MALHA HEXAGONAL 

Os sistemas de malha hexagonal são mais tipicamente usados para mitigar a queda de rochas 

de pequeno volume. A queda de blocos é uma ocorrência comum, portanto, os sistemas são 

frequentemente instalados em arribas com massas de rochas altamente fraturadas.  

Surgiram duas abordagens generalizadas de sistemas da malha: sistemas de pregagens e 

sistemas de encaminhamento. A filosofia dos sistemas de encaminhamento implica apenas que 

o sistema está fixo ao longo do topo da arriba, permitindo que a queda de rochas ocorra entre a 

face da arriba e a malha, controlando apenas a trajetória e direcionando os blocos para uma área 

de contenção na base da arriba. Os sistemas de malha de pregagens incorporam pregagens no 

campo da malha, muitas vezes com um espaçamento padronizado, e tentam estabilizar a face 
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da arriba e/ou segurar os detritos entre a malha e o solo. Estes sistemas são, geralmente, mais 

dispendiosos, e aqueles que não foram adequadamente projetados podem exigir manutenção 

frequente para minimizar o carregamento de detritos prejudiciais, no entanto, a manutenção é 

sempre necessária de modo a que a solução mantenha as condições necessárias para dar 

resposta às instabilizações.  

 

Figura 17 - Oxidação de uma rede de malha hexagonal devido à falta de manutenção ou de 

adequada proteção 

vi) REFORÇO GEOSSINTETICO 

Os geossintéticos são tecidos ou não tecidos porosos, flexíveis e feitos pelo homem que atuam 

para reforçar e aumentar a estabilidade de estruturas, e, assim, permitir um declive mais 

acentuado. 

Os geossintéticos de várias resistências à tração são usados para uma variedade de problemas 

de estabilidade, sendo um uso comum o reforço de estradas não pavimentadas construídas em 

solos brandos. Os geossintéticos podem ser utilizados para filtração, drenagem, separação, 

reforço, barreira de fluidos e proteção. A maioria dos geossintéticos são feitos de polímeros 

sintéticos como polipropileno, poliéster, polietileno, poliamida, PVC, etc. Estes materiais são 

altamente resistentes à degradação biológica e química. As fibras naturais, como algodão, juta, 

bambu, etc., podem ser usadas como geotêxtis e geogrelhas, especialmente para aplicações 

temporárias. O tipo de geossintético formado é definido pela sua estrutura, de seguida são 

apresentados alguns destes tipos. 

Esta solução surge frequentemente agregada à solução de recobrimento vegetal, em que é 

aplicado um colchão geossitético do tipo geomalha e um revestimento de hidrossementeira, é 

ainda utilizado um geotextil de separação (Pinto,A 2012). 

3.3.3 Intervenções de Estabilização 

As intervenções de estabilização, também chamadas de intervenções pesadas, englobam as 

técnicas de pregagens, betão projetado, muros de suporte e estruturas de contenção. 
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i) PREGAGENS 

É uma técnica de reforço do solo que coloca varões de aço no solo para aumentar a força da 

massa do solo, resistindo contra os esforços de tração, corte e flexão impostos pelos movimentos 

da arriba.  

Este é um método de reforço in-situ que utiliza inclusões passivas que se mobilizam em caso de 

movimento ao longo da superfície de rotura. As pregagens são geralmente instaladas com uma 

inclinação de 10 a 20 graus com horizontal e são principalmente submetidas a um esforço de 

tração. O esforço de tração é aplicado passivamente às pregagens em resposta à deformação 

dos materiais retidos durante o processo de instabilização.  

ii) BETÃO PROJETADO 

O betão projetado é geralmente aplicado em camadas de 20 a 40 mm tendo uma espessura total 

até cerca de 10cm, e é frequentemente reforçado para melhorar a resistência à tração e ao corte. 

As zonas e os leitos de rocha branda ou degradável podem ser protegidos pela aplicação de 

uma camada de betão projetado na face do maciço rochoso.  

O betão projetado irá confinar o terreno e evitar a queda de pequenos blocos de rocha como o 

desgaste progressivo que eventualmente poderia produzir saliências instáveis. A função primária 

do betão projetado é fornecer uma proteção de superfície. Os dois métodos comuns de reforço 

são malhas electro soldadas, ou fibras de aço ou polipropileno. É fulcral que a solução de betão 

projetado incluía um sistema de drenagem eficiente, uma vez que este não tem capacidade de 

resistir aos impulsos da água, constituindo drenos com um curto espaçamento entre eles e uma 

pequena saliência em relação ao betão de forma a evitar obstruções. 

iii) MUROS DE SUPORTE/ ESTRUTURAS DE CONTENÇÃO 

É uma estrutura de engenharia construída para resistir às forças laterais impostas pelos impulsos 

do solo e pela pressão da água.  

As estruturas de retenção são geralmente instaladas em contacto com as vertentes, e precisam 

ser diferenciadas de paredes normais que não necessitam de resistir a grandes pressões de 

terra. Estas estruturas são menos eficientes, em geral, do que o reperfilamento, mas podem ser 

úteis quando o espaço é limitado. O projeto destas estruturas envolve a consideração das 

pressões de terras e hidrostáticas, momentos instabilizantes de derrubamento e forças de 

deslizamento, sendo que as análises de estabilidade precisam abordar todo a envolvente de 

vertente, não apenas a própria estrutura. As estruturas de contenção mais comuns são as 

paredes de betão armado, podendo ser muros em consola ou com contrafortes. Outros tipos 

incluem gabiões e muros de gravidade não armados. 

Os impulsos de terra laterais são zero na parte superior da parede e em terra homogênea 

aumentam proporcionalmente com valor da profundidade. A pressão da terra pode empurrar a 

parede para frente ou derrubá-la se não for devidamente considerada. Além disso, qualquer água 

subterrânea por trás da parede que não é dissipada por um sistema de drenagem causa pressão 
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hidrostática na parede. A menos que a parede seja projetada para reter água, é importante ter 

uma drenagem adequada atrás da parede para limitar a pressão ao valor de projeto da parede. 

Os materiais de drenagem reduzirão ou eliminarão a pressão hidrostática e melhorarão a 

estabilidade do material por trás da parede. 

3.4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Para que a escolha do tipo de medidas a implementar seja a mais adequada, várias 

considerações devem ser tidas em consideração. O local tem de ser analisado de forma a que 

se conheçam as propriedades e características geotécnicas predominantes, assim como as 

questões construtivas e de enquadramento ambiental das soluções que são de extrema 

importância. 

A utilização deste tipo de medidas depende, particularmente, da tipologia, magnitude e 

velocidade dos movimentos, podendo ser realizadas antes, em encostas potencialmente 

instáveis, ou já depois do desprendimento ter ocorrido. 

Em suma, quando numa arriba rochosa, natural ou originada por intervenção humana, são 

encontrados elementos de rocha (fragmentos e / ou blocos mais ou menos arredondados), uma 

alternativa de eliminação tripla pode ser usada para corrigi-los para evitar quedas ou evitar que 

alcancem o bem a proteger caso se desprendam (Ministério de Fomento, 2005). A primeira 

dessas opções (remoção de blocos) é frequentemente utilizada quando se presencia um número 

reduzido de elementos e são facilmente removíveis tendo em conta o seu tamanho e localização. 

Em ambos os casos, quer se tratem de blocos rochosos de tamanhos elevados de remoção 

complexa, ou se for incerto se os fragmentos superiores se poderão destabilizar, geralmente é 

mais vantajoso recorrer à sua fixação através de pregagens pontuais, redes ou betão projetado, 

o que corresponderia à segunda opção. Finalmente, como terceira opção, nos casos em que os 

blocos rochosos são provenientes de uma área maior e inacessível, e se se encontram em maior 

número, o uso de barreiras pode ser preferível para evitar que estes alcancem o bem a ser 

protegido (vias de comunicação, edifícios, industrial Áreas, etc.).  
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4. PRAIA DE S.BERNARDINO 

4.1 ENQUADRAMENTO 

São Bernardino é uma aldeia da freguesia de Atouguia da Baleia, pertencente ao concelho de 

Peniche, localizada junto ao mar. As arribas em estudo situam-se a Oeste desta mesma 

localidade, na praia dada pelo nome de praia de S.Bernardino. 

As arribas a intervir foram divididas em três secções diferentes, de Norte para Sul, à semelhança 

do que está ilustrado. O troço A com uma extensão de 180 m, o troço B com uma extensão de 

140 m, ambos localizados na Praia de S. Bernardino, e o troço C que já corresponde às arribas 

da Praia do Alto dos Frades com uma extensão aproximada de 120 m. 

 

Figura 18 - Divisão por troços da praia S.Bernardino 

A zona é composta essencialmente por formações margosas e argilosas intercaladas com 

arenitos, presencia-se a existência de alguma cobertura vegetal nos locais de inclinação mais 

elevada, sendo que nas arribas onde esta inclinação é menos acentuada, devido a fenómenos 

de erosão, a cobertura predominante é composta por outro tipo de materiais, como coluviões ou 

areia da praia transportada pelo vento impedindo a instalação de espécies rupícolas. 

Sendo que a constituição das arribas é heterogénea, enquanto uns materiais são mais brandos, 

outros apresentam mais resistência aos agentes abrasivos. Como consequência deste facto, as 

litologias margosas e argilosas, ao serem mais suscetíveis à variação sazonal de humidade, 

ciclos de secagem e molhagem e pela própria meteorização pelo sal, alteram-se e desagregam-

se rapidamente, estando mais expostas assim ao arranque de partículas pelo impacto de gotas 

de chuva, à escorrência superficial e à corrosão por detritos transportados pelo vento.   

N 
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 Desta forma, as formações margosas e argilosas, ao recuarem mais rapidamente, deixam as 

bancadas areníticas descalças, que poderão resultar em derrubamentos desencadeados pelas 

pressões das raízes da vegetação infiltradas pelas fissuras existentes nessa camada ou 

simplesmente pela ação da gravidade. 

4.2 SITUAÇÃO DE REFERÊNCIA 

A APA conduziu um estudo de modo a verificar as alterações do perfil das arribas sendo assim 

possível avaliar ao longo do decorrer do tempo as variações ocorridas. Os troços de arriba foram 

monitorizados através de um levantamento por fotogrametria terrestre e laser scanner. 

