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Resumo  
 

 

O setor de mineração tem sido palco de muitas transformações nos últimos anos e a busca pela 

melhor compreensão do comportamento geotécnico dos materiais continua crescente. O avanço 

tecnológico tem proporcionado novos estudos, e novas formas de conhecimento. 

As soluções por Equilíbrio Limite são as análises mais corriqueiras na rotina de avaliação da 

estabilidade de taludes e atendem satisfatoriamente as demandas, porém algumas solicitações 

necessitam não somente do entendimento das equações de equilíbrio de momentos e forças, mas 

também das deformações que o maciço possa estar submetido, principalmente porque o setor 

mineral caminha para cenários de lavras mais profundas. 

Por outro lado, as análises por tensão-deformação exigem a entrada de parâmetros não somente 

de resistência, mas também de parâmetros elásticos das rochas em questão e o entendimento das 

tensões iniciais.  Os parâmetros elásticos, assim como os parâmetros de resistência são obtidos 

via de regra através de ensaios geotécnicos de laboratório e/ou a partir de correlações 

geomecânicas. Mas em se tratando de rochas brandas de minério de ferro, há uma dificuldade 

intrínseca na amostragem, no ensaio e na interpretação dos resultados. 

Aliado ao avanço de novas tecnologias, tem sido prática comum na maioria das minas a céu 

aberto o emprego do monitoramento geotécnico através do equipamento RADAR que utiliza do 

princípio de interferometria para medidas de deslocamento nas superfícies dos taludes. 

Essa dissertação apresenta uma estimativa de parâmetros elásticos e tensões in situ utilizando 

modelagem numérica pelo método de tensão-deformação através da calibração dos resultados 

utilizando o deslocamento medido pelo RADAR em um evento que causou a mobilização de 

cinco bancos de 10m de altura cada em uma mina a céu aberto. 

Palavras chave: Avanço tecnológico; estabilidade de taludes; equilíbrio limite; tensão-

deformação; correlação geomecânica; rochas brandas; interferometria; deslocamento. 
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Abstract  
 

 

The mining sector has undergone many transformations in recent years and the search for a 

better understanding of the geotechnical behavior of materials continues to grow. Technological 

advancement has facilitated new studies and led to new forms of knowledge. 

Limit Equilibrium analyses are the most common form of slope stability assessment and 

satisfactorily meet the demands. However, some requests require not only a resolution of the 

momentum and force equilibrium equations, but also the deformations that the rock mass may be 

subjected to, mainly because the mineral sector is moving towards deeper mining scenarios. 

On the other hand, stress-strain analysis requires not only the parameters of strength, but also of 

the elastic parameters of the rocks mass and an understanding of the initial stresses. The elastic 

parameters, as well as the strength parameters are usually obtained through geotechnical tests 

and / or from geomechanical correlations. In the case of soft iron ore rocks however, there is an 

intrinsic difficulty in sampling, testing and interpreting the results. 

Allied to the advancement of new technologies, it has been common practice in most open pit 

mines to use geotechnical monitoring through RADAR equipment that uses the principle of 

interferometry to measure displacement on the slope surfaces. 

This dissertation presents an estimate of elastic parameters and stresses in situ using numerical 

modeling obtained by the stress-strain method through the calibration of results using the 

displacement measured by RADAR in an event that caused the mobilization of five 10m height 

benches of each in an open pit mine. 

Keywords: technological advancement; slope stability; Limit Equilibrium; stress-strain analysis; 

geomechanical correlations; soft iron ore rocks; interferometry; displacement 
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Capítulo 1 

Introdução 

 

1.1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

Os setores de mineração, principalmente os de lavra a céu aberto, tem sido palco de muitas 

mudanças nos últimos anos devido a cobrança pelo uso de novas tecnologias em busca de uma 

indústria com baixo impacto ambiental, social e com maior produtividade. 

O emprego de novas tecnologias desde a pesquisa ao processamento mineral tem possibilitado o 

aumento da expectativa de vida útil de muitos jazimentos minerais. No que tange a estabilidade 

dos taludes das cavas de mineração, os desafios têm se tornando cada vez mais crescentes, pois 

as cavas estão se tornando a cada dia mais profundas, sendo necessário um maior conhecimento 

a respeito do comportamento geomecânico das rochas, principalmente em relação às 

deformações. 

A geotecnia tem um papel importante no dimensionamento e desenvolvimento dos taludes de 

mina, pois busca o equilíbrio entre um ângulo máximo dos taludes, onde se tem a menor relação 

estéril / minério e em contrapartida o atendimento do nível mínimo de estabilidade em todas as 

etapas do empreendimento mineral. A Figura 1.1 é uma ilustração de Sjoberg 1999, para 

exemplificar que a quantidade de estéril aumenta à medida que um novo ciclo de mineração 

(fatia) se estabelece para atingir o minério em profundidade e a importância da geotecnia no 

dimensionamento dos taludes. 
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Figura 1.1 Esquema ilustrativo das etapas de mineração e relação minério/estéril (Adaptado 

Sjoberg, 1999). 

 

Para o dimensionamento de taludes de uma mina, é necessário o conhecimento satisfatório em 

termos de caracterização geomecânica das rochas encaixantes e do minério propriamente dito 

através de modelos geomecânicos e geológicos assim como conhecimento dos fluxos de água 

subterrânea que por ora podem impactar a estabilidade e a operação em termos da capacidade de 

bombeamento para o rebaixamento do nível d’água. A integração destes campos de 

conhecimento é a chave para um bom desenvolvimento de taludes de mina a céu aberto e a 

minimização de eventos de instabilidades. 

Os desafios de estabilidade de taludes ficam ainda maiores quando se referem a rochas do tipo 

brandas, principalmente as que ocorrem nas grandes minas a céu aberto de ferro. As rochas 

brandas transitam entre um estágio intermediário de rocha dura e solo e são capazes de abranger 

grandes deformações devido ao seu comportamento característico, podendo ser consideradas 

rochas complexas com deformações plásticas em determinadas situações. A perda de resistência 

em uma rocha branda é irreversível, se comparado ao comportamento de solo, que pode ter sua 

resistência retomada pela remoção da água ou da carga aplicada. 

A caracterização geomecânica de rochas brandas por vezes não é trivial, principalmente no que 

se refere a ensaios de rocha. É notado e citado por muitos autores relativa dificuldade desde a 

amostragem e moldagem dos corpos de prova até a interpretação dos resultados, devido às suas 

características peculiares. Muitos autores também discutem os limites inferiores e superiores 

quanto às classificações geomecânicas, muito em função dos seus limites de resistência, que 
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podem variar de acordo com a origem, composição mineralógica e estruturação pré-existente da 

rocha branda. E cada caso deve ser analisado separadamente. 

Compreender o comportamento geomecânico dessas rochas por vezes não é tarefa fácil. As 

análises de estabilidade por equilíbrio limite buscam a solução do problema analisado através da 

resolução de equações de momentos e equilíbrio, mas não levam em consideração os aspectos 

deformacionais da rocha. 

O interesse em compreender os aspectos discutidos aqui, motivou o estudo de caso apresentado 

nessa dissertação, onde através de um evento de ruptura de taludes monitorado por radar de 

monitoramento geotécnico de um determinado setor de uma mina a céu aberto de ferro, forneceu 

argumentos e dados para que se pudessem testar algumas hipóteses e correlações afim de se 

melhor compreender o maciço no aspecto da deformação e das tensões iniciais. 

 

1.2. OBJETIVOS DA DISSERTAÇÃO 

 

Esta dissertação tem como objetivo o estudo da deformação de um talude de uma mina a céu 

aberto de ferro através da análise por tensão deformação utilizando o método de elementos 

finitos (MEF).  

O estudo proposto nessa dissertação é calibrar um modelo numérico em uma seção tipo onde 

ocorreu a mobilização de cinco bancos, com 10 metros de altura cada, pela estimativa de 

parâmetros elásticos através das correlações geomecânicas existentes utilizando os dados 

provenientes do banco de dados de descrição de sondagem e os valores de deslocamentos totais 

medidos através do equipamento Radar. 
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1.3. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Para a realização do trabalho apresentado nessa dissertação foram disponibilizados pela 

mineradora os seguintes dados: 

 

o Levantamento topográfico da área de interesse; 

o Banco de dados de descrição geotécnica dos testemunhos de sondagem; 

o Dados de deslocamentos medidos através do Radar; 

o Resultados dos ensaios de laboratório (triaxiais e cisalhamento direto); 

o Seções geológico-geomecânicas; 

o Parâmetros de resistência das rochas da área de estudo; 

O trabalho consistiu em uma compilação do banco de dados de descrição geotécnica de forma a 

obter os valores de RMR (Rock Mass Rating) para cada litologia de interesse. Este valor serviu 

de base para a estimativa dos parâmetros elásticos através de correlações.  

Paras as análises numéricas, utilizou-se o software RS2 da Rocsience versão 2019 que utiliza o 

Método de Elementos Finitos (MEF) para as análises de tensão-deformação. 
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Capítulo 2 

Revisão Bibliográfica 

2.1. DEFINIÇÃO DE ROCHAS BRANDAS 

 

A definição de rochas brandas tem sido amplamente discutida ao longo do tempo em função do 

conhecimento científico. Segundo Parizzoto (2015), as sociedades internacionais como a ISRM 

(International Society of Rock Mechanics), IAEG (International Association for Engineering 

Geology and Environment) e a ISSMGE (International Society of Soil Mechanics and 

Geotechnical Engineering) acordaram que o conceito de rochas brandas fosse abordado de 

acordo com a resistência a compressão uniaxial, sendo que alguns autores sugerem uma faixa 

entre 2 a 25 MPa (limite superior e inferior) como separador entre solos endurecidos e rochas 

brandas e duras. Porém é visto que este conceito não aplica somente a faixa de resistência a 

compressão uniaxial, mas sim a um conjunto de características que se referem a litologia, 

estrutura e propriedade físico-química das rochas, assim como as associações com minerais 

argilo-expansíveis. A Tabela 2.1 apresenta um resumo dos termos mais comumente utilizados 

para referenciar os materiais de transição (português – inglês). 

 

Tabela 2.1 Nomenclatura comumente encontrada na literatura para referenciar materiais de 

transição (adaptado de Parizzoto, 2015). 

