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RESUMO 

 

Os maciços rochosos são constituídos de porções de rocha intacta e descontinuidades, sendo 

a segunda a principal responsável pela diminuição da resistência dos maciços rochosos. 

Ferramentas como as classificações geomecânicas são imprescindíveis para estimação de 

seus parâmetros de resistência. O trabalho propõe a análise geotécnica e classificação 

geomecânica de três maciços rochosos com propriedades de resistência diferenciadas. Foram 

selecionados um maciço de rocha competente e dois maciços de rocha branda com graus de 

alteração distintos. Para calibração dos valores de resistência obtidos foi feito uso de 

retroanálises de ruptura. Após calibração desses parâmetros, o trabalho discute os diversos 

métodos de classificação e obtenção de parâmetros e a influência do tipo de maciço, se 

competente ou brando, no levantamento, classificação, obtenção de parâmetros e análise de 

estabilidade. Notou-se que quanto mais alterado o maciço se apresentou mais difícil se 

mostrou o levantamento geotécnico. Na obtenção de resistência à compressão uniaxial, o 

teste martelo de geólogo se apresentou simples e eficiente e o teste de carga pontual forneceu 

valores razoáveis; o teste com o esclerômetro de Schmidt forneceu valores com desvio 

relativamente grande em relação à média, gerando incertezas, e os valores obtidos nem 

sempre se inseriram nas faixas sugeridas pelo teste o martelo de geólogo. O RQD é um índice 

de utilização questionável, a equação de correlação que forneceu valores mais razoáveis foi 

a equação proposta por Palmström (1989). No entanto as faixas de RQD possíveis para 

determinado maciço, obtidas pelo ábaco de Palmström (1989), se mostraram muito grandes. 

Os métodos que se mostraram mais susceptíveis a incertezas foram o RMR, GSI e o sistema 

– Q; o RMi apresentou-se mais confiável por ter mais parâmetros quantitativos do que 

qualitativos. As equações de correlação entre propriedades mecânicas e as classificações nem 

sempre retornaram bons resultados, como validado pelas retroanálises.  

 

Palavras-chave: classificação geomecânica, maciço rochoso, retroanálise. 

 

 



ABSTRACT 

 

Rock masses are made of intact rock and discontinuities. The discontinuities are the principal 

responsible for the reduction of the strength of rock masses. Geomechanical classifications 

are an essential tool for estimate mechanical properties. This paper proposes geotechnical 

analysis and geomechanical classification of three rock masses with different strength 

properties. A competent rock mass and two soft rock masses have been selected. Back 

analyses was made for calibration of the strength values obtained by geomechanical 

classifications. After calibration of these parameters, this paper discusses the geomechanical 

classification methods, strength parameters obtained and the influence of the type of the rock 

mass in the survey, geomechanical classification and strength parameters. The geotechnical 

survey was more difficult in rock masses with high degree of weathering. The geologist's 

hammer test performed simple and efficient for estimate the uniaxial compressive strength. 

Point load test provided reasonable values. Test with the Schmidt hammer provided values 

with relatively large deviation from the average. The values obtained are not always inserted 

in the ranges suggested by the test geologist's hammer. RQD is an index with questionable 

use. The correlation equation provided values that are more reasonable was the equation 

proposed by Palmström (1989). The methods that were more susceptible to uncertainty were 

the RMR, GSI and the System – Q. RMi has performed more reliable because it has more 

quantitative than qualitative parameters. The correlation equations between mechanical 

properties and classifications are not always provided good results. This was proved through 

the back analyses.  

 

Keywords: geomechanical classifications, rock mass, back analysis. 
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1. INTRODUÇÃO 

A literatura geotécnica contém muitas referências em relação à influência das 

descontinuidades na resistência e qualidade dos maciços rochosos. Além disso, é conhecido o 

fato de que as propriedades geotécnicas dos maciços rochosos são diferentes das propriedades 

geotécnicas das rochas intactas obtidas em laboratório. Classificações geomecânicas foram, 

então, propostas para estimativa de propriedades de resistência de maciços e das 

descontinuidades. Esse conhecimento é muito importante para avaliar a qualidade e prever 

possíveis movimentos de massa tanto em taludes urbanos como em taludes de mina (Ávila, 

2012). 

Além das classificações geomecânicas, as retroanálises de rupturas também constituem 

uma boa ferramenta de estimação de parâmetros de resistência dos maciços rochosos. A partir 

delas é possível ensaiar as condições de resistência no momento da ruptura, uma vez que o fator 

de segurança (FS=1) é conhecido. 

As análises de estabilidade têm sido estudadas, apresentam resultados bastante confiáveis 

e representam em geral o que realmente ocorre nos maciços rochosos. No entanto, elas 

dependem de parâmetros de resistência e deformabilidade dos maciços como dados de entrada. 

O estudo de formas de obtenção de parâmetros geomecânicos apresenta relevância por ser um 

tema atual, devido às dificuldades de obtenção e em se confiar nos resultados obtidos. Muitas 

vezes os resultados obtidos através das classificações geomecânicas se mostram incompatíveis 

com o maciço estudado. 

Para realização dessa dissertação foram selecionados três taludes rochosos na região de 

Ouro Preto e Mariana em Minas Gerais. Foi realizado levantamento geológico-geotécnico para 

sua caracterização e foi feita classificação através de diversos métodos de classificação 

geomecânica existentes na literatura. Após a classificação dos maciços rochosos estimaram-se 

os parâmetros de resistência com base nessas classificações. As retroanálises foram utilizadas 

para calibração dos parâmetros obtidos. 
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2. OBJETIVOS 

Os objetivos do trabalho são: 

 realizar levantamento geológico-geotécnico de maciços rochosos que apresentem 

condições geológicas diferenciadas; 

 classificar geomecanicamente esses maciços rochosos segundo os seguintes métodos de 

classificação: RQD, RMR, Q, GSI, RMi ; 

 obter parâmetros de resistência e deformabilidade a partir de correlação com equações 

da literatura; 

 calibrar os resultados obtidos por meio de retroanálises; 

 discutir os diversos métodos de classificação e obtenção de parâmetros; 

 discutir a influência do tipo de maciço, se competente ou brando, no levantamento, 

classificação e obtenção de parâmetros. 
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3. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

3.1.Considerações iniciais sobre maciços rochosos 

Os maciços rochosos, em sua definição mais simplificada, são o conjunto de porções de 

rocha intacta e descontinuidades. Essas porções de rocha intacta, são compostas por grãos de 

minerais com a sua formação governada por processos geológicos (Hudson e Harrison, 1997). 

As descontinuidades são qualquer quebra mecânica ou fratura presente num maciço rochoso, 

de origem natural (Priest, 1993), e são de grande importância uma vez que são as estruturas 

menos resistentes e estão relacionadas às situações de ruptura.  

Segundo ISRM (1981), as principais características das descontinuidades com 

implicações no comportamento geotécnico dos maciços rochosos são a orientação, o 

espaçamento, a persistência, a rugosidade, o preenchimento e a abertura (Figura 1). Além 

destas, devem ser considerados a influência da água que pode percolar nas descontinuidades e 

o estado de alteração do maciço rochoso. 

 

Figura 1 – Estruturas existentes nos maciços rochosos (Adaptado de ISRM, 1981).  

Os maciços rochosos podem ser classificados como competentes ou brandos. Os maciços 

competentes têm alta resistência mecânica e normalmente apresentam uma certa facilidade no 

levantamento de suas propriedades geomecânicas facilitando as classificações geomecânicas e 

estimação de parâmetros. No entanto, os maciços brandos apresentam baixa resistência, na faixa 
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de 0,5 a 25 MPa (ISRM,1981), o que gera dualidade rocha-solo, e grande dificuldade no 

levantamento de suas propriedades. As dificuldades em caracterizar esse tipo de rocha estão 

ligadas a sua heterogeneidade, anisotropia e baixa resistência, dificultando a coleta de amostras 

representativas para os ensaios geotécnicos (Chen e Hu, 2003). 

3.2.Ensaio de resistência em rocha intacta 

3.2.1. Ensaio de compressão puntiforme 

É um ensaio considerado de fácil execução e pode ser realizado tanto no campo como em 

laboratório. O ensaio consiste em provocar a ruptura de amostras de rocha através da aplicação 

de força crescente num ponto da seção transversal do corpo de prova (Figura 2). A amostra é 

comprimida entre duas ponteiras cônicas metálicas, que provocam a ruptura por 

desenvolvimento de tração e cisalhamento, sendo registrado o valor de carga que provoca a 

ruptura. O ensaio é executado segundo recomendações da ISRM (2007).  

 

Figura 2 - Equipamento de compressão pontual. 

A resistência à compressão puntiforme é dada pela equação 3.1. O diâmetro equivalente 

da amostra corresponde à distância entre as ponteiras dos cones de aplicação de tensão. 

𝐼𝑠 =
𝑃

𝐷𝑒
2 

 

(3.1) 

Em que Is é a resistência à compressão puntiforme (MPa), P é a carga aplicada no 

momento de ruptura (MN) e De (m) é o diâmetro equivalente correspondente a uma seção 

circular com área igual à da seção transversal do corpo de prova ensaiado. 
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Quando os ensaios são realizados em corpos de prova com De diferente de 50 mm deve-

se utilizar equação de correção. A resistência à compressão puntiforme corrigida consiste na 

multiplicação de fator de correção pela resistência obtida no ensaio conforme equações 3.2 e 

3.3. 

𝐼𝑠50 = 𝐹 × 𝐼𝑠 (3.2) 

𝐹 = (
𝐷𝑒

50
)

0,45

 (3.3) 

Em que Is50 é a resistência à compressão puntiforme corrigida (MPa) e F é o fator de 

correção. 

Com objetivo de se estabelecer correlação entre o índice obtido pelo ensaio de 

compressão puntiforme e a resistência à compressão uniaxial não confinada foram 

desenvolvidas equações de correlação. Estas são apresentadas na Tabela 1. 

Tabela 1-  Equações de correlação entre Is(50) e σc. 

Equação Autor 

𝜎𝑐 = 𝐾. 𝐼𝑠(50) (20 < K < 25) Bieniawski (1989) 

𝜎𝑐 = 15,3. 𝐼𝑠(50) + 16,3 D’Andrea et al. (1964) 

𝜎𝑐 = 24. 𝐼𝑠(50) Broch & Franklin (1972) 

𝜎𝑐 = 23. 𝐼𝑠(50) (Arenitos) Bieniawski (1975) 

𝜎𝑐 = 29. 𝐼𝑠(50) (Rochas sedimentares) Read et al. (1980) 

𝜎𝑐 = 16,5. 𝐼𝑠(50) + 51 Gunsallus & Kulhawy (1984) 

𝜎𝑐 = (20 𝑎 25). 𝐼𝑠(50) ISRM (1985) 

𝜎𝑐 = 14,7. 𝐼𝑠(50) (Siltito) 

𝜎𝑐 = 18. 𝐼𝑠(50) (Arenito) 

𝜎𝑐 = 12,6. 𝐼𝑠(50) (Xisto) 

Das (1985) 

𝜎𝑐 = 23. 𝐼𝑠(50) + 13 Chargill & Shakoor (1990) 

𝜎𝑐 = 9,3. 𝐼𝑠(50) + 20,04 Grasso et al. (1992) 

𝜎𝑐 = 23,4. 𝐼𝑠(50) (Quartzito) Singh & Singh (1993) 

𝜎𝑐 = 12,5. 𝐼𝑠(50) Chau & Wong (1996) 

𝜎𝑐 = 24. 𝐼𝑠(50) (arenito) 

𝜎𝑐 = 12,6. 𝐼𝑠(50) (xisto) 
Smith (1997) 

𝜎𝑐 = 9,08. 𝐼𝑠(50) + 39,32 Fener et al. (2005) 

𝜎𝑐 = 11,103. 𝐼𝑠(50) + 37,659 (Xistos) Basu and Kamran (2010) 

𝜎𝑐 = 16,5. 𝐼𝑠(50) Kohno and Maeda (2012) 
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3.2.2. Teste do martelo de geólogo 

O grau de resistência é um parâmetro quantitativo, aplicado a características visualizadas 

em campo. Portanto, é possível estimar uma faixa de valores de resistência para rochas através 

do teste do martelo de geólogo (Tabela 2). 

Tabela 2 - Graus de Resistência das rochas (Adaptado de ISRM, 1981). 

Grau Descrição Características 

Resistência à 

compressão 

uniaxial 

R0 

Solos estruturados e 

rijos à rochas muito 

brandas 

Penetrada pela ponta do dedo polegar; moldada pelas mãos; 

facilmente penetrada pelo canivete e martelo de geólogo; 

escavada por equipamento manual 

0,25 – 1,0 MPa 

R1 Rochas muito brandas 

Esmigalha-se facilmente sob o impacto de martelo de 

geólogo; riscada facilmente pela ponta fina do martelo de 

geólogo; riscada e raspada facilmente pelo canivete; 

desplacamentos ao longo da foliação sob pressão dos dedos; 

bordas dos fragmentos facilmente quebradas pela pressão dos 

dedos; pequenos fragmentos (2 X 2 X 2 cm) não quebram sob 

pressão dos dedos; escavação mecanizada 

1,0 – 5,0 MPa 

R2 Rochas brandas 

Quebra-se sob único impacto do martelo; cavidade rasa sob 

impacto firme da ponta fina do martelo de geólogo; as bordas 

dos fragmentos podem ser quebradas pela pressão dos dedos; 

a lâmina do canivete provoca sulco acentuado na superfície 

do fragmento; podem ser raspadas pelo canivete; escavação 

por equipamentos mecanizados, exigindo em alguns casos, 

fogo de afrouxamento do maciço 

5,0 – 25,0 MPa 

R3 
Rochas medianamente 

resistentes 

Espécimes de mão podem ser quebrados sob poucos golpes 

firmes do martelo de geólogo; bordas finas dos fragmentos 

podem ser quebradas pelas mãos com certa dificuldade; 

superfície pouco riscável por lâmina de aço; não pode ser 

raspada pelo canivete; escavada por desmonte a fogo 

25,0 – 50,0 MPa 

R4 Rochas resistentes 

Espécimes de mão requerem alguns golpes do martelo para 

serem quebrados; bordas dos fragmentos dificilmente 

quebradas pelas mãos; superfície dificilmente riscada pelo 

canivete; escavada por desmonte a fogo 

50,0 – 100,0 MPa 

R5 
Rochas muito 

resistentes 

Espécimes de mão requerem muitos golpes do martelo para 

serem quebrados; fragmentos possuem bordas cortantes que 

resistem ao corte por lâmina de aço; superfície praticamente 

não riscada pelo canivete; escavada por desmonte a fogo 

100,0 – 250,0 

MPa 

R6 
Rochas extremamente 

resistentes 
Espécimes somente lascados com o uso do martelo >250,0 MPa 
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3.2.3. Teste do Esclerômetro de Schmidt 

O martelo ou esclerômetro de Schmidt foi inicialmente projetado para realizar medidas 

da resistência de corpos de prova de concreto. Posteriormente seu uso foi adaptado para teste 

de resistência em rochas, podendo fornecer por meio de correlações valores aproximados de 

resistência à compressão uniaxial e módulo de elasticidade de rochas sãs (Fiori & Carmignani, 

2001) (Figura 3). 

 

Figura 3 - Esclerômetro de Schmidt do tipo N. 

O princípio operacional do equipamento consiste em aplicá-lo ortogonalmente à 

superfície. Quando aplicado, o êmbolo do esclerômetro é disparado e parte de sua energia é 

consumida pela absorção do impacto e por transformação em som. A energia remanescente 

representa a resistência à penetração da superfície em relação ao êmbolo (Aydin e Basu, 2005). 

Essa resistência é representada pelo número de rebotes de Schmidt (R). Quanto maior a 

resistência da rocha maior será o valor de R.  

Existem dois tipos de equipamento: o tipo L e o tipo N. Eles geram diferentes tipos de 

energia de impacto. A ISRM (1978a) recomenda somente o uso do esclerômetro do tipo L para 

testes de resistência em rochas. No entanto, a ASTM (2001) não especifica qual tipo deve ser 

usado nesse tipo de teste.  

Diversos autores propuseram equações que estabelecem correlação entre a resistência à 

compressão da rocha (σc), deformabilidade e densidade em relação ao número de rebotes de 

Schmidt (Tabela 3). 
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Tabela 3 - Equações de correlação do o número de rebotes de Schmidt em relação à compressão resistência 

uniaxial, módulo de deformabilidade e densidade. 

Equação Litologia Referência 

σc = 9,97𝑒(0,02𝑅𝐿𝜌) 

𝐸 = 0,19𝜌2𝑅𝐿 − 7,87 

28 litologias Deere & Miller (1966) 

σc = 0,33(𝑅𝐿ρ)1,35 

𝐸 = 4911,84(𝑅𝐿𝜌)1,06 

25 litologias Aufmuth (1973) 

σc = 2𝑅𝐿 
30 litologias de rochas sedimentares Singh et al. (1983) 

σc = 0,4𝑅𝑁 − 3,6 
20 litologias Shorey et al. (1984) 

σc = 0,994𝑅𝐿 − 0,383 
10 litologias 

Haramy & DeMarco 

(1985) 

σc = 0,88𝑅𝐿 − 12,11 
Carvão 

Ghose & Chakraborti 

(1986) 

σc = 4,85𝑅𝐿 − 76,18 
Arenito, siltito, anidrito O’Rourke (1989) 

𝜎𝑐 = 2,98. e0,06𝑅𝐿 

E = 1,77. e(0,07𝑅𝐿) 

Mica-xisto Xu et al. (1990) 

σc = 4,29𝑅𝐿 − 67,52 

E = 1,94𝑅𝐿 − 33,93 

33 litologias de carbonatos Sachpazis (1990) 

σc = 0,0001R3,2658 
Marga Gökçeoglu (1996) 

σc = 4,5x10−4(𝑅𝑁ρ)2,46 
10 litologias Kahraman (1996) 

σc = 6,97. e(0.014ρ𝑅𝑁) 
Carbonatos Kahraman (2001) 

𝜎𝑐 = 1,45𝑒0,07𝑅𝐿 

𝐸 = 1,04𝑒0,06𝑅𝐿 

Granito Aydin and Basu (2005) 

σc = 3,201𝑅𝐿 − 46,59 
Xisto Shalabi et. al. (2007) 

σc = 0,0028R2,584 

E = 0,0987R1,5545 

Calcário e xisto Yagiz (2008) 

𝜎𝑐 =
1

−0,022 +
1,41
𝑅𝐿

 Rochas sedimentares carbonáticas Bruno et al. (2012) 
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Aidin e Basu (2005) forneceram a equação 3.4 de correlação entre o número de rebotes obtidos 

através dos martelos de Schmidt do tipo N e L. Esses tipos de equações são muito utilizadas 

uma vez que esclerômetros do tipo L não são mais fabricados. 

𝑅𝑁 = 1,064𝑅𝐿 + 3,3673 (3.4) 

3.3.Critérios de resistência 

3.3.1. Critério de Hoek-Brown 

Hoek et al. (2002) propuseram um critério pelo qual é possível determinar os parâmetros 

de resistência de maciços rochosos. Este é definido pela equação 3.5. 

𝜎1 = 𝜎3 + 𝜎𝑐 (𝑚𝑏 .
𝜎3

𝜎𝑐
+ 𝑠)

𝑎

 (3.5) 

Em que σ1 é a tensão principal maior de ruptura, σ3 é a tensão principal menor aplicada, 

σc é a resistência à compressão uniaxial da rocha intacta, mb e s são constantes que representam 

as propriedades do maciço rochoso. Quando a rocha é intacta, mb = mi. As constantes m, s e a, 

que dependem da natureza do maciço, são obtidas segundo equações 3.6, 3.7 e 3.8, a partir do 

sistema de classificação GSI. 

𝑚𝑏 = 𝑚𝑖 × 𝑒
𝐺𝑆𝐼−100
28−14𝐷  (3.6) 

𝑠 = 𝑒
𝐺𝑆𝐼−100

9−3𝐷  (3.7) 

𝑎 =
1

2
+

1

6
(𝑒−

𝐺𝑆𝐼
15 − 𝑒−

20
3 ) (3.8) 

Em que o GSI é o Índice Geológico de Resistência introduzido por Hoek (1994) e D é um 

fator dependente da perturbação que o maciço foi submetido por desmonte a fogo. 
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O valor de D varia de 0 para maciço sem perturbação a 1 para maciços rochosos muito 

perturbados. A obtenção do mi ocorre através de ensaios triaxiais. Valores típicos de mi foram 

obtidos em função da litologia da rocha intacta e esses valores são utilizados quando não é 

possível a realização dos ensaios, ainda que essa não seja a melhor opção (Tabela 4). 

Tabela 4 - Valores de mi para rocha intacta (Hoek, 2000). 

Tipo de rocha Rocha e valores de mi 

Ígneas 

Intrusiva 

Granito: 

32±3 

Granodiorito: 

29±3 
 

Diorito:  

25±5 

Dolerito: 

16±5 
  

Gabro: 

27±3 

Norito: 

22±5 
  

Peridotito: 

25±5 
 

Extrusiva Riolito:  

16±5 
 

Andesito:  

25±5 
 

Basalto: 

16±5 

Diabásio: 

16±5 
 

Pórfiros: 

20±5 

Vulcânica  
Aglomerado: 

19±3 

Tufos:  

13±5 
 

Sedimentares 

Clástica 

Conglomerado: 

4±18 

Brecha: 

4±16 

Arenito: 

17±4 

Siltito: 

7±2 

Margas: 

7±2 

Argilito: 

4±2 

Folhelho: 

(6±2) 

Carbonática 

Calcário 

cristalino: 

12±3 

Calcário  

Esparítico: 

10±2 

Calcário 

Micrítico: 

9±2 

Dolomito: 

9±3 

Química 
 

Gipso: 

8±2 

Anidrito: 

12±2 

  

Orgânica 
  

Carvão: 

8±12 

Giz: 

7±2 

Metamórficas 

Foliada 

Gnaisse: 

28±5 

Xisto: 

12±3 

Filito: 

7±3 

Ardósia: 

7±4 

Levemente 

foliada 

Migmatito: 

29±3 

Anfibolito: 

26±6 
  

Sem foliação 

Quartizito: 

20±3 

Metarenito: 

19±3 

Hornfels: 

19±4 

Mármore: 

9±3 
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 A partir das constantes a, mb, s; de σ3 máximo e da resistência à compressão uniaxial da 

rocha intacta (σc) é possível estimar o ângulo de atrito e a coesão através das equações 3.9 e 

3.10. 