O segmento monitorizado desta vertente requereu a obtenção de 60 imagens de eixos paralelos 

e algumas fotos convergentes para modelar com precisão as irregularidades da face, usando 

uma relação base/distância adequada a este tipo de relevo. O primeiro levantamento foi realizado 

para estabelecer a situação de referência e o segundo cerca de um mês após a primeira 

campanha, depois de uma significativa queda de blocos que ocorreu na via pedonal de acesso 

à praia. Foi necessário algum pós-processamento, usando diferentes configurações para a 

correlação, a fim de preencher as lacunas devidas a perspetivas menos favoráveis. As duas 

nuvens de pontos foram comparadas no sector onde o movimento de massa ocorreu para testar 

a sensibilidade do método e para avaliar as mudanças.  

As diferenças de profundidade detetadas automaticamente entre a situação antes e depois 

variam de insignificantes, aquelas devido às mudanças naturais em pequenas formas de relevo 

e vegetação, até cerca de 1.4 m, onde um bloco foi totalmente separado da encosta.  

A partir da nuvem das diferenças é possível não só detetar grandes alterações na face da arriba 

como, no presente caso, provocadas pela queda de um bloco, como também detetar o rasto de 

materiais removidos por arrastamento, a acumulação de materiais na base e outros fenómenos 

como a evolução de regueiros. Também a partir da nuvem das diferenças foi possível avaliar o 

volume do bloco deslocado em cerca de 6.6 m3, tendo sido no local estimado em cerca de 6 m3 

por técnicos da ARH. 

Em 2008 a situação foi estabelecida como crítica sendo que o acesso, por meio de transportes, 

à praia dos frades estava impedido, a via seria unicamente utilizada para cargas e descargas. 

Como resultado de movimentos ocorridos, era notória a presença de vários blocos que após a 

queda se alojavam no sopé da arriba, verificava-se ainda um leve abatimento do terreno na zona 

terminal da estrada de ligação entre as praias.  
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Figura 19 - zona de abatimento junto à estrada (APA, 2008) 

O acesso era então feito através de umas escadas que se encontravam num estado 

evidentemente degradado. Um aspeto que realçava o seu estado debilitado seria o corrimão que 

não servia de apoio aos utilizadores, apresentava-se num estado bastante destruído, inexistente, 

sem ligação e distante da escadaria em algumas zonas. Uma vez que o maciço que servia de 

fundação teria previamente sofrido erosão, as escadas apresentavam-se em consola. Também 

a calçada que servia de acesso às referidas escadas teria notórios sinais de degradação como 

consequência da erosão das águas pluviais que originaram ravinamento da plataforma. 

  

Figura 20 - Escadas da Praia Alto dos Frades (2008-APA) 

Em 2012 confirmou-se a frequência da queda de blocos e acumulação de detritos no sopé da 

arriba A. Na arriba B verificou-se que a erosão por ravinamento e desagregação dos materiais 

mais friáveis (margas e argilas) conduziu à regressão da linha de crista aumentando o risco de 

que a curto prazo alguns troços do muro do parque de estacionamento pudessem ser afetados 

severamente. Foi ainda constatado que a dimensão da caverna de erosão na base da arriba 

sofreu uma progressão evidente, encontrando-se com uma frente da ordem dos 20m, altura 

máxima de 2,8m e recuo máximo de 2,3m. 
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4.3 PRINCIPAIS CONDICIONAMENTOS 

4.3.1 Geológicos e Geotécnicos 

A morfologia das arribas constitui a expressão clara das litologias, bem como dos processos e 

mecanismos de evolução presentes. 

As arribas encontram-se recortadas por enseadas em que se acumulam praias de areia de 

largura reduzida e encaixadas entre pontas rochosas. Estas formas resultam essencialmente da 

erosão marinha diferencial que explora a alternância litológica ao longo da costa. 

4.3.1.1 Arriba A 

A face da arriba virada a SW apresenta-se ravinada e com depósito de vertente resultante da 

erosão das formações margosas mais brandas e dos movimentos de massa de vertente. 

  

Figura 21 - Arriba A (2012-APA) 

O perfil transversal desta arriba é ligeiramente convexo e pouco inclinado verificando-se a 

presença de bancadas areníticas em consola, como resultado do recuo das camadas 

subjacentes. 

A Figura 22 representa a composição geolégica da arriba A. 

 

Figura 22 - Coluna estratigráfica da arriba A 
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4.3.1.2 Arriba B 

Esta arriba apresenta altura aproximada de 25 m com inclinação de aproximadamente 50º. As 

formações margosas apresentam ravinamento e acumulação de depósito de vertente, originando 

também um perfil ligeiramente convexo com sectores subverticais nas bancadas areníticas. 

Estas formações mais resistentes encontram-se em consola, sendo a sua maior expressão a 

caverna de erosão. A base da arriba encontra-se dominada pela acumulação de blocos areníticos 

de grande dimensão. 

  

Figura 23 - Perfil da arriba B (2012-APA) 

A coluna estratigráfica da arriba B é representada na Figura 24. 

 

Figura 24 - Coluna estratigráfica da arriba B 
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4.3.1.3 Arriba C 

Esta arriba apresenta altura que varia entre os 20 e os 25 m e tem inclinação média de 44º, com 

alguns troços subverticais. O perfil transversal da arriba caracteriza-se por um perfil ligeiramente 

convexo, nas formações mais brandas, contrastando com os sectores subverticais das bancadas 

areníticas. A base da arriba encontra-se em regra ocupada pela acumulação de blocos areníticos 

de grande dimensão, atingindo particular importância uma vez que constitui um enrocamento 

natural servindo de proteção ao efeito erosivo do mar. 

 

Figura 25 - Arriba C (2012-APA) 

 

A coluna estratigráfica da arriba C está esquematizada na Figura 26. 

 

Figura 26 - Coluna estratigráfica da arriba C 
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4.3.2 Condições de Vizinhança: 

A arriba A encontra-se confinada por um caminho de acesso pedonal e por uma estrada que 

serve de acesso à Praia de São Bernardino e algumas áreas de restauração e serviços de apoio 

à atividade balnear. 

 

Figura 27 - Acesso de Viaturas (2012-APA) 

 

Figura 28 - Apoio Balnear e Restauração (2012-APA) 

 

No topo da arriba B existe um extenso parque de estacionamento. O pavimento não apresentava 

qualquer tipo de deformação nem exibia fendilhação. Contudo, salienta-se a proximidade do 

muro que o delimita à crista da arriba. No decorrer do limite de um dos extremos da arriba 

encontra-se um coletor de águas pluviais. No sopé desta arriba existia também um pequeno 

muro, que tinha como principal função a condução das águas provenientes do coletor pluvial 

existente a montante e ainda para contenção aos blocos provenientes dos movimentos de massa 

da arriba que se encontram em consola. 



44 

 

  

Figura 29 - Estacionamento (2012-APA) 

Sendo que haviam sido previamente realizadas obras para a estabilização das arribas 

constatava-se a presença de um pequeno muro de proteção de alvenaria de tijolo, no sopé da 

arriba B. Este muro, que em 2008 já se encontrava parcialmente danificado, tinha como função 

minimizar o efeito erosivo das ondas e marés, que gera a subescavação da encosta, e servir 

também de base de apoio às camadas areníticas. 

A arriba C encontra-se delimitada no seu topo por uma estrada que serve de acesso a 

habitações. 

4.4 DESCRIÇÃO DAS SOLUÇÕES ADOTADAS PELA APA 

As obras de estabilização foram preconizadas pela APA apenas no decorrer do ano 2016. Os 

trabalhos foram iniciados pela drenagem superficial, que foi constituída essencialmente por uma 

valeta de crista, ao longo de toda a área de intervenção, de modo a impedir a escorrência de 

águas superficiais pelas arribas e reduzindo assim consequentemente a erosão das mesmas. As 

valetas foram constituídas por meias manilhas em betão de diâmetro 400 mm. 

 

Figura 30 - Valetas de Drenagem 
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4.4.1 ARRIBA A 

Na arriba A as soluções de proteção e estabilização podem sintetizar-se nos seguintes itens, por 

sequência temporal de intervenção: 

Reperfilamento da arriba e colocação de rede metálica de alta resistência, tipo de DELTAX, 

pregada na crista da arriba. No envolvimento de blocos salientes foi pregada para melhor ajuste 

à vertente, utilizando varão de aço galvanizado A500NR, diâmetro de 25mm e comprimento igual 

a 4m. Construção do muro de suporte em betão armado, por troços e com escoramento 

localizado de terras. Revestimento da parte superior do enchimento a tardoz do muro com terra 

vegetal. 

 

Figura 31 - Rede Metálica e Muro de Betão Armado 

Foi ainda efetuado um revestimento das superfícies de arriba mais friáveis com geomalha e 

hidrossementeira, a superfície de arriba mais a norte foi revestida com o sistema do tipo 

Greenarmor (Enkamat+Flexterra). O objetivo seria que, com o tempo, e tendo-se eliminado os 

fatores desestabilizadores das arribas, esta acabe por ficar vegetalizada, nos locais onde o tipo 

de substrato o permita.  

 

Figura 32 - Revestimento de Geomalha e Hidrossementeira 
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Para drenagem do sopé de talude da arriba A preconizou-se, também, a instalação de uma valeta 

de iguais características às mencionadas previamente. 

4.4.2 ARRIBA B 

Efetuou-se um reperfilamento do topo da arriba de modo a atenuar o declive e posteriormente 

aplicada uma manta orgânica e rede metálica, de modo a conter algum bloco de pequena 

dimensão que se desprendesse e com a perspetiva futura que a vegetação proliferasse, de modo 

a contribuir para a contenção de terras, diminuição de erosão e melhorando assim o aspeto 

visual.  

Na camada de arenitos de cota mais elevada, foi utilizada uma rede ativa tensionada (tipo 

TECCO) com cabos de aço de modo a exercer forças de compressão e a conter os blocos 

rochosos que se poderiam soltar. 

Foi executada uma aplicação de betão projetado no talude, zona margosa, com espessura de 

aproximadamente 5cm, aplicado em duas camadas e foi colocada uma dupla malhassol. Foram 

ainda instaladas pregagens com diâmetro32mm em varão de aço A500NR, seladas em furos 

com diâmetro 3" e com comprimentos de 6 m. De forma que fosse garantida uma integração 

ajustada do ponto de vista paisagístico, na tentativa que o betão projetado se incorporasse o 

mais possível com as formações geológicas envolventes, na última camada a projetar foi 

incorporado um aditivo colorante, cujo espectro de tonalidades foi estudado para cada zona a 

tratar. Nas zonas de aplicação de betão projetado foram colocados bueiros em tubo de PVC, 

para garantir a drenagem do revestimento. 

