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RESUMO 

A alargada rede de infraestruturas viárias existente atualmente em Portugal, tem contribuído para uma 
crescente melhoria nas condições de mobilidade. De todas as componentes constituintes da rede, os ta-
ludes são os que apresentam um défice maior em termos de sistemas de avaliação de qualidade. 

Os sistemas e técnicas de avaliação de estabilidade de taludes rochosos possíveis de aplicar na fase de 
exploração são praticamente inexistentes. Neste trabalho é apresentado um sistema para a obtenção de 
um índice de qualidade aplicado a taludes predominantemente rochosos em meios rodoviários, e respeti-
va aplicação a um caso de estudo. Este índice permitirá estabelecer modelos de previsão de degradação 
do talude ao longo do tempo que integrarão uma ferramenta global de gestão sustentável de infraestru-
turas rodoviárias, atualmente em desenvolvimento. 

O sistema desenvolvido considera nove categorias de fatores, hierarquizados por grau de importância e 
influência através da atribuição de pesos. Estes pesos foram estabelecidos através do tratamento estatís-
tico de um inquérito, distribuído a vários profissionais/peritos da área da geotecnia. 

O índice final do talude varia entre 1 e 5, correspondendo a taludes em muito bom e muito mau estado, 
respetivamente. Uma das principais vantagens é a de permitir identificar qual ou quais os fatores com 
maior relevância na qualidade do talude e, dessa forma, implementar medidas de manutenção e/ou de 
conservação de forma sustentada e eficaz no cumprimento de objetivos e, sobretudo, tendo por base a 
gestão dos recursos existentes. 

ABSTRACT 

The extended network of road infrastructure currently existing in Portugal has contributed to a growing 
improvement in mobility conditions. Of all the constituent components of the network, the slopes are 
those with a greater deficit in terms of quality assessment systems. 

Systems and techniques for stability evaluation of rock slopes possible to apply in the exploitation phase 
are practically non-existent. This work presents a system to obtain a quality index for rock slopes in 
roads and its application to a case study. This index will allow establishing degradation models of the 
slopes over time, which will integrate a global tool for sustainable management of road infrastructures, 
currently under development. 

The developed system considers nine categories of factors, classified by degree of importance and influ-
ence by assigning weights. These weights were established through a statistical analysis of responses to 
a survey that was distributed to various professionals in the field of geotechnical engineering. 

The final index of the slope varies between 1 and 5, corresponding to slopes in very good and very bad 
state, respectively. One of its main advantages is that it allows identifying which are the factors with 
higher relevance on the quality of the slope and consequently implement more rationally the conservation 
and maintenance actions to achieve the objectives, and above all considering the management of the 
existing resources. 

1 - INTRODUÇÃO 

A definição do índice de qualidade aplicado a taludes de escavação em rocha surge no âmbito de um pro-
jeto europeu financiado pelo QREN, intitulado de Sustainable Infrastructure Management System (Sus-
tIMS). Este projeto nasce, assim, como resposta a um conjunto de necessidades e opções estratégicas 
das empresas concessionárias de infraestruturas rodoviárias. A necessidade de otimizar o investimento 
nas infraestruturas ao longo do ciclo de vida, cumprir as disposições e normativas contratuais, aplicar 
políticas sustentáveis e usar ferramentas de apoio à decisão, resultam no desenvolvimento de uma plata-



 

forma de gestão de infraestruturas rodoviárias que permitirá gerir, de um modo coerente e sustentável, 
os principais elementos de uma infraestrutura rodoviária, incluindo as obras-de-arte, taludes e muros, 
pavimentos e equipamentos de telemática. No entanto, alguns destes elementos já possuem estratégias 
de manutenção pré-estabelecidas, enquanto para os restantes, pouco se encontra definido. Como exem-
plo, enquanto para as obras de arte já existem índices que permitem classificá-las em relação à sua per-
formance, mas no caso dos taludes os mesmos ainda não se encontrem definidos. Assim, neste trabalho 
pretende-se desenvolver um índice de qualidade com o principal objetivo de avaliar qualitativamente e 
quantitativamente os taludes de escavação em rocha, apoiando assim à decisão no que concerne ao pla-
neamento das intervenções e garantindo uma maior segurança para os utentes utilizadores da via. 

Atualmente, existe uma diversidade de métodos que permitem fazer a avaliação de talude em fase de 
projeto. Contudo, a obtenção de uma avaliação para fases posteriores caracteriza-se por uma evidente 
escassez de métodos. Ainda assim, foram propostos ao longo dos últimos anos alguns índices que con-
templam apenas um número reduzido de fatores ou que avaliam apenas algum fator específico, como é o 
caso do Rockfall Hazard Rating System (RHRS), proposto por Pierson et al. (1990), Rockfall Hazard ONta-
rio (RHON), proposto por Franklin et al. (1997) que surge como alternativa ao primeiro sistema, possibili-
tando a sua aplicação a taludes com alturas reduzidas, Missouri Rockfall Hazard Rating System (MORFH 
RS), proposto por Youssef et al. (2003) e Rockfall Risk Assessment for Quarries (ROFRAQ), proposto por 
Alejano et al. (2008) mais direcionado para pedreiras a céu aberto. Estes sistemas avaliam apenas a 
qualidade do talude face ao potencial de queda de blocos e não têm em consideração diversos fatores 
que influenciam a qualidade global dos taludes. Portanto, considerando o elevado número de fatores que 
constituem uma base de dados de taludes (por exemplo contém informações de inventário e resultados 
das inspeções visuais realizadas) criada por necessidade da concessionária, desenvolveu-se uma metodo-
logia inovadora que integra a avaliação de diferentes fatores internos e externos ao talude que influenci-
am a sua qualidade que está relacionada com a maior ou menor probabilidade do talude apresentar pato-
logias ou mesmo roturas. Cada um destes fatores terá um peso diferente na obtenção do índice final do 
talude que varia de 1 a 5.  