𝜑 = 𝑠𝑖𝑛−1 [
6. 𝑎. 𝑚𝑏(𝑠 + 𝑚𝑏 . 𝜎3𝑛)𝑎−1

2(1 + 𝑎)(2 + 𝑎) + 6. 𝑎. 𝑚𝑏(𝑠 + 𝑚𝑏 . 𝜎3𝑛)𝑎−1
] 

(3.9) 

𝑐 =
𝜎𝑐[(1 + 2𝑎)𝑠 + (1 − 𝑎)𝑚𝑏 . 𝜎3𝑛](𝑠 + 𝑚𝑏 . 𝜎3𝑛)𝑎−1

(1 + 𝑎)(2 + 𝑎)√1 + [6𝑎. 𝑚𝑏(𝑠 + 𝑚𝑏 . 𝜎3𝑛)𝑎−1]/ [(1 + 𝑎)(2 + 𝑎)]
 (3.10) 

Em que σ3n é o σ3 máximo dividido pela resistência à compressão uniaxial da rocha. O σ3 

máximo é obtido através da equação 3.11. 

𝜎3 𝑚𝑎𝑥

𝜎𝑐
= 0,47 (

𝜎𝑐

𝛾𝐻
)

−0,94

 (3.11) 

Sendo γ o peso específico do maciço e H a altura do talude. 

3.3.2. Critério de Barton-Bandis 

O critério de Barton-Bandis (1982) foi criado de forma empírica a partir de ensaios de 

cisalhamento em juntas artificiais, para determinação da resistência ao cisalhamento de 

descontinuidades que apresentam rugosidade. O critério é apresentado pela equação 3.12. 

𝜏 = 𝜎𝑛 𝑡𝑔 [𝐽𝑅𝐶 𝑙𝑜𝑔10 (
𝐽𝐶𝑆

𝜎𝑛
) + 𝜑] (3.12) 

Onde τ é a resistência ao cisalhamento, σn é a tensão normal, φ é o ângulo de atrito básico da 

rocha intacta, JRC é o coeficiente de rugosidade da junta e JCS é a resistência à compressão 

uniaxial das paredes das descontinuidades. São estabelecidos em campo os valores de 

amplitudes das rugosidades para determinação de JRC a partir do ábaco de Barton (1982) 

(Figura 4). 
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Figura 4 - Estimativa do JRC (Barton, 1982). 

3.4.Classificações de maciços rochosos 

3.4.1. Índice de qualidade da rocha (RQD) 

O RQD foi introduzido por Deere et al. (1967) com objetivo de quantificar a qualidade 

de rochas obtidas em testemunhos de furos de sondagem. Ele é calculado segundo equação 

3.13, que após definido é classificado (Anexo A). 

𝑅𝑄𝐷 =
∑ 𝑝𝑜𝑟çõ𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑟𝑜𝑐ℎ𝑎 𝑖𝑛𝑡𝑎𝑐𝑡𝑎 𝑐𝑜𝑚 𝑚𝑎𝑖𝑠 𝑑𝑒 10 𝑐𝑚

𝑐𝑜𝑚𝑝𝑟𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑜 𝑡𝑒𝑠𝑡𝑒𝑚𝑢𝑛ℎ𝑜
× 100 (3.13) 
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Sabe-se da importância do tamanho e da orientação do testemunho nos resultados obtidos. 

Em estudo realizado em escavação na Coréia por Choi & Park (2004) e na China por Zangh et 

al. (2012), a variação do RQD considerando diferentes orientações e comprimentos dos 

testemunhos de sondagem foi considerável. Portanto, deve-se ser criterioso com relação a essas 

duas variáveis. 

Na ausência de testemunhos de sondagem, outros autores desenvolveram formas de se 

estimar o índice de qualidade da rocha utilizando a frequência de descontinuidades para 

estabelecimento de equações de correlação (Tabela 5).  

Tabela 5 – Métodos indiretos de obtenção do RQD. 

Equação Autor 

𝑅𝑄𝐷 = 100𝑒−0,1𝑓𝑥(0,1𝑓 + 1) Hudson e Harrison (1997) 

RQD = 115 − 3,3Jv Palmström (1982) 

Na primeira equação, o f é o número de descontinuidades por unidade de comprimento e 

na segunda o Jv é o contador volumétrico de juntas, que possui classificação (Anexo A).  

Para o cálculo de f é definida linha no maciço rochoso de no mínimo 5 metros, ao longo 

da qual são contados o número de descontinuidades que a interceptam. A razão entre o número 

de descontinuidades e o comprimento total da linha fornece o valor de f. Essas linhas são 

denominadas scanlines e requerem um procedimento de amostragem eficaz para produzir 

estimativas consistentes. No entanto, na maioria das vezes, se é confrontado com pequenas 

áreas de afloramentos, e assim, os resultados refletem apenas propriedades pertencentes àqueles 

comprimentos mensurados (Sen & Kazi, 1984).  

O contador volumétrico de juntas é uma medida para o número de juntas dentro de uma 

unidade de volume do maciço rochoso, definido pela equação 3.14. 

𝐽𝑣 = ∑
1

𝑆𝑖
 (3.14) 
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Em que Si é o espaçamento das descontinuidades em metros para a referida família de 

descontinuidades.  

Como o RQD é um parâmetro que depende da direção, diferentes orientações do furo de 

sondagem podem produzir valores distintos. O uso do Jv apresenta uma grande vantagem por 

reduzir os problemas relacionados à dependência direcional (Hoek, 2000). A equação de 

Palmström (1982) foi obtida empiricamente e ilustrada segundo ábaco de correlação entre Jv e 

RQD (Figura 5). 

 

Figura 5 - Correlação entre RQD e Jv (Palmström, 1982). 

Bieniawiski (1989), também propôs correlação entre o espaçamento das descontinuidades 

e o valor do RQD. Para cada espaçamento é atribuído um RQD máximo, mínimo e médio 

(Figura 6).  
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Figura 6 – Correlação entre o RQD e o espaçamento das descontinuidades (Bieniawski, 1989). 

Embora o RQD seja um índice simples e barato, quando considerado sozinho, não é 

suficiente para produzir uma descrição adequada do maciço rochoso, devido à desconsideração 

da orientação da descontinuidade, alteração do material, tipo do preenchimento da 

descontinuidade e condições das tensões (Redondo, 2003). 

3.4.2. Rock Mass Rating (RMR) 

O RMR foi desenvolvido por Bieniawski (1973) e sofreu atualizações nos anos de 1979 

e 1989. Ele foi incialmente criado para determinar a relação entre o vão livre de túneis e o seu 

tempo de sustentação sem suporte, e depois foi utilizado também para estimar a coesão e o 

ângulo de atrito de maciços rochosos. Apesar de o sistema RMR ter sido modificado por várias 

vezes, é importante afirmar que o sistema tem permanecido essencialmente o mesmo em 

princípio. Assim, quaisquer modificações e extensões são fruto do mesmo método básico e não 

devem ser interpretadas como novos sistemas (Ávila, 2012).  

O RMR é o método de classificação geomecânica mais utilizado e difundido, e leva em 

consideração os seguintes parâmetros: resistência à compressão uniaxial da rocha intacta, RQD, 

espaçamentos entre as descontinuidades, condições das descontinuidades, condições de 

percolação da água subterrânea e orientação das descontinuidades. O valor final é adimensional 

e representa a soma dos cinco valores associados aos cinco parâmetros primeiramente citados 
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(Anexo B), tendo como resultado o RMR básico.  Para classificação geomecânica com objetivo 

de determinação de parâmetros de resistência da rocha é utilizado o RMR básico na condição 

seca. O sexto parâmetro é um parâmetro de ajuste que considera a orientação das 

descontinuidades em relação à orientação da encosta ou obra civil como túneis, fundações ou 

taludes. 

Esses parâmetros são obtidos através de levantamentos geotécnicos em campo que são 

inseridos em planilha de dados. Quando o maciço rochoso apresenta mudança no padrão de 

espaçamento, resistência, condição das descontinuidades, presença de diques, zonas de 

cisalhamento e falhas deve ser estudada a necessidade de setorização do maciço. 

É importante observar que os parâmetros analisados no maciço rochoso não apresentam 

a mesma importância e peso no resultado final. Para uma determinação mais precisa dos pesos, 

Bieniawski (1989) apresentou gráficos para determinação dos valores associados (Figuras 7, 8, 

9). Esses gráficos são indicados principalmente para situações limítrofes. 

 

Figura 7 – Gráfico que relaciona os valores associados à compressão uniaxial (Bieniawski, 1989). 
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Figura 8 - Gráfico que relaciona os valores associados ao RQD (Bieniawski, 1989). 

 

Figura 9 - Gráfico que relaciona os valores associados ao espaçamento das descontinuidades (Bieniawski, 1989). 

 



29 

 

3.4.3. Rock Tunnel Quality (Sistema – Q) 

O Sistema – Q, foi desenvolvido por Barton et al. em 1974 e leva em consideração o 

índice de qualidade da rocha, o número de famílias de descontinuidades (Jn), a rugosidade das 

descontinuidades (Jr), o grau de alteração das descontinuidades (Ja), o fator de redução de água 

(Jw) e o estado de tensão no maciço (SRF). Os valores de Jn, Jr, Ja, Jw e SFR são obtidos em 

levantamentos de campo e determinados conforme tabelas do Anexo C. Após determinação dos 

parâmetros em campo é possível calcular o valor do Rock Tunnel Quality através da equação 

3.15 e, efetuar, a classificação geomecânica (Anexo C).  

Q =
RQD

𝐽𝑛
x

𝐽𝑟

𝐽𝑎
x

J𝑤

SRF
 (3.15) 

Onde:  

 
𝑅𝑄𝐷

𝐽𝑛
 : está relacionado com a geometria do maciço rochoso.  

𝐽𝑟

𝐽𝑎
 : está relacionado com a resistência ao cisalhamento das descontinuidades.  

𝐽𝑤

𝑆𝑅𝐹
: é um fator relativo ao meio que incorpora poropressões e fluxo, presença de zonas 

de cisalhamento, zonas expansivas e de esmagamento e o estado de tensão in situ. No cálculo 

de Q para obtenção de parâmetros de resistência e deformabilidade esse fator não é utilizado. 

3.4.4. Geological Strength Index (GSI) 

O GSI foi criado por Hoek et al. em 1994 com objetivo de se estimar parâmetros 

importantes do critério de Hoek & Brown. Isso se fez necessário devido às dificuldades técnicas 

e econômicas para determinação desses parâmetros por meio de ensaios in situ. Inicialmente, 

ele não foi criado com o objetivo de classificar maciços rochosos, mas devido a algumas 

semelhanças com os sistemas RMR e Sistema – Q observou-se que ele poderia ser utilizado 

para tal finalidade. A determinação do valor de GSI leva em consideração basicamente a 

estrutura e a qualidade da superfície da rocha. (Anexo D). 
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Segundo Marinos et al. (2007), o GSI é um sistema de caracterização de maciços rochosos 

que foi desenvolvido na mecânica das rochas para atender a necessidade da confiabilidade dos 

dados de entrada, particularmente aqueles relacionados às propriedades dos maciços, para 

análise numérica ou soluções para projetar túneis, taludes ou fundações em maciços rochosos. 

A qualidade da superfície da rocha, em conjunto com a avaliação visual do maciço são usados 

como entrada direta para a seleção de parâmetros relevantes para a previsão da resistência e 

deformabilidade dos maciços rochosos. 

3.4.5. Rock Mass Index (RMi) 

O RMi, foi desenvolvido por Palmström (1995). Ele é utilizado para caracterizar a 

resistência do maciço rochoso e indicado para aplicação em engenharia de rochas e outros tipos 

de cálculos associados com a construção em rocha (Ávila, 2012). O Rock Mass Index é dado 

pela equação 3.16, e classificado de acordo com tabela (Anexo E). 

RMi = σ𝑐  × J𝑝 (3.16) 

Em que σc é a resistência à compressão uniaxial da rocha intacta e Jp é o fator de redução 

da resistência que leva em consideração os efeitos que as descontinuidades causam nos maciços 

rochosos.  

Esse método de classificação apresenta uma grande vantagem em relação aos outros 

citados. Ele se apresenta mais quantitativo que os demais, levando a uma menor propagação de 

erros. Além disso, o seu resultado não é adimensional e já configura a resistência à compressão 

uniaxial do maciço rochoso. 

Para obtenção do fator Jp é necessário analisar o conjunto dos seguintes parâmetros: 

densidade, rugosidade, alteração e tamanho das descontinuidades. O fator Jp terá valor igual a 

1 para rocha intacta e valor igual a 0 para maciço muito fragmentado. Ele é uma combinação 

do tamanho do bloco, medido em termos de volume (Vb), e o fator de condição da junta (Jc). 

A seleção do método de determinação do volume do bloco irá depender da 

disponibilidade de exposição da rocha e de suas juntas. A densidade de juntas, primordial para 
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a determinação do volume de bloco, e é determinada através de observações realizadas em 

campo ou em amostras de furo de sondagem.  

O Vb pode ser determinado através do espaçamento de juntas. Quanto maior o tamanho 

do bloco menor é o número de fraturas no maciço. Para maciços com menos de três famílias de 

descontinuidades, o volume é determinado a partir dessas famílias e algumas famílias aleatórias 

existentes. O volume de um bloco determinado por três famílias de juntas é dado pela equação 

3.17 (Palmström, 1995). 

 

𝑉𝑏 =
𝑆1 × 𝑆2 × 𝑆3

𝑠𝑖𝑛𝛾1 × 𝑠𝑖𝑛𝛾2 × 𝑠𝑖𝑛𝛾3
 (3.17) 

 

Onde γ1, γ2, γ3 são os ângulos entre as famílias das descontinuidades; S1, S2 e S3 são os 

espaçamentos entre as juntas de cada família.  

Nos casos em que os blocos individuais podem ser observados em superfície, o seu 

volume poderá ser diretamente calculado a partir da medição das dimensões médias de blocos 

representativos previamente selecionados (ISRM, 1978). 

O volume de bloco também pode ser determinado através de testemunhos de sondagem 

quando a presença de muitas juntas delineiam pequenos fragmentos. Nesses casos em que as 

medições são trabalhosas e demoradas é preferível aplicar um método mais simples como o 

RQD (Ávila, 2012).  É possível também correlacionar o volume do bloco com a contagem 

volumétrica de juntas (Figura 10). 
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Figura 10 - Correlação entre o volume de blocos e a contagem volumétrica de juntas (Palmström, 1995). 

O fator condição das descontinuidades (Jc) leva em consideração os seguintes parâmetros: 

a rugosidade (Jr), determinado através da tabela proposta no Sistema – Q; o fator de alteração 

da descontinuidade (Ja) e o fator persistência das descontinuidades (Jl), obtidos através de 

tabelas (Anexo E). O Jc é dado pela equação 3.18. 

J𝑐 = J𝑙 × (J𝑟 ÷ J𝑎) (3.18) 

Através de testes e retroanálises, Palmström (1995) determinou como o Vb e o parâmetro 

Jc se relacionam de forma que seja obtido Jp que é dado pela equação 3.19. 

𝐽𝑝 = 0,2√𝐽𝑐 × 𝑉𝑏
𝐷 (3.19) 
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Em que Vb é o volume do bloco, Jc é o parâmetro de condição da junta e D = 0,37J𝑐
−0,2. 

3.5.Correlação entre os sistemas de classificação geomecânica 

Para estabelecer correlação entre o Sistema – Q e o RMR diversos autores propuseram 

equações. Bieniawski (1984), através de casos reais da Escandinávia, África do Sul e Estados 

Unidos propôs a equação 3.20.  

𝑅𝑀𝑅 = 9. ln 𝑄 + 44 (3.20) 

Rutledge e Preston (1978), baseados em casos reais da Nova Zelândia propuseram a 

equação 3.21. 

𝑅𝑀𝑅 = 5,9. ln 𝑄 + 43 (3.21) 

Moreno (1980), Cameron-Clarke e Budavari (1981) e Abad et al. (1984) propuseram as 

equações 3.22, 3.23 e 3.24, respectivamente. 

𝑅𝑀𝑅 = 5,4. ln 𝑄 + 55,2 (3.22) 

𝑅𝑀𝑅 = 5. ln 𝑄 + 60,8 (3.23) 

𝑅𝑀𝑅 = 10,5. ln 𝑄 + 41,8 (3.24) 

Fresno et al. (2010) propuseram a equação 3.25 que correlaciona os dois índices aplicado 

a rochas brandas. 

𝑅𝑀𝑅 = 6,6535. ln 𝑄 + 35,533 (3.25) 

Em estudo realizado por Palmström (1996), é discutida a necessidade da utilização de 

pelo menos dois sistemas de classificação para caracterizar um maciço rochoso, o que é também 



34 

 

recomendado por Bieniawski (1989). No entanto, muitos usuários não estão praticando esta 

recomendação, encontrando o valor em um sistema de classificação a partir de um valor em 

outro utilizando equações de correlação como as apresentadas acima. A mais conhecida destas 

transições situa-se entre Q e RMR é mostrada na figura 11, apresentando a dispersão encontrada 

para esses casos estudados. Contudo essa correlação é uma aproximação muito grosseira, 

envolvendo uma imprecisão de ± 50% ou mais, como apresentado em estudo de Bieniawski 

(1984). 

 

Figura 11 - Correlação comumente utilizada entre o RMR e o Sistema - Q em que desvios em relação à 

correlação apresentada são indicados (Adaptado de Bieniawski, 1984). 

O GSI se correlaciona com o RMR, segundo Bieniawski (1989), a partir da equação 3.26. 

𝐺𝑆𝐼 = 𝑅𝑀𝑅 − 5 (3.26) 
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3.6. Estimação de parâmetros de resistência 

3.6.1. Parâmetros de resistência de maciços rochosos 

Bieniawski (1989), propôs tabela de correlação entre as classes do Rock Mass Rating e 

as faixas de valores de coesão e ângulo de atrito de maciços rochosos (Tabela 6). 

Tabela 6 - Correlação entre as classes definidas pelo RMR e parâmetros de resistência do maciço rochoso 

(Bieniawski, 1989). 

Classe nº I II III IV V 

Coesão do maciço rochoso 

(KPa) 
>400 300-400 200-300 100-200 <100 

Ângulo de atrito do maciço 

rochoso (°) 
>45 35-45 25-35 15-25 <15 

O critério de Hoek e Brown é o mais utilizado pelos geotécnicos para obtenção dos 

parâmetros de resistência dos maciços rochosos. Por isso, existem na literatura diversas 

equações de correlação entre os sistemas de classificação e os parâmetros a, s e mb. 

Hoek et al. (2002) criaram o GSI para obtenção desses parâmetros indispensáveis ao 

critério. As equações de correlação 3.6, 3.7 e 3.8 foram previamente apresentadas. O RMR pode 

ser utilizado no critério de Hoek e Brown através de equação de correlação existente entre os 

dois sistemas de classificação: RMR e GSI.  

Palmström (1996), estabeleceu correlação entre os parâmetros do critério e o RMi 

conforme equações 3.27, 3.28 e 3.29. O parâmetro a assume valor igual a 0,5. 

𝑚𝑏 = 𝑚𝑖  . 𝐽𝑝
0,64 , 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑚𝑎𝑐𝑖ç𝑜 𝑛ã𝑜 𝑝𝑒𝑟𝑡𝑢𝑟𝑏𝑎𝑑𝑜 (3.27) 

𝑚𝑏 = 𝑚𝑖 . 𝐽𝑝
0,857, 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑚𝑎𝑐𝑖ç𝑜 𝑝𝑒𝑟𝑡𝑢𝑟𝑏𝑎𝑑𝑜 (3.28) 

𝑠 = 𝐽𝑝
2 (3.29) 
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A coesão do maciço rochoso pode ser estimada a partir do sistema – Q e consiste na 

utilização de três parâmetros: RQD, Jn e SRF. A equação 3.30 fornece a estimativa para a coesão 

do maciço (Barton, 2002).  

𝑐 =
𝑅𝑄𝐷

𝐽𝑛
×

1

𝑆𝑅𝐹
×

𝜎𝑐

100
 (3.30) 

3.6.2. Parâmetros de resistência da descontinuidade 

Barton (2002) propôs a equação 3.31 de estimação do ângulo de atrito da descontinuidade.  

𝜑𝑟 = 𝑡𝑎𝑛−1 ( 
𝐽𝑟

𝐽𝑎
) (3.31) 

3.6.3. Estimação de parâmetros de deformabilidade 

Uma estimativa do módulo de deformabilidade foi proposta por Bieniawski (1989) e é 

dada pela equação 3.32. 

E𝑚 = 2 RMR − 100 (3.32) 

Em que Em é o módulo de deformabilidade em GPa para RMR superior a 50.  

Serafim e Pereira (1983) propuseram a equação 3.33 para estimação do módulo de 

deformabilidade para maciços que apresentassem RMR inferior a 50. 

E𝑚 = 10
RMR−10

40  
(3.33) 

A figura 12 consiste em um gráfico que apresenta os casos históricos utilizados pelos dois 

autores que estabeleceram correlação entre o RMR e o módulo de deformabilidade. É possível 

observar que maciços com RMR superior a 50 apresentam correlação linear e maciços que 
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apresentam RMR inferior a 50 apresem correlação exponencial com o módulo de 

deformabilidade.  

 

Figura 12 - Correlação entre o módulo de deformabilidade e o RMR (Bieniawski, 1989). 

Grimstad e Barton (1993), Palmström e Singh (2001) e Barton (2002) propuseram, 

respectivamente, as equações 3.34, 3.35 e 3.36 para estimação do módulo de deformabilidade 

a partir do sistema-Q. 