Em pequenas áreas da arriba foi ainda feita uma aplicação de rede metálica de tripla torção com 

pregagens.  

 

Figura 33 - Hidrossementeira e Rede Tensionada 

 

Figura 34 - Betão 

Projetado com 

Pigmentação 
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4.4.3 ARRIBA C 

A arriba C não sofreu intervenções de fundo, procedeu-se apenas a operações de saneamento 

de blocos em risco de colapso. 

4.5 ANÁLISE CRÍTICA 

Ao longo do processo construtivo, a tomada de decisão referente às diversas situações que 

surgem deverá ser cuidada e avaliada rigorosamente, de modo a prevenir situações de possível 

risco futuro e a garantir a melhor implementação possível. 

No decorrer da obra de S.Bernardino presenciaram-se algumas dessas situações em que as 

opções tomadas não terão sido as mais favoráveis, podendo, a longo prazo, representar perigo 

para os ocupantes da praia.  

Nas consolas pontuais de arenito o procedimento da APA baseou-se na aplicação de rede 

metálica de alta resistência pregada aos blocos. Dada a elevada dimensão dos arenitos, esta 

solução representa risco, uma vez que os elementos de suporte não resistiriam às forças 

provocadas por estes blocos de arenito caso se presenciasse uma situação de instabilização. 

 

 

 

 

Figura 35 – Consolas de Arenito Pregadas 
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Uma medida possível a tomar seria o recalçamento das consolas de arenito em risco de colapso 

com pedra argamassada. 

Na arriba A não foi feita a remoção de blocos e detritos em situação de equilíbrio precário ou 

suscetíveis de serem mobilizados pelas águas de escorrência, efetuou-se apenas um recorte na 

manta geotêxtil, ficando os bolos à superfície e em risco de queda. 

 

 

Figura 36 – Blocos em Risco de Queda 

 

Na base da arriba B, como referido anteriormente, existe a presença de um canal com o intuito 

de escorrência de águas provenientes da superfície. Na solução adotada para a base da arriba 

este facto não foi contemplado, não tendo sido implementada nenhuma solução que prevenisse 

os efeitos abrasivos da escorrência das águas. A água de escorrência produz um efeito de 

erosão do solo, tendo presente que o solo se trata de margas argilosas, e que a solução adotada 

na camada inferior desta arriba foi betão projetado, com o decorrer do tempo as águas de 

escorrência descalçam o betão projetado.  Verificou-se que cerca de um ano após a execução 

das soluções de estabilização, a base do betão projetado se encontrava suspensa em algumas 

zonas, como se pode comprovar pela Figura 37. 
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Figura 37 – Escorrencia de Águas na Base do Betão Projetado 

 

O vazio entre o solo e o betão projetado chega a atingir valores na ordem dos 20cm, como 

ilustrado na Figura 38 onde foi utilizada uma moeda de um euro como fator de escala. 

 

Figura 38 – Vazio Originado na Base do Betão Projetado 

A situação acima descrita representa elevado risco a longo prazo, uma vez que o poder abrasivo 

da água irá acentuar a altura do vazio, permitindo que a água se infiltre inicie um processo de 

desgaste do solo no tardoz do betão projetado. Eventualmente irão formar-se cavernas deixando 

as camadas superiores da arriba em consola e conduzindo possivelmente à fendilhação do 

betão.  
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Outro aspeto a ter em consideração é o enquadramento estético, que nesta situação em 

particular não foi tido em conta, o canal de escoamento apresenta detritos que foram arrastados 

e se vão acumulando no sopé da arriba.  

 

Figura 39 – Detritos Acumulados no Sopé da Arriba B 

 

Sendo as intervenções realizadas numa praia e tendo presente a sua importância a nível 

paisagístico é fulcral ter presente os termos estética e enquadramento. Os tubos de PVC 

utilizados para drenagem da arriba no tardoz do betão projetado foram tubos de cor amarela 

contrastando brutalmente com todo o ambiente envolvente.    

 

Figura 40 - Dreno 

 

Em obras e intervenções de engenharia é de extrema importância a implementação de um bom 

plano de instrumentação e a monotorização geotécnica, pois permite controlar e acompanhar, 

com segurança, todo o processo de execução da obra até sua entrada em funcionamento. 

Permite ainda, a longo prazo, monitorizar a obra e averiguar se os valores não são alarmantes. 

Na obra analisada neste caso de estudo não foi instalada qualquer tipo de instrumentação.  
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4.6 SOLUÇÃO ALTERNATIVA 

Nesta dissertação pretende-se analisar, uma solução construtiva alternativa á posta em prática 

pela APA. É importante salientar que para um mesmo problema geotécnico existem usualmente 

várias soluções, muitas vezes a solução eleita resulta de uma opção do projetista, e está por 

vezes condicionada por fatores que irão afetar o orçamento, uma vez que pode adotar uma 

determinada solução economicamente mais vantajosa, sem comprometer a sua funcionalidade.  

Considerando o cenário geotécnico local, e os condicionamentos existentes na vizinhança, a 

solução alternativa proposta consiste essencialmente numa otimização da solução realizada, 

tendo por base os resultados observados. Atualmente, o betão projetado na base da arriba B já 

se encontra ligeiramente fissurado em algumas zonas, possivelmente devido ao facto do terreno 

no tardoz ser impermeável e o betão projetado não resiste aos impulsos da água. Dado que o 

período de tempo ocorrido desde a implementação das soluções pode ser considerado como 

reduzido tenho em conta a escala de tempo prevista para a duração da intervenção, propõe-se 

para a arriba B o preenchimento com alvenaria de betão na camada margosa da base, 

substituindo o betão projetado utilizado. Além da alternativa apresentada salientam-se as 

melhorias indicadas no capítulo de Analise Critica, que seriam fulcrais para o melhor 

desempenho das soluções e aumento da segurança.  

  

Figura 41 - Fendilhação do Betão Projetado 

Realça-se a importância de um plano de plano de instrumentação a implementar, a realização 

de um projeto geotécnico confronta um elevado número de incertezas, sendo necessário muitas 

vezes recorrer a pressupostos e hipóteses base suportadas por experiência comparável. Nesse 

contexto, o plano de instrumentação e observação assume extrema importância uma vez que 

permite validar as hipóteses de cálculo assumidas durante a fase de projeto e permite uma 

avaliação constante das condições de segurança tanto no decorrer da obra, sendo possível, 

sempre que necessário, intervir corrigindo alguma anomalia, como posteriormente.  
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No entanto, dada a natureza geológica da arriba, as instabilizações mais prováveis de ocorrer 

serão de carater repentino, não sendo então detetáveis através dos inclinómetros. A arriba 

deverá então ser monitorizada por fotogrametria terrestre e laser scanner de modo a obter uma 

representação 3D da arriba e a analisar com recorrência se se verifica alguma alteração notória.  

O plano de observação a preconizar comtemplaria a identificação e análise de possíveis 

anomalias, os parâmetros a controlar, dispositivos de observação, metodologia de controlo das 

leituras e inspeção visual. Como complemento aos aparelhos a instalar deve-se realizar 

regularmente inspeção visual como forma de detetar possíveis anomalias tais como: fissuração 

nos elementos de betão, movimentação de blocos, perturbações na envolvente e anomalias nas 

estruturas vizinhas. 

4.6.1 Modelação Numérica 

Para a análise numérica da solução alternativa proposta para o caso de estudo exposta em 

seguida, foi utilizado o programa comercial Plaxis 2D, versão 8.2. O Plaxis é um programa de 

cálculo automático que permite realizar uma análise bidimensional deformações e estabilidade 

de variados problemas relativos à Engenharia Geotécnica. O programa recorre ao método dos 

elementos finitos e utilizando modelos constitutivos avançados é possível simular o 

comportamento não linear do solo, assim como as diversas etapas da escavação e execução do 

elemento de contenção (Plaxis, 2008). 

4.6.1.1 Geometria do Modelo 

Para dar início ao processo de modelação, o utilizador cria a geometria pretendida através de 

pontos e linhas no plano x-y. Após introdução da mesma, uma malha de elementos finitos é 

gerada automaticamente, podendo ser refinada pelo utilizador. Os elementos podem ser 

quadrangulares ou triangulares. Para as análises efetuadas neste trabalho o tipo de elementos 

finitos a utilizar serão triangulares e com 15 nós. De entre os vários modelos de cálculo que o 

programa permite adotar, será utilizado o critério de rotura de Mohr-Coulomb. 

A teoria de Mohr-Coulomb baseia-se num modelo linear elástico perfeitamente plástico simples 

e bem conhecido, que pode ser utilizado para uma primeira aproximação do comportamento do 

solo. A parte elástica linear do modelo é baseada na lei de Hooke. A parte perfeitamente plástica 

do modelo é baseada no critério de rotura Mohr-coulomb. (plaxis 2016). 

Foram definidos o cenário geológico e a geometria do modelo, com base na estratificação 

observada e descrita nos capítulos anteriores.  

Desta forma, foram delimitadas 8 camadas, sendo que foram definidos apenas três solos 

constituintes distintos, correspondendo às margas (ZG1), ao arenito médio (ZG2) e ao arenito 

grosseiro (ZG3).   

A rotina “Input” permite a definição da geometria e de elementos de suporte, a geração das 

condições iniciais e também a geração da malha de elementos finitos. A rotina “Calculations” 
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permite o início do cálculo sendo possível estabelecer o tipo de análise a realizar. O utilizador 

pode introduzir várias fases de construção, que corresponderão a etapas de cálculo faseadas, 

onde, para cada uma, introduzirá o tipo de cálculo pretendido. A rotina “Output” permite a 

visualização dos resultados provenientes do cálculo, numéricos ou gráficos. 

4.6.1.2 Caracterização dos Materiais 

Como já referido, para caracterização do terreno, foi escolhido o modelo de rotura Mohr-

Coulomb. Uma vez que não foram efetuados quaisquer ensaios, não foram definidos os 

parâmetros do solo para nenhuma das camadas do terreno. Assim sendo, de modo a permitir 

uma modelação realista e consistente, foi efetuada uma iteração tendo presente a situação de 

2008 da arriba, em que uma consola de arenito atingiu 2metros antes do colapso.  