Considerando a escassez de informação relativa à avaliação da qualidade de taludes de escavação em 
rocha, e por forma a aumentar a fiabilidade da metodologia, foram utilizados para a avaliação de alguns 
dos fatores, métodos já existentes na bibliografia. Mais precisamente no que respeita à avaliação de risco 
de queda de blocos foi utilizado o sistema RHRS, obtendo assim um índice mais preciso e com erros as-
sociados mitigados. No entanto, o sistema RHRS foi adaptado tendo em conta os elementos disponíveis e 
as especificidades dos taludes normalmente existentes em infraestruturas rodoviárias. 

A principal motivação para uma melhoria na gestão dos taludes é fundamentada na gestão dos recursos 
e otimização dos custos durante a fase de exploração das infraestruturas. Segundo Maleku et al. (2003) 
as principais razões que dificultam a gestão eficaz consistem no fecho de estradas aquando de acidentes 
em taludes, retorno do investimento económico e correta gestão dos desastres, aleatoriedade dos aci-
dente (falta de previsão) e topografia e meteorologia desfavorável em muitos casos. 

2 - ÍNDICE DE QUALIDADE DE TALUDES 

2.1 - Conceito 
 
A complexidade na previsão do risco associado aos taludes tem conduzido cada vez mais a comunidade 
científica na procura de novas metodologias para a mitigação de riscos associados a estes. De acordo 
com o relatório do Washington State Department of Transportation (2010), relativo ao programa de ges-
tão de taludes instáveis, este fenómeno é um perigo natural que consiste num movimento de uma massa 
de solo ou rocha sob a influência da gravidade. As causas associadas ao fenómeno incluem tanto proces-
sos naturais como a influência humana. 

Existem hoje em dia para a fase de projeto várias metodologias que permitem uma quantificação e 
gestão mais racional do risco como por exemplo a utilização de metodologias probabilísticas para ter em 
consideração as incertezas. No entanto existe uma lacuna no que se trata ao estabelecimento de níveis 
de risco relativos a taludes avaliados durante a fase de exploração. Assim, o índice de qualidade proposto 
pretende estabelecer uma classificação do talude que tem em consideração vários fatores, num total de 
9, que influenciam o seu comportamento e que permite determinar a sua qualidade que está relacionada 
com o risco de existência de dano ou mesmo colapso. A metodologia proposta considera a existência de 
vários subsistemas de avaliação de determinados parâmetros do talude, alguns deles já desenvolvidos e 
outros desenvolvidos especificamente para o mesmo. No final, as avaliações parciais dos subsistemas são 
ponderadas para a obtenção de uma avaliação final. 

Assim, o principal objetivo do índice passa por estabelecer uma cotação final que varia entre 1 e 5, ou 
seja, muito boa condição a muito má condição, respetivamente (Figura 1). Numa primeira fase são 
avaliados vários parâmetros que estão agrupados em fatores. Depois dos primeiros serem avaliados 



 

estes são ponderados através dos pesos atribuídos aos fatores que por sua vez permitem a obtenção do 
índice final. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Assim, o cálculo do índice deverá ser realizado de acordo com a equação [1]. 

 
𝐼 =   𝑊!× 𝑋! +⋯+𝑊!

!
!!! × 𝑋!!

!!!      [1] 

Onde, 

𝐼 representa o índice de qualidade do talude de escavação em rocha, 𝑊 representa o peso calculado para 
cada uma dos 9 fatores e 𝑋 representa a cotação afetada de uma ponderação (w) que é atribuída a cada 
um dos parâmetros que constituem os 9 fatores selecionados. .  

Por sua vez, a cotação atribuída a cada um dos parâmetros é dada pela equação [2]. 

𝑋! =   𝑊!′× 𝑋!′!
!!!       [2] 

Onde, 

𝑊!′ representa o peso atribuído a cada parâmetro e 𝑋!! a cotação que varia de 1 a 5 a atribuir a cada um 
dos parâmetros. 

Após efetuado o cálculo do índice, este valor numérico deverá ser convertido para uma escala qualitativa 
e não apenas quantitativa, fornecendo assim uma compreensão mais intuitiva do estado de qualidade do 
talude em avaliação, o que constitui um ponto fundamental de apoio à decisão. Assim sendo, essa 
classificação encontra-se representada no Quadro 1. 

Quadro 1 – Classificação quantitativa e qualitativa do estado de qualidade do talude de escavação em rocha. 

Índice de 
Qualidade Estado do talude 

1 Muito Bom 

2 Bom  

3 Médio 

4 Mau 

5 Muito Mau 

 

2.2 - Definição dos fatores 

Terzaghi (1950) apresentou uma classificação que agrupa as principais causas associadas à instabilidade 
de taludes em causas internas, intermédias e externas, sendo que estas podem ocorrer em simultâneo. 
No grupo relativo às causas internas estão incluídas as que resultam numa redução da resistência ao 
corte, ou seja, alteração das propriedades do terreno. Relativamente às causas intermédias, estas 
surgem através da assimilação das causas internas e externas. Por sua vez, as causas externas agrupam 
as alterações geométricas, vibrações de origem natural ou artificial, etc. 

Figura 1 - Esquema resumo da metodologia do índice de 
qualidade proposto. 