E𝑚 = 25. log 𝑄  , 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑄 > 1 (3.34) 

E𝑚 = 8. 𝑄0,4 (3.35) 

E𝑚 = 10 [𝑄. (
𝜎𝑐

100
)]

1
3
 (3.36) 

Hoek e Brown (1997), propuseram a equação 3.37, que estabelece correlação entre o GSI 

e o módulo de deformabilidade com limitação para maciços com resistência à compressão 

uniaxial de sua rocha intacta inferior a 100 MPa. 
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E𝑚 = (
𝜎𝑐

100
)

0,5

 . 10
𝐺𝑆𝐼−10

40  (3.37) 

Palmström e Singh (2001) propuseram as equações 3.38 e 3.39 para estimação do módulo 

de deformabilidade indicadas, respectivamente, para RMi > 0,1 e RMi entre 1 e 30. 

E𝑚 = 5,6. 𝑅𝑀𝑖0,375 (3.38) 

E𝑚 = 7. 𝑅𝑀𝑖0,4 (3.39) 
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4. METODOLOGIA 

4.1. Seleção dos taludes estudados 

Foram selecionados três taludes para o estudo. Todos estão localizados no Quadrilátero 

Ferrífero e foram denominados TLD-01, TLD-02 e TLD-03. 

O talude denominado TLD-01 se encontra no bairro Cabanas da cidade de Mariana – MG 

(Figura 13). A região é considerada de ocupação irregular e é evidente a possibilidade de 

ocorrência de queda de blocos sobre as residências (Figura 14). 

 

Figura 13- Localização do TLD-01. 

 

Figura 14 – Talude localizado no bairro Cabanas em Mariana. 

O segundo talude estudado, TLD-02, está localizado na linha ferroviária que ligas as 

cidades Ouro Preto e Mariana e o seu acesso dá-se pela Rua Pangiá Calógeras no bairro Barra 

(Figura 15). 
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Figura 15 - Localização do TLD-02. 

Ele apresenta cerca de 9 metros de altura e se encontra praticamente vertical, com inclinação 

média de 89⁰. O maciço apresenta resistência média, alto grau de fraturamento e formação 

aparente de blocos, em escadaria (Figura 16).  

 

Figura 16 - Talude localizado na linha férrea que ligas as cidades de Ouro Preto e Mariana. 

O terceiro talude estudado, denominado TLD-03, localiza-se na rodovia dos 

Inconfidentes próximo ao Km 88 onde se encontra o Hotel Estalagem das Minas Gerais (SESC) 

(Figura 17). Houve a necessidade da setorização do talude uma vez que ele apresenta dois 

setores com características visivelmente diferentes (Figura 18). O setor 1 apresenta grande 

faturamento, alto grau de alteração e sofreu retaludamento recente. Esse setor possui cerca de 

100 metros de comprimento, dois bancos de aproximadamente 15 e 20 metros de extensão e 

berma de 2 metros de largura. O setor 2 apresenta grau de alteração inferior e menor grau de 
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faturamento que o setor 1. A face tem inclinação de aproximadamente 40° no primeiro setor e 

55⁰ no segundo setor. 

 

Figura 17 - Localização do TLD-03. 

 

Figura 18 - Talude localizado na rodovia dos Inconfidentes próximo à Estalagem das Minas Gerais 

(SESC) dividido em dois setores. 

4.2. Levantamento geológico-geotécnico 

O levantamento geológico-geotécnico consistiu basicamente em duas etapas:  

a) Estudo do contexto geológico, mineralogia e petrografia do local de estudo. 

b) Levantamento das descontinuidades e suas características, e rupturas presentes no 

maciço rochoso. 

Para execução da primeira etapa foram determinadas as coordenadas geográficas dos 

locais de estudo com auxílio de GPS, consultados mapas geológicos e analisadas amostras de 

mão retiradas dos locais de estudo. 
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Para a execução da segunda etapa foram medidas as atitudes das descontinuidades 

utilizando bússola Clar, estimados os espaçamentos e as persistências e determinadas as 

condições das descontinuidades (abertura, existência de preenchimento, tipo de preenchimento, 

alteração). Todos os dados foram coletados e escritos em planilhas de campo.  

4.3. Ensaios de resistência da rocha intacta 

4.3.1. Ensaio de carga pontual 

O ensaio foi executado conforme ISRM (2007). Foram confeccionados 50 corpos de 

prova, com estrutura (foliação e xistosidade) paralela e perpendicular, (Figura 19), sendo 

metade do TLD-01 e a outra metade do TLD-02. Não foi executado ensaio de resistência à 

compressão puntiforme no TLD-03 devido à sua baixa resistência. 

 

 

Figura 19 - Corpos de prova utilizados no ensaio. 

As amostras foram colocadas entre as ponteiras metálicas (Figura 20), o ensaio foi 

realizado e foi anotada a carga de ruptura e o diâmetro equivalente do corpo de prova. 

 

Figura 20 - Realização do teste de compressão puntiforme. 
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A forma como a ruptura do corpo de prova ocorreu foi decisiva para a validação do 

teste. Quando a ruptura ocorreu, conforme figura 21, o ensaio foi invalidado. No entanto, 

quando a ruptura ocorreu, conforme figura 22, no teste foi considerado válido. Rupturas não 

válidas ocorreram com maior frequência nos corpos de prova confeccionados a partir da rocha 

do TLD-02 em relação ao TLD-01.  

 

Figura 21 - Tipo de ruptura que invalida o teste de compressão puntiforme. 

 

Figura 22 - Ruptura que torna válido o teste de compressão puntiforme. 

Foi realizado o cálculo de Is e Is(50), a partir das equações 3.1, 3.2 e 3.3. 

4.3.2. Teste do martelo de geólogo 

Para esse teste foram utilizados martelo de geólogo, canivete e tato. Foram observadas 

características no maciço rochoso conforme tabela da ISRM (1981), e assim, os maciços foram 

classificados de R0 a R6. Após a classificação foi possível associar uma faixa de valores de 

resistência à compressão uniaxial, conforme tabela a 2. 

4.3.3. Teste do esclerômetro de Schmidt 

O ensaio foi executado conforme norma americana ASTM (2001).  Foi utilizado um 

esclerômetro de Schmidt do tipo N. Para um bom resultado é necessário localizar um 
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afloramento de rocha sã e lixá-la para que a superfície fique lisa. O esclerômetro deve ser 

aplicado perpendicularmente à superfície lixada (Figura 23). A tomada de rebotes ocorreu em 

intervalos regulares considerando-se uma linha segundo uma direção. Após a coleta dos 

resultados dos rebotes foi selecionada a equação de correlação que melhor atendeu à litologia 

do maciço. 

 

Figura 23 - Teste com o Esclerômetro de Schmidt (tipo N). 

4.4. Classificações geomecânicas 

Após levantamento dos dados geotécnicos foi associado o valor de cada parâmetro 

relacionado a seu respectivo sistema de classificação geomecânica, e procedido o seu cálculo. 

A partir dos resultados foram utilizadas as equações de estimação de resistência dos 

maciços rochosos existentes na literatura e expostas na revisão bibliográfica. 

4.5. Levantamento dos parâmetros do critério de Barton – Bandis 

Para obtenção do parâmetro JRC é necessário determinar as amplitudes das rugosidades 

das paredes das descontinuidades (Figura 24). A medida das amplitudes é realizada utilizando 

réguas e escalímetros. Foram levantadas no total cerca de 40 medidas de amplitudes, utilizando 

uma régua de 20 cm.  

A estimativa do ângulo de dilatância da rugosidade foi feita a partir de medidas em campo 

da distância da amplitude da rugosidade em relação ao início da ondulação. Essa medida foi 

designada como distância x, sendo que estas medidas foram tomadas em campo junto às 

amplitudes. O modelo da Figura 24 exemplifica o esquema da distância x, amplitude A e o 

ângulo de dilatância i. 
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Figura 24 - Obtenção das amplitudes das rugosidades e modelo para estimativa do ângulo i. 

A partir dos resultados obtidos de x e de A foi obtido por simples cálculos 

trigonométricos, o valor para o ângulo de dilatância i. 

O JCS é a resistência à compressão simples do maciço e foi estimada por meio do sistema 

de classificação RMi. 

4.6. Retroanálises 

Para validar os parâmetros de resistência determinados por meio das classificações 

geomecânicas foram realizadas retroanálises das rupturas utilizando softwares da Rocsience. 

Foi realizada análise de estabilidade determinística, citados abaixo. 

Dips 6.0: análise cinemática de rupturas 

Slide 6.0: análise de ruptura circular 

Swedge 6.0: análise de ruptura em cunha e blocos individuais 

RocTopple 1.0: análise de tombamento de blocos 
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5. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

5.1.Caracterização geológico-geotécnica 

5.1.1. Quartzito (TLD-01) 

O TLD-01 apresenta 275 metros de comprimento, altura variável a depender do ponto e 

suas coordenadas geográficas são 20°24'2.15"S e 43°25'6.68"O. Foi selecionado um trecho com 

comprimento de aproximadamente 30 metros onde o talude apresenta altura média de 47 

metros. A seleção se deu em função do afloramento que apresenta características mais 

representativas do todo e mais fáceis de serem coletadas. 

O talude faz parte do Quadrilátero Ferrífero e pertence ao Grupo Itacolomi, onde são 

encontrados: quartzito com microconglomerado associado e lentes de conglomerado polimítico 

e filito. A descrição petrográfica da rocha foi feita a partir de amostras retiradas do talude e 

observações a olho nu. As observações basearam-se em sua composição mineralógica, 

estrutura, textura, coloração e tamanho de grãos. Foram observados minerais de quartzo de 

escala centimétrica (Figura 25), minerais de biotita e muscovita e forte estrutura de foliação 

(Figura 26). A rocha possui coloração predominantemente vermelha e marrom, é 

metassedimentar e apresenta textura granolepdoblástica. Ela foi nomeada como Quartzito. 

 

Figura 25 - Minerais de quartzo de escala centimétrica. 

 

Figura 26 - Foliação presente na rocha. 

http://www.cprm.gov.br/estrada_real/glossario.html#q
http://www.cprm.gov.br/estrada_real/glossario.html#c
http://www.cprm.gov.br/estrada_real/glossario.html#c
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O talude apresenta variabilidade em suas características e, portanto, a setorização foi 

necessária. O afloramento foi dividido em 5 setores baseando-se na variabilidade de resistência 

obtida pelo Esclerômetro de Schmidt e espaçamento. 

O maciço apresenta três famílias de descontinuidades, sendo duas famílias fraturas e uma 

família a foliação. A orientação média do afloramento é 82/137. As famílias foram definidas 

estatisticamente utilizando o software Dips (Figura 27) e apresentam orientação média 

apresentada na tabela 7. 

Figura 27 - Diagrama de frequência para as descontinuidades do TLD-01. 

 

Tabela 7 - Orientações médias das famílias de descontinuidades – TLD-01. 

Nome da família de 

descontinuidades 

Atitude média 

Família 1 (foliação) 22/324 

Família 2 62/221 

Família 3 59/159 
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 Os resultados médios dos espaçamentos das famílias 1, 2 e 3 medidos em cada setor são 

apresentados na Tabela 8. 

Devido à altura do talude em estudo houve certa dificuldade na medida da persistência. 

Observou-se que a família 1 apresenta persistência superior a 20 m e as famílias 2 e 3 com 

comportamento semelhante, apresentam persistência de aproximadamente 5 metros, 

independente do setor observado.  

Tabela 8 - Espaçamento médio das famílias de descontinuidades por setor do TLD-01. 

Setor Família 
Espaçamento médio 

(cm) 

1 

1 26 

2 104 

3 70 

2 

1 40 

2 150 

3 60 

3 

1 29 

2 130 

3 56 

4 

1 74 

2 201 

3 122 

5 

1 42 

2 134 

3 71 

 

Foram observadas as condições de cada família de descontinuidades do talude (Tabela 9). 

De maneira geral, a alteração foi a única variável que mudou entre os setores. 
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Tabela 9 - Condição das descontinuidades do TLD-01. 

 Família 1 (foliação) Família 2 Família 3 

Abertura  

(Todos os setores) 
1 mm a 5 mm 20 a 100 mmm 10 a 50 mm 

Rugosidade  

(Todos os setores) 
Rugosa (plana) Rugosa (ondulada) Rugosa (ondulada) 

Preenchimento  

Todos os setores) 

Preenchimento macio 

< 5mm 
Sem preenchimento 

Preenchimento macio 

> 5 mm 

Alteração – Setor 1 Pouco alterada Sem alteração Sem alteração 

Alteração – Setor 2 Pouco alterada Sem alteração Pouco alterada 

Alteração – Setor 3 Pouco alterada Sem alteração Pouco alterada 

Alteração – Setor 4 Sem alteração Sem alteração Sem alteração 

Alteração – Setor 5 Pouco alterada Sem alteração Pouco alterada 

Nos dias em que foram realizados os trabalhos de campo foi verificado gotejamento de 

água. No entanto, o talude foi considerado seco para obtenção dos parâmetros de resistência e 

a água foi posteriormente incluída nas retroanálises. 

Visualmente pode-se observar dois tipos de ruptura no maciço rochoso, ambas 

condicionadas por descontinuidades. Observa-se a formação de muitos blocos (Figura 28 - a) e 

de várias cunhas (Figura 28 – b). 
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                                                 (a)                                     (b) 

Figura 28 - Blocos e cunha formados no TLD-01. 

5.1.2. Xisto (TLD-02) 

O talude, de coordenadas 20°23'34.8"S 43°29'58.3"W, também pertence ao Quadrilátero 

Ferrífero. Ele pertence ao Grupo Sabará do Supergrupo Minas e essa região caracteriza-se por 

apresentar rochas metavulcânicas, xisto verde, clorita xisto, filito e quartzito com lentes de 

conglomerado. Nas amostras de mão, foram observados minerais de quartzo, muscovita, clorita 

e um veio de quartzo, de escala centimétrica (Figura 29). A estrutura presente ao longo de toda 

a amostra é a xistosidade (Figura 30).  

 

Figura 29 - Veio de escala centimétrica de quartzo. 

 

Figura 30 - Xistosidade presente na amostra. 
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A rocha possui coloração predominantemente roxa, laranja e vermelha. Ela é 

metassedimentar com protólito pelítico, textura lepidoblástica e foi nomeada como Quartzo-

clorita-muscovita-xisto. 

O maciço apresenta três famílias de descontinuidades, sendo duas famílias fraturas e uma 

família xistosidade. A orientação média do talude é 88/259 e as orientações médias das famílias 

foram obtidas (Figura 31) e apresentadas na tabela 10. 

 

Figura 31 - Diagrama de frequência para as descontinuidades do TLD-02. 

Tabela 10 - Orientações médias das famílias de descontinuidades do TLD-02. 

Nome da família de 

descontinuidades 
Atitude média 

Família 1 (xistosidade) 37/195 

Família 2 46/139 

Família 3 49/042 

A tomada de dados de espaçamento e persistência da família 2 foi um pouco complicada 

devido à dificuldade do posicionamento para medida em relação ao talude, pois o talude é muito 
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íngreme. Porém, é possível visualizar em campo que as famílias 2 e 3 possuem um 

comportamento similar em relação a espaçamento e persistência, sendo ambas diferentes 

quando comparadas à xistosidade (família 1). Os resultados médios obtidos em campo foram 

de 25 cm, 42 cm, 38 cm para os espaçamentos das famílias 1, 2 e 3. 

A persistência das famílias 2 e 3, foi estimada em cerca de 10 metros e a xistosidade em 

cerca de 15 metros. A tabela 11 apresenta as condições observadas em campo de cada família 

de descontinuidade do maciço. 

Tabela 11 - Condição das descontinuidades do TLD-02. 

 Família 1 (xistosidade) Família 2 Família 3 

Abertura < 0,1mm 0,1 a 1 mm 0,1 a 1 mm 

Rugosidade 
Lisa (ondulada) 

(ondulada) 

Ligeiramente rugosa 

(ondulada) 

Ligeiramente rugosa 

(ondulada) 

Preenchimento 
Preenchimento macio < 

5 mm 

Preenchimento macio < 

5 mm 
Sem preenchimento; 

Alteração Ligeiramente alterada Ligeiramente alterada Ligeiramente alterada 

Não são visualizadas rupturas por se tratar de um talude estável. No entanto, é possível 

observar o mecanismo de tombamento de blocos (Figura 32) e algumas cunhas isoladas por se 

tratar de um talude artificial. Essas cicatrizes provavelmente foram geradas no desmonte 

realizado para abrir a estrada de ferro. 

 

Figura 32 -  Cicatriz de bloco formado no TLD-02. 
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5.1.3. Xisto (TLD-03) 

O talude possui coordenadas 20°22'12.0"S 43°33'32.0"W. Assim como o TLD-02, 

também pertence ao Supergrupo Minas, Grupo Sabará. Foi possível observar a existência de 

veios de quartzo no setor 2 do maciço rochoso (Figura 33). Além disso, foram identificados 

alguns minerais de muscovita e clorita nas amostras de mão e a estrutura observada foi a 

xistosidade (Figura 34). A rocha apresentou mesma coloração e textura que o TLD-02 e foi 

nomeada da mesma forma, Quartzo-clorita-muscovita-xisto. 

 

                                                    Figura 33 - Lente de quartzo no setor 2 do maciço rochoso. 

 

Figura 34 - Xistosidade em amostra de mão dos setores 1 e 2, respectivamente. 

O maciço apresenta três famílias de descontinuidades. O levantamento das atitudes das 

descontinuidades não foi realizado por já existir na literatura e devido às dificuldades técnicas, 

como o fato do talude se apresentar muito íngreme, com vegetação e com depósito de tálus. 

Segundo Pinheiro (2008), a orientação média do talude é 55/215. As famílias apresentam 

orientação média (Figura 35 e 36) apresentada na tabela 12. 
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Figura 35 - Diagrama de frequência para as fraturas. (Pinheiro, 2008). 

 

Figura 36 - Diagrama de frequência para a xistosidade (Pinheiro, 2008). 

Tabela 12 - Orientações médias das famílias de descontinuidades (Lana, 2008). 

Nome da família de 

descontinuidades 

Atitude média 

Família 1 68/267 

Família 2 82/204 

Família 3 (xistosidade) 47/198 
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No setor 1 não foi possível medir os espaçamentos e estes foram avaliados com base nos 

tamanhos dos blocos. Observou-se que as dimensões de comprimento dos lados dos blocos 

nunca passam de 100 cm. Logo, é possível constatar que a faixa de espaçamento das famílias 

de descontinuidades 1 e 2 desse setor é de 1 a 100 cm. Foi possível observar também que blocos 

de maiores dimensões ocorrem isoladamente e que a faixa de espaçamento entre as 

descontinuidades mais observada em campo é de 1 a 20 cm, com valor médio de 10,5 cm. Ainda 

que os planos de xistosidade estejam a uma distância muito pequena, nos blocos formados é 

possível observar que os eles se formam com as dimensões semelhantes, Portanto a faixa de 

espaçamento a ser considerada para a xistosidade deverá será a mesma para as outras duas 

famílias. No setor 2 foi possível medir os espaçamentos das famílias. A família 1 apresenta uma 

média de espaçamento de 120 cm, a família 2 de 100 cm e para xistosidade será considerado o 

mesmo espaçamento da região 1, que foi de 10,5 cm. 

No setor 1 não foi possível observar em campo a persistência de nenhuma 

descontinuidade devido ao deslizamento ocorrido e da vegetação existente. No entanto, foi 

possível perceber que as descontinuidades tanto da família 1 como da 2, apresentam persistência 

mínima de 10 metros. A xistosidade apresenta persistência de aproximadamente 20 metros. No 

setor 2 as famílias de descontinuidades apresentam em média as mesmas persistências 

verificadas no setor 1. As tabelas 13 e 14 apresentam as condições observadas em campo de 

cada família de descontinuidade para os setores 1 e 2 do talude. 

Tabela 13 - Condição das descontinuidades no setor 1 do TLD-03. 

 Família 1 Família 2 Xistosidade 

Abertura 0,1 a 1 mm 0,1 a 1 mm < 0,1mm 

Rugosidade 
Ligeiramente rugosa 

(ondulada) 
Rugosa (ondulada) Lisa (plana) 

Preenchimento Macio, < 5mm Macio, < 5mm 

Fino preenchimento; 

película e materiais 

moles e de baixo 

ângulo de atrito 

Alteração Muito alterada Muito alterada Muito alterada 
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Tabela 14 -  Condição das descontinuidades no setor 2 do TLD-03. 

 
Família 1 Família 2 Xistosidade 

Abertura 0,1 a 1 mm 0,1 a 1 mm < 0,1mm 

Rugosidade 
Ligeiramente rugosa 

(ondulada) 

Ligeiramente rugosa 

(ondulada) 
Lisa (ondulada) 

Preenchimento Macio, < 5mm Macio, < 5mm 

Sem preenchimento; 

película e materiais 

moles e de baixo ângulo 

de atrito 

Alteração Moderadamente alterada Moderadamente alterada Moderadamente alterada 

No setor 1 do talude, que se apresenta mais alterado, é possível observar ruptura 

aparentemente circular (Figura 37). No entanto, no setor 2 que se apresenta menos alterado, foi 

observada ruptura condicionada pela xistosidade e por uma descontinuidade formando uma 

cunha (Figura 38). 

 

Figura 37 - Ruptura aparentemente circular no setor 1 do talude localizado próximo à Estalagem das 

Minas Gerais (SESC). 

 

Figura 38 - Cunha na região 2 do talude localizado próximo à Estalagem das Minas Gerais (SESC). 
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5.2.Resistencia da rocha intacta 

5.2.1. Ensaio de resistência à compressão puntiforme 

Os resultados obtidos são apresentados nas tabelas 15 e 16 para os TLD-01 e TLD-02, 

respectivamente. Observa-se que, tanto no TLD-01 como no TLD-02, a rocha apresentou menor 

resistência quando o ensaio foi realizado com a estrutura paralela do que quando a estrutura era 

perpendicular à direção da aplicação da força. Foram utilizadas as equações de correlação 

indicadas para a litologia de cada talude. A rocha intacta do TLD-01 apresentou resistência à 

compressão uniaxial média de 90 MPa, quando a foliação estava perpendicular à aplicação da 

força e 30 MPa quando a foliação estava paralela, indicando possível presença de anisiotropia. 

Já o TLD-02 apresentou valores médios de 39 e 38 MPa com a xistosidade perpendicular e 

paralela, respectivamente.   