A iteração foi inicializada com parâmetros considerados recorrentes para cada um dos tipos de 

solo, sendo cada valor aumentado ou diminuído para que uma consola com 2 metros se 

verificasse estável e caso este valor aumentasse ligeiramente se verificasse o colapso. Foram 

ainda tidas em consideração as cargas provocadas pelo estacionamento no topo da arriba com 

o valor de 3 KN/m2.  

 

Figura 42 - Geometria do modelo numérico 

 

Figura 43 - Deformada obtida para 

otimização de parâmetros 

 

Assim sendo, com base nos resultados obtidos, em que se verifica que não existe colapso, mas 

considerando os deslocamentos elevados, na ordem dos 10cm, constata-se uma situação de 

colapso eminente, foram definidos os parâmetros para cada uma das camadas de solo. 

 

ZG1 

ZG2 

ZG1 

ZG2 

ZG1 

ZG2 

ZG1 

ZG3 
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Tabela 2 - Características dos materiais geológicos 

Parâmetros do 
modelo 

Margas Arenitos Médios Arenitos Grosseiros 

γunsat [kN/m3] 22 26 26 

γsat [kN/m3] 22 26 26 

Kx m/day 0,1 5E-05 5E-05 

Ky m/day 0,1 5E-05 5E-05 

c’ [kPa] 130 250 400 

ϕ' [ ˚ ] 1,00E-03 60 60 

ψ [ ˚ ] 0 0 0 

𝑬𝒓𝒆𝒇 [MPa] 90 400 400 

ν (nu) [ - ] 
 

0,35 0,4 0,4 

𝑬𝒐𝒆𝒅 [MPa] 64 800 800 

pref [MPa] 15 32 40 

K0 [ - ] 0,75 0,5 0,5 

 

Para materiais com um comportamento não drenado, o modelo Mohr-Coulomb pode ser utilizado 

estabelecendo o valor do angulo de atrito ϕ' como 0º e o valor da coesão c’ definido como 

resistência não drenada Cu, de forma a permitir um controlo direto da tensão de corte não 

drenada. No caso em estudo, esta consideração foi aplicada para a zona ZG1. 

Foram consideradas pregagens com as mesmas características que as instaladas pela APA, isto 

é, pregagens com diâmetro32mm em varão de aço A500NR, seladas em furos com diâmetro 

3" e com comprimentos de 6 m. O afastamento entre ancoragens em planta é igual a 2,5 metros. 

Tabela 3 - Características do comprimento livre das pregagens 

Parâmetro Simbologia Valor Unidades 

Rigidez Axial EA 2E+05 KN/m 

Espaçamento no 

Plano 

Lspacing 2,5 m 
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Para a definição das características do bolbo de selagem considerou-se que a calda de cimento 

apresenta um módulo de elasticidade (E) igual a 25 GPa. 

Tabela 4 - Características do bolbo de selagem das pregagens 

 

Para modelação da parede de betão armado foi considerado um material não poroso com as 

seguintes características. 

Tabela 5 - Características da parede de betão armado 

 γunsat 

[kN/m3] 

c’ [kPa] ϕ' [ ˚ ] ψ [ ˚ ] 𝑬𝒓𝒆𝒇 [MPa] ν (nu) [ - ] 

Betão 

Armado 

25 6000 0 0 30000 0 

 

 

4.6.1.3 Cálculos 

Após definidas as condições iniciais (gerar as pressões da água e a tensão inicial) e gerada a 

malha é possível iniciar a fase de cálculo. Para proceder ao cálculo do modelo é necessário 

selecionar o comando Calculate que abrirá uma janela onde será possível estabelecer todas as 

fases significativas do processo de construção da solução. O utilizador procede à simulação das 

várias fases do processo construtivo podendo analisar-se o comportamento da estrutura ao longo 

de todo o processo, desta forma, tentou-se reproduzir o mais aproximadamente possível o que 

aconteceria ao pôr em prática a solução sugerida. Foram consideradas as fases apresentadas 

na seguinte tabela. 

Tabela 6 - Fases de construção 

Fases Descrição 

Fase 1 Situação estável antes da intervenção 

Fase 2 Execução das pregagens de primeiro nível 

Fase 3 Execução das pregagens de segundo nível 

Fase 4 Execução da parede de betão armado 

 

Parâmetro Simbologia Valor Unidades 

Rigidez Axial EA 1E+05 KN/m 
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No separador General definiram-se quais seriam as diferentes fases a considerar, a sua 

precedência e qual o tipo de cálculo a efetuar e no separador Parameters, em Define, é possível 

no modelo selecionar o que acontece em cada fase de cálculo. 

A fase 1 retrata a situação estável inicial, com uma consola de arenitos que ronda 

aproximadamente 50cm. A carga está ativa uma vez que o estacionamento esteve sempre 

funcional no decorrer no processo de estabilização. Na fase 2 é ativado o primeiro nível de 

ancoragens e na fase 2 o segundo. Posteriormente, na fase 4, é simulada a construção do muro 

de betão armado. 

 
 

  

  

Figura 44 - Faseamento construtivo simulado no Plaxis 

 



57 

 

4.6.1.4 Análise de Resultados 

Seguem se os resultados da modelação numérica considerados com maior relevância para o 

caso de estudo, nomeadamente os deslocamentos e esforços na parede de betão armado. 

Na figura seguinte apresenta-se a configuração da deformada e a malha de elementos finitos 

adotada para o caso em estudo, em termos de deslocamentos totais, após a última fase de 

construção considerada. 

 

Figura 45 - Deformada e malha de elementos finitos 

 

O deslocamento total é de 26 mm. Nesta análise foi também obtida uma previsão para 

deslocamentos horizontais e verticais, como apresentado nas figuras seguintes. 

Na fase final do processo observa-se que o deslocamento horizontal máximo é de 17 mm e 

ocorre no tardoz da parede de betão armado, o deslocamento vertical máximo, por sua vez, é de 

19 mm e localiza-se no topo da arriba. Este valor deve-se aos efeitos da sobrecarga para 

simulação do estacionamento. 
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Figura 46 - Deslocamentos horizontais 

máximos 

 

Figura 47 - Deslocamentos verticais máximos 

 

Dadas as condições do local e os valores dos deslocamentos calculados nesta modelação, 

considerou-se que nenhum dos deslocamentos obtidos seriam condicionantes quer para a 

estrutura de estabilização da arriba, quer para possíveis estruturas vizinhas. 

Para além da análise dos deslocamentos, foram também analisadas as pressões de água. 

 

Figura 48 - Pressões de água 

 



59 

 

Tendo em consideração o comportamento não drenado das camadas margosas e os impulsos 

de água inerentes, na ordem dos 208 KN/m2, será necessário incluir na solução descrita um 

sistema de drenagem funcional. A parede de betão armado deverá ter drenos espaçados de 

aproximadamente 2 metros e adicionalmente, nas zonas em que é previsível o aparecimento de 

água, nomeadamente no contacto das formações mais impermeáveis com as outras de menor 

permeabilidade, sugere-se a instalação de geodrenos sub-horizontais com diâmetro aproximado 

de Ø50mm, com comprimento relativo de 6 m e constituídos por tubos de PVC canelados, 

perfurados e envolvidos em geotêxtil. 

4.6.2 Análise Económica 

De forma a avaliar qual a solução mais vantajosa a adotar, se a posta em prática pela a Agência 

Portuguesa do Ambiente ou a sugerida nesta dissertação, foi efetuada uma análise económica. 

A espessura adotada para a parede de betão armado foi de 50 cm dado que era a medida da 

consola de arenitos existente após o saneamento de blocos. Dados os reduzidos valores dos 

deslocamentos horizontais obtidos, face à dimensão total da arriba, não seria necessária uma 

parede de dimensão tão elevada. Em alternativa, poderia ser executada uma parede em que 

20cm seriam compostos por betão armado e os restantes 30cm por pedra argamassada. Esta 

solução além de mais económica seria ainda vantajosa ao nível do enquadramento paisagístico 

Foram comparados os preços por m3 do betão armado, do betão projetado pigmentado e da 

alvenaria argamassada. 

Tabela 7 - Análise do custo das soluções 

Solução Betão Projetado 

Pigmentado 

Betão Armado Alvenaria 

Argamassada 

€/m3 600 700 400 

 

Considerando a espessura de betão projetado pigmentado 5cm e as espessuras acima descritas 

para o betão armado e a alvenaria argamassada, obteve-se os seguintes valores para cada uma 

das soluções. 

Tabela 8 - Análise comparativa do custo entre a solução da APA e a alternativa 

Solução Solução APA Solução Alternativa 

€/m2 30 260 
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4.7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O deslocamento horizontal máximo obtido foi na ordem dos 17mm na zona das ancoragens, o 

que, como já referido, para a ordem de grandeza da arriba em estudo pode ser considerado 

como um valor reduzido.  No entanto, caso fosse pretendido diminuir este valor ainda mais, 

poderia ser considerada a implementação um número mais elevado de pregagem de grande 

rigidez ou ancoragens. 

À semelhança do descrito relativamente aos deslocamentos horizontais, também os 

deslocamentos verticais obtidos foram considerados como consideravelmente inferiores aos que 

seriam alarmantes. Ainda assim, caso fosse considerado necessário reduzir este valor, uma vez 

que estes deslocamentos tomam lugar no topo da arriba, como consequência das cargas 

provocadas pelo parque de estacionamento, sugere-se a construção de uma laje de betão 

armado na base do estacionamento, fundada em microestacas com uma profundidade de 

aproximadamente 15 metros, isto é, até à camada de arenitos onde se localiza o segundo nível 

de pregagens, tendo em conta o bolbo de pressões. 

Considerando os valores acima descritos na análise económica, é notório que a solução adotada 

pela APA tem um custo consideravelmente mais reduzido, no entanto, é necessário ter em conta 

que a longo prazo, possivelmente, não será a solução ideal e terá custos acrescidos, sendo então 

a solução alternativa proposta nesta dissertação a mais adequada.   

Ressalva-se ainda a importância da inclusão de placas de sinalização do perigo ao longo da 

praia e da definição de faixas de risco.  

