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RESUMO: O comportamento dos solos das encostas é geralmente influenciado pela 
topografia, material de origem e por fatores naturais exógenos, como presença de vegetação e 
agentes climáticos, que promovem a perda de resistência do solo. Já as rochas têm seu 
comportamento geomecânico influenciado principalmente pelas suas descontinuidades, que 
facilitam a infiltração de água e potencializam a instabilidade desses planos de fraqueza. No 
trecho da Rodovia Régis Bittencourt (BR-116) pertencente a Serra do Mar (PR/SP), ocorrem 
solos residuais e coluvionares nas encostas, além de taludes em rocha. Os maciços nesse 
trecho da Serra do Mar são constituídos principalmente por gnaisse bandado Barra do Azeite, o 
qual se encontra em zona de falha da Serra do Azeite, apresentando intensa milonitização e 
fraturamentos. Há um histórico de eventos de escorregamentos e processos erosivos 
concentrados em um trecho de 20 km da BR-116 que liga Curitiba (PR) a São Paulo (SP), na 
Serra do Azeite, entre os quilômetros 500 e 520. Nesse trecho serão estudados os fatores que 
estão relacionados à ocorrência de escorregamentos nas encostas naturais e taludes 
rodoviários. Para essa pesquisa objetivou-se determinar a influência das estruturas em rocha 
no processo de escorregamento, buscando uma análise estrutural voltada para instabilizações. 
Para isso foi feito o estudo da compartimentação do maciço, através do levantamento estrutural 
sistemático (famílias de fraturas, falhas, planos de foliações) e análise de estabilidade pela 
representação do cone de atrito e planos de fraqueza em projeções estereográficas. O 
bandamento gnáissico é milimétrico a centimétrico (0,3-0,5 a 1-2 cm), bem desenvolvido e 
contínuo, localmente decimétrico (40-50 cm). Os maciços apresentam foliação milonítica 
penetrativa e contínua paralela ao bandamento (N70-80E/70NW). Localmente o gnaisse 
apresenta dobras intrafoliares isoclinais anastomosadas e boudins ultramáficos centimétricos 
(5-15 cm). Os maciços rochosos possuem três famílias principais de fraturas N20-50E/60NW, 
N60-70E/80SE e N30-40W/60SW, as quais são responsáveis pelas instabilizações por meio da 
intersecção desses planos de fraqueza. Verificou-se que em alguns maciços há suscetibilidade 
a escorregamento em cunha associado às duas primeiras famílias de fraturas e aos planos de 
foliação, e escorregamentos planar e em cunha associado às três famílias de fraturas. A partir 
da definição das estruturas que influenciam no processo de escorregamento na região, 
baseado na análise geométrica do maciço, pode-se obter um entendimento mais adequado dos 
mecanismos que agem nas encostas litorâneas brasileiras, auxiliando no gerenciamento de 
segurança e avaliação dos riscos dos taludes rodoviários. 
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