Inglês  Português 

Weak rock Rocha fraca 

Low strenght rock Rocha de baixa resistência 

soft rock Rocha branda 

 

As rochas brandas de uma forma genérica podem ser classificadas como materiais geológicos 

com características mecânicas deficientes, deformabilidade elevada e resistência baixa que se 

situam na transição entre solos e rochas duras.  Convenientemente nas últimas décadas a 

Geotecnia separa os materiais em três grandes disciplinas, como mecânica dos solos, mecânica 
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das rochas e geologia de engenharia, mas essa separação pode não ser tão clara, quando se trata 

de materiais de transição, como as rochas brandas (Pinho, 2003). 

 

Figura 2.1 Classificação de rochas brandas ocupando a porção central, entre os extremos dos 

materiais geológicos, solos e rochas duras (Pinho 2003). 

 

Outro aspecto relevante próprio de rochas brandas, é que a maioria das técnicas de amostragem 

para ensaios geotécnicos, são aplicados às rochas duras e ou solos. A amostragem em rochas 

brandas, requer habilidade e muitas vezes não se atinge o resultado esperado, em função do seu 

comportamento específico, porém o aumento do conhecimento sobre esses materiais tem tornado 

possível a adaptação das técnicas conhecidas em rocha e/ou solo para o emprego em rochas 

brandas, corroborando com a melhora dos resultados almejados. 

He et al. (2020) propõe duas abordagens para a classificação de rochas brandas, as quais 

compreendem a perspectiva do ponto de vista geológico e o da engenharia. Do ponto de vista 

geológico, refere-se a rochas caracterizadas por baixa resistência, alta porosidade, baixa 

cimentação e susceptíveis ao intemperismo, particularmente próximo a superfície ou ao longo de 

fraturas e frequentemente contendo argilominerais. Do ponto de vista da geologia de engenharia, 

rochas brandas são aquelas que apresentam grandes deformações na prática da engenharia, 

enfatizando a relação entre a resistência do material e distúrbio causado pela solicitação de 

engenharia. Na prática a definição do ponto de vista da engenharia, revela a relação entre o 

esforço causado por uma ação de engenharia e a resistência do material, gerando deformações 

plásticas. Se a resistência da rocha for maior que a força aplicada pela solicitação de engenharia, 

a rocha é considerada rocha dura, mas se a resistência for menor, demostra características 

mecânicas de rocha branda. 
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Ainda de acordo com He et. al. (2020) existem dois índices associados com o comportamento 

deformacional das rochas brandas. Os pontos de carga e profundidade crítica de amolecimento. 

O ponto de carga crítica de amolecimento é aquele o qual a partir de uma determinada carga a 

deformação por fluência acelera, ou seja, a deformação plástica é aumentada e a rocha torna-se 

instável.  O teste de fluência mostra que quando a carga aplicada é pequena, a deformação por 

fluência não muda com o tempo e a rocha permanece em um estado estável. Quando a carga é 

maior que um determinado valor a deformação por fluência acelera, ou seja, a deformação 

plástica é acelerada e a rocha torna-se instável. 

 

2.2. TIPOS DE ROCHAS BRANDAS 

 

Dobereiner (1984) e Pinho (2003) propõem que as rochas brandas podem ser agrupadas em dois 

grupos distintos: a) grupo de rochas originadas a partir de outras rochas, sejam elas de origem 

ígnea, metamórficas e sedimentares resistentes, através de processo evolutivos, como 

intemperismo e tectonização e b) grupo das rochas sedimentares brandas, podendo ser de origem 

detrítica ou química. O diagrama da Figura 2.2 apresenta a proposição inicial de Dobereiner 

(1984) ao propor uma classificação para rochas brandas. 

De acordo com Dobereiner (1984) não existe dúvidas que planos de descontinuidades como 

zonas de cisalhamento, foliação, acamamentos e zonas de falhas, em materiais fracos com grande 

continuidade, são muito importantes, pois podem aumentar consideravelmente a deformação e 

diminuir a resistência das rochas afetando o comportamento de uma estrutura de engenharia em 

construção. 
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Figura 2.2 Diagrama de classificação das rochas brandas proposto incialmente por Dobereiner 

1984. 

 

2.2.1. CLASSIFICAÇÕES GEOTÉCNICAS E GEOMECÂNICAS 

 

É visto que as classificações geológicas clássicas se baseiam na origem das rochas e em suas 

propriedades como cor, textura, composição mineralógica e granulometria. Na geologia de 

engenharia a descrição quantitativa prevalece sobre a descrição geológica qualitativa, pois traduz 

as características físicas e litológicas em índices de ampla aplicação em obras de escavações, 

sejam elas subterrâneas e de céu aberto, e fundações. Para tanto ao longo do tempo, diversos 

estudos foram conduzidos por muitos autores na tentativa de se buscar a melhor classificação 

geomecânica, buscando considerar os aspectos físicos e geométricos das descontinuidades. 

As classificações geotécnicas via de regra são mais simples que as classificações geomecânicas, 

pois levam em consideração a determinação de valores numéricos a partir de ensaios e não levam 

em consideração as variáveis introduzidas pelas descontinuidades. Contudo as classificações 

geomecânicas têm mais aceitação sobre as classificações geotécnicas, devido a avaliação das 
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características físicas e geométricas das descontinuidades (Pinho, 2003). A Figura 2.3 apresenta 

a evolução das classificações geotécnicas e geomecânicas ao longo do tempo. 

De acordo com Parizotto (2015), muitos autores ao longo do tempo propuseram classificações 

geotécnicas baseadas nas características da rocha in situ e resistência a compressão uniaxial, 

como as classificações de Williamsom e Kuhn (1988), Stapledon (1968), Rocha (1975) e 

Dobereiner (1984). Ainda de acordo com esse mesmo autor a classificação de Williamsom 

chama a atenção ao tema rocha branda devido a estimativa de resistência com a aplicação de 

golpes de martelo de ponta esférica (Tabela 2.2). 

 

 

Figura 2.3 Evolução das classificações geotécnicas e geomecânicas (Parizotto, 2015). 
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Tabela 2.2 Critério de resistência estimado a partir do golpe de martelo sugerido por Williamson 

e Kuhn, 1988. Modificado de Parizotto, 2015. 

Categoria 
Resistência a compressão 

uniaxial (MPa) 

Reação do ao golpe de 

martelo 

A Rebote  

B Rebote e perdas de material 
 

C Depressão  

D Depressão e deslocamento  

E Moldável  

 

As classificações geomecânicas foram amplamente discutidas ao longo do tempo, como é visto 

na escala do tempo da Figura 2.3. A primeira classificação geomecânica foi proposta por 

Terzaghi (1946), a partir da necessidade de uma descrição sistemática e objetiva das condições 

do maciço rochoso. 

Os sistemas de classificação mais utilizados atualmente, referem-se aos sistemas desenvolvidos 

por Barton e Bieniawski. Barton et al. (1974) e Bieniawiski (1973) desenvolveram os sistemas de 

classificação baseados em atribuição de notas às características dos parâmetros da rocha e das 

descontinuidades (Fabricio et. al., 2015).  

O sistema de classificação geomecânica, desenvolvido por Barton et al., 1974 (sistema Q), 

atribui pesos, visando a categorização numérica, de seis parâmetros relacionados ao maciço 

rochoso, como RQD (Rock Quality Designation), número de famílias de descontinuidades, 

rugosidade, grau de alteração e preenchimento das descontinuidades, fluxo de água e condições 

de tensões. O sistema Q teve como finalidade, dimensionar o suporte mínimo necessário para as 

escavações subterrâneas. A Tabela 2.3 apresenta a descrição do maciço de acordo com os valores 

obtidos de Q. 
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Tabela 2.3 Faixas de classificação Q e seus respectivos correspondentes descritivos (Barton, 

1974) 

Faixas de Q Descrição do Maciço Rochoso 

0.0001 - 0.01 Excepcionalmente pobre 

0.01 - 0.1 Extremamente pobre 

0.1 - 1 Muito pobre 

1.0 - 4.0 Pobre 

4.0 - 10.0 Regular 

10.0 - 40.0 Bom 

40.0 - 100.0 Muito bom 

100.0 - 400.0 Extremamente bom 

400.0 - 1000 Excepcionalmente bom 

 

Bieniawski (1973, 1989) desenvolveu o sistema de classificação RMR (Rock Mass Rating), 

baseado na sua própria experiência de obras de escavações. O RMR assim como o Sistema Q 

atribui notas a parâmetros, os quais segundo a opinião do autor, são os mais importantes na 

definição do comportamento geotécnico do maciço. Os parâmetros considerados por Bieniawski 

são: resistência a compressão uniaxial da rocha ou índice de compressão puntiforme, RQD, 

espaçamento, condição das descontinuidades e influência da água subterrânea. As notas somadas 

convergem para um índice, no qual se classifica o maciço em cinco classes, de acordo com a 

característica de cada uma (Tabela 2.4). Essa nota pode ser corrigida levando-se em conta a 

orientação das descontinuidades em relação à escavação. 
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Tabela 2.4 Classes RMR, adaptado Bieniawski (1973). 

Nota Global 100-81 80-61 60-41 40-21 <21 

Classe  I II III IV V 

Descrição 

Maciço 

rochoso muito 

bom 

Maciço 

rochoso bom 

Maciço 

rochoso 

razoável 

Maciço 

rochoso fraco 

Maciço 

rochoso muito 

fraco 

 

2.2.2. ROCHAS BRANDAS EM DEPÓSITO DE MINÉRIO DE FERRO 

 

A maioria dos depósitos de minério de ferro, caracterizados por itabiritos bandados, originaram 

pela alteração supergênica da rocha hospedeira, dado pelo processo de lixiviação onde a sílica é 

removida. Além disso a oxidação dos minerais de ferro forma os minerais martita e hematita, 

transformando em uma massa friável, facilmente escavável (Cela et al, 2020).  

Os depósitos de minério de ferro, comumente caracterizam-se por itabiritos intensamente 

lixiviados e encaixados em sedimentos metamórficos alterados, como filitos, xistos, quartzitos ou 

rochas máficas. De forma geral são rochas brandas a muito brandas, muitas vezes com 

características de solo, com estruturas da rocha original como foliação preservadas, representado 

em muitos casos uma forte anisotropia de resistência. A lixiviação é o processo principal de 

intemperismo que atua nas rochas de minério de ferro, tornando-as mais porosas, mais 

permeáveis e menos resistentes, além do mais, parte do ferro pode se precipitar novamente 

produzindo uma cimentação secundária. Resultado destes processos, as zonas de alteração 

podem atingir profundidades em torno de 400 a 600 m, como visto em algumas minas à céu 

aberto (Costa et al. 2018). 
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2.2.2.1. ASPECTOS DE ENSAIOS DE LABORATÓRIO 

 

É de conhecimento geral que a determinação das características geomecânicas de uma rocha 

branda em ensaios de laboratório pode conter um elevado grau de incerteza devido a variação de 

suas propriedades elásticas e de resistência. Os complexos processos geológicos a que estas 

rochas foram submetidas e a variabilidade das formações rochosas podem contribuir com o grau 

de incerteza na avaliação das propriedades geotécnicas destas rochas.  