Tabela 15 - Cálculo da resistência à compressão puntiforme e da resistência à compressão uniaxial do TLD-01. 

TLD-01 (Quartzito) 

Perpendicular a foliação - 15 amostras 

Ensaio 
Carga 

(MN) 

Diâmetro 

equivalente 

(m3) 

Is (MPa) F 
Is(50) 

(MPa) 

Equação de 

correlação 

Resistência a 

compressão 

simples (MPa) 

1 0,88 0,1186 62,5624 0,0659 4,1221 

𝜎𝑐 = 23,4 × 𝐼𝑠(50) 

Singh & Singh 

(1993)  

96,46 

2 0,69 0,1207 47,3625 0,0664 3,1453 73,60 

3 0,91 0,1254 57,8690 0,0676 3,9097 91,49 

4 0,67 0,1122 53,2217 0,0643 3,4202 80,03 

5 1,52 0,1191 107,1569 0,0660 7,0737 165,52 

6 1,28 0,1243 82,8453 0,0673 5,5750 130,45 

7 1,45 0,127 89,9002 0,0679 6,1085 142,94 

8 1,08 0,1365 57,9640 0,0702 4,0685 95,20 

9 0,98 0,1244 63,3265 0,0673 4,2630 99,75 

10 0,87 0,1141 66,8264 0,0648 4,3270 101,25 

11 1,89 0,1338 105,5722 0,0696 7,3438 171,84 

Média 113,51 
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Paralelo a foliação - 15 amostras 

Ensaio 
Carga 

(MN) 

Diâmetro 

equivalente 

(m3) 

Is (MPa) F 
Is(50) 

(MPa) 

Equação de 

correlação 

Resistência a 

compressão 

simples (MPa) 

1 0,53 0,1414 26,51 0,0713 1,8904 

𝜎𝑐 = 23,4 × 𝐼𝑠(50) 

Singh & Singh 

(1993)  

44,23 

2 0,33 0,1242 21,39 0,0673 1,4391 33,67 

3 0,41 0,1178 29,55 0,0657 1,9408 45,41 

4 0,38 0,1402 19,33 0,0710 1,3734 32,14 

5 0,29 0,1367 15,52 0,0702 1,0900 25,51 

6 0,31 0,1322 17,74 0,0692 1,2272 28,72 

7 0,37 0,1198 25,78 0,0662 1,7063 39,93 

8 0,49 0,1204 33,80 0,0663 2,2423 52,47 

Média 37,36 

 

Tabela 16 - Cálculo da resistência à compressão puntiforme e da resistência à compressão uniaxial do TLD-02. 

TLD-02 (Xisto) 

Perpendicular a foliação - 15 amostras 

Ensaio 
Carga 

(MN) 

Diâmetro 

equivalente 

(m3) 

Is 

(MPa) 
F 

Is(50) 

(MPa) 
Equação de correlação 

Resistência a 

compressão 

simples (MPa) 

1 0,01 0,1247 0,6431 0,5353 0,34 

𝜎𝑐 = 11,103. 𝐼𝑠(50) + 37,659 

Basu and Kamran (2010) 

41,48 

2 0,03 0,1323 1,7140 0,5498 0,94 48,12 

3 0,04 0,1285 2,4224 0,5426 1,31 52,25 

4 0,05 0,1196 3,4955 0,5253 1,84 58,05 

Média 49,98 
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Paralelo a foliação - 15 amostras 

Ensaio 
Carga 

(MN) 

Diâmetro 

equivalente 

(m3) 

Is 

(MPa) 
F 

Is(50) 

(MPa) 
Equação de correlação 

Resistência a 

compressão 

simples (MPa) 

1 0,01 0,1288 0,6028 0,5432 0,3274 

𝜎𝑐 = 11,103. 𝐼𝑠(50) + 37,659 

Basu and Kamran (2010) 

 

 

 

 

𝜎𝑐 = 11,103. 𝐼𝑠(50) + 37,659 

Basu and Kamran (2010) 

41,29 

2 0,00 0,1402 0,0000 0,5643 0,0000 37,66 

3 0,01 0,1365 0,5367 0,5575 0,2992 40,98 

4 0,02 0,1248 1,2841 0,5355 0,6876 45,29 

5 0,00 0,1115 0,0000 0,5090 0,0000 37,66 

6 0,00 0,1407 0,0000 0,5652 0,0000 37,66 

Média 40,09 

 

5.2.2. Ensaio de resistência com o martelo de geólogo 

O ensaio foi feito com base na tabela 2. Foi o ensaio de mais fácil execução por depender 

somente de martelo de geólogo, canivete e tato. É considerado um método muito subjetivo e 

susceptível à erros. Os resultados são apresentados na Tabela 17. 
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Tabela 17 - Resistência à compressão uniaxial estimada a partir do teste do martelo de geólogo. 

 
TLD-01 

Setores 2, 4 e 5 

TLD-01 

Setores 1 e 3 
TLD-02 TLD-03 Setor 1 TLD-03 Setor 2 

Grau R5 R4 R3 R1 R2 

Descrição 
Rocha muito 

resistente 

Rochas 

resistente 

Rocha 

medianamente 

resistente 

Rocha muito 

branda 
Rocha branda 

Características 

Espécimes de 

mão requerem 

muitos golpes 

do martelo para 

serem 

quebrados; 

fragmentos 

possuem 

bordas 

cortantes que 

resistem ao 

corte por 

lâmina de aço; 

superfície 

praticamente 

não riscada 

pelo canivete; 

Espécimes de 

mão requerem 

alguns golpes 

do martelo 

para serem 

quebrados; 

bordas dos 

fragmentos 

dificilmente 

quebradas 

pelas mãos; 

superfície 

dificilmente 

riscada pelo 

canivete; 

escavada por 

desmonte a 

fogo 

Espécimes de 

mão podem ser 

quebrados sob 

poucos golpes 

firmes do 

martelo de 

geólogo; 

bordas finas 

dos fragmentos 

podem ser 

quebradas pelas 

mãos com certa 

dificuldade; 

superfície 

pouco riscável 

por lâmina de 

aço; não pode 

ser raspada 

pelo canivete; 

escavada por 

desmonte a 

fogo. 

Esmigalha-se 

facilmente sob o 

impacto de 

martelo de 

geólogo; riscada 

facilmente pela 

ponta fina do 

martelo de 

geólogo; riscada 

e raspada 

facilmente pelo 

canivete; 

desplacamentos 

ao longo da 

foliação sob 

pressão dos 

dedos; pequenos 

fragmentos não 

quebram sob 

pressão dos 

dedos; escavação 

mecanizada 

Quebra-se sob 

único impacto do 

martelo; cavidade 

rasa sob impacto 

firme da ponta fina 

do martelo de 

geólogo; as bordas 

dos fragmentos 

podem ser 

quebradas pela 

pressão dos dedos; 

a lâmina do 

canivete provoca 

sulco acentuado na 

superfície do 

fragmento; podem 

ser raspadas pelo 

canivete; escavação 

por equipamentos 

mecanizados, 

exigindo em alguns 

casos, fogo de 

afrouxamento do 

maciço 

Resistência à 

compressão 

uniaxial 

100 a 250 MPa 50 a 100 MPa 25 a 50 MPa 1 a 5 MPa 5 a 25 MPa 

5.2.3. Ensaio de resistência com o esclerômetro de Schmidt 

A resistência à compressão uniaxial da rocha também foi estimada a partir de ensaios com 

o Esclerômetro de Schmidt utilizando as técnicas descritas na metodologia. O ensaio foi 

executado em afloramentos de rocha sã, quando foi possível e foi realizado perpendicularmente 

à orientação das estruturas (foliação e xistosidade). Houve algumas tentativas de medir a 

resistência com o Esclerômetro que deram resultados nulos, ou seja, ficaram abaixo da 

resistência mínima acusada pelo aparelho. Isso demonstra que o aparelho não foi sensível à 

resistências baixas e estes foram desprezados. Foram levantados valores de rebotes em 40 
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pontos dos taludes TLD-01 e, 30 pontos do TLD-02 e 60 pontos do TLD-03 (Tabelas 18, 19, 

20). 

Tabela 18 - Número de rebotes de Schmidt no TLD-01. 

Número 

do ensaio 
RN Setor 

Número 

do ensaio 
RN Setor 

Número 

do ensaio 
RN Setor 

1 38 
1 

16 44 

3 

32 59 

4 

2 37 17 32 33 63 

3 56 

2 

 

18 27 34 50 

4 65 19 32 35 47 

5 65 20 32 36 59 

6 57 22 31 37 63 

7 52 23 53 38 55 

8 50 24 38 39 44 
5 

9 59 25 45 40 32 

10 63 26 40 Setor RN médio 

11 50 27 45 1 37,5 

12 47 28 46 2 57 

13 59 29 54 3 39,8 

14 63 30 49 4 56,6 

15 55 31 29 5 38 

Tabela 19 - Número de rebotes de Schmidt no TLD-02. 

Número do 

ensaio 
RN 

Número do 

ensaio 
RN 

Número do 

ensaio 
RN 

1 22,5 11 37,5 21 48 

2 23,5 12 28 22 24,5 

3 30 13 35,5 23 21,5 

4 23,5 14 26 24 20 

5 20,5 15 25 25 29,5 

6 27,5 16 28,5 26 35 

7 24,5 17 29,5 27 21,5 

8 32 18 31,5 28 20 

9 27 19 38,5 29 28 

10 21 20 34,4 30 17 

Média = 27,7 
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Tabela 20 - Número de rebotes de Schmidt no TLD-03. 

Número 

do ensaio 
RN Setor 

Número 

do ensaio 
RN Setor 

Número 

do ensaio 
RN Setor 

1 34 

1 

21 28,5 

1 

11 31 

2 

2 33 22 38 12 28,5 

3 25 23 28 13 32 

4 30 24 19 14 27 

5 27,5 25 17 15 29,5 

6 29,5 26 21,5 16 32 

7 25,5 27 21 17 24,5 

8 28,5 28 28 18 30,5 

9 25 29 31 19 30,5 

10 27,5 30 34,5 20 34,5 

11 25 1 34 

2 

21 29,5 

12 24,5 2 33 22 35 

13 21 3 25 23 29 

14 27 4 30 24 28.5 

15 24,5 5 30,5 25 25,5 

16 32 6 29,5 26 31.5 

17 22,5 7 31 27 28 

18 28,5 8 28,5 28 28,5 

19 28,5 9 28 29 34 

20 28,5 10 30,5 30 34,5 

Setor RN médio 

1 27,1 

2 30,14 

No TLD-01 quase não se encontrou dificuldades em se identificar afloramentos de rocha 

sã, e resultados nulos não ocorreram. Nos TLD-02 e TLD-03 setor 2 não foram identificados 

afloramentos de rocha sã e foram obtidos alguns valores de rebote nulo. No TLD-03 setor 1 

também não foram encontrados afloramentos de rocha sã. O ensaio foi executado em 

afloramentos de rocha alterada claramente mais resistentes, pois mesmo sob ação de 

intempéries apresentavam-se menos degradados. Houve diversas tentativas de medir a 

resistência com o Esclerômetro que deram resultados nulos. 
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Não foi encontrada na revisão bibliográfica equação específica para quartzitos (TLD-01). 

Por isso, não foi estimada a resistência à compressão uniaxial do quartzito através do teste do 

Esclerômetro de Schmidt. 

Uma vez que a rocha dos TLD-02 e TLD-03 se trata de xisto foram selecionadas a 

equações propostas por Xu et al. (1990) e Shalabi et al. (2007). Seguem os resultados obtidos 

para resistência à compressão uniaxial para as equações escolhidas. A conversão entre os dois 

tipos de esclerômetro foi feita. 

TLD-02: 

𝑅𝑁 = 1,064𝑅𝐿 + 3,3673 ∴ 𝑅𝐿 = 23 

 σ𝑐 = 2,98. e0,06𝑅𝐿 ∴ 𝜎𝑐𝑖 = 11,84 𝑀𝑃𝑎            σ𝑐 = 3,201𝑅𝐿 − 46,59 ∴ 𝜎𝑐 = 27,01 𝑀𝑃𝑎 

 

TLD-03 Setor 1: 

𝑅𝑁 = 1,064𝑅𝐿 + 3,3673 ∴ 𝑅𝐿 = 22.33 

 σ𝑐 = 2,98. e0,06𝑅𝐿 ∴ 𝜎𝑐 = 11,35 𝑀𝑃𝑎                 σ𝑐 = 3,201𝑅𝐿 − 46,59 ∴ 𝜎𝑐 = 24,88 𝑀𝑃𝑎 

 

TLD-03 Setor 2: 

𝑅𝑁 = 1,064𝑅𝐿 + 3,3673 ∴ 𝑅𝐿 = 25,16 

 σ𝑐 = 2,98. e0,06𝑅𝐿 ∴ 𝜎𝑐 = 13,48 𝑀𝑃𝑎             σ𝑐 = 3,201𝑅𝐿 − 46,59 ∴ 𝜎𝑐 = 33,92 𝑀𝑃𝑎 

A Tabela 21 apresenta a compilação dos três métodos indiretos de obtenção da resistência 

à compressão uniaxial. 
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Tabela 21 - Compilação dos resultados obtidos para a resistência à compressão uniaxial obtida a partir 

dos três métodos. 

 TLD-01 TLD-02 
TLD-03 

Setor 1 Setor 2 

Teste de 

compressão 

puntiforme 

113,51 MPa 49,98 MPa - - 

Teste do martelo 

de geólogo 

50 a 100MPa 

100 a 250 MPa 
25 a 50 MPa 1 a 5 MPa 5 a 25 MPa 

Teste do 

Esclerômetro de 

Schmidt 

- 
11,84 MPa 

27,01 MPa 

11,35 MPa 

24,88 MPa 

13,48 MPa 

33,92 MPa 

5.3.Classificações geomecânicas 

5.3.1. RQD 

Devido à inexistência de testemunhos de sondagem dos maciços o RQD foi estimado a 

partir das equações propostas por Palmström (1987), Hudson e Harrison (1997) e pelo ábaco 

de Bieniawski (1989). A equação proposta por Palmström (1987) se mostrou de mais fácil 

aplicação por utilizar diretamente os espaçamentos médios já calculados e obtidos em campo. 

5.3.1.1.TLD-01 

Seguem os cálculos do RQD através da equação de Palmström (1987) para o setor 1. O 

RQD dos outros setores foi calculado da mesma forma e os resultados dos setores do TLD-01 

são apresentados (Tabela 22).  

𝐽𝑣 = ∑
1

𝑆𝑖
=

1

0,26
+

1

1,04
+

1

0,70
= 6,23 

𝑅𝑄𝐷 = 115 − 3,3𝐽𝑣 = 115 − 3,3 × 6,23 = 94,4% 

É interessante observar que utilizando o ábaco de Palmström o RQD do setor 1 pode 

assumir um valor de 74 a 100% (Figura 39). Essa variabilidade ocorre pois a equação baseou-

se em resultados empíricos. 
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Figura 39 - Variação do RQD, de acordo com Palmström (1987) do TLD-01. 

Tabela 22 - RQD de cada setor do TLD-01 através da equação de Palmström (1987). 

Setor Jv RQD Classificação 
Variação do 

RQD pelo ábaco 

1 6,2 94,4% Excelente 74% a 100% 

2 4,8 99% Excelente 78% a 100% 

3 6,0 95,2% Excelente 75% a 100% 

4 2,7 100% Excelente 85% a 100% 

5 4,5 100% Excelente 80% a 100% 

A frequência f de descontinuidades ao longo de uma linha foi observada em campo para 

aplicação na equação de Hudson e Harrison (1997). Ao longo de uma linha de 5 metros foram 

verificadas 24, 20, 22, 15 e 16 descontinuidades que a interceptavam, nos setores 1, 2, 3, 4 e 5, 

respectivamente. Segue o cálculo do RQD para o setor 1 através da equação de Hudson e 
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Harrison. Para os demais setores o RQD foi calculado da mesma forma. Os resultados são 

apresentados (Tabela 23). 

𝑓 =
𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑠𝑐𝑜𝑛𝑡𝑖𝑛𝑢𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑐𝑒𝑝𝑡𝑎𝑚 𝑎 𝑙𝑖𝑛ℎ𝑎

𝑐𝑜𝑚𝑝𝑟𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑎 𝑙𝑖𝑛ℎ𝑎
=

24

5
= 4,8 

𝑅𝑄𝐷 = 100𝑒−,01×𝑓 × (0,1𝑓 + 1) = 100𝑒−0,1×4,8 × (0,1 × 3,2 + 1) = 91,6% 

Tabela 23 - RQD dos setores do TLD-01 através da equação de Hudson e Harrison (1997). 

Setor Frequência (f) RQD Classificação 

1 4,8 91,6% Excelente 

2 4 93,8% Excelente 

3 4,4 92,7% Excelente 

4 3 96,3% Excelente 

5 3,2 95,8% Excelente 

O ábaco de Bieniawski (1989) não se mostrou aplicável uma vez que os espaçamentos 

não apresentam dimensão semelhante. 

Os resultados obtidos pelas duas equações para todos os setores foram muito próximos, 

mostrando que nesse caso ambas foram aplicáveis. Logo podemos classificar o maciço rochoso 

de acordo com o RQD como excelente. 

5.3.1.2.TLD-02 

𝐽𝑣 = ∑
1

𝑆𝑖
=

1

0,25
+

1

0,42
+

1

0,38
= 9,01 

𝑅𝑄𝐷 = 115 − 3,3𝐽𝑣 = 115 − 3,3 × 9,01 = 85,2% 

Utilizando o ábaco de Palmström o RQD pode assumir um valor de 64 a 100% (Figura 

40). 
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Figura 40 - Variação do RQD, de acordo com Palmström (1987) do TLD-02. 

Para o cálculo de RQD através da equação de Hudson e Harrison (1997) foram 

identificadas ao longo de uma linha de 5 metros 19 descontinuidades que a interceptavam, o 

que gerou um valor de f igual a 3,8. 

𝑓 =
𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑠𝑐𝑜𝑛𝑡𝑖𝑛𝑢𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑐𝑒𝑝𝑡𝑎𝑚 𝑎 𝑙𝑖𝑛ℎ𝑎

𝑐𝑜𝑚𝑝𝑟𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑎 𝑙𝑖𝑛ℎ𝑎
=

19

5
= 3,8 

𝑅𝑄𝐷 = 100𝑒−,01×𝑓 × (0,1𝑓 + 1) = 100𝑒−0,1×3,8 × (0,1 × 3,8 + 1) = 94,4% 

Neste caso o ábaco de Bieniawski (1989) se mostrou aplicável uma vez que os 

espaçamentos das famílias apresentam valores próximos. Neste caso, o RQD apresentou uma 

faixa de valores de 84 a 99%, com valor médio de 94% (Figura 41). 

Foi verificada maior variabilidade nos resultados obtidos em relação ao TLD-01, mas 

esses se encontram próximos e pode-se dizer que os resultados foram satisfatórios em todas as 

formas de obtenção. O maciço através das equações propostas por Palmström e Bieniawski é 

classificado como bom e da segunda como ótimo. 
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Figura 41 -  Variação do RQD, de acordo com Bieniawski (1989) do TLD-02. 

5.3.1.3.TLD-03  

No caso do setor 1, devido à impossibilidade em se medir os espaçamentos, esses foram 

estimados a partir das dimensões dos blocos formados. Foi definido que as duas famílias e a 

xistosidade apresentam espaçamento entre 1 e 20 cm e para o cálculo de Jv foi considerado um 

valor médio de 10,5 cm. 

𝐽𝑣 = ∑
1

𝑆𝑖
=

1

0,105
+

1

0,105
+

1

0,105
= 28,57 

𝑅𝑄𝐷 = 115 − 3.3𝐽𝑣 = 115 − 3.3 × 28,57 = 20,7% 

Utilizando o ábaco de Palmström, o RQD pode assumir um valor de 11 a 59% (Figura 

42). Foi a maior variabilidade identificada para valores de RQD a partir desse ábaco, tornando 

sua utilização inviável. Isso pode ser um importante gerador de incertezas em algumas 

classificações como o RMR e o Sistema-Q, que utilizam o RQD como parâmetro. 
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Figura 42 - Variação do RQD, de acordo com Palmström (1987) do setor 2 do maciço rochoso localizado 

na rodovia dos Inconfidentes próximo ao SESC. 

A frequência f de descontinuidades foi observada em campo ao longo de uma linha de 5 

metros, onde foram verificadas 48 descontinuidades que a interceptavam. Portanto, o valor de 

f é igual a 9,6. Seguem os cálculos. 

𝑓 =
𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑠𝑐𝑜𝑛𝑡𝑖𝑛𝑢𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑐𝑒𝑝𝑡𝑎𝑚 𝑎 𝑙𝑖𝑛ℎ𝑎

𝑐𝑜𝑚𝑝𝑟𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑎 𝑙𝑖𝑛ℎ𝑎
=

48

5
= 9,6 

𝑅𝑄𝐷 = 100𝑒−,01×𝑓 × (0,1𝑓 + 1) = 100𝑒−0,1×9,6 × (0,1 × 9,6 + 1) = 75% 

Neste caso a equação de Hudson e Harrison (1997) forneceu valor incompatível com a 

realidade do maciço que se apresenta muito fragmentado. Esse resultado está associado à 

dificuldade em campo de visualização das fraturas e o resultado não é considerado 

representativo. 

Com base no ábaco de Bieniawski (1989), o RQD apresentou uma faixa de valores de 10 

a 74%, com valor médio de 47% (figura 43). Essa faixa pode explicar a discrepância entre os 

resultados obtidos com as equações de Palmström (1987) e Hudson e Harrison (1997). No 

entanto, essa variação também torna a utilização desse ábaco inviável. 
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Figura 43 - Faixa de valores para RQD do TLD-03 setor 1. 

Neste caso, nenhum resultado obtido pode ser considerado bom. No entanto, o resultado 

fornecido pela equação de Palmström se mostrou mais aceitável para o nível de fragmentação 

do maciço rochoso e, portanto, foi utilizado. O setor 1 do TLD-03 foi classificado, de acordo 

com a sua qualidade, como muito ruim. 

Seguem os cálculos para o setor 2 do TLD-03. 