 

Assim, e considerando sugestões fornecidas pelas Estradas de Portugal e pelo Roteiro para Avaliação de 
Estabilidade de Rochas e Maciços Rochosos, desenvolvido pelo Instituto de Pesquisas Tecnológicas no 
Brasil e por Gao et al. (2011), foram definidos os parâmetros necessários que permitem realizar uma 
avaliação fiável de taludes de escavação em rocha. Por sua vez, os parâmetros foram agrupados em 9 
fatores relevantes para posterior análise, como apresentado no Quadro 2. 

Quadro 2: Identificação dos fatores e parâmetros em avaliação na proposta para o índice de qualidade. 

Fator Parâmetro 
Geometria Altura, inclinação, presença e largura de banquetas 

Geológico 
Sistemas de classificação empírica RMR, SMR e Q, tipo de formação e 

avaliação do risco de queda de blocos 

Sistema de drenagem 
Sistema de drenagem superficial e profundo (existência e estado de 

conservação) 
Inspeções Avaliação do estado de manutenção e conservação 

Monitorização 
Resultados da monitorização incluído: inclinómetros, marcas 

topográfica, piezómetros, etc. 

Imediações 
Existência de sobrecargas (habitações, etc.) e eventuais vibrações 

(trabalhos, etc.) 
Historial Histórico de acidentes e intervenções 

Revestimento Proteção superficial (rede metálica, pregagens, etc.) e cobertura vegetal 
Ambiental/Tráfego Zona sísmica, precipitação e nível de tráfego 

Esta metodologia garante uma cotação parcial para cada um dos fatores, permitindo assim uma perceção 
rápida e funcional dos taludes que apresentam maior risco e quais os fatores/parâmetros que mais 
contribuem para o mesmo, fornecendo indicações acerca dos taludes onde é mais urgente intervir e em 
que aspetos incidir essa mesma intervenção. 

A metodologia para a avaliação de cada fator consiste na definição de no máximo 5 intervalos de 
variação para cada parâmetro e respetiva cotação que varia de 1 a 5. 

Para a avaliação do fator geológico são utilizados sistemas de classificação de maciços rochosos 
amplamente utilizados como é o caso dos sistemas Rock Mass Rating-RMR (Bieniawski, 1989), Q (Barton 
et al. 1974), e SMR (Romana, 1985). Para a avaliação do potencial de queda de blocos é utilizado o 
sistema RHRS o qual foi sujeito a algumas adaptações. Por se tratar de um sistema menos conhecido, 
este sistema será apresentado bem como as alterações propostas. 

A quantificação dos resultados derivados da monitorização no índice de qualidade não está ainda definida 
nesta fase. Com efeito trata-se de um problema complexo já que a definição de limites de alarme e de 
alerta variam de caso para caso e a transposição dos resultados de um plano de observação para um 
único valor que traduza essa informação é difícil. Nesta altura o índice não contempla ainda essa 
informação sendo que esta, quando existe, é utilizada para validação dos valores atribuídos ao índice. 

No Anexo 1 apresentam-se todos os fatores, parâmetros, pesos e intervalos de variação para a obtenção 
do índice de qualidade. Muitos dos valores constantes foram definidos com base na experiência 
acumulada e em pesquisas bibliográficas. No entanto esta quantificação está aberta, podendo ser 
ajustada sempre que se julgue pertinente. 

2.2.1 - Rockfall Hazard Rating System (RHRS) e adaptações efetuadas 

O departamento de transportes de Oregon (USA) desenvolveu um método de classificação do risco 
específico associado à queda de blocos em taludes, o Rockfall Hazard Rating System (RHRS) (Pierson et 
al., 1990). Este método inclui 8 categorias que são cotadas através de uma escala exponencial que varia 
desde 3 até 81, correspondendo assim uma cotação final mais elevada a um talude com maior risco de 
queda de blocos. Budetta (2004) após a realização de um inventário preliminar apresentou algumas 
modificações a este sistema, através da adição de duas novas categorias. Assim, as dez categorias em 
avaliação que constituem o RHRSm consistem em: 

§ Altura do Talude – Valor medido na vertical. O risco está diretamente relacionado com a altura 
deste, sendo que uma maior altura representará um maior risco na queda de blocos (Budetta, 
2004). 

§ Capacidade de retenção entre a valeta e a base do talude. Apresentando uma boa capacidade de 
retenção, a probabilidade dos blocos caídos atingirem a via é mais reduzida (Nunes et al., 2010). 
Alguns fatores a considerar na avaliação desta eficácia consideram: a) a altura e o ângulo do ta-
lude; b) a forma da valeta (altura, largura e profundidade) (Figura 2). 



 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
§ Risco associado à média de veículos. Esta média é obtida através da equação [3]. 

    AVR = !"#×!"×!""%
!"!

     [3]  

Onde,  

§ AVR significa Average Vehicle Risk, ou seja, representa a probabilidade de ocorrência espacial de 
um veículo no sector da queda de blocos, ADT significa Average Daily Traffic, isto é, a média diá-
rias de veículos que usam a via onde se situa o talude, SL corresponde à extensão do talude e PSP 
equivale ao limite de velocidade imposto na zona. 

§ Distância de visibilidade de decisão. Nesta situação o peso deste parâmetro é atribuído de acordo 
com a localização do talude, se este está numa zona reta ou curva. O risco de ocorrência de um 
acidente logo após a queda do material é tanto menor quanto maior for a distância a que o con-
dutor se aperceba do obstáculo evitando o acidente (Nunes et al., 2010). 

§ Largura da plataforma. Valor constante ao longo dos trechos (Nunes et al., 2010). 
§ Carácter geológico. O comportamento geo-estrutural do maciço representa um parâmetro bas-

tante importante para esta avaliação global. A presença de descontinuidade, orientação e o tipo 
de material de preenchimento deverão ser avaliados segundos métodos empíricos (SMR - Slope 
Mass Rating, Romana, 1985), (Budetta, 2004). 