A amostragem em rochas brandas, é relatada em muitos casos como sendo uma amostragem 

problemática, nas diferentes situações, tanto em coleta de amostra no campo e na preparação das 

amostras para ensaio de laboratório. De acordo com Pinho (2003), a presença de 

descontinuidades e materiais anisotrópicos resultam na baixa qualidade da amostra e índices de 

baixa recuperação. 

Em rochas brandas de minério de ferro, a problemática é a mesma, porém a porosidade destas 

rochas pode afetar ainda mais a coleta e a moldagem dos corpos de prova. Via de regra, os 

ensaios mais comumente realizados em minas a céu aberto de minério de ferro no Brasil, são 

ensaios triaxiais e cisalhamento direto.  

Como o foco dessa dissertação não é a discussão sobre determinação dos parâmetros de rocha 

por ensaio de laboratório, este assunto não será aprofundando neste texto, porém bibliografias 

como Franca et. al. (2018) há discussões a respeito de ensaios mais comumente empregados em 

rochas brandas de minério de ferro, assim como discussões sobre amostragem e interpretação de 

resultados. Neste contexto é importante citar normas internacionais para ensaios de laboratório 

como ASTM D5607-02 (Standard test method for performing laboratory direct shear strength 

test of rock specimens under constant normal force) e ISRM (Suggested methods for determining 

the strength of rock materials in triaxial Compression). 

 

2.2.3. ESTABILIDADE DE TALUDES  

Nas minas a céu aberto a geometria dos taludes e a estabilidade dos mesmos, está relacionada 

diretamente com a economicidade do depósito e a segurança operacional. O dimensionamento da 

geometria dos taludes é um constante desafio pois visa buscar o equilíbrio entre o planejamento 
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econômico de lavra / e os fatores de segurança.  Para tanto um conhecimento profundo da 

geologia das encaixantes e do minério, hidrogeologia e do comportamento geomecânico das 

rochas na área de interesse é a chave no sucesso da avaliação e estabilidade dos taludes de uma 

mina. 

De acordo com Hoek (2009) a qualidade da informação geológica, hidrogeológica e geotécnica 

disponíveis não podem ser subestimadas, pois sem uma base de dados confiável uma análise de 

estabilidade torna-se um exercício sem sentido. 

Hoek (2009) descreve que os modos de rupturas mais comumente observadas nos taludes de 

minas a céu aberto caracterizam-se por rupturas do tipo planar, cunha, circular e tombamento 

flexural e podem ocorrer tanto em escala de banco ou em rupturas globais (Figura 2.4). Ainda de 

acordo com este autor, com exceção do tombamento flexural, essas rupturas envolvem 

deslizamentos gravitacionais ao longo de planos ou superfícies de menor resistência.  Para 

Carvalho (2013) estes modos de rupturas estão diretamente relacionados a compreensão da 

geologia estrutural, das propriedades de resistência das rochas e da deformabilidade. 

Segundo Sjoberg (1999) rupturas de grande escala com superfície de ruptura curva, têm sido 

observadas em taludes de mineração relativamente altos, particularmente em rochas brandas. 

Para taludes de pequena escala, rupturas planares ao longo das superfícies das descontinuidades é 

o mecanismo de ruptura dominante, porém com o avanço da profundidade dos taludes o 

desenvolvimento de superfícies de ruptura curvas, as quais se conectam através de 

descontinuidades pré-existentes podem ser predominantes e mobilizar um grande volume de 

material (Figura 2.5). Rupturas circulares em taludes altos de mineração podem ocorrer ao longo 

de superfícies de descontinuidades pré-existentes e com probabilidade de a superfície de ruptura 

atingir a rocha intacta (pontes de rocha). 
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Figura 2.4 Modos de rupturas mais comumente observadas em taludes de mineração a céu 

aberto. Modificado de Hoek (2009).  

 

 

Figura 2.5 Superfície de ruptura circular e superfície de ruptura planar. Modificado de Sjoberg 

1999.  
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2.2.3.1. MÉTODOS DE ANÁLISES DE ESTABILIDADE EM TALUDES 

 

Para Carneiro (2013) as análises de estabilidade abrangem procedimentos que tem como objetivo 

determinar um índice que relaciona o potencial de ruptura de um talude em função de 

condicionantes como sobrecargas, geometria, poropressões, etc. 

Diversas metodologias estão disponíveis para a avaliação da estabilidade de um talude, como as 

análises determinísticas que abordam os métodos empíricos, equilíbrio limite e modelagem 

numérica e análises probabilísticas.  

Os métodos empíricos, muito utilizados no passado, constituem-se na experiência e estudo de 

casos de muitos autores. Estes como Hoek & Bray (1981) representaram dados anteriores de 

outros autores e dados próprios através de um gráfico em função da altura pela inclinação dos 

taludes de muitas minas a céu aberto, onde foi possível determinar a curva, a partir da qual os 

taludes seriam estáveis ou não (Figura 2.6). Posteriormente notou-se incertezas nessas análises 

pois para taludes mais altos, os ângulos praticamente não variavam, demonstrando que poderia 

haver poucos dados sobre taludes mais altos e relatos de instabilidade de taludes que estariam 

abaixo da curva de estabilidade, ou seja, teoricamente estáveis (Sjoberg, 1999). Contudo os 

métodos empíricos são uma metodologia de estimativa de estabilidade de taludes com base em 

estudos de casos. 



 

 17 

 

Figura 2.6 Análise de estabilidade por métodos empíricos (modificado de Sjoberg 1999). 

As análises por equilíbrio limite, a superfície de ruptura é assumida, e critérios de ruptura como 

por exemplo os de Mohr Coulomb e Hoek & Brown podem ser utilizados. A deformação da 

rocha não é considerada nessas análises e somente as condições de equilíbrio de forças e ou 

momentos são satisfeitas.  Exemplos de métodos de equilíbrio limite são Fellenius (1936), 

Bishop Simplificado (1955), Morgenstern-Price (1965) e Spencer (1967). 

Carneiro (2015) sugere que a escolha do método de estabilidade de taludes a ser utilizado em 

uma análise é dependente das características do maciço, dos mecanismos de ruptura e dos 

critérios de resistência. Na determinação do critério de ruptura é necessário a compreensão do 

comportamento do material estudado, para se obter a resposta adequada, podendo adotar critérios 

como Mohr Coulomb, Barton & Bandis, Hoek & Brown e etc. 

Para Sjoberg (1999), o fator de segurança em uma análise de estabilidade por equilíbrio limite é 

resultante das somas das forças deslizantes que agem sobre uma fatia do talude, sobre a 
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somatória das forças que resistem (Equação 2.1). Um fator de segurança menor que 1.0, significa 

uma ruptura iminente. 

 

𝑆 =  
∑ 𝐹𝑜𝑟ç𝑎𝑠 𝐴𝑡𝑢𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠

∑ 𝐹𝑜𝑟ç𝑎𝑠 𝑅𝑒𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠
 Equação 2.1 

 

2.2.3.2. MODELAGEM NUMÉRICA 

 

Os recursos computacionais estão cada mais eficientes nas análises das distribuições das tensões 

e deslocamentos perante as escavações. Muitos problemas em mecânicas das rochas não 

encontram respostas satisfatórias nas análises convencionais por equilíbrio limite, pois estas não 

consideram as relações tensão-deformação das rochas e solos. 

De acordo com Brady & Brown 1985 os métodos computacionais de análises de tensões podem 

ser classificados em duas categorias: métodos diferenciais e métodos integrais. Pelos métodos 

diferencias, a solução é encontrada na discretização de um meio contínuo em um conjunto de 

subdomínios ou elementos, já os métodos integrais buscam a solução do problema em termos de 

valores de superfícies das variáveis de campo como tração e deslocamento. 

Para Nogueira 2016 os métodos numéricos contínuos podem ser divididos em três diferentes 

abordagens: 

o Método das Diferenças Finitas (MDF), o qual substitui a equação diferencial que governa 

o fenômeno por uma equação algébrica, apresentando a solução em pontos no domínio do 

problema; 

o Método dos Elementos Finitos (MEF) onde um meio contínuo é discretizado em termos 

de elementos, os quais são conectados por nós, formando uma malha de elementos 

finitos; 

o Método dos Elementos de Contorno (MEC), o qual similarmente ao MEF, tem como 

característica a divisão somente do contorno, e dessa forma somente o contorno é 

estudado sendo aplicado apenas a problemas lineares e homogêneos. 
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2.2.3.3. MÉTODO DOS ELEMENTOS FINITOS (MEF) 

 

O Método dos Elementos Finitos tem grande aplicação na geotecnia devido à sua versatilidade 

na resolução de problemas geomecânicos complexos, onde os métodos por equilíbrio limite por 

ora podem não oferecer a resposta esperada. 

A convergência do problema é determinada por uma função, no caso do software RS2, função 

dos deslocamentos que, a cada interação vai se “estabilizando”. Cada elemento discretizado 

apresenta uma solução obtida através do cálculo de equações diferenciais. 

Brady & Brown (1985) define como a base do Método de Elementos Finitos, a definição do 

problema em domínios nas proximidades das escavações e a divisão dos domínios em um 

conjunto de elementos discretos e interativos. 

Ainda de acordo com este mesmo autor o Método dos Elementos Finitos admite que a 

transmissão de forças internas entre as arestas dos elementos adjacentes possa ser representada 

por interações nos nós dos elementos, sendo necessário estabelecer expressões nodais que são 

estaticamente equivalentes às forças que atuam entre os elementos ao longo das respectivas 

arestas. Dessa forma o método busca analisar um problema contínuo em termos de forças nodais 

e deslocamentos para o domínio discretizado.  

A Figura 2.7 é uma representação em seção do Método de Elementos Finitos proposto por Brady 

& Brown 1985. As sequências a, b e c da Figura 2.7 são: a) representação de uma abertura em 

um meio contínuo submetido a um estado tensão inicial; b) divisão do problema na malha de 

elementos triangulares e c) a representação das forças e deslocamentos nos nós dos elementos 
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Figura 2.7 Elementos de um modelo de Elementos Finitos (Brady & Brown, 1985). 