𝐽𝑣 = ∑
1

𝑆𝑖
=

1

1,2
+

1

1,1
+

1

0,105
= 11,27 

𝑅𝑄𝐷 = 115 − 3,3𝐽𝑣 = 115 − 3,3 × 11,27 = 77,8% 

No ábaco de Palmström o RQD pode assumir um valor de 57 a 96% (Figura 44). 

Ao longo de uma linha de 5 metros foram verificadas 27 descontinuidades que a 

interceptavam. Portanto, o valor de f é igual a 5,4. Seguem os cálculos do RQD utilizando a 

equação de Hudson e Harrison (1997). 

𝑓 =
𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑠𝑐𝑜𝑛𝑡𝑖𝑛𝑢𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑐𝑒𝑝𝑡𝑎𝑚 𝑎 𝑙𝑖𝑛ℎ𝑎

𝑐𝑜𝑚𝑝𝑟𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑎 𝑙𝑖𝑛ℎ𝑎
=

27

5
= 5,4 
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𝑅𝑄𝐷 = 100𝑒−,01×𝑓 × (0,1𝑓 + 1) = 100𝑒−0,1×5,4 × (0,1 × 5,4 + 1) = 89,7% 

 

 

Figura 44 - Variação do RQD, de acordo com Palmström (1987) do setor 2 do maciço rochoso localizado 

na rodovia dos Inconfidentes próximo ao SESC. 

O ábaco de Bieniawski (1989) não se mostrou aplicável uma vez que os espaçamentos 

não apresentam dimensão semelhante. 

Portanto, pode-se classificar o maciço rochoso de acordo com a sua qualidade como bom. 

Em todos os casos, os resultados obtidos para o RQD são questionáveis devido à 

variabilidade presente nos resultados obtidos. Ainda que as equações de Palmström (1987) e 

Hudson e Harrison (1997) forneçam resultados exatos, quando são analisados os ábacos 

observa-se que a variação do resultado é muito grande. Em alguns casos a variação é tão grande 

que torna inviável a utilização dessas equações. No caso do TLD-03 Setor 1, a equação 

fornecida por Palmström (1987) retornou valor de RQD razoável, mas é importante observar 

que o ábaco proposto pelo mesmo autor fornece uma faixa de valores de RQD muito grande. 
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A incerteza associada ao levantamento do RQD de forma indireta torna questionável a 

utilização desse tipo de classificação. Além disso, o fato de serem considerados somente partes 

de testemunhos com comprimento inferior a 10 cm como agentes redutores da qualidade do 

maciço é mais um questionamento da real aplicabilidade dessa classificação. Os valores de 

RQD escolhidos, por serem valores aceitáveis para cada tipo de maciço, são apresentados na 

tabela 24. Todos os resultados selecionados foram obtidos através da equação proposta por 

Palmström (1987). 

Tabela 24 - RQD dos maciços rochosos estudados. 

Talude Setor RQD Classificação 

TLD-01 

1 94,4% Excelente 

2 91,6% Excelente 

3 93,8% Excelente 

4 92,7% Excelente 

5 96,3% Excelente 

TLD-02 - 85,2% Bom 

TLD-03  
1 20,7% Muito ruim 

2 77,8% Bom 

5.3.2. RMR 

As planilhas de campo para o cálculo do RMR se encontram no Apêndice A. Os 

resultados obtidos para os três maciços estudados são apresentados (Tabela 25). Foi utilizada, 

em todos os sistemas de classificação, a descontinuidade de pior condição para o cálculo do 

RMR e o talude foi considerado seco uma vez que a influência da água foi introduzida nas 

retroanálises. 

Tabela 25 - RMR para os taludes estudados. 

 
TLD-01 TLD-02 TLD-03 

Setor 1 2 3 4 5 - 1 2 

RMR 68 69 62 73 72 60 37 54 

Descrição 

do maciço 

rochoso 

Bom Razoável Pobre Razoável 
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No TLD-01 a condição das descontinuidades foi a principal responsável pela ligeira 

queda do valor do RMR desse maciço. Ainda que a resistência à compressão da rocha intacta e 

o RQD se apresentam altos, o maciço não foi considerado ótimo devido às suas 

descontinuidades apresentarem abertura relativamente grande, preenchimento arenoso e leve 

alteração. O maciço rochoso foi classificado como classe II, maciço rochoso bom, independente 

do setor.  

Nos TLD-02 e TLD-03 Setor 2, os principais fatores que influenciaram o resultado foram 

a resistência média, o espaçamento e a condição da descontinuidade, uma vez que seus valores 

de RQD apresentaram valores altos. O maciço foi classificado como classe III, maciço rochoso 

razoável.    

O TLD-03 Setor 1 apresentou resultado mais baixo, devido principalmente ao valor de 

RQD muito baixo e devido ao maciço se apresentar muito alterado, piorando muito a condição 

de suas descontinuidades. O maciço somente não foi classificado como muito ruim devido ao 

fato do talude ter sido considerado seco, uma vez que o parâmetro de água ter importante peso 

no RMR. 

5.3.3. Sistema – Q 

Os resultados obtidos utilizando o Sistema – Q estão calculados em planilha de campo 

(Apêndice B) e apresentados na tabela 26. 

Tabela 26 - Sistema - Q para os taludes estudados. 

 TLD-01 TLD-02 TLD-03 

Setor 1 2 3 4 5 - 1 2 

Sistema – Q 15,7 16,5 15,9 16,7 16,7 6,3 1,2 5,7 

Descrição 

do maciço 

rochoso 

Bom Regular Ruim Regular 

O valor de Jn, parâmetro obtido a partir do número de família de descontinuidades, não 

influenciou na diferença dos resultados obtidos entre os taludes estudados uma vez que foi o 

mesmo. Nesse sistema de classificação nota-se a importância do RQD na definição do 

resultado. Os fatores de rugosidade e alteração também tiveram papel decisivo. Independente 
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do setor, o TLD-01 obteve a mesma descrição, levando-se a acreditar que a variabilidade entre 

os setores não é tão grande. O TLD-02 e o setor 2 do TLD-03 obtiveram a mesma classificação, 

demonstrando a sua semelhança. O setor 1 do TLD-03 apresentou-se mais uma vez como o 

maciço com pior classificação. 

5.3.4. GSI 

O GSI se mostrou o sistema de classificação de mais fácil aplicação por ser um método 

de característica estritamente qualitativa. Mas essa característica o torna um método pode ser 

considerado bastante incerto. Os resultados obtidos são apresentados na tabela 27 e figura 45. 

Nesse caso, não foi definido valor de GSI para cada setor do TLD-01, uma vez que os seus 

setores apresentam características próximas.  

Tabela 27- Classificação segundo o GSI. 

 TLD-01 TLD-02 TLD-03 setor 1 TLD-03 setor 2 

GSI 67 a 72 60 a 70 15 a 25 40 a 50 
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Figura 45- Classificação segundo o GSI. 



76 

 

5.3.5. RMi 

Entre os sistemas de classificação o RMi é o menos utilizado e difundido. No entanto, 

esse método foi o que se apresentou menos subjetivo. Ainda que o método não seja o de mais 

fácil aplicação, sua aplicação é relativamente simples. A tabela 28 apresenta os resultados 

obtidos para os taludes estudados. 

Tabela 28 - Classificação segundo o RMi. 

 TLD-01 TLD-02 TLD-03 

Setor 1 2 3 4 5 - 1 2 

RMi (MPa) 11,7 18 12,6 39 18 3,8 0,08 0,9 

Descrição 

do maciço 

rochoso 

Muito forte Forte Fraco 
Moderadamente 

forte 

Além de se ser um método de classificação menos subjetivo, outra grande vantagem que 

pode ser verificada é que a resposta já configura o valor de resistência à compressão simples do 

maciço. Pode ser verificado que nesse caso o TLD-02 e o TLD-03 Setor 2 não foram incluídos 

na mesma classe demonstrando maior sensibilidade do método. O setor 1 do TLD-03 foi mais 

uma vez classificado como o maciço de pior qualidade. 

Outra grande vantagem apresentada pelo método é que esse não utiliza o RQD como 

parâmetro, evitando assim a utilização de um índice que claramente não é representativo do 

maciço e possui resultados considerados questionáveis.  

5.4.Aplicação das correlações entre os sistemas de classificação geomecânica 

Na tabela 29 são apresentados os valores das classificações obtidos através de equações 

de correlação. Esses valores são comparados aos índices obtidos diretamente do sistema de 

classificação pretendido. É interessante observar que um valor de sistema de classificação 

jamais deve ser retirado do outro, uma vez que, nem sempre o valor obtido representará de fato 

o valor pretendido. Os valores que apresentam bom resultado estão destacados em cinza. 
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Tabela 29 - Aplicação das equações de correlação entre os sistemas de classificação geomecânica. 

Talude Setor Equação de correlação 
Valor aplicado 

na equação 
Resultado 

Valor obtido 

diretamente 

TLD-01 

1 

𝑅𝑀𝑅 = 9. ln 𝑄 + 44 

15,7 

68,8 

68 

𝑅𝑀𝑅 = 5,9. ln 𝑄 + 43 59,2 

𝑅𝑀𝑅 = 5,4. ln 𝑄 + 55,2 70,1 

𝑅𝑀𝑅 = 5. ln 𝑄 + 60,8 74,6 

𝑅𝑀𝑅 = 10,5. ln 𝑄 + 41,8 70,7 

𝐺𝑆𝐼 = 𝑅𝑀𝑅 − 5 68 63 67 a 72 

2 

𝑅𝑀𝑅 = 9. ln 𝑄 + 44 

16,5 

69,2 

69 

𝑅𝑀𝑅 = 5,9. ln 𝑄 + 43 59,5 

𝑅𝑀𝑅 = 5,4. ln 𝑄 + 55,2 70,3 

𝑅𝑀𝑅 = 5. ln 𝑄 + 60,8 74,8 

𝑅𝑀𝑅 = 10,5. ln 𝑄 + 41,8 71,2 

𝐺𝑆𝐼 = 𝑅𝑀𝑅 − 5 69 64 67 a 72 

3 

𝑅𝑀𝑅 = 9. ln 𝑄 + 44 

15,9 

68,9 

62 

𝑅𝑀𝑅 = 5,9. ln 𝑄 + 43 59,3 

𝑅𝑀𝑅 = 5,4. ln 𝑄 + 55,2 70,1 

𝑅𝑀𝑅 = 5. ln 𝑄 + 60,8 74,6 

𝑅𝑀𝑅 = 10,5. ln 𝑄 + 41,8 70,8 

𝐺𝑆𝐼 = 𝑅𝑀𝑅 − 5 62 57 67 a 72 

4 

𝑅𝑀𝑅 = 9. ln 𝑄 + 44 

16,7 

69,3 

73 

𝑅𝑀𝑅 = 5,9. ln 𝑄 + 43 59,6 

𝑅𝑀𝑅 = 5,4. ln 𝑄 + 55,2 70,4 

𝑅𝑀𝑅 = 5. ln 𝑄 + 60,8 74,9 

𝑅𝑀𝑅 = 10,5. ln 𝑄 + 41,8 71,4 

𝐺𝑆𝐼 = 𝑅𝑀𝑅 − 5 73 69 67 a 72 

5 

𝑅𝑀𝑅 = 9. ln 𝑄 + 44 

16,7 

69,3 

72 

𝑅𝑀𝑅 = 5,9. ln 𝑄 + 43 59,6 

𝑅𝑀𝑅 = 5,4. ln 𝑄 + 55,2 70,4 

𝑅𝑀𝑅 = 5. ln 𝑄 + 60,8 74,9 

𝑅𝑀𝑅 = 10,5. ln 𝑄 + 41,8 71,4 

𝐺𝑆𝐼 = 𝑅𝑀𝑅 − 5 72 67 67 a 72 

TLD-02 - 

𝑅𝑀𝑅 = 9. ln 𝑄 + 44 

6,3 

60,6 

60 

𝑅𝑀𝑅 = 5,9. ln 𝑄 + 43 53,9 

𝑅𝑀𝑅 = 5,4. ln 𝑄 + 55,2 65,1 

𝑅𝑀𝑅 = 5. ln 𝑄 + 60,8 70,0 

𝑅𝑀𝑅 = 10,5. ln 𝑄 + 41,8 61,1 

𝑅𝑀𝑅 = 6,6535. ln 𝑄 + 35,533 47,8 

𝐺𝑆𝐼 = 𝑅𝑀𝑅 − 5 60 55 60 a 70 

TLD-03 

1 

𝑅𝑀𝑅 = 9. ln 𝑄 + 44 

1,2 

45,6 

37 

𝑅𝑀𝑅 = 5,9. ln 𝑄 + 43 44,1 

𝑅𝑀𝑅 = 5,4. ln 𝑄 + 55,2 56,2 

𝑅𝑀𝑅 = 5. ln 𝑄 + 60,8 61,7 

𝑅𝑀𝑅 = 10,5. ln 𝑄 + 41,8 43,7 

𝑅𝑀𝑅 = 6,6535. ln 𝑄 + 35,533 36,7 

𝐺𝑆𝐼 = 𝑅𝑀𝑅 − 5 37 32 15 a 25 

2 

𝑅𝑀𝑅 = 9. ln 𝑄 + 44 

5,7 

59,7 

54 

𝑅𝑀𝑅 = 5,9. ln 𝑄 + 43 53,3 

𝑅𝑀𝑅 = 5,4. ln 𝑄 + 55,2 64,6 

𝑅𝑀𝑅 = 5. ln 𝑄 + 60,8 69,5 

𝑅𝑀𝑅 = 10,5. ln 𝑄 + 41,8 60,1 

𝑅𝑀𝑅 = 6,6535. ln 𝑄 + 35,533 47,1 

𝐺𝑆𝐼 = 𝑅𝑀𝑅 − 5 54 49 40 a 50 
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No TLD-01, de uma maneira geral, as equações de Bieniawski (1989), Moreno (1980) e 

Abad et al. (1984) forneceram bons resultados em todos os setores, exceto no setor 3 onde 

somente a equação de Rutledge e Preston (1978) se mostrou aplicável. A equação de correlação 

entre o RMR e o GSI fornece bom resultado somente nos setores 4 e 5. Nota-se que ela tende a 

subestimar o valor do GSI. 

NO TLD-02, somente as equações de Bieniawski (1989) e Abad et al. (1984) se 

mostraram aplicáveis. Era esperado que a equação de Fresno et al. (2010) fornece bom 

resultado, já que ela é indicada para rochas brandas, mas isso não ocorreu. 

No setor 1 do TLD-03 a equação de Fresno et al. (2010) forneceu bom resultado, como 

esperado. As demais equações não se mostraram aplicáveis. Já no setor 2 do TLD-03, somente 

as equações de Rutledge e Preston (1978) e de correlação entre o RMR e GSI apresentaram 

bom resultado. 

É importante observar que, apesar de algumas equações de correlação fornecerem 

resultados um pouco distintos, ainda que estes fossem considerados, os maciços continuariam 

classificados da mesma forma. Isso se torna um problema somente quando o valor se encontra 

nos limites das classes. 

5.5.Obtenção dos parâmetros de resistência e deformabilidade 

5.5.1. TLD-01 

De acordo com a tabela proposta por Bieniawski (1989) (Tabela 6), como o talude foi 

classificado como classe II no RMR, independente do setor, o maciço rochoso possui coesão 

entre 300 e 400 KPa e ângulo de atrito entre 35⁰ e 45⁰. 

A coesão e o ângulo de atrito do maciço rochoso também podem ser obtidos por meio do 

critério de Hoek e Brown (2002). Os parâmetros necessários podem ser estimados a partir do 

GSI e RMi. Seguem os cálculos, para o setor 1, utilizando os dois sistemas de classificação. O 

mi igual a 20 do quartzito foi obtido na tabela 4 e o maciço foi considerado não perturbado (D 

= 0). Para os demais setores os cálculos foram realizados da mesma forma e os resultados são 

apresentados na Tabela 30. 
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GSI: 

𝑚𝑏 = 𝑚𝑖 × 𝑒
𝐺𝑆𝐼−100
28−14𝐷 = 20 × 𝑒

70−100
28−14×0 = 6,85 

𝑠 = 𝑒
𝐺𝑆𝐼−100

9−3𝐷 = 𝑒
70−100
9−3×0 = 0,036 

𝑎 =
1

2
+

1

6
(𝑒−

𝐺𝑆𝐼
15 − 𝑒−

20
3 ) =

1

2
+

1

6
(𝑒−

70
15 − 𝑒−

20
3 ) = 0,501 

A coesão e ângulo de atrito do maciço rochoso, de acordo com o critério de Hoek e Brown 

(2002), foi obtida para σ3max utilizando as equações 3.9 a 3.11. Os resultados foram de 2,548 

MPa para a coesão e 64⁰ para o ângulo de atrito. 

RMi: 

𝑚𝑏 = 𝑚𝑖  . 𝐽𝑝
0,64 = 20 . 0,130,64 = 5,42 

𝑠 = 𝐽𝑝
2 = 0,132 = 0,0169 

𝑎 =
1

2
 

Os resultados foram de 1,4 MPa para a coesão e 61⁰ para o ângulo de atrito. 

Tabela 30 - Aplicação do critério de Hoek-Brown para os setores do TLD-01. 

 GSI RMi 

Setor mb s a C e φ mb s a C e φ 

1 

6,85 0,036 0,501 
2,5 MPa 

64⁰ 

5,42 0,0169 0,5 
1,4 MPa 

61⁰ 

2 5,93 0,0225 0,5 
2,0 MPa 

63⁰ 

3 5,68 0,0196 0,5 
1,5 MPa 

62⁰ 

4 8,45 0,0676 0,5 
4,2 MPa 

64⁰ 

5 5,93 0,0225 0,5 
2,0 MPa 

63⁰ 
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Os resultados de coesão e ângulo de atrito obtidos a partir do critério de Hoek-Brown, 

estão claramente fora da faixa de valores da Tabela 6 e não deverão ser utilizados. Isso ocorre 

devido à utilização do σ3max, que provoca uma superestimação dos valores. 

A coesão do maciço também pode ser estimada a partir do Sistema – Q, conforme equação 

3.30. Como a classificação é para obtenção de parâmetros não considera o termo Jw/SRF, ele 

não foi incluído. Por isso, foi atribuído o valor de 1 para o SRF para que ele não influenciasse 

o resultado. Seguem os cálculos. 

c (setor 1) =
RQD

Jn
×

1

SRF
×

σc

100
=

94,4

9
×

1

1
×

90

100
= 9400 KPa 

c (setor 2) =
RQD

Jn
×

1

SRF
×

σc

100
=

99

9
×

1

1
×

120

100
= 13200 KPa 

c (setor 3) =
RQD

Jn
×

1

SRF
×

σc

100
=

95,2

9
×

1

1
×

90

100
= 9600 KPa 

c (setor 4) =
RQD

Jn
×

1

SRF
×

σc

100
=

100

9
×

1

1
×

150

100
= 16700 KPa 

c (setor 5) =
RQD

Jn
×

1

SRF
×

σc

100
=

100

9
×

1

1
×

120

100
= 13300 KPa 

Os resultados encontrados a partir dessa equação são muito altos, o que inviabiliza sua 

utilização. 

O ângulo de atrito básico para descontinuidades pode ser estimado através de equação 

3.31, proposta por Barton (2002). Seguem os cálculos do ângulo de atrito para as três famílias 

de descontinuidades presentes no setor 1 do maciço rochoso. Os resultados dos demais setores 

são apresentados na tabela 31. 

Família 1: 𝜑𝑟 = 𝑡𝑎𝑛−1 ( 
𝐽𝑟

𝐽𝑎
 ) = 𝑡𝑎𝑛−1 ( 

1.5

1
 ) = 56⁰ 

Família 2: 𝜑𝑟 = 𝑡𝑎𝑛−1 ( 
𝐽𝑟

𝐽𝑎
 ) = 𝑡𝑎𝑛−1 ( 

3

1
 ) = 720 

Família 3: 𝜑𝑟 = 𝑡𝑎𝑛−1 ( 
𝐽𝑟

𝐽𝑎
      ) = 𝑡𝑎𝑛−1 ( 

3

1
 ) = 720 
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Tabela 31 - Estimação do ângulo de atrito das descontinuidades dos setores do TLD-01. 

Setor Família Jr Ja 
Ângulo de 

atrito 

1 

1 1,5 1 56⁰ 

2 3 0,75 72⁰ 

3 3 1 72⁰ 

2 

1 1,5 1 56⁰ 

2 3 0,75 72⁰ 

3 3 1 72⁰ 

3 

1 1,5 1 56⁰ 

2 3 0,75 72⁰ 

3 3 1 72⁰ 

4 

1 1,5 0,75 63⁰ 

2 3 0,75 72⁰ 

3 3 0,75 72⁰ 

5 

1 1,5 1 56⁰ 

2 3 0,75 72⁰ 

3 3 1 72⁰ 

O ângulo de atrito encontrado apresenta valor muito alto, completamente fora da 

realidade, próximo ao ângulo de atrito do maciço, tornando impraticável o seu uso. Mesmo com 

a subtração da dilatância provocada pelas rugosidades das descontinuidades, o valor continuaria 

a ser muito alto. De uma maneira geral, ao utilizar a equação 3.31, os maciços que apresentam 

pouca ou nenhuma alteração retornam valores de ângulo de atrito incompatíveis (Ja = 1). 

Existem diversas equações para obtenção da deformabilidade de maciços rochosos. A 

tabela 32 apresenta a aplicação de equações utilizadas para os resultados obtidos nos sistemas 

de classificação. 
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Tabela 32 - Estimação do módulo de deformabilidade do TLD-01. 