No entanto, é necessário ter em conta que esta análise é realizada num único caso de estudo e 

que o modelo de elementos numéricos elaborado pode não retratar totalmente um 

comportamento verosímil do sistema, o que compromete a análise comparativa entre as 

metodologias. 
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5. PRAIA DA ADRAGA 

5.1 ENQUADRAMENTO 

A Praia da Adraga é uma praia situada no concelho de Sintra, perto de Colares e 

de Almoçageme, inserida na área do Parque Natural de Sintra-Cascais. Tem um areal com cerca 

de 400 metros, que atraí inúmeros banhistas durante a época balnear e a presença de cavidades 

rochosas em toda a sua periferia torna-a apelativa para adeptos de pesca desportiva, ao longo 

de todo o ano. No topo da arriba é possível desfrutar de uma vista magnífica que atraí muitos 

turistas, sendo ainda possível visitar as Grutas da Pedra de Alvidrar, onde por vezes são 

realizadas atividades coletivas. 

 

 

Figura 49 - Enquadramento geográfico da praia da Adraga 

 

As arribas a têm alturas compreendidas entre cerca de 20 e 75 m e um desenvolvimento total de 

aproximadamente 550 m, desenvolvendo-se em ambas as margens da foz da ribeira da Adraga. 

São constituídas por formações do Jurássico que compreendem, no lado norte, calcários 

nodulares compactos, com algumas intercalações margosas.  

https://pt.wikipedia.org/wiki/Praia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Concelho


62 

 

 

Figura 50 - Arriba do lado norte (APA 2008) 

No lado sul, por sua vez, predominam os calcários margosos, margas e calcários com corais e 

oncólitos. No topo das arribas, do lado norte e na zona do vale da ribeira da Maceira, os calcários 

nodulares compactos encontram-se parcialmente cobertos por dunas do Holocénico. 

Nesta zona, encontram-se ainda assinaladas na Carta Geológica de Portugal várias falhas, com 

direção NW-SE, aproximadamente paralelas à orientação da falha, onde se encontra instalada a 

ribeira da Adraga. 

Após a execução de reconhecimentos geológico-geotécnicos de superfície, foi possível observar 

várias instabilizações nas arribas situadas no lado norte, que envolveram massas rochosas de 

volumes significativos, que, por sua vez, originaram várias derrocadas. 

No tardoz do apoio da praia, onde a arriba apresenta menor altura, observou-se também uma 

grande quantidade de pequenos blocos e fragmentos rochosos soltos na sua superfície, que se 

vão desprendendo da superfície e que vão debitando pequenas quantidades de materiais para 

a base, originando deste modo a formação de depósitos de vertente. 

5.2 SITUAÇÃO DE REFERÊNCIA 

Observou-se a queda de pequenas pedras e de fragmentos rochosos em zonas localizadas da 

arriba, onde se formaram sulcos mais profundos, resultantes da erosão mais acentuada nestes 

locais. Estes desprendimentos de pedras e fragmentos rochosos deverão ter sido potenciados 

pelas águas de escorrência superficial, as quais promoveram a erosão localizada e a 

desagregação das zonas mais margosas. 

Na superfície da arriba observaram-se pequenas pedras e fragmentos rochosos, bem como 

material terroso solto que poderão, a curto ou médio prazo, vir a desprender-se e a atingir a sua 

base. Os calcários nodulares, compreendendo desde pequenos fragmentos rochosos a blocos 

de grandes dimensões, com ligações relativamente fracas, vão-se desagregando por ação da 
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exposição aos agentes atmosféricos originando, quer a queda isolada de blocos, quer 

derrocadas envolvendo volumes importantes do maciço. 

A descompressão natural do maciço e a ação dos agentes atmosféricos levam à abertura das 

fraturas do maciço, à consequente diminuição da sua resistência e à ocorrência de 

desmoronamentos de blocos e de massas rochosas. 

Observou-se na superfície da arriba, no tardoz do apoio de praia, uma grande quantidade de 

pequenos blocos e de fragmentos rochosos, cujo desprendimento originou a formação de 

depósitos de vertente na base da arriba. 

Em resultado deste processo de erosão diferencial, que contribui para a evolução e recuo 

progressivo das arribas, era possível observar-se, ao longo do seu desenvolvimento e altura, 

vários “esporões”, com continuidade desde a crista até à base das arribas, bem como de algumas 

bancadas de calcários na zona superior, que se encontravam já parcialmente descalças, por 

vezes com consolas que chegavam a atingir cerca de 2 m, de onde poderiam ocorrer quedas de 

blocos. Nas zonas adjacentes a estes “esporões” formaram-se sulcos profundos, resultantes da 

erosão das zonas mais margosas.  

No lado sul, os calcários compactos com corais apresentavam-se bastante mais casificados, 

observando-se, ao longo do desenvolvimento destas arribas, várias zonas em depressões 

formando cavernas, algumas com dimensões significativas. 

 

Figura 51 - Depósito de vertente (APA 2010) 
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Figura 52 - Formação de cavernas na arriba sul (APA 2010) 

Assinala-se ainda, a existência de pequenos depósitos de materiais mais terrosos e de pequenos 

fragmentos rochosos na superfície das arribas, que se iam depositando sobre os “esporões” e 

as consolas mais salientes. 

5.3 PRINCIPAIS CONDICIONAMENTOS 

5.3.1 Geológicos e Geotécnicos 

As arribas que sofreram intervenções, situadas em ambas as margens da ribeira de Adraga, que 

desagua no local, têm um desenvolvimento total de aproximadamente 550 m. As cotas do topo 

das arribas, variam entre 60 e 75 m, no lado norte, e entre 20 e 60 m, no lado sul, e na base 

variam entre cerca de 1 e 6 m. 

Como já foi referido, no lado norte as arribas são constituídas por calcários nodulares e calcários 

compactos com algumas intercalações margosas do Portlandiano (J5), enquanto no lado sul, 

ocorrem essencialmente calcários margosos, margas e calcários com corais e oncólitos do 

Kimeridgiano-Portlandiano (J4-5). 

A arriba no lado sul da zona de intervenção é constituída por calcários margosos, margas e 

calcários com corais e oncólitos do Kimeridgiano-Portlandiano (J4-5). Na parte superior da arriba, 

de carácter mais carbonatado, os calcários apresentam-se mais compactos, carsificados e muito 

fraturados. Ao nível da base da arriba observa-se a presença de calcários mais margosos e, por 

consequência, mais desagregáveis. É também nestes calcários que se observam as maiores 

pressões e cavernas, algumas das quais com alguns metros de profundidade e altura, que 

evidenciam a possibilidade de colapsar, em parte ou totalmente, a curto ou médio prazo e originar 

derrocadas. 
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Observa-se que, apesar dos calcários nodulares e compactos apresentarem um aspeto muito 

fraturado e, em alguns locais, friável, estes encontram-se relativamente “soldados” e imbricados, 

não existindo, por essa razão, grande quantidade de material depositado na base da arriba. 

 

Figura 53 - Calcário nodular fraturado 

5.3.2 Condições de Vizinhança 

As arribas iniciam-se a cerca de 350 m a norte do acesso à praia, onde se situam o parque de 

estacionamento, junto ao qual existe um restaurante e um apoio de praia, encostado à encosta 

escarpada cortada em rochas calcárias de idade jurássica, e terminam 200 m a sul do acesso à 

praia, na escarpa adjacente ao apoio de praia. 

 

Figura 54 - Pormenor zona de intervenção da arriba sul no tardoz do apoio de praia (APA 2010) 
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Relativamente ao topo das arribas, não há qualquer ocupação nesta zona, com exceção de 

pequenos caminhos pedonais em terra batida, o que não condicionará as soluções a 

implementar.  

5.4 DESCRIÇÃO DAS SOLUÇÕES ADOTADAS PELA APA 

O processo de estabilização foi iniciado pela limpeza das terras, blocos e fragmentos de rocha 

soltos existentes na crista das arribas e nas pequenas plataformas existentes na sua superfície, 

quer do lado norte, quer do lado sul, sem que fossem destruídas as raízes da respetiva vegetação 

existente, dado que se considerou que esta contribui para a estabilidade natural dos taludes. No 

entanto, no lado norte, atendendo ao tipo de formações existentes, constituídas essencialmente 

por calcários nodulares, formados por blocos de várias dimensões com ligações, por vezes, 

relativamente precárias e que se desagregam com facilidade, a limpeza foi pontual e seletiva, 

uma vez que poderia expor novas zonas do maciço com as mesmas características das que 

estão a ser limpas, conduzindo a um processo de saneamento sem qualquer controlo e com 

volumes muito significativos. 

As arribas situadas acima da zona envolvente ao parque de estacionamento e ao restaurante 

foram também sujeitas ao saneamento e demolição parcial de todos os blocos de rocha, de 

grandes dimensões, em risco de se poderem vir a desprender da sua superfície.  

Após estes saneamentos e com o objetivo de proteger quer o parque de estacionamento, quer 

zona de restauração, foi instalada, na base da arriba, uma barreira dinâmica com 4 m de altura 

e com capacidade para reter impactos de blocos com energia de queda de 1000 kJ. 

 

Entre o restaurante e a caverna existente na base das arribas do lado sul, foi aplicada uma rede 

metálica de malha hexagonal de dupla torção de encaminhamento de blocos, fixada no topo da 

arriba por pregagens e ajustada à sua superfície sempre que necessário, por pregagens 

 

Figura 55 - Barreira dinâmica na arriba sul 
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intermédias seladas com calda de cimento. Esta rede destina-se ao encaminhamento de 

pequenos blocos e fragmentos rochosos que eventualmente se venham a desprender da 

superfície destas arribas. 

 

Figura 56 - Rede metálica na arriba sul 

No sopé da arriba do lado sul, na zona do parque de estacionamento, junto ao restaurante, foi 

colocada uma valeta em meia cana de betão Φ 500 com 2% de inclinação, de forma a garantir 

que, em períodos de maior pluviosidade, o parque de estacionamento continue a poder ser 

utilizado. A valeta em meia cana de betão foi terminada numa caixa retangular pré-fabricada (0,8 

x 0,8 x 1,0) de onde parte uma valeta em betão transitável com 1 m de largura e 0,15 m de 

profundidade, também com 2% de inclinação, estabelecendo a ligação ao sistema de drenagem 

existente. 