 

2.2.3.1. MÉTODO REDUÇÃO DA RESISTÊNCIA AO CISALHAMENTO 

 

O método de redução da resistência ao cisalhamento (Shear Strenght Reduction – SSR), de 

acordo com Hammah et. al., 2005, é um método que envolve o uso sistemático das análises por 

elementos finitos para determinação do fator de segurança (Strenght Reduction Factor – SRF), 

colocando a análise sobre o talude ou uma escavação subterrânea na iminência da condição de 

equilíbrio. Esse método comumente aplica os critérios de ruptura de Mohr-Coulomb. A 

resistência ao cisalhamento de todos os materiais no domínio do problema é reduzida por um 

fator chamado SRF (reduzindo a coesão e o ângulo de atrito) até que uma escavação se torne 

instável quando o modelo de elementos finitos não atinja a convergência para uma solução exata.  

 

2.2.4. CRITÉRIOS DE RUPTURA 

 

Para a realização das análises de estabilidade algumas relações têm sido propostas por diversos 

autores para se determinar as tensões correspondentes ao estado de ruptura de um material.  

No caso de rochas, a definição de um estado de ruptura é muito difícil e complexo, sendo que 

comumente é associado a este estado, as tensões correspondentes ao pico da curva tensão-

deformação, onde a rocha após este pico (resistência de pico), não perde totalmente sua 
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capacidade de resistência, podendo atingir um estado de tensões, denominado de resistência 

residual. 

Na Geomecânica há diversos critérios de rupturas descritos, porém, os métodos mais utilizados 

na resolução de problemas em Mecânica das Rochas, são os critérios de ruptura de Mohr-

Coulomb e Hoek-Brown e por isso serão descritos e utilizados neste trabalho. 

 

2.2.4.1. CRITÉRIO DE RUPTURA DO MOHR COULOMB 

 

O critério de Mohr-Coulomb é o mais conhecido, e consiste em uma envoltória de ruptura linear 

a qual tangencia todos os círculos de Mohr que representam combinações de tensões principais, 

através de ensaios triaxiais.  

De acordo com Goodman (1989) o critério de ruptura de Mohr Coulomb é o mais simples e bem 

conhecido. É definido como a envoltória linear que toca todos os círculos de Mohr representando 

condições críticas de tensões principais e que se constituem em termos de tensões normais e de 

cisalhamento no plano representado pelo ponto de tangência de um círculo de Mohr. A 

resistência ao cisalhamento (p) é dado pela equação: 

 

τp = Si + σ .  tg ϕ Equação 2.2 

 

onde: 

p – resistência ao cisalhamento; 

Si – intercepto coesivo; 

 - tensão normal ao plano de ruptura; 

  - ângulo de atrito interno do material. 
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O ângulo de atrito e coesão são parâmetros do material que podem ser obtidos através de ensaios 

triaxias com amostras da rocha que se pretende estudar.  O Si pode ser interpretado como a 

resistência ao cisalhamento inerente ao material (Marques 2002). 

A Figura 2.8 é a representação gráfica do critério de ruptura de Mohr-Coulomb sendo que se, 1 

é a tensão principal maior (tensão axial) a ruptura acontecerá para valores de tensão 1, 2, 

 um número de círculos de Mohr pode ser traçados, cada um correspondendo a um ensaio; Si 

é o intercepto da reta obtida através da tangente dos círculos com o eixo  e  é seu coeficiente 

angular (Marques 2002). 

 

 

Figura 2.8 Critério de Mohr-Coulomb (modificado de Goodman, 1989).  

  

 

O critério de Mohr-Coulomb também pode ser expresso em termos de coesão (c) e ângulo de 

atrito (𝜙) como visto em Brady & Brown (1985); 
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Equação 2.3 

𝜎1 = 𝜎3

(1 + sin 𝜙)

(1 − sin 𝜙)
+

2𝑐 cos 𝜙

1 − sin 𝜙
 

  

 

2.2.4.2. CRITÉRIO DE RUPTURA DE HOEK-BROWN 

 

Hoek & Brown (1980) baseados em ensaios sobre rochas publicados na literatura, sugeriram uma 

curva para a envoltória de ruptura de rochas intactas definidas pela Equação 2.45, pois 

observaram que o critério de ruptura de Mohr-Coulomb não possui linearidade para o gráfico 

tensão-deformação para maciços rochosos. A Figura 2.9 é a representação gráfico do critério de 

Hoek & Brown. 

𝜎1 =  𝜎3 +  √𝑚𝜎3𝜎𝑐 + 𝑠𝜎𝑐
2 Equação 2.4 

onde: 

σ1 - é a tensão principal maior na ruptura; 

σ3 - é a tensão principal menor na ruptura; 

𝜎𝑐  - é a resistência à compressão uniaxial da rocha intacta; 

m, s – são constantes; 
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Figura 2.9 Critério de Hoek-Brown (Modificado de Marques 2002). 

 

Para Marques (2002) o critério fornece bons resultados para determinados tipos de rochas frágeis 

como gnaisses, anfibolitos, noritos, gabros, entre outros, porém maior dispersão é observada em 

rochas dúcteis como argilitos e calcários. A constante s varia de 0 para rochas muito fraturadas e 

de coesão nula a 1.0 para rochas intactas que tenham resistência a tração finita. Na análise do 

comportamento da rocha intacta, o critério deve ser utilizado para uma tensão normal efetiva no 

máximo igual a resistência da compressão simples em um corpo de prova com d=50mm.  

Uma derivação do critério originalmente proposto, aplicado a rupturas em rocha intacta e em 

maciço rochoso definido por Hoek & Brown é dado pela equação: 

𝜎1′ =  𝜎3
′ +  𝜎𝑐  [𝑚𝑏 (

𝜎3′

𝜎𝑐
) + 𝑠]

𝑎

 Equação 2.5 

onde: 

mb: valor da constante m para o maciço rochoso; 

s e a: constantes que estão relacionadas com as características do maciço rochoso. 

Para o cálculo das constantes mb, s e a, nos casos em que elas não são pré-determinadas, lança-se 

mão das classificações geomecânicas como a classificação RMR proposta por Bieniawski 

(1973), o sistema Q, proposto por Barton (1974) e por último o sistema GSI proposto por Hoek 

(1994). 
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2.2.5. TENSÕES EM MACIÇOS ROCHOSOS 

 

As rochas em profundidade estão sujeitas a tensões devido ao peso dos estratos sobrepostos e das 

tensões devido a origem tectônica. Quando uma escavação é realizada em uma determinada 

rocha, o estado de tensão inicial é perturbado e um novo estado de tensão é estabelecido.  

As tensões que atuam em um maciço rochoso podem ser classificadas de acordo com a sua 

origem, sendo que são consideradas tensões in situ ou tensões iniciais, as tensões atuantes no 

maciço na fase pré-escavação e tensões induzidas, aqueles referentes a etapa de escavação, onde 

há mudança do estado inicial (mudança de geometria). 

De acordo com Huallanca (2004) as principais tensões contribuintes das tensões in situ são 

provenientes das combinações: 

a) Tensões gravitacionais devido ao peso das rochas sobrejacentes e; 

b) Tensões tectônicas geradas por processos orogênicos e/ou tectônicos. 

Um tensor tensão é representado por um vetor que aplicado em um ponto qualquer pode ser 

representado em termo de nove componentes. A Figura 2.10 representa a tensão em um ponto 

com três componentes normais atuando perpendiculares às faces de um cubo e seis cisalhantes 

atuando ao longo dessas faces, podendo também serem escritas na forma matricial. 
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Figura 2.10 Componentes de tensão atuantes em um cubo infinitésimas dentro de um maciço 

rochoso (adaptado de Trópia, 2013). 

 

2.2.5.1. TENSÕES IN SITU 

 

Para se determinar a tensão in situ, a título de exemplo, um elemento de rocha localizado a uma 

profundidade qualquer abaixo da superfície; o peso da coluna vertical de rocha (tensão vertical) 

apoiada nesse elemento de rocha, é o produto da profundidade pelo peso específico do pacote 

rochoso, sendo expresso pela relação abaixo: 

𝜎𝑣 =  𝛾 . 𝑧 Equação 2.6 

Onde: 

σv é tensão vertical 

γ é o peso específico da rocha sobrejacente 

z é a profundidade abaixo da superfície 
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Medidas de tensão vertical realizadas em várias minas e em obras de engenharia civil ao redor do 

mundo, confirmaram que a relação da Equação 2.6 é válida, como ilustra a 

 

Figura 2.11. 
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Figura 2.11 Variação da tensão vertical com a profundidade (Hoek, 2007).  

 

As tensões horizontais que atuam sobre um elemento de rocha a uma profundidade z são difíceis 

de se determinar em função das tensões tectônicas. Regiões tectonicamente ativas como a 

Cordilheira dos Andes, as tensões horizontais são tipicamente maiores que as tensões verticais, o 

que não necessariamente corresponde a uma regra, havendo casos de tensões anômalas fora das 

áreas tectonicamente ativas. As tensões horizontais podem ser estimadas pela equação: 

𝜎ℎ = 𝑘 . 𝜎𝑣 = 𝑘 . 𝛾 . 𝑧 Equação 2.7 

Onde: 

k: coeficiente de empuxo 

σh : tensão horizontal 
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Huallanca (2004) explica as medidas de tensões horizontais evidenciaram que k tende a ser 

maior para profundidades rasas e que diminui com a profundidade. 

Sheorey (1994) desenvolveu um modelo que considera a curvatura da crosta e a variação das 

constantes elásticas, densidade e coeficientes de expansão térmica através da crosta e manto e 

pode ser demonstrado através da equação abaixo: 

𝑘 = 0.25 + 7𝐸ℎ (0.001 + 
1

𝑧
) Equação 2.8 

Onde z (m) é a profundidade abaixo da superfície e Eh (GPa) é o módulo de deformação 

horizontal da rocha. 

O gráfico dessa equação é ilustrado na Figura 2.12, para uma variedade de módulos de 

deformação. 