Setor Autor Equação 

Tipo e 

resultado da 

classificação 

Módulo de 

deformabilidade 

1 

Bieniawski (1989) Em = 2 RMR − 100 RMR = 68 36 GPa 

Grimstad e Barton 

(1993) 
𝐸𝑚 = 25. log 𝑄 Q = 15,7 29,8 GPa 

Palmström e Singh 

(2001) 
𝐸𝑚 = 8. 𝑄0,4 Q = 15,7 24 GPa 

Barton (2002) 𝐸𝑚 = 10 [𝑄. (
𝜎𝑐

100
)]

1
3
 Q = 15,7 26,9 GPa 

Hoek e Brown 

(1998) 
𝐸𝑚 = (

𝜎𝑐

100
)

0,5

 . 10
𝐺𝑆𝐼−10

40  GSI = 70 35,4 GPa 

Palmström e Singh 

(2001) 
𝐸𝑚 = 7. 𝑅𝑀𝑖0,4 RMi = 11,7 18,7 GPa 

Setor Autor Equação 

Tipo e 

resultado da 

classificação 

Módulo de 

deformabilidade 

2 

Bieniawski (1989) Em = 2 RMR − 100 RMR = 69 38 GPa 

Grimstad e Barton 

(1993) 
𝐸𝑚 = 25. log 𝑄 Q = 16,5 30,4 GPa 

Palmström e Singh 

(2001) 
𝐸𝑚 = 8. 𝑄0,4 Q = 16,5 24,6 GPa 

Barton (2002) 𝐸𝑚 = 10 [𝑄. (
𝜎𝑐

100
)]

1
3
 Q = 16,5 27,1 GPa 

Hoek e Brown 

(1998) 
𝐸𝑚 = (

𝜎𝑐

100
)

0,5

 . 10
𝐺𝑆𝐼−10

40  GSI = 70 35,4 GPa 

Palmström e Singh 

(2001) 
𝐸𝑚 = 7. 𝑅𝑀𝑖0,4 RMi = 18 22,2 GPa 

3 

Bieniawski (1989) Em = 2 RMR − 100 RMR = 62 24 GPa 

Grimstad e Barton 

(1993) 
𝐸𝑚 = 25. log 𝑄 Q = 15,9 30 GPa 

Palmström e Singh 

(2001) 
𝐸𝑚 = 8. 𝑄0,4 Q = 15,9 24,2 GPa 

Barton (2002) 𝐸𝑚 = 10 [𝑄. (
𝜎𝑐

100
)]

1
3
 Q = 15,9 24,3 GPa 

Hoek e Brown 

(1998) 𝐸𝑚 = (
𝜎𝑐

100
)

0,5

 . 10
𝐺𝑆𝐼−10

40  GSI = 70 35,4 GPa 

Palmström e Singh 

(2001) 
𝐸𝑚 = 7. 𝑅𝑀𝑖0,4 RMi = 12,6 19,3 GPa 

4 

Bieniawski (1989) Em = 2 RMR − 100 RMR = 73 46 GPa 

Grimstad e Barton 

(1993) 
𝐸𝑚 = 25. log 𝑄 Q =16,7 30,2 GPa 

Palmström e Singh 

(2001) 
𝐸𝑚 = 8. 𝑄0,4 Q =16,7 24,4 GPa 

Barton (2002) 𝐸𝑚 = 10 [𝑄. (
𝜎𝑐

100
)]

1
3
 Q =16,7 26,9 GPa 

Hoek e Brown 

(1998) 𝐸𝑚 = (
𝜎𝑐

100
)

0,5

 . 10
𝐺𝑆𝐼−10

40  GSI = 70 32,2 GPa 

Palmström e Singh 

(2001) 
𝐸𝑚 = 7. 𝑅𝑀𝑖0,4 RMi = 39 30,3 GPa 
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5 

Bieniawski (1989) Em = 2 RMR − 100 RMR = 72 44 GPa 

Grimstad e Barton 

(1993) 
𝐸𝑚 = 25. log 𝑄 Q =16,7 30,2 GPa 

Palmström e Singh 

(2001) 
𝐸𝑚 = 8. 𝑄0,4 Q =16,7 24,4 GPa 

Barton (2002) 𝐸𝑚 = 10 [𝑄. (
𝜎𝑐

100
)]

1
3
 Q =16,7 26,9 GPa 

Hoek e Brown 

(1998) 
𝐸𝑚 = (

𝜎𝑐

100
)

0,5

 . 10
𝐺𝑆𝐼−10

40  GSI = 70 32,2 GPa 

Palmström e Singh 

(2001) 
𝐸𝑚 = 7. 𝑅𝑀𝑖0,4 RMi = 18 22,2 GPa 

De uma forma geral, as equações se mostraram aplicáveis e retornaram valores de módulo 

de deformabilidade relativamente próximos. É possível observar que a equação de Bieniawski 

(1989) tende a superestimar o módulo de deformabilidade. 

5.5.2. TLD-02 

As faixas de coesão e ângulo de atrito do maciço rochoso, segundo Bieniawski (1989) 

(Tabela 6), são de 200 a 300 KPa para a coesão e 25⁰ a 35⁰ para o ângulo de atrito. 

A coesão e o ângulo de atrito também foram obtidos através do critério de Hoek e Brown 

(2002), utilizando o GSI e RMi. O mi igual a 12 do xisto também foi obtido na tabela 4 e o 

maciço foi considerado não perturbado (D = 0). 

GSI: 

𝑚𝑏 = 𝑚𝑖 × 𝑒
𝐺𝑆𝐼−100
28−14𝐷 = 12 × 𝑒

65−100
28−14×0 = 3,43 

𝑠 = 𝑒
𝐺𝑆𝐼−100

9−3𝐷 = 𝑒
65−100
9−3×0 = 0,02 

𝑎 =
1

2
+

1

6
(𝑒−

𝐺𝑆𝐼
15 − 𝑒−

20
3 ) =

1

2
+

1

6
(𝑒−

65
15 − 𝑒−

20
3 ) = 0,502 

A coesão e ângulo de atrito do maciço rochoso também foram obtidos para σ3max por meio 

das equações 3.9 a 3.11. Os resultados foram de 0,482 MPa para a coesão e 60⁰ para o ângulo 

de atrito. 
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RMi: 

𝑚𝑏 = 𝑚𝑖  . 𝐽𝑝
0,64 = 12 . 0,140,64 = 3,41 

𝑠 = 𝐽𝑝
2 = 0,142 = 0,02 

𝑎 =
1

2
 

Os resultados foram de 483 KPa para a coesão e 59⁰ para o ângulo de atrito. 

A coesão do maciço também pode ser estimada a partir do Sistema – Q. Da mesma forma, 

o SRF foi igual a 1 para que ele não influenciasse no resultado. Seguem os cálculos. 

𝑐 =
𝑅𝑄𝐷

𝐽𝑛
×

1

𝑆𝑅𝐹
×

𝜎𝑐

100
=

85

9
×

1

1
×

27

100
= 25500 𝐾𝑃𝑎 

O resultado encontrado, da mesma forma que no TLD-01, é inconsistente e não deve ser 

utilizado. 

O ângulo de atrito básico para as descontinudiades foi estimado através de equação 

proposta por Barton (2002).  

Família 1:  𝜑𝑟 = 𝑡𝑎𝑛−1 ( 
𝐽𝑟

𝐽𝑎
 ) = 𝑡𝑎𝑛−1 ( 

2

3
 ) = 34⁰ 

Família 2: 𝜑𝑟 = 𝑡𝑎𝑛−1 ( 
𝐽𝑟

𝐽𝑎
 ) = 𝑡𝑎𝑛−1 ( 

3

3
 ) = 45⁰ 

Família 3: 𝜑𝑟 = 𝑡𝑎𝑛−1 ( 
𝐽𝑟

𝐽𝑎
 ) = 𝑡𝑎𝑛−1 ( 

3

3
 ) = 45⁰ 

Neste caso o resultado obtido também apresentou resultado incompatível, próximo ao 

ângulo de atrito do maciço rochoso. 

Quanto às equações de estimação do módulo de deformabilidade, ocorreu variabilidade 

de resultados entre 11,9 e 20 GPa (Tabela 33). 
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Tabela 33 - Estimação do módulo de deformabilidade do TLD-02. 

Autor Equação 
Tipo e resultado 

da classificação 

Módulo de 

deformabilidade 

Bieniawski (1989) Em = 2 RMR − 100 RMR = 60 20 GPa 

Grimstad e Barton (1993) 𝐸𝑚 = 25. log 𝑄 Q = 6,3 20 GPa 

Palmström e Singh (2001) 𝐸𝑚 = 8. 𝑄0,4 Q = 6,3 16,7 GPa 

Barton (2002) 𝐸𝑚 = 10 [𝑄. (
𝜎𝑐

100
)]

1
3
 Q = 6,3 23,6 GPa 

Palmström e Singh (2001) 𝐸𝑚 = 7. 𝑅𝑀𝑖0,4 RMi = 3,8 11,9 GPa 

5.5.3. TLD-03 

De acordo com a tabela proposta por Bieniawski (1989) (Tabela 6), o setor 1 do maciço 

possui coesão entre 100 e 200 KPa e ângulo de atrito entre 15⁰ e 25⁰. O setor 2 possui coesão 

entre 200 e 300 KPa e ângulo de atrito entre 25⁰ e 35⁰. 

A coesão e o ângulo de atrito também foram obtidos através do critério de Hoek e Brwon 

(2002). Foi utilizado o mesmo valor para o mi que foi utilizado no TLD-02. 

GSI setor 1: 

𝑚𝑏 = 𝑚𝑖 × 𝑒
𝐺𝑆𝐼−100
28−14𝐷 = 12 × 𝑒

20−100
28−14×0 = 0,689 

𝑠 = 𝑒
𝐺𝑆𝐼−100

9−3𝐷 = 𝑒
20−100
9−3×0 = 0,000137 

𝑎 =
1

2
+

1

6
(𝑒−

𝐺𝑆𝐼
15 − 𝑒−

20
3 ) =

1

2
+

1

6
(𝑒−

20
15 − 𝑒−

20
3 ) = 0,544 

A coesão e ângulo de atrito do maciço rochoso também foi obtida para σ3max por meio das 

equações 3.9 a 3.11. Os resultados do setor 1 foram de 129 KPa para a coesão e 43⁰ para o 

ângulo de atrito. 
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RMi setor 1: 

𝑚𝑏 = 𝑚𝑖 . 𝐽𝑝
0,64 = 12 . 0,0320,64 = 1,33 

𝑠 =  𝐽𝑝
2 = 0,0322 = 0,001 

𝑎 =
1

2
 

Os resultados do setor 1 foram de 215 KPa para a coesão e 49⁰ para o ângulo de atrito. 

O setor desse talude foi o único que forneceu valores razoáveis de coesão estimados a 

partir do critério de Hoek-Brown para o maciço rochoso. O valor para o ângulo de atrito se 

encontra muito alto embora se apresentem um pouco altos. 

GSI setor 2: 

𝑚𝑏 = 𝑚𝑖 × 𝑒
𝐺𝑆𝐼−100
28−14𝐷 = 12 × 𝑒

45−100
28−14×0 = 1,683 

𝑠 = 𝑒
𝐺𝑆𝐼−100

9−3𝐷 = 𝑒
45−100
9−3×0 = 0,002 

𝑎 =
1

2
+

1

6
(𝑒−

𝐺𝑆𝐼
15 − 𝑒−

20
3 ) =

1

2
+

1

6
(𝑒−

45
15 − 𝑒−

20
3 ) = 0,508 

Os resultados do setor 2 foram de 189 KPa para a coesão e 56⁰ para o ângulo de atrito. 

RMi setor 2: 

𝑚𝑏 = 𝑚𝑖 . 𝐽𝑝
0,64 = 12 . 0,0910,64 = 2,59 

𝑠 = 𝐽𝑝
2 = 0,0912 = 0,008 

𝑎 =
1

2
 

Os resultados do setor 2 foram de 322 Kpa para a coesão e 58⁰ para o ângulo de atrito. 

O mesmo ocorreu para a coesão do maciço que também foi estimada a partir do Sistema 

– Q. Seguem os cálculos. 
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𝑐 (𝑠𝑒𝑡𝑜𝑟 1) =
𝑅𝑄𝐷

𝐽𝑛
×

1

𝑆𝑅𝐹
×

𝜎𝑐

100
=

20,8

9
×

1

1
×

2,5

100
= 50 𝐾𝑃𝑎 

𝑐 (𝑠𝑒𝑡𝑜𝑟 2) =
𝑅𝑄𝐷

𝐽𝑛
×

1

𝑆𝑅𝐹
×

𝜎𝑐

100
=

77,5

9
×

1

1
×

10

100
= 860 𝑀𝑃𝑎 

No setor 1 o resultado obtido também se apresentou resultados incompatíveis com a 

realidade do maciço rochoso. Já no setor 2 o resultado apresentou-se ligeiramente alto, mas não 

completamente fora de faixa. 

O ângulo de atrito básico para as descontinuidades também foi estimado através de 

equação proposta por Barton (2002).  

Setor 1: 

Família 1: 𝜑𝑟 = 𝑡𝑎𝑛−1 ( 
𝐽𝑟

𝐽𝑎
 ) = 𝑡𝑎𝑛−1 ( 

3

4
) = 37⁰ 

Família 2: 𝜑𝑟 = 𝑡𝑎𝑛−1 ( 
𝐽𝑟

𝐽𝑎
 ) = 𝑡𝑎𝑛−1 ( 

3

4
) = 370 

Família 3: 𝜑𝑟 = 𝑡𝑎𝑛−1 ( 
𝐽𝑟

𝐽𝑎
 ) = 𝑡𝑎𝑛−1 ( 

2

4
 ) = 26⁰ 

Setor 2: 

Família 1: 𝜑𝑟 = 𝑡𝑎𝑛−1 ( 
𝐽𝑟

𝐽𝑎
 ) = 𝑡𝑎𝑛−1 ( 

3

3
 ) = 450 

Família 2: 𝜑𝑟 = 𝑡𝑎𝑛−1 ( 
𝐽𝑟

𝐽𝑎
) = 𝑡𝑎𝑛−1 ( 

3

3
 ) = 450 

Família 3: 𝜑𝑟 = 𝑡𝑎𝑛−1 ( 
𝐽𝑟

𝐽𝑎
 ) = 𝑡𝑎𝑛−1 ( 

2

3
 ) = 34⁰ 

Independente do setor e da mesma forma que nos outros taludes, os resultados 

apresentaram valores altos para ângulo de atrito da descontinuidade e a subtração da dilatância 

também deve ser considerada. 

Os módulos de deformabilidade, obtidos por meio de equações de correlação, variaram 

entre 2,0 a 8,6 GPa no setor 1 e entre 5,4 e 19 GPa no setor 2 (Tabela 34). 
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Tabela 34 - Estimação do módulo de deformabilidade do TLD-03 Setor 1. 

Setor Autor Equação 

Tipo e 

resultado da 

classificação 

Módulo de 

deformabilidade 

1 

Serafim e Pereira 

(1983) Em = 10
RMR−10

40  RMR = 37 4,7 GPa 

Grimstad e Barton 

(1993) 
𝐸𝑚 = 25. log 𝑄 Q = 1,2 2,0 GPa 

Palmström e Singh 

(2001) 
𝐸𝑚 = 8. 𝑄0,4 Q = 1,2 8,6 GPa 

Barton (2002) 𝐸𝑚 = 10 [𝑄. (
𝜎𝑐

100
)]

1
3
 Q = 1,2 3,1 GPa 

2 

Serafim e Pereira 

(1983) Em = 10
RMR−10

40  RMR = 59 18 GPa 

Grimstad e Barton 

(1993) 
𝐸𝑚 = 25. log 𝑄 Q = 5,74 19 GPa 

Palmström e Singh 

(2001) 
𝐸𝑚 = 8. 𝑄0,4 Q = 5,74 16,1 GPa 

Barton (2002) 𝐸𝑚 = 10 [𝑄. (
𝜎𝑐

100
)]

1
3
 Q = 5,74 8,3 GPa 

Palmström e Singh 

(2001) 
𝐸𝑚 = 5,6. 𝑅𝑀𝑖0,375 RMi = 0,91 5,4 GPa 

5.6.Aplicação do critério de Barton-Bandis no TLD-02 

Para aplicação do critério foram determinadas as amplitudes das ondulações das 

superfícies de descontinuidade (A) e a distância de amplitude (x). Os resultados das amplitudes 

obtidas são mostradas na figura 46, por meio de um gráfico de frequência simples. As médias 

de amplitude obtidas foram de 0,71cm e 0,58cm, para a xistosidade e a família de 

descontinuidade 3. 
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Figura 46 - Frequência simples das amplitudes obtidas através de um perfil de 20 cm. 

A partir dos resultados obtidos em campo para a distância x e amplitude A foram 

determinados por cálculo trigonométrico os valores para o ângulo de dilatância i. Estes 

resultados estão nas Tabelas 35 e 36, sendo que as médias para o ângulo foram de 7° e 12° para 

a descontinuidade 1 e 3, respectivamente. 

Os ângulos de dilatância obtidos para a família 3, apresentam valores entre 2° e 30°. A 

partir do ábaco proposto por Barton & Bandis (1982) foi estimado o valor de JRC (Figura 47) 

igual a 12, tanto para a xistosidade como pra a família 3.   

Tabela 35 - Valores de amplitude, distância e dilatância, para a família de descontinuidade 1. 

Xistosidade 

Medidas Amplitude (A) – cm  Distância (X) – cm Dilatância (°) 

1 0,30 3,50 5 

2 0,80 6,40 7 

3 0,85 8,30 6 

4 1,70 6,20 15 

5 0,55 2,50 12 

6 0,80 5,90 8 

7 0,60 4,70 7 

8 0,45 4,70 5 

9 0,50 6,50 4 

10 0,35 4,80 4 

11 0,85 7,20 7 

12 1,15 4,35 15 

13 1,00 5,60 10 

14 1,15 9,00 7 

15 0,50 4,30 7 

16 0,60 6,20 6 

17 0,50 6,00 5 

18 0,55 6,90 5 

19 0,25 6,60 2 

20 0,80 5,40 8 

Média 7 
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Tabela 36 - Valores de amplitude, distância e dilatância, para a família de descontinuidade 3. 

Descontinuidade que tomba 

Medidas Amplitude (A) – cm  Distância (X) – cm  Dilatância (°) 

1 0,50 4,80 6 

2 1,00 3,70 15 

3 0,80 4,60 10 

4 0,60 7,80 4 

5 0,20 7,50 2 

6 0,40 4,45 5 

7 0,45 3,50 7 

8 0,55 2,40 13 

9 0,20 1,40 8 

10 0,20 1,40 8 

11 0,60 3,20 11 

12 0,50 2,00 14 

13 1,20 3,90 17 

14 0,50 2,80 10 

15 0,60 2,80 12 

16 0,60 2,30 15 

17 0,65 5,00 7 

18 0,50 3,40 8 

19 0,80 2,40 18 

20 0,60 1,60 21 

21 0,80 1,40 30 

Média 12 

 

Figura 47 - Obtenção de JRC. 
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Uma vez que o JCS é a resistência à compressão simples da parede da descontinuidade, 

utilizou-se o valor encontrado a partir do RMi. Logo, O JCS é igual a 3,8 MPa.  

A partir da equação de Barton (2002), foi possível a obtenção do ângulo de atrito da 

descontinuidade, porém como se tratam de descontinuidades rugosas, para a obtenção do ângulo 

de atrito básico é necessário subtrair o valor da dilatância que, para a Xistosidade é de 27° 

(dilatância é igual a 7⁰) e para a família 3 é de 33⁰ (dilatância igual a 12⁰). 

5.7.Análise cinemática 

5.7.1. TLD-01 

A partir dos parâmetros encontrados na classificação geomecânica (como o ângulo de 

atrito da descontinuidade) foram realizadas análises cinemáticas no software Dips v. 5 da 

Rocscience Inc. Os resultados de probabilidades de rupturas significativos foram a ruptura 

planar, cunha e tombamento de blocos com probabilidade de 100%, 22,10% e 31,3%, 

respectivamente. As Figuras 48, 49 e 50 apresentam as análises cinemáticas probabilísticas para 

ruptura planar, por cunha e tombamento de blocos, respectivamente. 

 

Figura 48 - Probabilidade de ruptura planar no TLD-01. 
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Figura 49 - Probabilidade de ruptura por cunha no TLD-01. 

 

Figura 50 - Probabilidade de tombamento de blocos no TLD-01. 

5.7.2. TLD-02 

O resultado mais significativo no caso do TLD-02 foram a ruptura por cunha e o 

tombamento de blocos com probabilidade de 27,08% e 29,08%, respectivamente. As Figuras 
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51 e 52 apresentam as análises cinemáticas probabilísticas para ruptura por cunha e tombamento 

de blocos, respectivamente. 

 

Figura 51 - Probabilidade de ruptura por cunha. 

 

Figura 52 - Probabilidade de ruptura por tombamento de blocos. 
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5.7.3. TLD-03 

A análise foi conduzida de forma determinística utilizando as orientações médias das 

descontinuidades. Foi considerado ângulo de atrito de 30°. Dois mecanismos de ruptura são 

possíveis: planar, segundo o plano de xistosidade ou por cunha segundo a interseção entre o 

plano de xistosidade e a família 1 (Figura 53). 

 

Figura 53 - Análise cinemática do maciço localizado na rodovia dos Inconfidentes próximo ao SESC. 

5.8.Retroanálises 

5.8.1. TLD-02 

O talude apresenta mecanismo de tombamento de blocos e o software utilizado para 

análise foi o RocTopple. Foram utilizados os critérios de Mohr-Coulomb e Barton-Bandis. 

Sabe-se que a análise deve retornar fator de segurança maior que 1, uma vez que o talude se 

apresenta estável. Os dados da geometria do talude com tombamento são apresentados (Tabela 

37). O mecanismo de tombamento de blocos ocorre somente nos 5 primeiros metros de altura 

do talude e a superfície basal foi variada conforme faixa proposta por Goodman e Bray (1976), 

ou seja, entre 47⁰ e 67⁰. 

Tabela 37 - Geometria do talude com tombamento de blocos. 

Talude Descontinuidade que tomba 

Altura 5.0 metros Espaçamento 0.44 metros 

Mergulho 88° Mergulho 48° 

Mergulho Plano de Topo 0° 
Inclinação Superfície 

Basal 

47° - 67°  

(faixa para variação) 
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 No caso do critério de Mohr-Coulomb o valor utilizado para a coesão foi nulo e o ângulo 

de atrito da descontinuidade, com valor igual a 45°, foi obtido através da relação entre Jr e Ja 

proposta por Barton (2002). A análise retornou fator de segurança incompatível com a realidade 

do maciço, independentemente do valor da inclinação da superfície basal, demonstrando que 

os parâmetros utilizados, como previsto, não tinham valores razoáveis. 