No que diz respeito às arribas do lado norte, onde o maciço rochoso é constituído essencialmente 

por calcários nodulares, compreendendo desde pequenos fragmentos rochosos e pedras a 

blocos de grandes dimensões, com ligações relativamente fracas e que se vão desagregando 

com o tempo com a exposição aos agentes atmosféricos, originando quer a queda de blocos, 

quer derrocadas envolvendo partes deste maciço, a solução de tratamento foi a da aplicação de 

forma sistemática a toda a área destas arribas, de redes metálicas pregadas. Uma vez que os 

blocos em riscos de instabilizar, na sua maioria, apresentavam dimensões muito reduzidas, 

foram utilizadas duas redes sobrepostas de forma a reduzir a dimensão da malha livre. 
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Figura 57 - Rede metálica na arriba norte 

 

5.5 ANÁLISE CRÍTICA 

Uma vez que seria previamente conhecido que os calcários a intersectar se apresentavam 

bastante alterados e que no decorrer da execução dos furos das pregagens estes se poderiam 

desagregar e colapsar, o entubamento dos furos das pregagens seria uma hipótese a considerar 

pôr em prática. 

Salientando novamente que uma arriba não pode ser abordada do mesmo modo que um talude, 

e que a importância estética se impõe, identificou-se que não foram tomadas as providências 

necessárias no que diz respeito à limpeza e apresentação do local após as intervenções. A 

utilização de duas redes metálicas sobrepostas teve um impacto visual marcante. Em acréscimo, 

a área na base da arriba a norte encontrava-se com bastantes detritos que além do impacto 

estético podem representar risco para os futuros utilizadores da praia em questão. 

 

Figura 58 - Detritos na base da arriba norte 
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Em obras e intervenções de engenharia é de extrema importância a implementação de um bom 

plano de instrumentação e monitorização geotécnica, pois permite controlar e acompanhar, com 

segurança, todo o processo de execução da obra até sua entrada em funcionamento. Permite 

ainda, a longo prazo, monitorizar a obra e averiguar se os valores não são alarmantes. Na obra 

analisada neste caso de estudo não foi instalada qualquer tipo de instrumentação.  

5.6 SOLUÇÃO ALTERNATIVA 

No presente capítulo apresenta-se uma proposta de solução alternativa à implementada pela 

Agência Portuguesa do Ambiente no que se refere às arribas localizadas a norte, tendo presente 

a variedade de possíveis soluções a implementar que estão, por vezes, condicionadas pelo 

orçamento e prazos definidos.  

Atendendo à situação da praia em questão e a todas as condicionantes anteriormente referidas, 

sugere-se a solução alternativa descrita em seguida.  

A intervenção alternativa, relativamente às arribas mencionadas, uma vez que o maciço se 

encontra em situação de extrema fendilhação, seria a substituição das redes metálicas pregadas 

por barreiras dinâmicas. O número de barreiras, a altura e inclinação, são parâmetros que estão 

dependentes de diversos fatores locais, como tal, para proceder a este dimensionamento e 

verificar a viabilidade da solução sugerida, procedeu-se à modelação com o auxílio do programa 

RocFall, a introduzir posteriormente.  

De forma a melhorar o enquadramento ambiental da intervenção, principalmente no que se refere 

ao impacto dos elementos de betão armado, seria realizado um acabamento paisagístico das 

superfícies estruturais mais expostas por intermédio da aplicação, por projeção, de pigmentos 

naturais sobre betão fresco, conferindo deste modo um aspeto identico ao das formações locais. 

Como já referido, deve ser implementado um plano de plano de instrumentação, devido ao 

elevado número de incertezas que um projeto de geotecnia enfrenta. No entanto, dada a 

natureza geológica da arriba, as instabilizações mais prováveis de ocorrer serão de carater 

repentino, não sendo então detetáveis através dos inclinómetros. Um estudo vantajoso seria o 

registo fotográfico periódico e levantamento através de lazer scan, de modo a obter uma 

representação 3D da arriba e a analisar com recorrência se se verifica alguma alteração notória.  

O plano de observação a preconizar comtemplaria a identificação e análise de possíveis 

anomalias, os parâmetros a controlar, dispositivos de observação, metodologia de controlo das 

leituras e inspeção visual. Como complemento aos aparelhos a instalar deve-se realizar 

regularmente inspeção visual como forma de detetar possíveis anomalias tais como: fissuração 

nos elementos de betão, movimentação de blocos, perturbações na envolvente e anomalias nas 

estruturas vizinhas. 
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5.6.1 Modelação RocFall 

O programa RocFall da Rocscience é um programa de simulação 2D que permite a análise da 

queda de blocos recorrendo a diversas hipóteses probabilísticas, possibilitando, através de 

modelos de simulação, estimar múltiplas trajetórias de queda. A alteração de parâmetros incluída 

na análise é baseada no processo de simulação do método de Monte Carlo, cuja técnica se 

assemelha a um lançar de dados para cada um desses parâmetros a ser considerado. A queda 

de blocos é governada por vários fatores tais como a orientação e inclinação da face do talude, 

o tamanho e forma dos blocos instabilizados, o ângulo sobre o qual os blocos se movimentam, 

o estado de alteração do maciço rochoso e a absorção do impacto da queda dos blocos pela 

vegetação (Turner e Schuster, 1996). Componentes como a velocidade, energia e altura do salto 

dos diferentes blocos podem ser analisados no software ao longo de todo o talude. No que diz 

respeito a barreiras protetoras, informação como a energia cinética e localização do impacto são 

parâmetros que podem ajudar a determinar a capacidade resistente, tamanho e sua localização 

ao longo do trajeto. 

O programa considera o momento de salto ou impacto que faz parte do movimento de um bloco 

rochoso desde o seu desprendimento até à sua completa imobilização. É neste período que se 

enquadra a noção de coeficiente de restituição. O coeficiente de restituição caracteriza a 

quantidade de energia perdida devido à deformação inelástica durante a colisão de dois objetos 

ou um objeto e uma superfície (Ashayer, 2007). Num contexto de queda de blocos este conceito 

é evidentemente aplicado ao momento de contacto entre um bloco rochoso e a superfície da 

encosta. Estes coeficientes são parâmetros adimensionais, utilizados no software, que controlam 

o comportamento dos blocos na sua queda, nomeadamente a altura de queda, a distância de 

queda e a energia cinética libertada no impacto. São uma medida da elasticidade da colisão 

entre os blocos e o terreno impactado, quantificada pela razão da energia cinética inicial dos 

blocos sobre a energia final após a colisão. Assim em colisões de corpos elásticos este 

coeficiente é igual a 1, sendo nulo para colisões de corpos plásticos. Estes parâmetros podem 

ser obtidos a partir de ensaios (Evans e Hungr, 1993; Chau et al., 2002; Giani et al., 2004; 

Giacomini et al. 2009; Saroglou et al, 2012), por retroanálise de eventos ocorridos através da 

observação do percurso dos blocos e dos pontos iniciais e finais da queda (Vijayakumar et al., 

2012; Saroglou et al, 2012) e através de modelos numéricos (Stevens, 1998; Rocscience, 2002; 

Giani et al, 2004; Volkwein et al, 2011). 

As propriedades materiais de cada segmento podem ser alteradas, permitindo a comparação de 

resultados. O programa ao gerar informações sobre a energia cinética e a localização do impacto 

sobre uma barreira ajuda a determinar a capacidade, tamanho e localização das barreiras, 

sustentando assim a tomada de decisão das medidas corretivas a tomar.  

No desenvolvimento da presente dissertação foi utilizada a versão do software Rocfall 4.0 da 

Rocscience. 
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5.6.1.1 Caracterização dos Materiais 

O objetivo desta análise será definir os parâmetros relacionados com o processo de 

queda/rolamento de blocos e verificar qual o alcance dos blocos instáveis com a finalidade de 

definir as características da barreira dinâmica a aplicar na área em estudo, a partir das 

simulações realizadas no programa RocFall.  

Para tal propósito, é necessário conhecer um conjunto de parâmetros que influenciam os 

alcances e as trajetórias dos blocos, como a massa, o coeficiente de restituição, as velocidades 

iniciais, horizontal e vertical, a velocidade angular e o ângulo de atrito. Dada a dificuldade para 

determinação experimental de alguns dos parâmetros citados e a escassez de dados sobre os 

mesmos foram tidas como base as tabelas (em anexo) que o RocFall inclui, originada após 

extensa pesquisa bibliográfica, em que sugere os coeficientes de restituição indicados para cada 

material. 

Atualmente o programa permite usar a formulação em massa concentrada, que assume as 

rochas como massa pontual, ou considerando a mecânica de corpo rígido, que incorpora forma 

em cálculos de impacto. No entanto, uma vez que a versão utilizada foi o Rocfall 4.0, apenas é 

disponibilizada a formulação de massa pontual. Na aplicação do método de massa concentrada, 

o modelo assume que a massa do bloco rochoso está concentrada no seu centro gravítico e 

apenas o movimento de deslizamento é considerado. A desvantagem desta abordagem é que a 

energia cinética rotacional do bloco não é devidamente tida em conta e, como consequência, o 

rolamento não é simulado de forma realística (Vijayakumar et al, 2011). 

Iniciou-se por definir o perfil da arriba, com base no perfil previamente desenvolvido em Autocad 

pela Agência Portuguesa do Ambiente. A simulação foi efetuada para o corte da arriba com maior 

cota de modo a que o cálculo fosse conservativo, uma vez que a inclinação é aproximadamente 

constante assim como o solo constituinte. Foram consideradas três zonas constituintes, calcários 

compactados e calcários compactados com vegetação, intercalados aleatoriamente, uma vez 

que há zonas com e sem vegetação, que não podem ser definidas com exatidão. No sopé da 

arriba foi considerada a presença de areias.  

 

Figura 59 – Perfil da arriba representado em 

Autocad 

 

Figura 60 – Perfil simulado no RocFall 
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O momento de ressalto ou impacto faz parte do movimento de um bloco rochoso desde o seu 

desprendimento até à sua imobilização total. É neste intervalo que se enquadra o conceito de 

coeficiente de restituição.  

A definição mais usual do coeficiente de restituição pode ainda ser dividia em duas componentes, 

projetando o seu vetor velocidade em duas direções perpendiculares, obtendo uma direção 

normal e outra tangencial à superfície de impacto. Os valores dos coeficientes de Restituição 

Normal (RN) e Tangencial (RT) foram estabelecidos fazendo uma aproximação suportada pelos 

valores de referências definidos no próprio programa (Anexo 1) para as principais litologias 

presentes nos diferentes perfis de cálculo, foi ainda tida em consideração a experiencia dos 

profissionais da APA que deram auxilio nesta estimativa.  