 

Figura 2.12 Razão das tensões verticais pelos diferentes módulos de deformação, baseado na 

equação de Sheorey. (Modificado de Hoek 2007). 
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2.2.6. MONITORAMENTO DE TALUDES 

 

Para Huallanca (2004) ao se modificar uma geometria de um maciço rochoso, ocorre a 

redistribuição das tensões iniciais, ao longo da borda do vazio criado, gerando para o caso de 

taludes, uma região de alívio de tensões (face do talude) e uma região de acúmulo de tensões 

compressivas e de cisalhamento (pé do talude), como é ilustrado na Figura 2.13. 

 

 

Figura 2.13 Esquema de representação das tensões em função da alteração de geometria 

(Modificado de Huallanca, 2004, Sjoberg 1999). 

 

Ainda de acordo com este mesmo autor o alívio de tensão causado pela remoção do material, 

resulta em um desconfinamento do maciço rochoso, que devido a diminuição da tensão vertical, 

favorece a abertura de fraturas e/ou descontinuidades pré-existentes. Este processo aliado a 

outros fatores como geometria desfavorável, pode condicionar o talude a experimentar 

problemas de instabilidades. 

O monitoramento de taludes surge a partir da necessidade de se acompanhar e vigiar o 

comportamento do terreno, seja ele de uma encosta natural com interferências em áreas urbanas 

e em obras de engenharia, ou em taludes de mineração, como é o caso do estudo de caso dessa 

dissertação, afim de se evitar maiores transtornos a pessoas e a equipamentos. 
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Diversas técnicas são conhecidas na prática de monitoramento de taludes. O conhecimento da 

grandeza que se pretende monitorar, seja ela deslocamentos, pressão e nível de água, inclinação, 

entre outros, é de vital importância a determinação do método mais apropriado para se garantir a 

reposta do que se almeja monitorar. 

O monitoramento geotécnico tem como objetivos principais, garantir a segurança operacional de 

pessoas e equipamentos, prever com antecedência a ocorrência de instabilidades para se tomar 

medidas de contingência e fornecer informações geotécnicas do comportamento do maciço para 

facilitar o entendimento dos mecanismos de ruptura. 

Read & Stacey (2009) explica que a legislação exige que o empreendedor tome as ações 

necessárias para prover um ambiente de trabalho seguro para seus trabalhadores. A presença de 

monitoramento e instrumentação não somente alerta para a identificação de riscos, mas reduz a 

ansiedade da força de trabalho, confirmando que as condições do terreno estão sendo 

monitoradas por profissionais experientes. 

O monitoramento geotécnico pode ser dividido em duas grandes áreas, monitoramento de 

superfície e de subsuperfície. O monitoramento de superfície caracteriza-se inspeções visuais, 

medidas de trincas por equipamentos manuais ou automatizados, rede de monitoramento por 

marcos topográficos (prismas), escaneamento a laser, radar (superfície e satélite) entre outros. O 

monitoramento de subsuperfície incluem tipicamente, instrumentação instalada em furos de 

sondagem, como piezômetros, inclinômetros, micro-sísmica, extensômetros, etc.    

As ferramentas mais comumente utilizadas em minas à céu aberto, tratando-se de monitoramento 

de superfície para medidas de deslocamentos, são as redes de prismas com medidas realizadas 

através de estação total e monitoramento por radar, em alguns casos, há a complementação 

através do radar por satélite. O ideal é que um método complemente o outro, afim de se obter 

uma boa rede de monitoramento dos taludes de uma mina a céu aberto. 

A rede de prismas em geral é instalada em pontos distribuídos ao longo da área que se pretende 

monitorar como taludes de mina, mesmo que a área não apresente sinais de movimentação. O 

ponto base de referência é instalado em uma área fora da interferência com a operação, e em uma 

região conhecidamente estável. As medidas são realizadas utilizando um equipamento do tipo 

estação total, o qual mede ângulos horizontais e verticais e a distância entre pontos. Todas as 

medidas dos refletores (primas) serão tomadas e referenciadas com relação a base de referência. 
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A Figura 2.14 apresenta um esquema ilustrativo de uma rede de monitoramento por prismas em 

uma mina a céu aberto. 

 

Figura 2.14 Esquema ilustrativo de uma rede de monitoramento por prismas topográficos 

(modificado de Sjorberg, 1999). 

 

O radar de monitoramento é uma ferramenta que nos últimos anos, tem se tornando muito eficaz 

na identificação e prevenção de acidentes relacionados a rupturas em minas a céu aberto. O 

sistema varre uma região de interesse, e através do princípio de interferometria, compara a fase 

medida em cada região com a varredura anterior para determinar o deslocamento. 

Existem dois tipos de radares comercialmente disponíveis no mercado para monitoramento de 

taludes, que de forma geral, são semelhantes na forma como medem o deslocamento, mas 

diferem acentuadamente na maneira como localizam e mapeiam os deslocamentos. O radar do 

tipo abertura real, é caracterizado por uma antena parabólica convencional que varre 

mecanicamente a área de interesse através de ondas eletromagnéticas em forma de um feixe de 

lápis. O radar do tipo SAR (Synthetic Aperture Radar) possui uma pequena antena que se 

movimenta através de um trilho, captando dados que são processados para formar um leque em 

forma de feixes, conforme ilustra a Figura 2.15. 
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Figura 2.15 Esquema ilustrativo do imageamento Radar por Feixe Real e SAR (Modificado de 

Longstaff, 2011) 
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Capítulo 3 

Estudo de Caso 

ANÁLISE TENSÃO-DEFORMAÇÃO APLICADA A VERIFICAÇÃO DE 

PARAMETROS ELÁSTICOS PROVENIENTES DE CORRELAÇÕES 

GEOMECÂNICAS E MEDIDAS DE DESLOCAMENTO. 

 

3.1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

Este capítulo apresenta um estudo de caso de uma mina de ferro a céu aberto, que vivenciou o 

início de um processo de ruptura de taludes, o qual abrangeu 5 bancadas da mina, ocasionando 

restrições nas áreas de produção. A empresa possui um radar de monitoramento geotécnico 

terrestre interferométrico do tipo SAR (Syntetic Aperture), o qual possibilitou acompanhar a 

evolução da ruptura e medir os deslocamentos totais.  

É proposto nessa dissertação a calibração do um modelo numérico por uma seção tipo onde 

ocorreu a ruptura através da estimativa de parâmetros elásticos calculados pelas correlações 

geomecânicas existentes utilizando os dados provenientes do banco de dados de descrição de 

sondagem e os valores de deslocamentos totais medidos através do equipamento Radar. 

O estudo é baseado na retro-análise da ruptura por tensão-deformação utilizando o Método de 

Elementos Finitos (MEF) através do software RS2 da Rocscience©. Após a calibração do 

modelo numérico, buscou-se verificar a similaridade da superfície de ruptura observada nas 

análises por equilíbrio limite para a mesma seção tipo 
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3.1.1. CONTEXTO GEOMECÂNICO E HIDROGEOLÓGICO 

 

A classificação geomecânica das rochas que ocorrem no complexo minerário segue o padrão 

estabelecido pelo Sistema de Classificação Geomecânica, RMR (Rock Mass Rating) de 

Bieniawski (1989). O litotipo de maior expressão, e alvo do processo de lavra, é o itabirito 

silicoso e suas derivações mineralógicas, do tipo anfibolítico, goetítico, aluminoso e 

manganesífero, também ocorrem subordinamente, ora paralela à foliação e ora discordante, 

rochas básicas intrusivas. As rochas observadas neste estudo são rochas extremamente friáveis, 

alteradas até grandes profundidades (>200m), com características geomecânicas 

predominantemente pobre a muito pobre, representadas por maciços das Classes IV a VI, RMR 

variando de 0 a 50 (Figura 3.1a e b). A classe VI refere-se a uma adaptação da classificação de 

Bieniawski (1973), que se destina a designar o maciço constituído por saprólito ou solo 

estruturado coesivo. As rochas do tipo metabásica também são muito alteradas e se apresentam 

como solo estruturado, de coloração vermelha e estrutura xistosa (Figura 3.2). 

 

 

Figura 3.1 a) Detalhe para itabirito friável com intercalações silicosas e b) Vista E-W dos taludes 

da Cava, onde predominam itabiritos friáveis Classe V. Fonte: Mineradora / Relatório Interno 
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Figura 3.2 Vista geral e detalhe de sill de metabásica. Fonte: Mineradora / Relatório Interno 

 

A condição hidrogeológica dessa mina é muito peculiar, pois de maneira geral o nível d’água 

ainda não aflora no fundo da cava que se encontra na cota 890m (a época desse estudo). A cota 

regional do nível d’agua encontra-se na cota 870m. Porém é de conhecimento, a presença de 

bolsões de água de dimensões centimétricas a métricas nos pacotes de formação ferrífera, vistos 

na presença de pequenas surgências na face dos taludes, principalmente em períodos chuvosos e 

em cotas superiores ao nível regional. Há registros de ocorrências de surgências na face dos 

taludes entre as cotas 940 a 1020 m e que geralmente tiveram rupturas de bancada associadas a 

saturação do pé. O entendimento da dinâmica do escoamento superficial sugere que a formação 

desses bolsões isolados, ou não, são motivados por sinformes, ou sinformes dobrados tipo caixa 

de ovos e limitados por sills muito alterados e argilosos de metabásicas ou mesmo camadas 

argilosas de itabiritos aluminosos ou manganesíferos e até de itabiritos anfibolíticos.  

A Figura 3.3 representa a situação de saturação no pé do talude, causando um princípio de 

ruptura de face, por perda de resistência relacionada com a interseção do talude com os bolsões 

de água localizados. Essa foto é do mês de fevereiro no qual tem-se os maiores índices 

pluviométricos do ano. 
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Figura 3.3 Ruptura de face causada pela saturação na região do pé do talude devido à condição 

de trapeamento de água. 

 

Os modos de ruptura identificados na cava de estudo, caracterizam-se por rupturas circulares e 

ou plano circulares. As rupturas circulares não apresentam controle estrutural e de acordo com 

Sjöberg (1999), é o modo de ruptura mais frequente em taludes altos de mineração (300 a 500m) 

enquanto que as rupturas-plano circulares podem mobilizar taludes onde o maciço encontra-se 

alterado e estruturado. 

 

3.1.2. DEFINIÇÃO DOS PARÂMETROS GEOTÉCNICOS 

 

Para a realização das análises de tensão-deformação são necessários, adicionalmente aos 

parâmetros de resistência, os parâmetros de deformabilidade do maciço rochoso, bem como, o 

estado de tensões iniciais.  