§ Volume do material/tamanho dos blocos. 
§ Historial de ocorrências. Elemento importante para a previsão de futuras instabilidades. 
§ Clima e presença de água no talude. Elemento desfavorável à estabilidade devido à percolação 

interna e acumulação desta nas fraturas do maciço, tal como os ciclos de gelo e degelo que le-
vam a uma mais rápida desagregação do mesmo (Nunes et al., 2010). 

De acordo com Budetta (2004), existe ainda a necessidade de uma aplicação em diferentes ambien-
tes geológicos para melhor validar o método. De acordo com Pina Luciano (2008), este método apre-
senta algumas limitações, tais como o facto de o ranking ser parcial, isto é, existir uma avaliação 
subjetiva em alguns dos parâmetros a avaliar enquanto outros recebem diretamente o “score”. O au-
tor também refere a subjetividade e a interpretação da pessoa que está a atribuir os “scores”. 

As necessidades e condições geotécnicas e ambientais diferem consideravelmente nos diferentes paí-
ses. Como tal, para este projeto emergiu a necessidade de realizar algumas alterações ao RHRSm 
proposto por Budetta (2004) (Quadro 3), adaptando-o assim às condições típicas em autoestradas. A 
este sistema adaptado atribuiu-se a designação de RHRSm2. 

Quadro 3 – Resumo da aplicação do RHRSm (adaptado de Budetta, 2004) 

Categoria 
Critério por pontos 

3 Pontos 9 Pontos 27 Pontos 81 Pontos 

Altura do Talude 7,5m 15m 22,5m >30m 

Figura 2 - Esquema com diferentes capacidades de retenção entre o 
talude e a valeta (adaptado de Budetta, 2004). 

 



 

Eficácia da vale-
ta de plataforma Boa retenção Moderada reten-

ção Retenção limitada Retenção Muito 
limitada 

Largura plata-
forma 13,2m 10,8m 8,4m 6m 

Condição estru-
tural 

Descontinuidades 
com orientação 

favorável 

Descontinuidades 
com orientação 

aleatória 

Descontinuidades 
com orientação 
desfavorável 

Descontinuidades 
muito continuas 
com orientação 
desfavorável 

Alteração do 
maciço Pouca Ocasional Muita Elevada 

Erosão Pequena Moderada Elevada Extrema 

Tamanho dos 
blocos 0,3m 0,6m 0,9m 1,2m 

Volume de blo-
cos por evento 2,3 m3 4,6 m3 6,9 m3 9,3 m3 

Historial de 
queda de blocos Poucas quedas Quedas ocasio-

nais Muitas quedas Constantes que-
das 

AVR 25% 50% 75% 100% 

Distância de 
decisão 

Adequada Moderada Limitada Muito limitada 

100% 80% 60% 40% 

Clima e presen-
ça de água no 

talude 

Baixa precipitação Moderada precipi-
tação Alta precipitação - 

<1000 1000-2000 >2000  

Sem presença de 
água Água no talude Presença continua 

de água no talude - 

Inicialmente foi adaptada a tabela de classificação final do sistema, ou seja, os intervalos que definiam o 
risco de queda de blocos dos taludes foram alterados com base na experiência da concessionária. O 
sistema inicial apresentava 3 níveis de risco, baixo, médio e elevado. No entanto, para facilitar a 
integração deste sistema na metodologia geral do índice de qualidade, foi necessário considerar uma 
divisão de 5 intervalos de risco (Quadro 4). Relativamente às categorias em avaliação, foram adicionadas 
novas categorias com o intuito de completar o conceito final do sistema RHRSm. Estas novas categorias 
adicionadas consistem em: 

• Inclinação do talude. A influência deste parâmetro é relevante para o desencadeamento da queda 
de blocos. Quanto mais inclinado o talude, maior o risco de queda e maior será a velocidade de 
impacto do bloco na plataforma, logo maior será o ressalto deste e probabilidade de acidentes. 

• Zona de influência. A distância entre o pé do talude e a via de circulação mais próxima influencia 
consideravelmente a consequência da queda de blocos. Em casos de distâncias mais elevadas, os 
acidentes (impacto em veículos) deverão ser em menor número. 

• Quantidade de blocos soltos. A quantidade de blocos influencia diretamente a probabilidade de 
queda e o risco associado a esta instabilidade. Quanto mais blocos soltos, maior será a probabili-
dade de acidentes. 

• Clima. Precipitações elevadas poderão criar fenómenos desestabilizadores nos taludes e aumen-
tar a probabilidade associada à queda de blocos. 

• Largura da plataforma. Ajuste da largura de plataforma para a realidade de uma empresa con-
cessionária de autoestradas, considerando como referência o sistema RHRSm. 

• Largura das banquetas. Inclusão deste novo parâmetro, tendo em conta que a sua capacidade de 
retenção é tanto maior quando maior a sua largura. 

Assim, o cálculo do valor de RHRSm2 é deverá ser feito de acordo com o Quadro 5.. 

Quadro 4 – Resumo da classificação do sistema RHRSm2 e respetiva conversão para o índice geral do talude. 

Classificação geral do Talude Índice 
geral Pontuação RHRS 

adaptado Grau de Risco Atuação 



 

<54 Muito baixo - 1 
54-162 Baixo Médio prazo 2 

163-324 Médio Curto prazo 3 

325-486 Elevado Urgente 4 

>487 Muito alto Imediata 5 

 

Quadro 5 – Resumo da aplicação do sistema RHRSm2. 