 

Tabela 9 - Coeficientes de restituição 

Material RN RT 

Calcário 

compacto 

0,5 ± 0,1 0,9 ± 0,1 

Calcário 

compacto com 

vegetação 

0,33 ± 0,05 0,82 ± 0,05 

Aluvião 0,4 ± 0 0,7 ± 0 

 

Geralmente, o valor da velocidade angular inicial é bastante reduzido e muitas vezes chega a 

ser nulo, uma vez que, usualmente, a maioria das rochas inicia o trajeto com um movimento 

reduzido e é no decorrer da queda que o movimento de rolamento origina velocidades elevadas. 

Como tal, foi mantida a velocidade angular inicial atribuída pelo programa, tomando o valor de 0 

m/s. 

Sendo que, como referido anteriormente, o maciço de calcário apinhoado se verificava 

extremamente fraturado, foi considerada um volume médio dos blocos igual a 0,1 m3.   

Não foi considerado o parâmetro de escala de RN, que reduz o coeficiente de restituição devido 

à influência da velocidade do impacto ou da massa do bloco após o impacto, sendo, por isso, 

conservativa a análise efetuada. O coeficiente de rugosidade da arriba foi considerado como 

sendo 0, o angulo de atrito está dependente do valor de RT, sendo feita uma aproximação pelo 

programa. Para finalizar, a simulação foi feita considerando um número de 50 blocos em queda.  
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5.6.1.2 Análise de Resultados 

Primeiramente, após definida a geometria da arriba e os parâmetros, procedeu-se à simulação 

sem nenhuma barreira aplicada, de modo a analisar, de forma geral, os resultados para posterior 

termo de comparação e permitindo observar as trajetórias dos blocos rochosos de forma a melhor 

decidir os possíveis locais das barreiras dinâmicas. 

                    

Figura 61 - Trajetória RocFall da queda de blocos ao longo da arriba sem 

barreiras 

 

 

Figura 62 - Energia cinética total da queda de blocos ao longo da arriba sem barreiras 

 

Tendo por base os resultados obtidos, procedeu-se à instalação de uma barreira dinâmica 

apenas na base, na expectativa de avaliar se seria viável a existência de apenas uma barreira 

dinâmica da base da arriba.  
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Figura 63 - Trajetória Rocfall da arriba com barreira na base 

 

Conforme apresentado na imagem conferiu-se que a colocação de apenas uma barreira 

dinâmica na base na arriba não seria suficiente para conter todos os blocos rochosos 

provenientes de desprendimentos ao longo de toda a arriba. Os blocos ao embater na arriba 

ressaltam e distanciam-se o suficiente para que não sejam abrangidos pelo mecanismo de 

contenção.   

A tentativa seguinte baseou-se na instalação de duas barreiras dinâmicas, uma aos 17m (B1) e 

outra aos 50m (B2), considerando o topo da arriba como o ponto de referência de cota zero. A 

primeira barreira teria como função reter os blocos que se fossem desprendendo a cotas mais 

elevadas, a segunda teria como função reter todos os blocos que se instabilizassem após a 

primeira barreira e até à segunda. A primeira barreira foi colocada a uma cota estratégica tendo 

em consideração as trajetórias obtidas com as iterações anteriores e o relevo da arriba. Mais 

uma vez a segunda barreira foi colocada a uma cota a partir da qual o desprendimento de blocos 

abaixo desta não representassem perigo significativo.  
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Figura 64 - Trajetória RocFall da queda de blocos ao longo da arriba com duas barreiras 

 

Como representado na Figura 64, as barreiras simuladas contêm todos os blocos rochosos que 

se soltam da arriba em estudo.  

Uma vez que considerando apenas a trajetória este modelo demonstrou ser praticável seguiu-se 

à análise da sua exequibilidade observando os valores de energia que teriam de ser suportados 

pelas barreiras. O programa RocFall ao fazer a simulação, exporta para ficheiros de excel a 

informação referente à energia cinética total, energia cinética translacional, energia cinética 

rotacional, velocidade translacional, velocidade rotacional e localização do impacto.  

 

Figura 65 - Energia cinética total da queda de blocos ao longo da arriba com duas barreiras 

 

Avaliando os resultados de energia cinética máxima em cada uma das barreiras, foi considerada 

para o dimensionamento a barreira comercial com menos capacidade de absorção existente, 

rondando ainda assim os 500KJ.  
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Tabela 10 - Características das barreiras dinâmicas 

Nível de Energia Velocidade Volume dos Blocos 

500 KJ 25 m/s 0,6 m3 

1000 KJ 25 m/s 1,2 m3 

2000 KJ 25 m/s 2,4 m3 

 

Foi considerada uma altura da barreira igual a 4.0m e a inclinação escolhida foi de 20o em relação 

à normal com a face da arriba.  

5.6.2 Análise Económica 

Na Construção Civil, o orçamento de obra é indispensável para o sucesso das empresas em 

seus projetos. Como tal, foi feita uma análise económica de forma a comparar a solução adotada 

pela APA e a solução alternativa sugerida nesta dissertação. 

Tabela 11 - Análise do custo das soluções 

Solução Rede Metálica Barreira Dinâmica 

€/m2 50 150 

 

De forma a comparar o custo de cada uma das soluções é necessário ter em consideração a 

área de influência de cada uma delas. A rede metálica terá de cobrir toda a área da arriba, no 

entanto, a barreira dinâmica será apenas instalada em dois troços longitudinais (barreira B1 e 

barreira B2).  

Considerando a altura da arriba igual a 70m e sendo que foram utilizadas duas barreiras, 

simplificando, constata-se que cada uma irá abranger 35m de altura. Assim sendo, 1m2 da 

barreira dinâmica irá ter uma área de influência de 1mX35m. Portanto, o custo de 1m2 será 

distribuído pela área de influência de modo a verificar qual a solução mais económica. 

Tabela 12 - Análise comparativa do custo da solução da APA e da alternativa 

Solução Rede Metálica Barreira Dinâmica 

€/m2 (considerando a área 

de influência) 

50 4,5 
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5.7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Após desenvolvido o trabalho apresentado, importa salientar que na versão do programa Rocfall 

utilizada apenas é permitido simular um desprendimento de blocos rochosos baseado no modelo 

de massa concentrada, o que tem como consequência a modelação dos blocos como pontos 

com uma certa massa, mas sem qualquer forma a associada, sendo que na versão mais atual 

(v.5.0) podem ser abordadas diferentes geometrias, Vijayakumar et al. (2011) analisaram que o 

tamanho e a geometria dos blocos têm influência nas distâncias de impacto, tendo em conta 

diferentes alturas da encosta.  

Tendo em conta os valores de energia cinética total obtidos em cada uma das barreiras 

simuladas, constata-se que a ordem de grandeza obtida é consideravelmente inferior ao nível de 

energia da barreira comercial com menor capacidade resistente. Isto verifica-se devido à 

reduzida dimensão dos blocos considerados, sendo que os calcários apinhoados constituintes 

do maciço se encontram num estado de extrema fracturação, o que corroborado aquando a 

tentativa de perfuração do maciço, em que este se desfragmentava, não permitindo a inserção 

dos varões de aço para realizar as pregagens.  

Considerando a análise económica apesentada, e tendo em conta a relevância do orçamento 

em qualquer projeto de geotecnia, considera-se que a solução alternativa sugerida nesta 

dissertação seria mais vantajosa. É de referir que o custo da solução preconizada pela APA será 

acentuado uma vez que requer pregagens em maior número que a solução recorrendo a 

barreiras dinâmicas. Estas dispõem de montantes, também eles fundados através de pregagens, 

no entanto, o número de pregagens a realizar seria consideravelmente inferior. Não foi 

considerada a situação das malhas sobrepostas por iria aumentar o custo de ambas as soluções, 

sendo a malha das barreiras dinâmicas também pode ser reforçada com uma segunda malha, 

tendo a vantagem, novamente, de se tratar de uma área inferior, no entanto iria necessitar de 

manutenção mais frequente para retirar os blocos acumulados.  

Ressalva-se ainda a importância da inclusão de placas de sinalização do perigo ao longo da 

praia e da definição de faixas de risco.  
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6. CONCLUSÕES E DESENVOLVIMENTOS FUTUROS 

6.1 CONCLUSÕES 

Relativamente à praia de S.Bernardino, o deslocamento horizontal máximo obtido foi na ordem 

dos 17mm na zona das ancoragens, caso fosse pretendido diminuir este valor ainda mais, 

poderia ser considerada a implementação um número mais elevado de pregagem de grande 

rigidez ou ancoragens. 

No que diz respeito aos deslocamentos verticais os valores máximos obtidos foram de 19mm, 

caso fosse considerado necessário reduzir este valor, uma vez que estes deslocamentos tomam 

lugar no topo da arriba, como consequência das cargas provocadas pelo parque de 

estacionamento, sugere-se a construção de uma laje de betão armado na base do 

estacionamento, fundada em microestacas com uma profundidade de aproximadamente 15 

metros, isto é, até à camada de arenitos onde se localiza o segundo nível de pregagens, tendo 

em conta o bolbo de pressões. 

Considerando os valores descritos na análise económica, é notório que a solução adotada pela 

APA tem um custo inicial consideravelmente mais reduzido, no entanto, tendo em conta que um 

ano após as intervenções a solução já se encontra em mau estado, não terá sido a solução ideal 

e terá custos acrescidos, sendo então a solução alternativa proposta nesta dissertação a mais 

adequada.   

Relativamente à praia da Adraga, tendo em conta os valores de energia cinética total obtidos em 

cada uma das barreiras simuladas, constata-se que a ordem de grandeza obtida é 

consideravelmente inferior ao nível de energia da barreira comercial com menor capacidade 

resistente. Isto verifica-se devido à reduzida dimensão dos blocos considerados, sendo que os 

calcários apinhoados constituintes do maciço se encontram num estado de extrema fracturação, 

o que corroborado aquando a tentativa de perfuração do maciço, em que este se 

desfragmentava, não permitindo a inserção dos varões de aço para realizar as pregagens.  

Considerando a análise económica apesentada, e tendo em conta a relevância do orçamento 

em qualquer projeto de geotecnia, considera-se que a solução alternativa sugerida nesta 

dissertação seria mais vantajosa. É de referir que o custo da solução preconizada pela APA será 

acentuado uma vez que requer pregagens em maior número que a solução recorrendo a 

barreiras dinâmicas. Estas dispõem de montantes, também eles fundados através de pregagens, 

no entanto, o número de pregagens a realizar seria consideravelmente inferior. Não foi 

considerada a situação das malhas sobrepostas por iria aumentar o custo de ambas as soluções, 

sendo a malha das barreiras dinâmicas também pode ser reforçada com uma segunda malha, 

tendo a vantagem, novamente, de se tratar de uma área inferior, no entanto iria necessitar de 

manutenção mais frequente para retirar os blocos acumulados.  
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6.2 DESENVOLVIMENTOS FUTUROS 

Para finalizar este trabalho fazem-se as seguintes sugestões no âmbito de ações a tomar e de 

futuras investigações: 

Repetição da modelação RocFall da solução sugerida para a praia da Adraga recorrendo à 

versão mais atualizada do programa (v5.0), tirando partido das novas funcionalidades, incluindo 

a análise que o tamanho e a geometria dos blocos têm nas distâncias de impacto. 