Para a obtenção dos parâmetros de deformabilidade utilizou-se as proposições feitas por Hoek 

(2002), através da Equação 3.1, a qual estabelece relações para o cálculo do módulo de 

deformabilidade através do GSI (Geological Strenght Index) e onde a resistência a compressão 
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uniaxial é < 100 MPa, características das rochas de estudos, as quais compreendem rochas típicas 

de maciços brandos. 

𝐸𝑚(𝐺𝑃𝑎) = (1 −
𝐷

2
) . √

𝜎𝑐

100
. 10

𝐺𝑆𝐼−10
40  Equação 3.1 

Onde σc é a resistência a compressão uniaxial em MPa, D é o grau de perturbação do maciço 

devido ao efeito do relaxamento das tensões perante as escavações e detonações.  

Para a determinação da resistência a compressão uniaxial (σC), optou-se pela estimativa 

considerada no banco de dados de descrições geotécnicas de sondagem, onde através das 

características tátil-visuais dos testemunhos, foi possível agrupá-las de forma qualitativa nos 

intervalos de resistência (R1, R2, R3, ...), por outro lado a resistência a compressão uniaxial 

também poderia ser obtida pelo critério de ruptura de Mohr-Coulomb conforme demonstrado em 

Hoek (2002) pela Equação 3.2: 

 

σc (MPa) =
2 c cos θ

1−𝑠𝑒𝑛 θ
 Equação 3.2 

 

Onde c é a coesão da rocha dada em MPa e θ, ângulo de atrito. Os dados referentes a coesão e 

ângulo de atrito foram fornecidos pela empresa, obtidos através de campanhas de ensaios e não  

foram objeto de discussão nessa dissertação.  

Para a estimativa do Coeficiente de Poisson (υ) utilizou-se a relação proposta por Singh & Goel 

(1999), através da equação: 

 

υ = 0,32 - 0,0015GSI Equação 3.3 
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Onde o GSI é obtido através de correlações conhecidas (Equação 3.4) como a sugerida por Hoek 

et. al. (1995): 

GSI = RMR - 5 Equação 3.4 

Para a análise tensão-deformação é necessário a entrada dos parâmetros de tensão in situ o qual 

maciço está submetido. Comumente verifica-se em minas a céu aberto, a pouca frequência de 

ensaios para a determinação das tensões, por uma vasta gama de razões, pelas quais podemos 

citar a complexidade e custos dos métodos, ausência de superfícies de escavações pouco 

perturbadas, e não ocorrência de instabilidades causadas por altas tensões. 

Neste estudo de caso, para efeitos de simulação das tensões iniciais do maciço, considerou-se 

que o maciço está submetido a tensões gravitacionais, onde as tensões horizontais são dadas pela 

constante k multiplicada pelas tensões verticais, ou seja: 

σv = γ. Z Equação 3.5 

e 

σH = k. σv 
Equação 3.6 

Onde: 

k é uma constante 

γ é o peso específico em MN/m3  

Na retroanálise da seção de estudo, foram assumidas simulações com valores de K = 0.75, 1.0 e 

1.25, até a obtenção do comportamento que mais se adapta ao deslocamento total medido pelo 

equipamento Radar. 

 

3.1.3. MONITORAMENTO GEOTÉCNICO E DEFINIÇÃO DA SEÇÃO DE ANÁLISE 
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De forma a garantir a segurança das operações e ampliar os conhecimentos a respeito do 

comportamento do maciço, a mineradora possui um radar de monitoramento geotécnico terrestre 

SAR, o qual conforme descrito no item 2.2.6, utiliza a metodologia de interferometria. Este 

equipamento obtém informações de deslocamentos da área escaneada medidos através da 

diferença de fase entre ondas eletromagnéticas em tempo real. A Figura 3.4 representa a 

deformação medida em termos de deslocamentos totais, com detalhe para a região onde se 

observou o processo de ruptura. 

 

Figura 3.4 Imageamento Radar com detalhe para a área rompida. Fonte: mineradora 

 

A seção geomecânica de análise foi escolhida de forma a obter a máxima perpendicularidade 

com os taludes da mina em função da ruptura observada (Figura 3.5). A mesma seção de análise 

também foi retroanalisada pelos geotécnicos da mina pelo método de equilíbrio limite, a fim de 

se determinar os valores de coesão e ângulo de atrito até a ruptura. Os parâmetros da retroanálise 

por equilíbrio limite foram incorporados na análise por tensão-deformação. 
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Figura 3.5 Localização da seção de análise e delimitação da superfície de ruptura. 

 

Para efeitos de parametrização, sobre a seção de análise determinou-se pontos de medidas de 

deslocamentos, similares a prismas de monitoramento, para determinação dos deslocamentos 

pontuais superficiais e que servirão de base para as análises comparativas dos deslocamentos 

verificados através da análise tensão-deformação (Figura 3.6). 

O gráfico da Figura 3.7 representa o deslocamento total observado em cada ponto de controle 

identificado na Figura 3.6 a partir do início do deslocamento até a sua estabilidade. Os dados de 

deslocamento originais são provenientes do software de análise do radar de monitoramento. 
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Figura 3.6 Localização dos pontos de monitoramento ao longo da seção de análise. Fonte: 

mineradora 

 

 

Figura 3.7 Deslocamentos medidos através dos pontos de monitoramento sobre a seção de 

análise. Os dados de deslocamento negativos representam uma convenção adotada no 

monitoramento Radar para indicar aproximação da superfície em movimento com o equipamento 

de monitoramento. 
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3.1.4.  CONTEXTUALIZAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO 

 

De acordo com Santos (2009), os métodos de análise para os estudos de problemas de 

estabilidade de taludes procuram simular de maneira mais próxima possível das condições de 

campo, os mecanismos de ruptura, objetivando uma melhor compreensão dos processos 

causadores dos mesmos. 

Para tanto, os métodos computacionais de modelagem numérica buscam a evolução do 

conhecimento na simulação das condições reais do maciço, usando diversas metodologias 

através de métodos diferentes como de elementos finitos (MEF), diferenças finitas (MDF) e de 

blocos discretos (DEM). No mercado há uma variabilidade de programas computacionais que 

traduzem as metodologias citadas, como o RS2, FLAC e UDEC, respectivamente. 

Neste trabalho optou-se pela metodologia de elementos finitos (MEF) através da utilização do 

software RS2 versão 2019 da Rocscience, o qual estabelece uma abordagem 2D para análises 

tensão-deformação através do modelo elasto-plástico por elementos finitos.  

A seção de análise típica é dada por uma sequência de rochas do tipo itabirito com variações 

tipológicas de itabiritos aluminosos (IAL), anfibolíticos (IA), goetíticos (IGO) e manganesíferos 

(IMN), intrudidos por sill de rocha metabásica (IN) que de forma geral encontra-se em 

concordância com a direção da foliação principal do conjunto de rochas encaixantes e por vezes 

diques de rocha intrusiva. 

 A região de contato entre o itabirito friável e a rocha metabásica (IN), condiciona o surgimento 

de uma superfície de mais baixa resistência que pode estar associada à presença de água. Essa 

região é considerada como uma barreira hidráulica gerada principalmente pela diferença de 

permeabilidade entre as rochas e para efeitos de simulação da condição real da estrutura, lançou-

se de mão da construção de uma camada pouco espessa (1m) no contato entre as litologias onde 

o mecanismo de ruptura foi observado através de verificações de campo e as suas propriedades 

de resistência foram obtidas através de retro analises por equilíbrio limite (IN-R). A partir das 

propriedades de resistência, o módulo de elasticidade e o coeficiente de Poisson foram 

calculados pelas correlações utilizadas nessa dissertação.  
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3.1.5. MODELAGEM NUMÉRICA 

 

Para o desenvolvimento das análises as seguintes premissas foram assumidas: 

o Meio contínuo equivalente (maciço brando, seção geomecânica de análise, representada 

por rochas de Classe V, de acordo com a classificação de Bieniaswki, 1989); 

o Comportamento elasto-plástico perfeito; 

o Critério de ruptura de Mohr Coulomb para rochas classe V e Hoek-Brown para rochas de 

Classe III e IV (Figura 3.8); 

o Conhecimento prévio do mecanismo de ruptura. 

A Figura 3.8 é a seção tipo geomecânica com foco na distribuição das litologias e classes de 

maciço de acordo com a classificação geomecânica adotada pela mineradora (Bieniaswki, 1989). 

 

 

Figura 3.8 Modelo geológico-geomecânico da seção tipo de análise. QTT: Quartzito, XI: Sericita 

Xisto, IAL: itabirito aluminoso, IF: itabirito friável, IN: rocha básica intrusiva, IMN: itabirito 

manganesífero, IN-R: intrusiva de baixa resistência na região do contato. Os algarismos romanos 

nas litologias referem-se às classes de maciço. 

A fim de se obter as dimensões da malha para as análises de tensão-deformação, seguiu-se as 

recomendações de Sjorberg (1999), o qual sugere que a malha seja definida de 2 a 3 vezes a 

altura total e, 3 a 4 vezes a largura escavada.  
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A malha foi gerada através de tentativa e erro, onde buscou-se a que mais se enquadraria na 

geometria dos taludes optando-se pela malha gradual com seis nós triangulares. Ou seja, a malha 

gradual é aquela se caracteriza pelo adensamento nas proximidades da escavação, diminuindo 

gradualmente com o distanciamento da mesma. As condições de contorno foram definidas de 

forma a permitir apenas deslocamentos verticais, devido a ação da gravidade, conforme pode ser 

verificado na Figura 3.9. Para o campo de cargas iniciais (Initial Element Loading), definiu-se a 

opção Field Stress and Body Force como a mais apropriada para análise em questão, pois 

considera-se como atuantes o campo de tensões gravitacionais e o próprio peso dos materiais 

definido em cada elemento da malha de elementos finitos. 

 

 

Figura 3.9 Representação das definições de condições de contorno e malha. 