Categoria 
Critério por pontos 

3 Pontos 9 Pontos 27 Pontos 81 Pontos 

Altura do Talude 7,5m 7,5-22,5m 22,5-30m >30m 

Inclinação <30 30-40 40-50 >50 

Largura das ban-
quetas ≥4m 2-3m ≤1m - 

Eficácia da valeta 
de plataforma Boa retenção Moderada retenção Retenção limitada Retenção Muito limi-

tada 

Zona de influência Longe Média Perto Muito perto 

Largura plataforma 21,5m 15,5m 9,5m 3,5m 

Condição estrutural 
Descontinuidades 

com orientação favo-
rável 

Descontinuidades 
com orientação alea-

tória 

Descontinuidades 
com orientação des-

favorável 

Descontinuidades 
muito continuas com 
orientação desfavo-

rável 

Alteração do maci-
ço Pouca W=1 Ocasional W=2-3 Muita W=3-4 Elevada W=5 

Erosão Pequena Moderada Elevada Extrema 

Tamanho dos blo-
cos 0,3m 0,6m 0,9m 1,2m 

Volume de blocos 
por evento 2,3m3 4,6 m3 6,9 m3 9,3 m3 

Quantidade dos 
blocos Nenhuns Pouco Alguns Muitos 

Irregularidade da 
face Baixa Média Alta Muito alta 

Presença de água Seco Húmido Gotejante Fluído 

Historial de queda 
de blocos Poucas quedas Quedas ocasionais Muitas quedas Quedas constantes 

  1/10 anos 3/ano 6/ano 9/ano 

AVR 25% 50% 75% 100% 

Distância de deci-
são 

Adequada Moderada Limitada Muito limitada 

100% 80% 60% 40% 

Clima Baixa precipitação Moderada precipita-
ção Alta precipitação - 

  <1000 1000-2000 >2000 - 



 

3 - PESOS DOS FATORES 

Para o cálculo do índice de qualidade a cada fator é atribuído um grau de importância e influência em 
comparação com os restantes que funcionam como ponderações. Para definir estas ponderações foi 
desenvolvido um inquérito e distribuídos por profissionais da área da Geotecnia para a obtenção dos 
mesmos. Os resultados do inquérito foram tratados utilizando o método Analytic Hierarchy Process 
proposto por Saaty (1980), que considera uma escala de 1 a 9, ou seja, mesma importância e extrema 
importância entre fatores, respetivamente, Quadro 6. 

Quadro 6 - Escala fundamental da AHP (adaptada de Saaty, 1980). 

Intensidade da 
importância Definição Explicação 

1 Igual Importância As duas atividades contribuem igualmente 
para o objetivo 

2 Fraca - 

3 Importância moderada Experiência e julgamento evidencia ligeira-
mente uma em relação à outra 

4 Importância grande - 

5 Importância forte Experiência e julgamento evidencia forte-
mente uma em relação à outra 

6 Mais Forte - 

7 Muito forte Uma atividade é muito importante em rela-
ção à outra. Demonstrado na prática 

8 Extremamente forte - 

9 Extrema importância A influência de uma atividade é claramente 
superior à outra 

Recíproca 

Se a atividade i apre-
senta uma das influên-
cias apresentadas sobre 
j, então j apresenta um 

valor recíproco. 

Opção razoável 

Os inquéritos foram criados numa plataforma digital e, como referido, distribuídos por profissionais da 
área da Geotecnia. Considerando a variedade dos níveis de conhecimento sobre o assunto foi introduzido 
no inquérito uma divisão em 3 categorias de nível de conhecimento, nomeadamente: especialista, 
elevado conhecimento e algum conhecimento. Esta divisão permitiu não só ponderar as respostas de 
acordo com o conhecimento do inquirido, bem como analisar as diferenças que existem em cada uma das 
três categorias. 

Foram obtidas dezasseis respostas ao inquérito realizado com uma considerável variedade na categoria 
de conhecimento. Para o tratamento dos resultados foi escolhida a metodologia proposta por Liu et al. 
(2007). Analisando a Figura 4, é possível verificar que não existem grandes diferenças nos pesos 
atribuídos pelos inquiridos com diferentes graus de conhecimento, à exceção dos fatores geométrico e 
monitorização que são mais valorizados pela categoria especialista em relação às restantes. 

Dessa forma, foram considerados 3 cenários distintos. O primeiro cenário considera a mesma importância 
de resposta para os diferentes graus de conhecimento (Figura 4), enquanto o segundo cenário majora 
em 20% as respostas dos especialistas e minimiza na mesma proporção as repostas dos inquiridos com 
algum grau de conhecimento (Figura 5). Por fim, no terceiro cenário substituiu-se aquela percentagem 
por um valor de 30% (Figura 6). 

Assim sendo, o cálculo do índice poderá ser realizado considerando qualquer um dos cenários e os 
valores dos pesos adaptados/alterados segundo as necessidades reais. Todavia, para a situação 
apresentada no presente artigo adotaram-se os valores obtidos através do cenário 3 (Quadro 7). 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 5 – Cenário 2: Cálculo dos pesos dos fatores considerando uma diferença de 20% nos 3 graus de 

conhecimento. 

 
Figura 6 – Cenário 3: Cálculo dos pesos dos fatores considerando uma diferença de 30% nos 3 graus de 

conhecimento. 
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Figura 4 – Distribuição dos pesos dos fatores de acordo com o grau de conhecimento dos inquiridos. 

Figura 3 - Distribuição dos pesos dos fatores de acordo com o grau de conhecimento dos inquiridos. 



 

Quadro 7 – Pesos dos fatores selecionados para o índice de qualidade. 