Já o critério de Barton-Bandis se mostrou aplicável. Os valores de resistência utilizados 

foram de12 para o JRC; 3,8 MPa JCS e 27º para o ângulo de atrito básico. A análise retornou 

como resultado um fator de segurança que reflete a condição real do maciço rochoso (Figura 

54). Independente da inclinação da superfície basal adotada o resultado foi satisfatório (Figura 

55). Foi adotado um nível de água igual a 43%. 

 

Figura 54 - Análise do tombamento de blocos do TLD-02 com inclinação da superfície basal igual a 42⁰. 
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Figura 55 - Influencia da superfície basal no fator de segurança do TLD-02. 

5.8.2. TLD-03 Setor 1 

O setor 1 do talude apresenta superfície de ruptura aproximadamente circular e, portanto, 

o software Slide v.6 foi utilizado para a análise. Foram feitas análises de sensibilidade do nível 

de água para determinação de sua posição à época da ruptura. Os níveis mínimo e máximo 

foram definidos com auxílio dos ábacos de Hoek e Bray. A figura 56 apresenta a geometria do 

talude, obtida através de instrumentos de medida, e a localização dos níveis de água mínimo 

(Wmin), máximo (Wmax) e médio (Wmean). 

 

Figura 56 - Geometria do talude e localização dos níveis de água mínimo, máximo e médio. 

O critério de resistência utilizado para a análise foi o critério de Hoek-Brown generalizado 

para maciços rochosos. As análises realizadas utilizaram os parâmetros obtidos através dos 
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sistemas GSI e RMi (Tabela 38). As figuras 57 e 58 apresentam o resultado da análise de 

sensibilidade, utilizando o GSI e o RMi, respectivamente. 

Tabela 38 - Valores dos parâmetros do critério de Hoek-Brown na retroanálise da ruptura aparentemente 

circular do TLD-03 Setor 1. 

 mb s a 

GSI 0,689 0,000137 0,544 

RMi 1,33 0,001 0,5 

Observa-se que utilizando as duas maneiras de se obter os parâmetros de Hoek-Brown, 

obtêm-se resultados satisfatórios. Uma vez que se sabe que a ruptura ocorreu em uma época de 

altos índices pluviométricos, já era esperado que o talude se apresenta quase 100% de saturação, 

quando o fator de segurança fosse igual a 1, e esse foi o resultado obtido. 

As figuras 58 e 59 apresentam um gráfico do fator de segurança obtido em função da 

localização do nível de água. É importante salientar que essa localização do nível de água varia 

de 0 (nível de água mínimo) até 1 (nível de agua máximo). No caso em que os parâmetros de 

resistência utilizados foram obtidos a partir do GSI o nível de água no instante da ruptura se 

localiza muito próximo ao nível mínimo de água. Já quando foram utilizados os parâmetros 

obtidos a partir do RMi a ruptura ocorreu no nível máximo de água adotado, ou seja, 100% de 

saturação. 

Figura 57 - Análise de sensibilidade do nível de água utilizando o GSI. 
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Figura 58 - Análise de sensibilidade do nível de água utilizando o RMi. 

5.8.3. TLD-03 Setor 2 

Foi realizada análise da ruptura em cunha que ocorreu no setor 2 do TLD-03. A tabela 39 

apresenta os dados de geometria da cunha e os parâmetros de resistência utilizados.  

Tabela 39 - Dados de entrada da geometria da cunha. 

Altura da cunha Atitude da face do talude Inclinação do plano de topo 

7,2 m 226/52 0⁰ 

Atitude das descontinuidades 

Família 1 Xistosidade 

164/68 314/75 

Parâmetros de resistência 

Coesão Ângulo de atrito 

0 34º 

O critério de resistência utilizado foi o de Mohr-Coulomb. A coesão foi considerada nula 

e o ângulo de atrito utilizado, igual a 34º, foi obtido através da relação entre Jr e Ja sugerida por 

Barton. A saturação foi variada até que fosse obtido fator de segurança igual a 1. Isso ocorreu 

quando a saturação chegou a 100%. A figura 59 apresenta a análise. 

1,03

1,08

1,13

1,18

1,23

1,28

1,33

0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1

Fa
to

r 
d

e
 s

e
gu

ra
n

ça
 -

gl
e

/m
o

rg
e

n
st

e
rn

-p
ri

ce

Localização do nível de água



99 

 

 

Figura 59 - Análise da ruptura em cunha do setor 2 do TLD-03. 
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6. CONCLUSÕES 

Os objetivos do trabalho foram alcançados. Os maciços rochosos foram facilmente 

selecionados devido à grande diversidade geológica presente no Quadrilátero Ferrífero. Todos 

foram classificados geomecanicamente de forma satisfatória, mesmo que em alguns casos 

foram necessárias generalizações e suposições. Ocorreram algumas dificuldades em se realizar 

a classificação por essas se mostrarem qualitativas e não haver uniformidade na terminologia, 

que pode variar de região para região.  

Entre os sistemas de classificação o RQD não foi considerado um bom índice para 

classificar os maciços rochosos estudados. A dependência da direção do levantamento e o fato 

de não considerar as características das descontinuidades o torna um método falho. Entre os 

outros métodos de classificação o RMi apresentou vantagens por ser um método com mais 

características quantitativas do que qualitativas, além de fornecer a resistência à compressão 

simples do maciço rochoso. 

Existem na literatura diversas equações que correlacionam os sistemas de classificação 

geomecânica e as propriedades dos maciços rochosos. Essas foram testadas para os três maciços 

estudados e forneceram valores diferentes para uma mesma propriedade em um mesmo talude. 

Isso ocorreu devido ao fato de que elas foram desenvolvidas de maneira empírica e cada autor 

utilizou diferentes maciços para obtenção da equação. 

As retroanálises constituíram uma boa ferramenta para estimação das propriedades 

mecânicas. De uma maneira geral elas provaram que algumas equações e outras não forneceram 

resultados compatíveis com a geomecânica dos maciços rochosos estudados. 

Portanto, esse trabalho destaca a importância do uso das classificações geomecânicas 

como ferramenta para estimação de parâmetros dos maciços rochosos, uma vez que não é 

possível ensaiá-los em laboratório. No entanto, o seu uso deve ser feito de maneira cuidadosa 

para que não sejam cometidos erros grosseiros.   
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Apêndice A – Planilhas de cálculo do RMR 

Classificação segundo o RMR do TLD-01 Setor1. 

Rock Mass Rating 

Parâmetro 

analisado 

Valor Descrição Valor associado no 

RMR 

Resistência à 

compressão uniaxial 
50 a 100 MPa 

Obtido através do teste com o 

martelo de geólogo 
7 

RQD 94,4% 
Estimado através da equação 

proposta por Palmström (1982) 
20 

Espaçamento das 

descontinuidades 
70 cm - 15 

Condição das 

descontinuidades 
- 

Persistência de cerca de 4 m, abertura 

> 5 mm; rugosa; preenchimento 

macio > 5 mm; sem alteração 

11 

Condição de água - Seco 15 

Classificação do 

maciço rochoso 

Classe 

II 

Descrição 

Bom 

RMR 

68 
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Classificação segundo o RMR do TLD-01 Setor2. 

Rock Mass Rating 

Parâmetro 

analisado 

Valor Descrição Valor associado no 

RMR 

Resistência à 

compressão uniaxial 
100 a 250 MPa 

Obtido através do teste com o 

martelo de geólogo 
12 

RQD 99% 
Estimado através da equação 

proposta por Palmström (1982) 
20 

Espaçamento das 

descontinuidades 
60 cm Situação limítrofe – uso do ábaco 12 

Condição das 

descontinuidades 
- 

Persistência de cerca de 4 m, abertura 

> 5 mm; rugosa; preenchimento 

macio > 5 mm; pouco alterada 

10 

Condição de água - Seco 15 

Classificação do 

maciço rochoso 

Classe 

II 

Descrição 

Bom 

RMR 

69 
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Classificação segundo o RMR do TLD-01 Setor 3. 

Rock Mass Rating 

Parâmetro 

analisado 

Valor Descrição Valor associado no 

RMR 

Resistência à 

compressão uniaxial 
50 a 100 MPa 

Obtido através do teste com o 

martelo de geólogo 
7 

RQD 95,2% 
Estimado através da equação 

proposta por Palmström (1982) 
20 

Espaçamento das 

descontinuidades 
56 cm - 10 

Condição das 

descontinuidades 
- 

Persistência de cerca de 4 m, abertura 

> 5 mm; rugosa; preenchimento 

macio > 5 mm; pouco alterada 

10 

Condição de água - Seco 15 

Classificação do 

maciço rochoso 

Classe 

II 

Descrição 

Bom 

RMR 

62 
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Classificação segundo o RMR do TLD-01 Setor 4. 

Rock Mass Rating 

Parâmetro 

analisado 

Valor Descrição Valor associado no 

RMR 

Resistência à 

compressão uniaxial 
100 a 250 MPa 

Obtido através do teste com o 

martelo de geólogo 
12 

RQD 100% 
Estimado através da equação 

proposta por Palmström (1982) 
20 

Espaçamento das 

descontinuidades 
122 cm - 15 

Condição das 

descontinuidades 
- 

Persistência de cerca de 4 m, abertura 

> 5 mm; rugosa; preenchimento 

macio > 5 mm; sem alteração 

11 

Condição de água - Seco 15 

Classificação do 

maciço rochoso 

Classe 

II 

Descrição 

Bom 

RMR 

73 
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Classificação segundo o RMR do TLD-01 Setor 5. 

Rock Mass Rating 

Parâmetro 

analisado 

Valor Descrição Valor associado no 

RMR 

Resistência à 

compressão uniaxial 
100 a 250 MPa 

Obtido através do teste com o 

martelo de geólogo 
12 

RQD 100% 
Estimado através da equação 

proposta por Palmström (1982) 
20 

Espaçamento das 

descontinuidades 
71 cm - 15 

Condição das 

descontinuidades 
- 

Persistência de cerca de 4 m, abertura 

> 5 mm; rugosa; preenchimento 

macio > 5 mm; pouco alterada 

10 

Condição de água - Seco 15 

Classificação do 

maciço rochoso 

Classe 

II 

Descrição 

Bom 

RMR 

72 
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Classificação segundo o RMR do TLD-02. 

Rock Mass Rating 

Parâmetro 

analisado 

Valor Descrição Valor associado no 

RMR 

Resistência à 

compressão uniaxial 
25 a 50 MPa 

Obtido através do teste com o martelo de 

geólogo 
4 

RQD 85,2% 
Estimado através da equação proposta por 

Palmström (1982) 
17 

Espaçamento das 

descontinuidades 
25 cm - 10 

Condição das 

descontinuidades 
- 

Persistência de cerca de 15 m, abertura 

<0,1mm; lisa (ondulada); preenchimento 

macio < 2 mm; ligeiramente alterada 

12 

Condição de água - Seco 15 

Classificação do 

maciço rochoso 

Classe 

III 

Descrição 

Razoável 

RMR 

60 
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Classificação segundo o RMR para o TLD-03 Setor 1. 

Rock Mass Rating – SETOR 1 

Parâmetro 

analisado 

Valor Descrição Valor associado no 

RMR 

Resistência à 

compressão uniaxial 
1 a 5 Mpa 

Obtido através do teste com o martelo de 

geólogo 
1 

RQD 20,7% 
Estimado através da equação proposta por 

Palmström (1982) 
3 

Espaçamento das 

descontinuidades 
10,5 cm Estimado através dos blocos formados 8 

Condição das 

descontinuidades 
- 

Persistência 10 a 20 m, abertura < 0,1mm, 

lisa (plana), fino preenchimento macio; 

muito alterada 

10 

Condição de água - Seco 15 

Classificação do 

maciço rochoso 
Classe Descrição RMR 
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IV Pobre 37 
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Classificação segundo o RMR para o TLD-03 Setor 2. 

Rock Mass Rating – SETOR 2 

Parâmetro 

analisado 

Valor Descrição Valor associado no 

RMR 

Resistência à 

compressão uniaxial 
5 a 25 Mpa 

Obtido através do teste com o martelo de 

geólogo 
2 

RQD 77,8% 
Estimado através da equação proposta por 

Palmström (1982) 
17 

Espaçamento das 

descontinuidades 
0,105 m 

Foi considerado o tamanho que seriam 

formados os blocos 
8 

Condição das 

descontinuidades 
- 

Persistência de 10 a 20 m, abertura < 

0,1mm, lisa (ondulada), fino 

preenchimento; moderadamente alterada 

12 

Condição de água - Seco 15 

Classificação do 

maciço rochoso 

Classe 

III 

Descrição 

Razoável 

RMR 

54 
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Apêndice B – Planilhas de cálculo do Sistema – Q 

Classificação segundo o Sistema - Q do TLD-01 Setor 1. 

Rock Tunnel Quality 

Parâmetro 

analisado 
Valor Descrição 

Valor associado ao 

Sistema – Q 

RQD 94,4% 
Estimado através da equação proposta 

por Palmström (1982) 
94,4 

Número de famílias 

de descontinuidades 
3 famílias 

Obtido através de tratamento estatístico 

de dados de orientação no Dips 
9 

Rugosidade - Fratura rugosa, plana 1,5 

Alteração - 
Baixo grau de alteração, apenas uma 

leve descoloração 
1 

Padrão geomecânico do maciço 

Bom 

Classe 

IV 

Sistema – Q 

15,7 
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Classificação segundo o Sistema - Q do TLD-01 Setor 2. 

Rock Tunnel Quality 

Parâmetro 

analisado 
Valor Descrição 

Valor associado ao 

Sistema – Q 

RQD 99% 
Estimado através da equação proposta 

por Palmström (1982) 
99 

Número de famílias 

de descontinuidades 
3 famílias 

Obtido através de tratamento estatístico 

de dados de orientação no Dips 
9 

Rugosidade - Fratura rugosa, plana 1,5 

Alteração - 
Baixo grau de alteração, apenas uma 

leve descoloração 
1 

Padrão geomecânico do maciço 

Bom 

Classe 

IV 

Sistema – Q 

16,5 
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Classificação segundo o Sistema - Q do TLD-01 Setor 3. 

Rock Tunnel Quality 

Parâmetro 

analisado 
Valor Descrição 

Valor associado ao 

Sistema – Q 

RQD 95,2% 
Estimado através da equação proposta 

por Palmström (1982) 
95,2 

Número de famílias 

de descontinuidades 
3 famílias 

Obtido através de tratamento estatístico 

de dados de orientação no Dips 
9 

Rugosidade - Fratura rugosa, plana 1,5 

Alteração - 
Baixo grau de alteração, apenas uma 

leve descoloração 
1 

Padrão geomecânico do maciço 

Bom 

Classe 

IV 

Sistema – Q 

15,9 
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Classificação segundo o Sistema - Q do TLD-01 Setor 4. 

Rock Tunnel Quality 

Parâmetro 

analisado 
Valor Descrição 

Valor associado ao 

Sistema – Q 

RQD 100% 
Estimado através da equação proposta 

por Palmström (1982) 
100 

Número de famílias 

de descontinuidades 
3 famílias 

Obtido através de tratamento estatístico 

de dados de orientação no Dips 
9 

Rugosidade - Fratura rugosa, plana 1,5 

Alteração - 
Baixo grau de alteração, apenas uma 

leve descoloração 
1 

Padrão geomecânico do maciço 

Bom 

Classe 

IV 

Sistema – Q 

16,7 
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Classificação segundo o Sistema - Q do TLD-01 Setor 5. 

Rock Tunnel Quality 

Parâmetro 

analisado 
Valor Descrição 

Valor associado ao 

Sistema – Q 

RQD 100% 
Estimado através da equação proposta 

por Palmström (1982) 
100 

Número de famílias 

de descontinuidades 
3 famílias 

Obtido através de tratamento estatístico 

de dados de orientação no Dips 
9 

Rugosidade - Fratura rugosa, plana 1,5 

Alteração - 
Baixo grau de alteração, apenas uma 

leve descoloração 
1 

Padrão geomecânico do maciço 

Bom 

Classe 

IV 

Sistema – Q 

16,7 
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Classificação segundo o sistema - Q do TLD-02. 

Rock Tunnel Quality 

Parâmetro 

analisado 
Valor Descrição 

Valor associado ao 

Sistema – Q 

RQD 85,2% 
Estimado através da equação proposta 

por Palmström (1982) 
85,2 

Número de famílias 

de descontinuidades 
3 famílias 

Obtido através de tratamento estatístico 

de dados de orientação no Dips 
9 

Rugosidade - Fraturas lisas, onduladas 2 

Alteração - 
Paredes com películas siltosas ou 

areno-argilosas 
3 

Padrão geomecânico do maciço Classe Sistema – Q 
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Regular V 6,3 
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Classificação segundo o Sistema – Q do TLD-03 do Setor 1. 

Rock Tunnel Quality – SETOR 1 

Parâmetro 

analisado 
Valor Descrição 

Valor associado ao 

Sistema – Q 

RQD 20,7% 
Estimado através da equação proposta 

por Palmström (1982) 
20,7 

Número de famílias 

de descontinuidades 
3 famílias 

Obtido através de tratamento estatístico 

de dados de orientação no Dips 
9 

Rugosidade - Fraturas lisas, planas 1 

Alteração - 
Paredes muito alteradas com películas 

de matérias moles 
4 

Padrão geomecânico do maciço 

Muito ruim 

Classe 

VII 

Sistema – Q 

0,6 
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Classificação segundo o Sistema - Q TLD-03 Setor 2. 

Rock Tunnel Quality – SETOR 2 

Parâmetro 

analisado 
Valor Descrição 

Valor associado ao 

Sistema – Q 

RQD 77,8% 
Estimado através da equação proposta 

por Palmström (1982) 
77,5 

Número de famílias 

de descontinuidades 
3 famílias 

Obtido através de tratamento estatístico 

de dados de orientação no Dips 
9 

Rugosidade - Fraturas lisas, onduladas 2 

Alteração - 
Paredes com películas siltosas ou 

areno-argilosas 
3 

Padrão geomecânico do maciço 

Regular 

Classe 

V 

Sistema – Q 

5,7 
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Apêndice C – Planilhas de cálculo do RMi 

Classificação segundo o RMi do TLD-01 Setor 1. 

Rock Mass Index 

Fator de condição de juntas 

Jc 

Fator de rugosidade 

de juntas 

Jr 

Textura rugosa, plana 2 

Fator de tamanho e 

continuidade de 

juntas 

Jl 

> 10 metros de persistência e se 

encontra contínua 

(acamamento/foliação) 

0,75 

Fator de alteração de 

juntas 

Ja 

a superfície da junta apresenta uma 

alteração de classe mais elevada do 

que a rocha 

2 

Parâmetro de junta 

Jp 

𝐽𝑝 = 0,2√𝐽𝑐 × 𝑉𝑏0,37Jc−0,2
 

Jc 𝐽𝑐 = 𝐽𝑙 × (𝐽𝑟 ÷ 𝐽𝑎) 0,75 

Vb 

𝑉𝑏 =
𝑆1 × 𝑆2 × 𝑆3

𝑠𝑖𝑛𝛾1 × 𝑠𝑖𝑛𝛾2 × 𝑠𝑖𝑛𝛾3

=
0,26 × 1,04 × 0,70

sin 69° × sin 80° × sin 53°)
 

0,26 m3 

RMi 

σc 90 MPa 

11,7 MPa 

Jp 0,13 

Termo para o RMi Muito alto 
Termo relacionado à resistência do 

maciço rochoso 
Muito forte 
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Classificação segundo o RMi do TLD-01 Setor 2. 

Rock Mass Index 

Fator de condição de juntas 

Jc 

Fator de rugosidade 

de juntas 

Jr 

Textura rugosa, plana 2 

Fator de tamanho e 

continuidade de 

juntas 

Jl 

> 10 metros de persistência e se 

encontra contínua 

(acamamento/foliação) 

0,75 

Fator de alteração de 

juntas 

Ja 

a superfície da junta apresenta uma 

alteração de classe mais elevada do 

que a rocha 

2 

Parâmetro de junta 

Jp 

𝐽𝑝 = 0,2√𝐽𝑐 × 𝑉𝑏0,37Jc−0,2
 

Jc 𝐽𝑐 = 𝐽𝑙 × (𝐽𝑟 ÷ 𝐽𝑎) 0,75 

Vb 

𝑉𝑏 =
𝑆1 × 𝑆2 × 𝑆3

𝑠𝑖𝑛𝛾1 × 𝑠𝑖𝑛𝛾2 × 𝑠𝑖𝑛𝛾3

=
0,40 × 1,50 × 0,60

sin 69° × sin 80° × sin 53°)
 

0,26 m3 

RMi 

σc 120 MPa 

18 MPa 

Jp 0,15 

Termo para o RMi Muito alto 
Termo relacionado à resistência do 

maciço rochoso 
Muito forte 
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Classificação segundo o RMi do TLD-01 Setor 3. 

Rock Mass Index 

Fator de condição de juntas 

Jc 

Fator de rugosidade 

de juntas 

Jr 

Textura rugosa, plana 2 

Fator de tamanho e 

continuidade de 

juntas 

Jl 

> 10 metros de persistência e se 

encontra contínua 

(acamamento/foliação) 

0,75 

Fator de alteração de 

juntas 

Ja 

a superfície da junta apresenta uma 

alteração de classe mais elevada do 

que a rocha 

2 

Parâmetro de junta 

Jp 

𝐽𝑝 = 0,2√𝐽𝑐 × 𝑉𝑏0,37Jc−0,2
 

Jc 𝐽𝑐 = 𝐽𝑙 × (𝐽𝑟 ÷ 𝐽𝑎) 0,75 

Vb 

𝑉𝑏 =
𝑆1 × 𝑆2 × 𝑆3

𝑠𝑖𝑛𝛾1 × 𝑠𝑖𝑛𝛾2 × 𝑠𝑖𝑛𝛾3

=
0,29 × 1,30 × 0,56

sin 69° × sin 80° × sin 53°)
 

0,29 m3 

RMi 

σc 90 MPa 

12,6 MPa 

Jp 0,14 

Termo para o RMi Muito alto 
Termo relacionado à resistência do 

maciço rochoso 
Muito forte 
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Classificação segundo o RMi do TLD-01 Setor 4. 