Análise de risco de arribas das praias portuguesas, ainda não intervencionados, que apresentem 

potencial de instabilização e ocupação territorial que justifiquem, em teoria, uma intervenção, 

incluindo a implementação de medidas mitigadoras do risco.  

Análise da relação entre o tipo de intervenção face aos objetivos de proteção/mitigação do risco 

e ao grau de exposição do local, isto é, se é um local de ocupação permanete, frequente, 

temporária ou sazonal. 

A análise de risco das arribas deveria incluir a quantificação dos fenómenos que têm determinado 

o recuo das arribas, bem como uma relação técnica e económica das medidas mitigadoras, as 

quais poderão variar desde a observação / sinalização até à implantação de soluções de 

estabilização, mais ou menos, pesadas; 

Análise da durabilidade das soluções de estabilização, até à data, implementadas nas arribas 

das praias portuguesas, tendo por base o ambiente agressivo da nossa costa. Esta análise 

permitiria vir a afinar as soluções de estabilização a implementar no futuro. 
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ANEXO A1 – ROSCIENCE COEFFICIENT OF RESTITUTION TABLE  

RN ( Normal ) RT ( Tangential ) Type Verification Location Reference 

Min Max Mean 

Standard 

Deviation Min Max Mean 

Standard 

Deviation 

        

                        

0.370 0.420     0.870 0.920     Hard surface paving Tested using simulated 

rockfalls of similar size and shape 

of a previous rockfall. 

Glenwood Canyon, 

Colorado, USA 

Pfeiffer, T.J., and Bowen, T.D., 

"Computer Simulation of Rockfalls." 

Bulletin of Association of Engineering 

Geologists. Vol. 26, No. 1. 1989. 

pp135-146 

0.330 0.370     0.830 0.870     Bedrock or boulders with little soil 

or vegetation 

0.300 0.330     0.830 0.870     Talus with little vegetation 

0.300 0.330     0.800 0.830     Talus with some vegetation 

0.280 0.320     0.800 0.830     Soft soil slope with little 

vegetation 

0.280 0.320     0.780 0.820     Vegetated soil slope 

                        

    0.315 0.064     0.712 0.116 Limestone face Tested on restoration-blasting 

slopes made of four types of 

materials; blast-generated rock 

fragments, partially vegetated 

scree on berms, uncovered blast 

Limestone quarry in 

England 

Robotham, M.E., and Wang, H., and 

Walton, G., "Assessment of risk from 

rockfall from active and abandoned 

quarry slopes." Institution of mining 

    0.303 0.080     0.615 0.170 Partially vegetated limestone 

scree 

    0.315 0.064     0.712 0.116 Uncovered limestone blast pile 



 

 

    0.251 0.029     0.489 0.141 Vegetated covered limestone pile piles, and vegetated quarry 

waste. 

and Metallurgy, Section A. 

1995.104(Jan-April), pp A25-A33 

    0.276 0.079     0.835 0.087 Chalk face Chalk quarry in 

England 

    0.271 0.018     0.596 0.085 Vegetated chalk scree 

                        

    0.384 0.133     0.687 0.130 Wood platform slope at 45 degrees 

was used as a control for the field 

tests they did. 

Tested as control parameters Western North 

Carolina for 

Interstate 40. 

Wu, Shie-Shin "Rockfall evaluation by 

computer 

simulation" Transportation Research 

Records. 

Vol. 1031 pp 1-5, 1985. 

                        

    0.200       0.530   Dolomitic limestone boulders on 

rocky surfaces and on talus 

desposits 

Consisted of hand made throws 

and free fall tests by 

fragmentation of rock using 

explosives, of dolomitic limestone 

boulders on rocky surfaces and 

on talus deposit of the landslide 

fans. Also used back-analysis, 

and information from Urciuoli. 

Atrani, Campania, 

Southern Italy 

Budetta, P., and Santo, A. 

"Morphostructural evolution and 

related kinematics of rockfalls in 

Campania(southern Italy)." 

Engineering Geology. Vol.36 pp197-

210. 

    0.100       0.200   Remolded pyroclastic from the 

terraces situated at the base of the 

cliff 

    0.000       0.240   Impacts  on detritus of the 

fans  present at the foot of a rock 

cliff 

                        

    0.393       0.567   Soil Hong Kong Chau, K.T., and Wong, R.H.C., and 

Lee, C.F. 



 

 

    0.453       0.737   Shotcrete 

Tested by dropping 3 to 5 cm 

cuboid and angular granite rock 

fragments onto slopes 

"Rockfall Problems in Hong Kong and 

some new 

experimental results for coefficients of 

Restitution" 

International Journal of rock 

mechanics and 

mining sciences and geomechanics. 

Vol. 35, Section 4-5. 1996. pp662-663 

    0.487       0.910   Rock slope 

                        

    0.500       0.950   Bedrock Referenced from tests carried out 

by Barbieri et al. 

Italcementi works at 

Castellammare 

di Stabia(northern 

slope of the 

Sorrentine 

Peninsula), and the 

area of Atrani.  

Giani, G.P. "Rock Slope Stability 

Analysis" 

Rotterdam, Balkema 1992.     0.350       0.850   Bedrock covered by large blocks 

    0.300       0.700   Debris formed by uniform 

distributed elements 

    0.250       0.550   Soil covered by vegetation 

                        

    0.530       0.990   Clean hard bedrock     Hoek, Evert. "Unpublished notes" 

NSERC Industrial Research 

Professor of Rock Engineering, 

Department of Civil Engineering, 

University of Toronto, St George 

Street, Toronto, Ontario, Canada 

M5S 1A4 

    0.400       0.900   Asphalt roadway 

    0.350       0.850   Bedrock outcrops with hard surface, 

large boulders 

    0.320       0.820   Talus cover 

    0.320       0.800   Talus cover with vegetation 



 

 

    0.300       0.800   Soft soil, some vegetation 

                        

0.370 0.420             Smooth hard surfaces and paving Developed by observation and 

literature review 

Colordado, USA Pfeiffer, T.J., and Higgens, 

J.D.,  "Rockfall Hazard Analysis Using 

the Colorado Rockfall Simulation." 

Transportation Research Record 

1288, TRB, National Research 

Council, Washington, D.C., 1990, 

pp117-126. 

0.330 0.370             Most bedrock and boulder fields 

0.300 0.330             Talus and firm soil slopes 

0.280 0.300             Soft soil slopes 

        0.870 0.920     Smooth hard surfaces such as 

pavement or smooth bedrock 

surfaces 

        0.830 0.870     Most bedrock surfaces and talus 

with no vegetation 

        0.820 0.850     Most talus slopes with some low 

vegetation 

        0.800 0.830     Vegetated talus slopes and soil 

slopes with spares vegetation 

        0.780 0.820     Brush covered soil slope 

                        

    0.530 0.040     0.990 0.040 Clean Hard Bedrock a) rolled many rocks down the 

slope to verify used values b) 

feedback from user of RocFall version 

3 

    0.350 0.040     0.850 0.040 Bedrock outkrop 



 

 

    0.320 0.040     0.820 0.040 Talus cover comparison to historical rockfall 

events at site Mountain road, near 

Bolzano, Sothtyrol, 

Italy 

    0.320 0.040     0.800 0.040 Talus with vegetation 

    0.400 0.040     0.900 0.040 Asphalt paving 

                        

    0.530 0.040     0.990 0.040 Clean Hard Bedrock default program values used 170m deep open pit, 

Tasmania, Australia 

(overall pit angle 

between 55 and 65 

degrees) 

feedback from user of RocFall version 

3 

    

0.350 0.040 

    

0.850 0.040 Bedrock outcrop 

                        

    0.480 0.190     0.530 0.170 Concrete inverse calculation of paths - 

standard deviations seemed to 

large 

Takamatsu, Japan feedback from user of RocFall version 

3 

    0.470 0.300     0.550 0.230 Weathered Rock 

    0.480 0.000     0.530 0.000 Concrete inverse calculation of paths, 

roughness of 7.9 degrees for 

concrete, 9.3 for rock     0.470 0.000     0.550 0.000 Weathered Rock 

    0.850 0.000     0.530 0.000 Concrete inverse calculation of paths 

    1.000 0.000     0.550 0.000 Weathered Rock 

                        

    0.530 0.040     0.990 0.040 Bedrock 



 

 

    0.500 0.060     0.700 0.060 Blockfield 

Estimation, block diameters 10 to 

30 cm 

Fjord valley, State of 

Sogn og Fjordane, 

Norway 

feedback from user of RocFall version 

3 

    0.500 0.060     0.650 0.060 Blockfield with bushes and small 

trees 

    0.500 0.060     0.500 0.060 Blockfield with forest 

    0.300 0.060     0.800 0.060 Top-soil with vegetation 

    0.400 0.040     0.900 0.040 Asphalt paving 

    0.350 0.040     0.850 0.040 Gravel road 

                        

    0.500       0.800   Sparsley forested slope is covered 

by a veneer of very fine weathered 

talus derived from weak shistose 

units underlying the limestone cap. 

Calculated from historic rockfall Sunnybrae, (interior 

of )British Colombia, 

Canada 

Hungr, O. and Evans, S.G. 1988. 

Engineering evaluation of fragmental 

rockfall hazards. Proc. 5th 

International Symposium on 

Landslides, Lusanne.  July 1988, Vol. 

1, pp. 685-690.     0.500       0.800   Limestone on bare uniform talus 

slope formed of basalt fragments 

with a modal size of 5 cm. 

Calculated from historic rockfall Hedley, (southern 

interior of ) British 

Colombia, Canada 

    0.700       0.900   rectangular bolder of 

metamorphosed tuff on bare rock 

and a steep snow covered shelf. 

Calculated from historic rockfall Squamish Highway, 

north of Vancouver 

British Colombia, 

Canada 

                        

 