Na ausência de parâmetros de coesão e ângulo de atrito residuais, adotou-se o mesmo valor da 

resistência de pico. Para o ângulo de dilatância, admitiu-se o valor 0, devido a sua arbitrariedade 

e não se observou dependências nas análises em função da adoção do valor 0 para este 

parâmetro. O comportamento elasto-plastico perfeito é admissível por se tratarem de rochas 

brandas, porém considera-se conservador na aplicação em rochas mais resistentes. No caso da 

análise dessa dissertação as rochas de interesse são predominantemente brandas, o quartzito 

classe III é localizado na base da sequência e possivelmente tem pouco influência sobre a área de 

estudo. 
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Para o estado de tensões iniciais do maciço adotou-se uma estimativa de k variando de 0.75 a 

1.25, conforme apresentam as simulações numéricas da Figura 3.11a, b e c. Adotou-se como 

referência o deslocamento total do ponto 06 (P06), onde obteve-se o máximo de deslocamento 

medido pelo Radar (96.65 cm), conforme Figura 3.7. A adoção do ponto 06 como referência foi 

devido ao maior deslocamento observado em detrimento dos demais pontos. Em função das 

interferências com a dinâmica da lavra o equipamento RADAR não teve sua instalação à época 

priorizando a perpendicularidade da visada com os taludes, o que pode ocasionar uma leitura 

ligeiramente menor em termos de deslocamentos do que efetivamente movimentou, contudo, 

essa diferença pode ter pouca relevância em função da área monitorada.  

Dessa forma, o estado de tensão inicial que mais se ajusta ao deslocamento medido pelo Radar 

em conjunto com a geometria observada na área de estudo, refere-se ao valor de k=0.75. Os 

demais valores de k (1.0 e 1.25) observados na Figura 3.11 b e c não representam a situação real 

do talude em termos de deformação. 

A análise de sensibilidade realizada através da variação do estado de tensão inicial é uma 

tentativa de ajustar o parâmetro pela ausência e dificuldade de obtenção desse parâmetro em 

áreas muito perturbadas devido às escavações. Para o fator de perturbação (D) frente as 

escavações, adotou-se como premissa D=0, pois não se observa instabilidades nos taludes devido 

as detonações. 

Na tentativa de melhor representar a condição de saturação observada na face do talude no 

contato do contato da formação ferrífera com a rocha intrusiva, utilizou-se Ru = 1. O parâmetro 

Ru varia de 0 a 1, onde o valor 1 representa um talude saturado. 

A Tabela 3.1 apresenta o resumo dos parâmetros de entrada para a análise de tensão deformação, 

para rochas do tipo Classe V. Ressalta-se que os valores obtidos de RMR para cada litologia de 

estudo referem-se a valores médios, obtidos através da análise do banco de dados de descrição de 

testemunhos de sondagem fornecidos pela mineradora. Todos os parâmetros apresentados na 

Tabela 3.1 foram calculados de acordo com as discussões no item 3.1.2. O módulo de 

elasticidade (E) foi calculado pelas relações sugeridas, porém através de retroanálises foram 

obtidos os valores que mais se ajustaram as condições do maciço.  
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Tabela 3.1 Parâmetros de entrada calculados para análise tensão-deformação para litotipos de 

Classe V. 

Litologia c (MPa) φ° 
σc (MPa) 
Estimado 

RMR GSI 
E (MPa) 

Calculado 
E (MPa) 

Retroanalise 
υ 

SX  0.015 22 6.3 22 17 375.5 375 0.29 
IF 0.050 36 5.8 23 18 381.6 173 0.29 
IA 0.050 40 7.8 23 18 442.6 442 0.29 
IAL 0.037 29 3.0 21 16 244.6 117 0.30 
IMN 0.050 36 8.1 21 16 402.0 250 0.30 
IN 0.050 26 3.0 20 15 230.9 230 0.30 
IN_R 0.011 26 2.0 20 15 188.5 200 0.30 

c: Coesão 

φ°: Ângulo de atrito 

σc: Resistência a comprensão uniaxial  

RMR: Rock Mass Rating 

GSI: Geological Strenght Index  

E: Módulo de elasticidade 

ν: Coeficiente de Poisson 

SX: Sericita Xisto, IF: Itabirito Friável, IA: Itabirito anfibolítico, IAL: itabirito aluminoso, IMN: itabirito 

manganesífero, IN: intrusiva, IN-R: intrusiva de contato. 

 

Os parâmetros adotados para as rochas das Classes III e IV foram definidos através de ensaios de 

laboratório (resistência) e os demais parâmetros para o critério de ruptura de Hoek-Brown foram 

estimados através da utilização do software Rocdata da Rocscience e são apresentados na Tabela 

3.2. 

Tabela 3.2: Parâmetros de entrada para as rochas de Classe IV e III (critério de ruptura de Hoek-

Brown). 

Litologia UCS (Mpa) GSI mi E (MPa) υ 

XI IV 75 55 12 8165.6 0.30 

QTT III 130 70 20 4.39x106 0.25 

mi = constante rocha intacta 

UCS = resistência a compressão uniaxial 

 

Para a determinação de módulo de elasticidade, as análises iniciais partiram dos valores 

calculados pelas correlações sugeridas e discutidas ao longo deste estudo, porém lançou-se de 

mão de diversas análises variando os parâmetros elásticos de cada litologia de forma que o 

resultado se aproximasse das condições medidas e observadas em campo. 
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O fluxograma da Figura 3.10 apresenta o resumo do processo desde a obtenção dos dados 

geotécnicos iniciais até as análises numéricas de forma a facilitar a compreensão desta leitura. 

 

 

Figura 3.10 Fluxograma do procedimento adotado para a obtenção dos resultados através das 

análises numéricas. 
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Figura 3.11 Simulação da variação do k em função do deslocamento total medido pelo Radar. a) 

k = 0.75; b) k = 1.0 e c) k = 1.25. As figuras b e c não representam a condição real do talude. 

b) 

c) 

a) 
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A análise dos elementos plastificados representados pelos círculos e cruzes (Figura 3.12) 

evidencia a região onde observou-se a ruptura dos bancos. Nota-se que a plastificação se inicia 

no topo do talude por tração e cisalhamento e se extende ao longo de toda superfície. Ainda 

observa-se cisalhamento ao longo da superfície de ruptura, porém como observado na Figura 

3.12 ainda há uma dificuldade de análise nesta simulação considerando o tipo de material e 

obtenção de parâmetros para rochas do tipo brandas, pois nota-se cisalhamento distribuído em 

diversas áreas da seção e na porção inferior que não são representativos da condição do talude. 

Foram realizadas várias tentativas para a verificação desse resultado, mas não se obteve sucesso. 

O que mais se aproxima de uma explicação condizente é a fronteira com materiais mais 

resistentes como o XI IV e o QTTIII os quais exercem influência no comportamento dos 

materias sobrepostos de Classe V e a mudança no critério de ruptura para Hoek-Brown para 

materiais mais resistentes. 

 

Figura 3.12 Verificação dos elementos plastificados na porção superior do talude, evidenciados 

pelos círculos brancos através da análise por tensão-deformação. 

A direção dos vetores de deformação conforme apresentado na Figura 3.13 é compatível com o 

deslocamento observado indicando direção e saída da ruptura exatamente no local verificado em 

campo. 
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Figura 3.13 Direção dos vetores de deformação. 

Nota-se que apesar das análises por tensão-deformação e equilíbrio limite caracterizarem por 

mecanismos diferentes, ou seja, por tração e cisalhamento, respectivamente, observa-se 

compatibilidade entre as análises, na identificação da superfície de ruptura, como é apresentado 

na Figura 3.14, através da análise por equilíbrio limite. 

 

Figura 3.14 Superfície de ruptura observada através da retroanálise por equilíbrio limite. 

A comparação dos resultados obtidos pelo método numérico e pela análise de estabilidade por 

equilíbrio-limite, onde se observa similaridade entre as superfícies de ruptura pode indicar que as 

estimativas de parâmetros elásticos foram bem-sucedidas. 
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Capítulo 4 

Conclusões e Recomendações 

4.1. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Os taludes altos em minerações de grande escala produtiva, principalmente os taludes em rochas 

do tipo branda em minério de ferro, por suas características geológicas, químicas e estruturais 

podem apresentar mecanismos de instabilidade muito peculiares intrínsecos a sua própria 

natureza e as relações de contato com as rochas encaixantes. Como visto no estudo de caso dessa 

dissertação, a presença de uma rocha muito alterada, de granulometria argilosa aliada a uma 

condição geológico-estrutural e a presença de níveis de água localizados proporcionaram uma 

situação desfavorável a estabilidade de alguns taludes em um determinado setor da mina. 

As análises de estabilidade por equilíbrio-limite partem do pressuposto da definição de uma 

superfície de ruptura a partir da análise da condição de equilíbrio de forças e momentos. Nestas 

análises não são levadas em consideração as deformações do maciço relativas às tensões atuantes 

causadas pelo rearranjo das tensões perante as escavações. O incremento da altura e a velocidade 

da lavra podem gerar campos de tensões ainda poucos estudados. 

Os ensaios geotécnicos como cisalhamento direto e ensaios triaxiais fornecem os parâmetros de 

resistência e de deformabilidade, porém em se tratando de rochas brandas, há uma dificuldade 

intrínseca, pois, os ensaios de laboratórios podem não ser representativos devido aos efeitos de 

escala, além disto ainda há dificuldades na amostragem, moldagem do corpo de prova e no 

ensaio propriamente dito. Ainda se observa divergências nas interpretações dos resultados pois 

há um campo de discussões no que se refere a rochas brandas com comportamento de solos. 

Outro aspecto que convém mencionar é que as classificações geomecânicas via de regra, não 

fornecem bons resultados quando se tratam de rochas brandas. Na prática o que se tenta 

aprimorar neste sentido é a aplicação de pesos de forma que a classificação geomecânica adotada 

possa refletir a condição do maciço rochoso em estudo e que na incerteza de parâmetros, sempre 

é adotado o lado conservador, priorizando a segurança, mesmo que possa haver alguns impactos 

econômicos. 
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O estudo de caso dessa dissertação buscou compreender um evento de instabilidade do ponto de 

vista da deformação que ocasionou a ruptura de cinco bancos da mina, impactando áreas de 

produção. Com o intuito de se melhor compreender o comportamento quanto a deformação do 

talude em  estudo, e com o conhecimento prévio das dificuldades a respeito do comportamento 

de rochas brandas tentou-se nessa dissertação utilizar técnicas e correlações disponíveis na 

literatura para a obtenção dos parâmetros elásticos assim como a calibração das tensões iniciais a 

partir do deslocamento total medido através de um equipamento do tipo RADAR, que lança mão 

da metodologia por interferometria para a verificação do deslocamento. 

De forma geral observou-se que a estimativa dos parâmetros por correlações geomecânicas para 

rochas brandas não foi bem-sucedida, porém as retro-análises do parâmetros elásticos  e a 

calibração do k a partir das análises numéricas por elementos finitos convergiram para uma 

solução muito similar com a superfície de ruptura verificada através das análises por equilíbrio 

limite e observações de campo, o que poderia representar uma boa aderência dos parâmetros 

estimados e da estimativa das tensões iniciais. 