Fator Peso 
Geométrico 0,17 
Geológico 0,15 

Sistema de drenagem 0,12 
Inspeções 0,11 

Monitorização 0,11 
Imediações 0,09 

Historial 0,07 
Revestimento 0,1 

Ambiental/Tráfego 0,08 

4 - METODOLOGIA GERAL 

A obtenção do índice é realizada através da avaliação de fatores que por sua vez são compostos por 
parâmetros. A cotação a atribuir a cada parâmetro varia entre 1 a 5. Deste modo, o índice final do talude 
é obtido através das cotações de todos os parâmetros apresentados no Anexo 1 e utilizando as equações 
1 e 2. 

Para as definições dos intervalos de cotações dos parâmetros foram usados dois conceitos: 1) caso 
existisse bibliografia com a informação desejada então esta seria devidamente utilizada e adaptada (Gao 
et al., 2011; McMillan et al., 1997; Naghadehi et al., 2013), atendendo sempre a ajustes resultantes da 
experiência in situ da concessionária, que no futuro podem ser alterados, caso se verifique essa 
necessidade após a implementação plena e observação dos resultados da aplicação do índice; 2) 
utilização da experiência da concessionária no que diz respeito à observação e acompanhamento em fase 
de exploração de taludes de escavação em rocha. Os fatores associados aos nove parâmetros foram 
apresentados anteriormente no Quadro 2. 

A importância dos fatores e dos parâmetros intervenientes neste processo podem ser observados no 
Anexo 1, mais precisamente analisando os valores situados abaixo da designação do fator ou parâmetro. 

4.1 - Metodologia de cálculo do índice de qualidade – sistemas possíveis 

O nível de informação existente numa rede de taludes é variável. Assim, foram definidos três sistemas 
considerando diferentes cenários de existência de informação o que permite a obtenção do índice de 
qualidade em diferentes cenários. Obviamente, espera-se que o sistema seja mais fiável quando utiliza 
níveis maiores de informação. Deste modo assumiram-se os seguintes sistemas: 

• Sistema Complexo: caso geral, referente à existência total de dados; 

• Sistema Intermédio: inexistência de dados relativos ao fator Monitorização; 

• Sistema Simplificado: inexistência de dados relativos aos fatores Inspeções Visuais, Monitorização 
e Historial. 

No caso da ausência isolada de dados relativos a algum dos parâmetros ou de fatores inteiros assumiu-se 
que o peso referente aos mesmos deve ser distribuído pelos restantes de forma proporcional aos pesos 
atribuídos inicialmente. 

4.2 - EXEMPLO SINTÉTICO DE CÁLCULO DO ÍNDICE 

Com o objetivo de analisar a aplicabilidade da metodologia desenvolvida foi selecionado, para 
implementação da mesma, um talude de escavação em rocha que integra a Concessão das Beiras Litoral 
e Alta – Figura 7 e Figura 8. 

 

 

 

 

 

 

Figura 7 - Vista geral do talude (Google Earth). 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.1 - Aplicação do sistema RHRSm2 

O Quadro 8 apresenta as características do talude e a respetiva pontuação do sistema RHRSm2. Para a 
atribuição da pontuação, nos casos de existirem duas informações distintas, foi considerada a 
característica que corresponde a uma pontuação mais desfavorável.  

Quadro 8 – Aplicação do sistema RHRSm2 ao talude selecionado para o estudo. 

Categoria Dados Pontuação 
Altura do Talude 22 9 

Inclinação 56° 81 
Largura das banquetas 3 9 

Eficácia da valeta de plataforma boa retenção 3 
Zona de influência Longe 3 

Largura plataforma 12 27 

Condição estrutural Descontinuidades muito contínuas 
com orientação desfavorável 81 

Alteração do maciço W3/W4 27 
Erosão Elevada 27 

Tamanho dos blocos 0,3 3 
Volume de blocos por evento 2,3 m3  3 

Quantidade dos blocos Alguns 27 
Irregularidade da face Baixa 3 

Presença de água Húmido 9 
Historial de queda de blocos Muitas quedas 27 

AVR (%) >100 81 
ADT 21800  

SL (km) 0.295  
PSP (km/h) 120  

Distância de decisão Adequada 3 
Clima Moderada precipitação 9 

TOTAL 432 

De acordo com as pontuações obtidas e com base na informação do Quadro 6, o talude apresenta um 
risco elevado e, consequentemente, carece de uma atuação/intervenção urgente. Deste modo a 
pontuação do sistema RHRSm2 a considerar para o cálculo do índice de qualidade corresponde a “4”. 

4.2.2 - Cálculo do índice de qualidade 

O Quadro 9 apresenta as características do talude e a respetiva pontuação para o cálculo do índice de 
qualidade de acordo com a informação exposta no Anexo 1.  

O cálculo do índice de qualidade obtido - 3,3 - consistiu na aplicação do Sistema Intermédio, uma vez 
que não existe monitorização. Deste modo, redistribuiu-se o peso do fator Monitorização (W=0,11) pelos 
restantes fatores, de acordo com a importância de cada um. Adicionalmente, como não se dispõe de 
informação relativa aos sistemas de classificação (RMR, Q e SMR) necessários para a avaliação do índice, 
o peso que lhe está associado foi proporcionalmente redistribuído pelos restantes parâmetros do Fator 
Geológico. No Quadro 8 é apresentado todo o processo necessário até à obtenção do índice final. 

Quadro 9 – Aplicação da metodologia de cálculo do índice ao talude em estudo. 

Fator Peso (Sistema 
Intermédio) Parâmetro Dados Rating 

Figura 8 - Vista geral do talude (Google Earth). 