Rock Mass Index 

Fator de condição de juntas 

Jc 

Fator de rugosidade 

de juntas 

Jr 

Textura rugosa, plana 2 

Fator de tamanho e 

continuidade de 

juntas 

Jl 

> 10 metros de persistência e se 

encontra contínua 

(acamamento/foliação) 

0,75 

Fator de alteração de 

juntas 

Ja 

a superfície da junta apresenta uma 

alteração de classe mais elevada do 

que a rocha 

1 

Parâmetro de junta 

Jp 

𝐽𝑝 = 0,2√𝐽𝑐 × 𝑉𝑏0,37Jc−0,2
 

Jc 𝐽𝑐 = 𝐽𝑙 × (𝐽𝑟 ÷ 𝐽𝑎) 1,5 

Vb 

𝑉𝑏 =
𝑆1 × 𝑆2 × 𝑆3

𝑠𝑖𝑛𝛾1 × 𝑠𝑖𝑛𝛾2 × 𝑠𝑖𝑛𝛾3

=
0,74 × 2,01 × 1,22

sin 69° × sin 80° × sin 53°)
 

1,33 m3 

RMi 

c 150 MPa 

39 MPa  

Jp 0,26 

Termo para o RMi Muito alto 
Termo relacionado à resistência do 

maciço rochoso 
Muito forte 
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Classificação segundo o RMi do TLD-01 Setor 5. 

Rock Mass Index 

Fator de condição de juntas 

Jc 

Fator de rugosidade 

de juntas 

Jr 

Textura rugosa, plana 2 

Fator de tamanho e 

continuidade de 

juntas 

Jl 

> 10 metros de persistência e se 

encontra contínua 

(acamamento/foliação) 

0,75 

Fator de alteração de 

juntas 

Ja 

a superfície da junta apresenta uma 

alteração de classe mais elevada do 

que a rocha 

2 

Parâmetro de junta 

Jp 

𝐽𝑝 = 0,2√𝐽𝑐 × 𝑉𝑏0,37Jc−0,2
 

Jc 𝐽𝑐 = 𝐽𝑙 × (𝐽𝑟 ÷ 𝐽𝑎) 0,75 

Vb 

𝑉𝑏 =
𝑆1 × 𝑆2 × 𝑆3

𝑠𝑖𝑛𝛾1 × 𝑠𝑖𝑛𝛾2 × 𝑠𝑖𝑛𝛾3

=
0,42 × 1,34 × 0,71

sin 69° × sin 80° × sin 53°)
 

0,54 m3 

RMi 

Σc 120 MPa 

18 MPa 

Jp 0,15 

Termo para o RMi Muito alto 
Termo relacionado à resistência do 

maciço rochoso 
Muito forte 
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Classificação segundo o RMi do TLD-02. 

Rock Mass Index 

Fator de condição de juntas 

Jc 

Fator de rugosidade 

de juntas 

Jr 

Textura lisa, ondulada 2 

Fator de tamanho e 

continuidade de 

juntas 

Jl 

15 metros de persistência e se 

encontra contínua 

(acamamento/foliação) 

0,75 

Fator de alteração de 

juntas 

Já 

Preenchido por material de fricção 

sem argila (Silte) 
3 

Parâmetro de junta 

Jp 

𝐽𝑝 = 0,2√𝐽𝑐 × 𝑉𝑏0,37Jc−0,2
 

Jc 𝐽𝑐 = 𝐽𝑙 × (𝐽𝑟 ÷ 𝐽𝑎) 0,5 

Vb 

𝑉𝑏 =
𝑆1 × 𝑆2 × 𝑆3

𝑠𝑖𝑛𝛾1 × 𝑠𝑖𝑛𝛾2 × 𝑠𝑖𝑛𝛾3

=
0,42 × 0,45 × 0,30

sin 55° × sin 99° × sin 154°)
= 0,0024 𝑚3 

0,16 m3 

RMi 

Σci 27 Mpa 

3,8 

Jp 0,14 

Termo para o RMi Alto 
Termo relacionado à resistência do 

maciço rochoso 
Forte 
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Classificação segundo o RMi para o TLD-03 Setor 1. 

Rock Mass Index – SETOR 1 

Fator de condição de juntas 

Jc 

Fator de rugosidade 

de juntas 

Jr 

Textura lisa, ondulada 2 

Fator de tamanho e 

continuidade de 

juntas 

Jl 

20 metros de persistência e se 

encontra contínua 

(acamamento/foliação) 

0,75 

Fator de alteração de 

juntas 

Ja 

Fino preenchimento de materiais 

macios 
0,75 

Parâmetro de junta 

Jp 

𝐽𝑝 = 0,2√𝐽𝑐 × 𝑉𝑏0,37Jc−0,2
 

Jc 𝐽𝑐 = 𝐽𝑙 × (𝐽𝑟 ÷ 𝐽𝑎) 0,38 

Vb 

𝑉𝑏 =
𝑆1 × 𝑆2 × 𝑆3

𝑠𝑖𝑛𝛾1 × 𝑠𝑖𝑛𝛾2 × 𝑠𝑖𝑛𝛾3

=
0,105 × 0,105 × 0,105

sin 45,64° × sin 59,88° × sin 52,2°)

= 0,0024 𝑚3 

0,0024 m3 

RMi 

σci 2,5 Mpa 

0,08 

Jp 0,032 

Termo para o RMi Baixo 
Termo relacionado à resistência do 

maciço rochoso 
Fraco 
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Classificação segundo o  RMi para o TLD-03 Setor 2. 

Rock Mass Index – SETOR 2 

Fator de condição de juntas 

Jc 

Fator de rugosidade 

de juntas 

Jr 

Textura lisa, ondulada 2 

Fator de tamanho e 

continuidade de 

juntas 

Jl 

20 metros de persistência e se 

encontra contínua 

(acamamento/foliação) 

0,75 

Fator de alteração de 

juntas 

Ja 

Fino preenchimento de materiais 

macios 
0,75 

Parâmetro de junta 

Jp 

𝐽𝑝 = 0,2√𝐽𝑐 × 𝑉𝑏0,37Jc−0,2
 

Jc 𝐽𝑐 = 𝐽𝑙 × (𝐽𝑟 ÷ 𝐽𝑎) 0,38 

Vb 

𝑉𝑏 =
𝑆1 × 𝑆2 × 𝑆3

𝑠𝑖𝑛𝛾1 × 𝑠𝑖𝑛𝛾2 × 𝑠𝑖𝑛𝛾3

=
1,2 × 1 × 0,105

sin 45,64° × sin 59,88° × sin 52,2°)

= 0,26 𝑚3 

0,26 m3
 

RMi 

σci 10 Mpa 

0,91 

Jp 0,091 

Termo para o RMi 
Moderadamente 

alto 

Termo relacionado à resistência do 

maciço rochoso 

Moderada-

mente forte 
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Anexo A – Tabelas do Índice de qualidade da Rocha 

Classificação da qualidade de maciços rochosos através do RQD (Deere et al., 1967). 

RDQ (%) Qualidade da rocha 

< 25 Muito ruim 

25 a 50 Ruim 

50 a 75 Razoável 

75 a 90 Bom 

90 a 100 Excelente 

Classificação da contagem volumétrica de juntas (Palmström, 1996). 

Termo para descontinuidades Termo para Jv Valores de Jv 

Sem descontinuidades Extremamente baixo < 0,3 

Muito pouco descontínuo Muito baixo 0,3 – 1,0 

Pouco descontínuo Baixo 1 – 3 

Moderadamente descontínuo Moderadamente alto 3 – 10 

Muito descontínuo Alto 10 – 30 

Bastante descontínuo Muito alto 30 – 100 

Extremamente descontínuo Extremamente alto >100 
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Anexo B – Tabelas do Rock Mass Rating 

Determinação do valor do valor associado à resistência à compressão uniaxial da rocha (Bieniawski, 1989). 

Resistência da rocha intacta 
Valor associado 

(P1) Resistência à compressão uniaxial 

(MPa) 

Índice de carga pontual 

(MPa) 

> 250 > 10 15 

100 a 250 4 a 10 12 

50 a 100 2 a 4 7 

25 a 50 1 a 2 4 

5 a 25 

Para valores menores de resistência à 

carga puntiforme: utilizar o teste de 

compressão uniaxial 

2 

1 a 5 1 

< 1 0 

 

 

 

 

Determinação do valor associado ao índice de qualidade da rocha (Bieniawski, 1989). 

Índice de qualidade da rocha (%) 90 a 100 75 a 90 50 a 75 25 a 50 < 25 

Valor associado 

(P2) 
20 17 13 8 3 

 

 

 

 

 

Determinação do valor associado ao espaçamento entre as descontinuidades (Bieniawski, 1989). 

Espaçamento das 

descontinuidades 
> 2 m 0,6 a 2m 

200 a 600 

mm 

60 a 200 

mm 
<60 mm 

Valor associado 

(P3) 
20 15 10 8 5 
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Determinação do valor associado à condição das descontinuidades (Bieniawski, 1989). 

Condição das descontinuidades Valor associado (P4) 

Descontinuidades com superfícies muito rugosas, não contínuas, sem separação e 

parede da rocha não alterada. 
30 

Descontinuidades com superfícies levemente rugosas, com separação (abertura) menor 

que 1 mm e paredes da rocha ligeiramente intemperizadas. 
25 

Descontinuidades com superfícies levemente rugosas, separação (abertura) menor que 1 

mm e paredes da rocha muito intemperizadas. 
20 

Descontinuidades contínuas com superfícies estriadas ou com preenchimento de 

espessura menor que 5 mm ou separação (abertura) de 1 a 5 mm. 
10 

Descontinuidades contínuas com preenchimento macio de espessura maior que 5 mm 

ou separação maior que 5 mm. 
0 

 

 

 

Determinação do valor associado à condição das descontinuidades por parâmetro (Bieniawski, 1989). 

 

 

 

 

Persistência 1 m 1 a 3 m 3 a 10 m 10 a 20 m > 20 m 

Valor associado 6 4 2 1 0 

Abertura Nenhuma < 0,1mm 0,1 a 1,0 mm 1 a 5 mm > 5 mm 

Valor associado 6 5 4 1 0 

Rugosidade Muito rugosa Rugosa 
Levemente 

rugosa 
Lisa Estriada 

Valor associado 6 5 3 1 0 

Preenchimento  

 

 Valor associado 

Preenchimento duro Preenchimento macio 

Nenhum < 5 mm > 5 mm < 5 mm > 5 mm 

 6 4 2 2 0 

Alteração Não alterada 
Ligeiramente 

alterada 

Moderadamente 

alterada 
Muito alterada Decomposta 

Valor associado 6 5 3 1 0 
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Determinação do valor associado à condição da água subterrânea (Bieniawski, 1989). 

Água 

Subterrânea 

Influxo por 10m 

no comprimento 

do túnel (1/min) 

Sem Valor <10 10 a 25 25 a 125 > 125 

Pressão de água 

na junta/σ 

principal maior 

0 <0,1 0,1 a 0,2 0,2 a 0,5 > 0,5 

Condições Gerais 
Completamente 

seco 
Úmido Encharcado Gotejando Com fluxo 

Valor (P5) 15 10 7 4 0 

 

Efeito da orientação das descontinuidades (direção e mergulho) em obras civis (Bieniawski, 1989). 

Direção (strike) perpendicular em relação ao eixo do túnel 

Na direção de mergulho Contra a direção de mergulho 

45⁰ a 90⁰ 20⁰ a 45⁰ 45⁰ a 90⁰ 20⁰ a 45⁰ 

Muito favorável Favorável Razoável Desfavorável 

Direção (strike) paralela em relação ao eixo do 

túnel 
Independente da direção (strike) 

20⁰ a 45⁰ 45⁰ a 90⁰ 0⁰ a 20⁰ 

Razoável 
Muito 

desfavorável 
Razoável 

 

Determinação do valor associado à orientação das descontinuidades (Bieniawski, 1989). 

Orientações da direção e 

mergulho 

Muito 

favorável 
Favorável Razoável Desfavorável 

Muito 

desfavorável 

Valor 

Túneis e Minas 0 -2 -5 -10 -12 

Fundações 0 -2 -7 -15 -25 

Taludes 0 -5 -25 -50 -60  
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Classificação segundo o Rock Mass Rating (Bieniawski, 1989). 

Valor 100-81 80-61 60-41 40-21 < 21 

Classe I II III IV V 

Descrição da 

rocha 
Muito boa Boa Razoável Pobre Muito pobre 
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Anexo C – Tabelas do Rock Tunnel Quality 

Valores de Jn no sistema-Q (Barton et al., 1974). 

Condições de compartimentação do maciço Valores de Jn 

Fraturas esparsas ou ausentes 0,5-1,0 

Uma família de fraturas 2 

Uma família, mais fraturas esparsas 3 

Duas famílias de fraturas 4 

Duas famílias, mais fraturas esparsas 6 

Três famílias de fraturas 9 

Três famílias, mais fraturas esparsas 12 

Quatro ou mais famílias de fraturas 15 

Rocha triturada (completamente fragmentada) 20 

 Classificação do tamanho dos blocos a partir do valor de Jn (Barton et al., 1974). 

Denominação 
Jn 

(descontinuidades/m3) 

Blocos muito grandes < 1 

Blocos grandes 1 a 3 

Blocos médios 3 a 10 

Blocos pequenos 10 a 30 

Blocos muito pequenos 30 a 60 

Rocha triturada > 60 
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Valores de Jr no sistema-Q (Barton et al., 1974). 

a-fraturas sem deslocamento relativo. Contato rocha-rocha entre as paredes das fraturas  

b- fraturas com deslocamento relativo (menos de 10 cm). Contato rocha-rocha entre as 

paredes das fraturas  

Condições de rugosidade das paredes Valores de Jr 

A- Fraturas não-persistentes 4 

B- Fraturas rugosas ou irregulares, onduladas 3 

C- Fraturas lisas, onduladas 2 

D- Fraturas polidas, onduladas 1,5 

E- Fraturas rugosas ou irregulares, planas 1,5 

Fraturas lisas, planas 1 

G- Fraturas polidas ou estriadas, planas 0,5 

c- fraturas com deslocamento relativo. Não há contato rocha-rocha entre as paredes das 

fraturas 

H- Fraturas com minerais argilosos 1 

I- Zonas esmagadas 1 

 

Valores de Ja no sistema-Q (Barton et al., 1974). 

a-Fraturas sem deslocamento relativo. Há contato rocha-rocha entre paredes das fraturas  

Condição de alteração das paredes  
Valores de 

Ja  

A- Paredes duras, compactas, preenchimentos impermeáveis (quartzo ou epidoto)  0,75 

B- Paredes sem alteração, somente leve descoloração φr=25-30°  1 

C- Paredes levemente alteradas, com partículas arenosas e rochas desintegradas não 

argilosas φ=20-25°  
2 

D- Paredes com películas siltosas ou areno-argilosas φ=20-25°  3 

E- Paredes com películas de materias moles ou com baixo ângulo de atrito (caolinita, 

clorita, talco, grafita, etc) e pequena quantidade de minerais expansivos φ=8-16°  
4 
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b- Fraturas com deslocamento relativo (menos de 10 cm). Há contato rocha-rocha entre as 

paredes das fraturas  

F- Paredes com partículas de areia e rochas desintegradas, sem argila φ=25-35°  4 

G- Fraturas com preenchimento argiloso sobreconsolidado (espessura < 5 mm) φ=16-

24°  
6 

H- Fraturas com preenchimento argiloso subconsolidado (espessura < 5 mm φ=12-16°  8 

I- Fraturas com preenchimento argiloso expansivo (espessura < 5 mm) φ=12-16°  8 a 12  

c- Fraturas com deslocamento relativo. Não há contato rocha-rocha entre as paredes das 

fraturas  

J,K,L- Zonas com rochas trituradas ou esmagadas, com argila (ver G, H, I para 

condições do material argiloso) φ=6-24°  

6 a 8          

ou              

8 a 12            

M- Zonas siltosas ou areno-argilosas com pequena quantidade de argila  5 

N,O,P- Zonas ou bandas contínuas de argila (ver g, h, i para condições de material 

argiloso) φr=6-24°  

10 a 13              

ou             

13 a 20  

 

Valores de Jw no sistema-Q (Barton et al., 1974). 

Condição de água Jw 
Pressão de água 

(Kg/cm2) 

A-Escavação a seco ou com pequena afluência de água 

(<51/m) 
1 <1 

B-Afluência média da água com lavagem ocasional do 

preenchimento das fraturas 
0,66 1,0 a 2,5 

C-Afluência elevada em rochas competentes, sem 

preenchimento das descontinuidades 
0,5 2,5 a 10 

D-Afluência elevada com considerável lavagem do 

preenchimento das fraturas 
0,33 2,5 a 10 

E-Afluência excepcionalmente elevada (ou jatos de 

pressão), decaindo com o tempo 
0,2-0,1 >10 

F-Afluência excepcionalmente elevada (ou jatos de 

pressão), sem decaimento com o tempo 
0,1-0,05 >10 
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Valores de SRF no sistema-Q (Barton et al., 1974). 

a- Zonas alteradas   

Condições das tensões dos maciços SRF 

A- Ocorrência de múltiplas zonas alteradas contendo argila ou rocha 

quimicamente desintegrada (profundidade qualquer) 
10 

B- Zona alterada contendo argila ou rocha quimicamente desintegrada 

(profundidade da escavação <= 50m) 
5 

C- Zona alterada contendo argila ou rocha quimicamente desintegrada 

(profundidade da escavação > 50m) 
2,5 

D- Múltiplas zonas esmagadas em rocha competente, sem argila (profundidade 

qualquer) 
7,5 

E- Zona esmagada em rocha competente, sem argila (profundidade da 

escavação <= 50m) 
5 

F- Zona esmagada em rocha competente, sem argila (profundidade da 

escavação > 50m) 
2,5 

G- Fraturas abertas, fraturamento muito intenso (profundidade qualquer) 5 

b- Rocha competente, problemas de tensões de rochas 

H- Tensões baixas, próximas à superfície (σc/σl < 200) 2,5 

I-Tensões médias (σc/σl = 200 a 10) 1 

J- Tensões altas (σc/σl < 10 a 5) 0,5 a 2,0 

K- Explosões moderadas de rochas (σc/σl < 5 a 2,5) 5 a 10 

L- Explosões intensas de rochas (σc/σl < 2,5) 10 a 20 

c- Rochas incompetentes (comportamento plástico devido aos tipos de deformações) 

M- Tensões moderadas 5 a 10 

N- Tensões elevadas 10 a 20 

d- Rochas expansivas (atividade expansiva na presença de água) 

O- Pressão de expansão moderada 5 a 10 

P- Pressão de expansão elevada 10 a 15  
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Classificação geomecânica no Sistema – Q (Barton et al., 1974). 

Classe 
Padrão geomecânico do 

maciço 
Valores de Q 

IX Péssimo 0,0001 a 0,01 

VIII Extremamente ruim 0,01 a 0,1 

VII Muito ruim 0,1 a 1,0 

VI Ruim 1,0 a 4,0 

V Regular 4,0 a 10,0 

IV Bom 10,0 a 40,0 

III Muito Bom 40,0 a 100,0 

II Ótimo 100,0 a 400,0 

I Excelente >400,0 
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Anexo D – Quadro de obtenção do GSI 

 

Estimação dos valores de GSI baseada nas condições geológicas do maciço rochoso (Hoek & Brown 1997). 
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Anexo E – Tabelas do Rock Mass Index 

Caracterização do fator de alteração das juntas (Palmström, 1995). 

Contato entre as duas superfícies da parede da rocha  

Termo Descrição Ja 

Juntas limpas 

Curadas ou 

"soldadas" 

macia, preenchimento impermeável (quartzo, 

epidoto, etc) 
0,75 

Paredes não 

alteradas 

sem revestimento e/ou preenchimento na 

superfície da junta, exceto descoloração 
1 

Alteração da parede da junta 

1 grau mais 

alterado 

a superfície da junta apresenta uma alteração 

de classe mais elevada do que a rocha 
2 

2 graus mais 

alterado 

a superfície da junta apresenta alteração duas 

classes mais elevada do que a rocha 
4 

Juntas com revestimento ou fino preenchimento 

Areia, silte, 

calcita, etc 
Preenchido por material de fricção sem argila  3 

Argila, clorita, 

talco, etc 
Preenchido por minerais macios e coesivos 4 

Juntas parcialmente preenchidas ou sem nenhum contato entre as superfícies da parede da rocha 

Tipo de 

material de 

preenchimento 

Descrição 

Ja 

Paredes com contato 

parcial fino 

preenchimento      

(< 5 mm) 

Paredes sem contato 

entre si. 

Preenchimento 

espesso 

Areia, silte, 

calcita, etc 
Preenchido por material de fricção sem argila  4 8 

Minerais de 

argila 

compactados 

Preenchimento endurecido por material 

macio e coesivo 
6 10 

Materiais 

argilosos mole 

Média a baixa consolidação do material de 

preenchimento 
8 12 

Materiais de 

argila expansiva 
Material de preenchimento expansivo 8 a 12 12 a 20 
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Classificação do fator de persistência das descontinuidades (Jl) (Palmström, 1995). 

Tamanho da 

junta 

(intervalo) 

Termo Tipo 

Valor do Jl para 

Juntas 

contínuas 

Juntas 

descontínuas 

< 1 m Muito curta Acamamento/foliação 3 6 

0,1 - 1,0 m Curta/pequena Descontinuidade 2 4 

1 - 10 m Média Descontinuidade 1 2 

10 - 30 m Longa/grande Acamamento/foliação 0,75 1,5 

> 30 m Extensa 
Descontinuidade 

preenchida 
0,5 1 

 

Termos de classificação do RMi (Palmström, 1995). 

Caracterização 

RMi 
Termo para o RMi 

Termo relacionado à 

resistência do maciço rochoso 

Extremamente baixo Extremamente fraco < 0,001 

Muito baixo Muito fraco 0,001 – 0,01 

Baixo Fraco 0,01 – 0,1 

Moderadamente alto Moderadamente forte 0,1 – 1 

Alto Forte 1 – 10 

Muito alto Muito forte 10 – 100 

Extremamente alto Extremamente forte > 100 

 

 