Os módulos de elasticidade foram calculados inicialmente pelas correlações disponíveis, o que 

serviu de ponto de partida para iniciar as simulações variando os parâmetros de forma a 

encontrar a condição que mais representaria o deslocamento medido pelo equipamento RADAR. 

Vale ressaltar que as simulações são métodos dinâmicos e se baseiam numa sequência de 

tentativas de acertos e erros. Os valores de resistência (σc) calculados pelo método de Mohr-

Coulomb, retornaram valores muito baixos (<1MPa). Por outro lado, os valores estimados 

através da estimativa com o martelo de geólogo, são valores estimados dentro de uma faixa de 

valores característicos. Ainda assim, alguns ensaios disponíveis também foram verificados de 

forma a se obter uma faixa de valores para os módulos de elasticidade e estes também retornaram 

valores baixos. Dessa forma ressalta-se a dificuldade da obtenção desses parâmetros em se 

tratando de rochas brandas e as discussões que foram apresentadas nessa dissertação. 

As análises por tensão-deformação ainda deixaram muitas questões a resolver quanto a solução 

apresentada, e a maioria delas provavelmente tangencia o campo da determinação dos 

parâmetros de entrada. Ou seja, por mais que as correlações geomecânicas possam estabelecer 

parâmetros que atendam as análises numéricas, ainda haverá muitas dúvidas no que se refere ao 

grau de confiabilidade. Idealmente na busca pelo conhecimento do comportamento geológico-
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geotécnico perante a escavações a melhor solução sempre será de testar continuamente e com 

representatividade em função da litologia. 

Ainda é crescente o aprimoramento das técnicas no campo da modelagem numérica para rochas 

do tipo brandas, que por muitas vezes a metodologia aplicada não representa de fato a natureza 

da rocha e do problema em questão. 

Há inúmeras metodologias de modelagem numérica, as quais devem ser aplicadas de acordo com 

o objetivo que se almeja encontrar. Nesta dissertação julgou-se que a metodologia por elementos 

finitos (MEF) poderia ser uma metodologia adequada, e que de certa forma poderia alcançar o 

resultado esperado. Sabe-se que a análise realizada neste estudo somente levou em consideração 

a análise em duas dimensões, sendo que para estudos complementares uma análise a partir da 

terceira dimensão levaria em consideração por exemplo, o efeito da resistência ao cisalhamento 

lateral, que para este de tipo rocha, que pode contribuir com um incremento no fator de 

segurança seja método de equilíbrio limite ou pela técnica do SRF. 

Contudo acredita-se que a maior contribuição deste estudo tenha sido a calibração das tensões 

iniciais e a retro análise para a obtenção dos parâmetros elásticos das rochas que mais exerceram 

influência no evento observado. 

Espera-se que os resultados obtidos neste estudo de caso, possam servir de ponto de partida para 

trabalhos futuros, os quais se objetivam no aprofundamento do conhecimento do comportamento 

do maciço rochoso do ponto de vista da deformação, assim como técnicas de aprimoramento no 

sentido do aproveitamento amplo de técnicas de medidas de deslocamento em tempo real. Outro 

ponto importante à medida que se evolui no conhecimento geotécnico é a consideração de 

análises 3D tanto por equilíbrio limite como por tensão-deformação. 

 

 



 

 55 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

 

ASTM D5607-16. 2016. Standard test method for performing laboratory direct shear strength 

test of rock specimens under constant normal force. doi:10.1520/D5607-16. 

Azevedo, I.C.D., and E.A.G. Marques. 2002. Introdução à Mecânica Das Rochas. 1st ed. Editora 

UFV, Viçosa, Brazil. 

Barton, N., R. Lien, and J. Lunde. 1974. Engineering classification of rock masses for the design 

of tunnel support. Rock Mech. Felsmechanik Mec. des Roches 6:189–236. 

doi:10.1007/BF01239496. 

Bieniawski, Z.T. 1984. Rock Mechanics Design in Mining and Tunneling. A. A. Balkema 

Publishers, Rotterdam, Holanda. 

Bieniawski, Z.T. 1976. Rock Mass Classification in Rock Engineering. Pages 97–106 in 

Proceedings of Exploration for Rock Engineering, Cape Town, South Africa. 

Bieniawski, Z.T. 1973. Engineering Classification of Jointed Rock Masses. Trans. South African 

Inst. Civ. Eng. 15:335–344. 

Bieniawski, Z.T. 1989. Engineering Rock Mass Classifications: A Complete Manual for 

Engineers and Geologists in Mining, Civil, and Petroleum Engineering. John Wiley & Sons, 

New York, EUA. 

Brady, B.H.G., and E.T. Brown. 1985. Rock Mechanics for Underground Mining. Third Edit. 

Springer Netherlands, New York, EUA. 

Carneiro, S.C.R. 2013. Caracterização mecânica e hidrogeológica dos maciços das cavas de 

Alegria Centro e Sul. Universidade Federal de Viçosa. 

Dobereiner, L. 1984. Engineering geology of weak sandstones. University of London. 



 

 56 

Fabrício, J.F., L.A. Abichequer, L.E. De Souza, R. Oliveira, and S. De Classificação. 2015. 

Análise e interpretação de parâmetros de qualidade de maciço para proposição de modelo 

geomecânico. Rev. Monogr. Ambient. 14:62–79. doi:105902/2236130818712. 

Franca, P., T. Costa, and Stacey P. 2018. Guidelines for Open Pit Slope Design in Weak Rocks. 

1st ed. D. Martin and P. Stacey, ed. CSIRO Publishing, Canberra, Australia. 

Goodman, R.E. 1989. Introduction to Rock Mechanics. 2nd Editio. Wiley, Ann Arbor, EUA. 

Hoek, E. 2009. Fundamentals of slope design. Pages 1–26 in Slope stability, Santiago, Chille. 

Hoek, E., C. Carranza-Torras, and B. Corkum. 2002. Hoek-Brown failure criterion. Pages 1–7 in 

Proceedings of the Fifth North American Rock Mechanics Symposium and Seventeenth 

Tunneling Association of Canada Conference. Tunnelling Association of Canada, Toronto, 

Canada. 

Hoek, E., and J.W. Bray. 1981. Rock Slope Engineering. 3rd Editio. CRC Press, London, UK. 

Hoek, E. 2007. Practical Rock Engineering. Rocscience Inc., Toronto, Canada. 

Huallanca, R.E.Z. 2004. Mecanismo de ruptura em taludes altos de mineração a céu aberto. 

Universidade de São Paulo. 

Longstaff, I.D. 2011. Comparing Real Beam and synthetic aperture techniques for slope stability 

radar. Brisbane, Australia. 

Manchao, H., and S. Xiaoming. 2020. Engineering View of Soft Rocks. 1st ed. M. Kanji, M. He, 

and L. Ribeiro e Sousa, ed. Springer International Publishing, New York, EUA. 

Nogueira, R.T. 2016. Simulação numérica e equilíbrio limite aplicado a retroanálise de taludes 

em mineração de carvão. Universidade Federal do Rio Grande do Sul. 

Parizotto, J.C.V. 2015. Degradação hidromecânica de rochas brandas silto-argilosas. 

Universidade de São Paulo, São Carlos. 

Pinho, A.B. 2003. Caracterização geotécnica de maciços rochosos de baixa resistência – O flysch 

do baixo Alentejo. Universidade de Évora. 

Read, J., and P. Stacey. 2009. Guidelines for Open Pit Slope Design. 1st ed. CSIRO Publishing, 

Canberra, Australia. 



 

 57 

Rocha, M. 1975. Alguns problemas relativos a mecânicas das rochas dos materiais da baixa 

resistência. Congresso Panamericano de Mecanica de Suelos e Ingenieria de Fundaciones. Pages 

489–514 in Congresso Panamerica de Mecánica de suelos e Ingenieria de Fundaciones. Sociedad 

Argentina de Mecánica de Suelos e Ingeniería de Fundaciones, Buenos Aires. 

Rocscience. 2018. Slide. 

Rocscience. 2019. RS2. 

Sheorey, P.R. 1994. A theory for In Situ stresses in isotropic and transverseley isotropic rock. 

Int. J. Rock Mech. Min. Sci. Geomech. Abstr. 31:23–34. doi:10.1016/0148-9062(94)92312-4. 

Sjöberg, J. 1999. Analysis of Large Scale Rock Slopes. Luleå University of Technology. 

Stapledon, D.H. 1968. Discussion of D.F. Coates’ Paper Classification of Rock Substances. Int. 

J. Rock Mech. Min. Sci. Geomech. Abstr. 5:371–373. doi:10.1016/0148-9062(68)90007-7. 

TERZAGHI, K. 1946. Rock Defects and Loads on Tunnel Supports. 5th editio. Harvard 

University, Cambridge, EUA. 

Tropia, I.R. 2013. Análise das tensões in situ em ambiente de lavra subterrânea. Universidade 

Federal de Ouro Preto. 

Williamson, D.A., and C.R. Kuhn. 1988. The Unified Rock Classification System. L. Kirkaldie, 

ed. ASTM International, West Conshohocken, PA, EUA. 

 

 

 

 

 

 


	01661456809fbe07337df7ac55705f01515e62d1247775804eee29da2197c7ff.pdf
	4b52c59b8983011cdbb871a72f03c1a70a392ccc5277fd8a5fd7c79dc4ed8f68.pdf
	663a3bd475db86fde3ab80ced5b77a8669e039c3f784e3c261dbee7d376da456.pdf
	001b6a6d3710db3b293cd410310bfead8a61eb0de178dc7c5eb4595bdbea7eb3.pdf



	87e131dbac47c5141800fa39f66722aaed7b3b1d610be33cb461afec1d5cf918.pdf
	01661456809fbe07337df7ac55705f01515e62d1247775804eee29da2197c7ff.pdf
	4b52c59b8983011cdbb871a72f03c1a70a392ccc5277fd8a5fd7c79dc4ed8f68.pdf
	663a3bd475db86fde3ab80ced5b77a8669e039c3f784e3c261dbee7d376da456.pdf
	001b6a6d3710db3b293cd410310bfead8a61eb0de178dc7c5eb4595bdbea7eb3.pdf



	d04b389d16d891e0dc5f81ae0e4f4d48b93712173e3a727a7ef032b2383a1d5a.pdf
	01661456809fbe07337df7ac55705f01515e62d1247775804eee29da2197c7ff.pdf