 

Geométrico 

0,19∗
1 

Altura 22 3 

  Inclinação 56° 4 

  Nº de banquetas 2 3 

  Largura das banquetas 3 2 

Geológico 

0,171 

Formação - Tipo Complexo xisto-
grauváquico 5 

  Formação - Grau de Alteração W3 - W4 4 
  Formação - Falhas Sim 5 
  Blocos - Sistema RHRS modificado 432 4 
  Sistemas de classificação - Q - ? 

  Sistemas de classificação - RMR - ? 
  Sistemas de classificação - SMR - ? 
Sistema de drena-

gem 

0,141 

Drenagem Superficial - Estado de 
Manutenção 2 2 

  Drenagem Superficial - Estado de 
Conservação 1 1 

  Drenagem Superficial - Presença Sim 1 

  Drenagem Profunda - Presença Não 5 

  Impermeabilização das banquetas Não 5 

Inspeções Visuais 
0,121 

Estado de Conservação 4 4 

  Estado de Manutenção 2 2 

Historial 

0,081 

Acidentes - Queda de Blocos Sim - Relativa-
mente Ativa  4 

  Acidentes - Deslizamento planar Não 1 

  Acidentes - Cunha de rocha Sim - Relativa-
mente Ativa 4 

  Acidentes - Diretriz circular Não 1 

  Intervenções Sim - Grau II 3 

Ambiental/Tráfego 

0,091 

Zona Sísmica - Tipo 1 1,6 1 
  Zona Sísmica - Tipo 2 2,4 2 
  Precipitação média anual 1700 4 
  Tráfego - Velocidade máxima 120 5 
  Tráfego - TMD 21800 4 

Revestimento 
0,111 

Proteção superficial < 25% 5 
  Cobertura vegetal Não 5 

Imediações 
0,11 

Sobrecarga Não 1 
  Vibrações nas proximidades Não 1 

5 - OBSERVAÇÕES FINAIS 

Neste trabalho foi apresentado uma metodologia para o cálculo de um índice de qualidade a aplicar a 
taludes de escavação em rocha em fase de exploração. Este índice tem por fim auxiliar as 
concessionárias de infraestruturas no apoio à decisão. Este índice consiste na avaliação de 9 fatores que 
influenciam a estabilidade dos taludes, fatores esses que estão divididos em diferentes parâmetros. Para 
cada parâmetro é obtida uma cotação de 1 a 5. Aos parâmetros e aos fatores foram atribuídos pesos 
ponderativos. Os pesos dos parâmetros foram atribuídos com base na experiência enquanto para os 
fatores foi adotada uma metodologia mais complexa que passou pela elaboração de um inquérito que foi 
distribuído por profissionais na área. Os resultados obtidos foram tratados através do método AHP e 
obtidos os pesos finais dos fatores. 

A escala de cotação final do índice varia de 1 a 5, Muito bom a Muito mau, respetivamente. Como 
interpretação desta escala, foi definido que para uma cotação superior a 3 deve ser acionado um sinal de 
alerta de segurança do talude. 

Esta metodologia considera na avaliação do fator geológico um sistema de avaliação de queda de blocos 
já conhecido e testado, o RHRS. No entanto, foram realizadas algumas alterações por forma a garantir 

                                   
1 Valor afetado pelo peso do fator monitorização 



 

total adaptação a condições mais realistas existentes em infraestruturas rodoviárias estabelecendo-se 
deste modo o RHRSm2. 

Em suma, resultaram três diferentes sistemas de índices, um mais complexo que considera os 9 fatores 
referidos, um intermédio que não considera o resultado da monitorização (caso esta não exista no 
talude), e por fim, um sistema simples que apenas considera 7 dos 9 fatores, ou seja, o fator 
monitorização e inspeções visuais não são considerados no cálculo do índice. 

A metodologia foi aplicada a um talude sintético disponibilizado pela concessionária tendo sido obtido um 
valor para o índice igual a 3,3. Assim, pode afirmar-se que o talude se encontra num estado médio 
(Quadro 1) e até ao momento apenas carece de intervenções/ações de manutenção. De forma mais 
concreta, através da análise dos valores obtidos individualmente para os fatores, pode concluir-se que os 
que mais contribuem para esta classificação são os fatores geológico e geométrico (soma dos dois fatores 
superior a 1,3). De destacar que o estado do talude, obtido através da aplicação do índice global, retrata 
a realidade detetada pela avaliação da concessionária. 

A aplicação destes índices a talude de escavação em rocha em rodovias apresenta grandes vantagens na 
avaliação quantitativa e qualitativa da segurança e estabilidade do talude. Além disso, o índice permite 
ainda identificar quais os fatores mais críticos e mais importantes a serem intervencionados e qual a 
urgência dessas intervenções.  
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Anexo 1 

Quadro A1 - Determinação do índice de qualidade de taludes 

Fatores Parâmetros Categorias e Ratings 

Geométricos 
0,17 

Altura do talude (m) 
0,25 

<10 10-20 20-30 30-40 >40 

Muito 
baixo 

Baixo Médio Alto Muito 
alto 

Rating 1 2 3 4 5 

Inclinação do talude (º) 
0,35 

< 30 30-40 41-50 51-60 > 60 

Muito 
gradual 

Gradual Médio Inclinado Muito 
inclinado 

Rating 1 2 3 4 5 

 Número de banquetas 
0,15 

Nenhu-
ma 

1 2 3 >4 

Rating 1 2 3 4 5 

Largura da banqueta (m) 
0,25 

0-1 1-2 2-3 3-4 >4 

Rating 5 4 3 2 1 

Geológicos 
0,15 

Formação 
0,50 

Tipo 
0,40 

Granito, 
Granodi-

orito 

Sedimenta-
res: Andesi-

te, etc 

Basalto Ardósia Xisto 

Rating 1 2 3 4 5 

Grau de 
alteração 

(W) 
0,30 

1 2 3 4 5 

Rating 1 2 3 4 5 

Falhas 
0,30 

Existe Não existe - - - 

Rating  4-53 1-23 -  -  -  

Blocos 
0,20 

Sistema 
RHRSm2 

1,00 

<51 51-153 153-333 333-459 >459 

Rating 1 2 3 4 5 

Sistemas 
de Classi-

ficação 
0,30 

Q 
0,33 

40-1000 10-40 4-10 1-4 0,001-1 

Rating 1 2 3 4 5 

RMR 
0,34 

100-81 80-61 60-41 40-21 20-0 

Rating 1 2 3 4 5 

SMR 
0,33 

100-81 80-61 60-41 40-21 20-0 

Rating 1 2 3 4 5 

Sistema de 
Drenagem 

0,12 

Drenagem 
superficial 

0,60 

Estado de 
Conserva-

ção 
0,35 

Muito 
Bom 

Bom Médio Mau Muito 
mau 

Rating 1 2 3 4 5 

Estado de 
Manutenção 

0,45 

Bom Médio Mau - - 

Rating 1 2 3 - - 

Presença 
0,20 

Sim Não - - - 

Rating 1-23 4-53 - - - 

Drenagem 
profunda 

0,20 

Presença 
1,00 

Sim Não - - - 

Rating 1-23 4-53 - - - 

Impermeabilização das 
banquetas 

Sim Não - - - 



 

0,20 

Rating 1-23 4-53 - - - 

Inspeções 
visuais 

0,11 

Estado de 
Conserva-

ção 
0,60 

Classifica-
ção 

Muito 
Bom 

Bom Médio Mau Muito 
mau 

Rating 1 2 3 4 5 

Estado de 
Manuten-

ção 
0,40 

Classifica-
ção 

Bom Médio Mau  
- - 

Rating 1 2 3 - - 

Monitorização2 
0,11 

Células de 
cargas 

0,25 

Tensão 
0,50 

- - - - - 

- - - - - 

Rating 1 2 3 4 5 

Evolução 
0,50 

    

Rating 1 2 3-42 5 

Inclinóme-
tros 
0,25 

Desloca-
mentos 

0,50 

- - - - - 

- - - - - 

Rating 1 2 3 4 5 

Evolução 
0,50 

- - - - 

Rating 1 2 3-43 5 

Piezóme-
tros 
0,25 

Evolução - - - - 

Rating 1 2 3-43 5 

Alvos To-
pográficos 

0,25 

Planimetria 
0,50 

- - - - - 

- - - - - 
Rating 1 2 3 4 5 

Altimetria 
0,50 

- - - - - 

- - - - - 
Rating 1 2 3 4 5 

Historial 
0,07 

Acidentes 
0,70 

Queda de 
blocos 
0,25 

Nenhuma Inativa Alguma Relativa-
mente ativa 

Alta 

Rating 1 2 3 4 5 

Desliza-
mento pla-

nar 
0,25 

Nenhuma Inativa Alguma Relativa-
mente ativa 

Alta 

Rating 1 2 3 4 5 

Cunha de 
rocha 
0,25 

Nenhuma Inativa Alguma Relativa-
mente ativa 

Alta 

Rating 1 2 3 4 5 

Diretriz 
circular 

0,25 

Nenhuma Inativa Alguma Relativa-
mente ativa 

Alta 

Rating 1 2 3 4 5 

Intervenções 
0,30 

Grau 3 Grau 2 Grau 1 - - 

Rating 1-23 3 4-53 - - 

Ambien-
tal/Tráfego 

0,08 

Zona sís-
mica 
0,30 

Tipo 2 
0,60 

2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 

Rating 5 4 3 2 1 

Tipo 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5-1.6 

                                   
2 O fator monitorização não apresenta os intervalos referentes aos parâmetros de avaliação, pois tais 
limites ainda não se encontram totalmente definidos. 



 

0,40 

Rating 5 4 3 2 1 

Precipitação média anual 
0,50 

<100 100-500 500-1000 1000-2000 >2000 

Rating 1 2 3 4 5 

Tráfego 
0,20 

Velocidade 
máxima 

0,50 

 50 – 60 60 – 70 70 – 90 90 – 100 100 - 
120 

Rating 1 2 3 4 5 

Tráfego 
Médio Diá-
rio (TMD) 

0,50 

< 18000 1800 – 1900 1900 – 2000 2000 - 2200 > 22000 

Rating 1 2 3 4 5 

Revestimento 
0,10 

Proteção superficial 
0,80 

<25% [25%-50%[ 50% ]50%-75%] ]75%-
100%] 

Rating 5 4 3 2 1 

Cobertura vegetal 
0,20 

Não 
existe  

Pontual Uniforme - - 

Rating 5 4-333 1-23
* - - 

Imediações 
0,09 

Sobrecarga 
0,60 

Sim Não - - - 

Rating 5 1 - - - 

Vibrações nas proximi-
dades 
0,40 

Sim Não       

Rating 5 1 - - - 

 

                                   
3 Estas cotações apresentam um intervalo de valores com o propósito de melhor traduzir a subjetividade 
da avaliação. Cabe ao avaliador decidir se para um determinado parâmetro a cotação deverá ser máxima 
(5), ou se esse mesmo parâmetro apresenta um relevância reduzida, na avaliação do talude, que não 
justifique tal penalização. 


