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RESUMO 
 

Esta dissertação tem como foco o estudo das características naturais das paredes das 

descontinuidades dos maciços rochosos de formações ferríferas, estratigraficamente 

relacionada a fm. Cauê, e a expressão e quantificação destas características em parâmetros 

geomecânicos. Em maciços rochosos com intensa presença de descontinuidades é 

atribuído a estas o controle geomecânico dos taludes, ou seja, é mais provável que haja 

uma ruptura através de uma superfície de fraqueza pré-existente, ao invés de desenvolver 

uma nova superfície através do material intacto. Sendo assim o entendimento das 

propriedades e características das estruturas atuantes em um processo de ruptura é de 

fundamental importância para a compreensão do conceito de estabilidade de um maciço. 

Para melhor entendimento do controle que as descontinuidades exercem no processo de 

ruptura se realizou uma revisão bibliográfica abordando diversos autores, desde Patton 

em 1996 até Barton & Bandis (1990), para assim compreender a evolução destes 

conceitos ao longo do tempo.  O estudo teórico foi então aplicado a uma mina a céu aberto 

localizada no Complexo Vargem Grande – Itabirito (MG), no qual se obteve os dados 

necessários para a aplicação dos conceitos envolvidos na “lei empírica do atrito”, critério 

formulado para expressar as condições de ruptura pela descontinuidade em função dos 

parâmetros geomecânicos determinados para cada superfície e em cada material presente 

na cava. Para o levantando e determinação dos parâmetros necessário para análise 

segundo a “lei empírica do atrito”, utilizou-se as recomendações propostas por Barton & 

Choubey (1977) sempre que possível adaptando e modernizando a aquisição de dados 

perante as novas tecnologias disponíveis. Com auxílio da análise estereográfica 

determinou-se os cenários potenciais para rupturas planares e em cunhas, caso haja tal 

potencial, realizou-se a análise de estabilidade no pacote de software RocPlane 3.0 e 

Swedge 6.0. Dessa forma, é possível realizar uma nova interpretação da estabilidade dos 

principais setores da cava. 
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ABSTRACT 

 
This thesis aims to study the natural characteristics of the joints of the rocky masses of 

iron formations, stratigraphically related to fm. Cauê and the expression and 

quantification of these characteristics in geomechanical parameters. In rocky massif with 

intense presence of discontinuities the control is attributed to these geomechanical of the 

slopes, that is, it is more probable that there is a rupture through a surface of pre-existent 

weakness, instead of developing a new surface through the intact material. Being so the 

understanding of the properties and characteristics of the active structures in a slide 

process it is of basic importance for the understanding of the concept of stability of a 

massif. For a better understanding of the control that the discontinuities practise in the 

rupture process, a bibliographic review was done using several authors, from Patton in 

1996 up to Barton and Bandis (1990), in order to understand the evolution of these 

concepts over time. The theoretical study was then applied to an open pit mine located at 

Vargem Grande Complex - Itabirito (MG), in which necessary data were obtained for the 

application of the concepts called "empirical friction law”, a criterion formulated to 

express the conditions of rupture by discontinuity due to the geomechanical parameters 

determined for each surface and in each material present in the pit. The recommendations 

proposed by Barton & Choubey (1977), wherever possible, adapted and modernized the 

data acquisition to the new available technologies, were used for the determination and 

determination of the parameters necessary for analysis according to the "empirical law of 

friction". With the help of stereographic analysis the potential scenarios for planar and 

wedge ruptures were determined, if there was such potential, the stability analysis was 

carried out in software RocPlane 3.0 and Swedge 6.0. In this way, it is possible to perform 

a new interpretation of the stability of the main sectors of the pit. 
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Q   Número de rebote Silver Schmidt ou Coeficiente de Velocidade 

Q(med)  Média do número de rebote Silver Schmidt  

r   Número de rebote esclerômetro em uma descontinuidade alterada 

R  Número de rebote esclerômetro ou coeficiente de reflexão 

R’   Número de rebote esclerômetro em uma descontinuidade sã 

R²  Coeficiente de determinação 

RQD  Rock quality designation 

RMSE  Root Mean Square Error 

S  Desvio Padrão 

S²  Variância  

SG  Supergrupo 

S1  Xistosidade 

S2  Clivagem Espaçada 

S3  Clivagem Axial 

Sb  Bandamento 

sn  Componente cisalhante das asperezas 

UCS   Uniaxial Compressive Strength Test 

USB  Universal Serial Bus 



xv 

 

X  Média Aritimética  

α  Ângulo de inclinação (mergulho ou caimento) 

α°  Ângulo entre o eixo do esclerômetro e a força da gravidade 

β   Ângulo de mergulho talude 

γd   Peso Específico Seco 

δ  Deformação ou deslocamento por cisalhamento 

δ(mob)  Deformação ou deslocamento por cisalhamento mobilizado 

δ(pico)   Deformação ou deslocamento por cisalhamento de pico 

Δh  Variação das forças na horizontal 

Δv  Variação das forças na vertical 

σ   Tensão normal 

σ1  Tensão Normal Principal Maior 

σ3  Tensão Normal Principal Menor 

σc  Resistência à compressão uniaxial  

σn  Tensão normal no plano de ruptura 

σn’  Tensão normal efetiva no plano de ruptura 

τ   Tensão cisalhante  

ϕ  Ângulo de atrito 

ϕ’  Ângulo de atrito total 

ϕmob   Ângulo de atrito mobilizado 

ϕr   Ângulo de atrito residual 

ϕμ   Ângulo de resistência ao deslizamento 
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CAPÍTULO 1 

1. INTRODUÇÃO 

1.1- ASPECTOS GERAIS  

 

As descontinuidades presentes em um maciço rochoso são estruturas fundamentais nos 

estudos de estabilidade de taludes e, consequentemente, na elaboração de projetos de 

engenharia. O comportamento e influência das descontinuidades são abordados por 

diversos autores, cada qual formulando diferentes critérios, alguns com abordagem 

quantitativa das propriedades mecânicas das descontinuidades de rocha e outros com 

abordagens empíricas, baseadas na análise de uma grande quantidade de dados, buscando 

estabelecer correlações entre as variáveis de influência e formular modelos de acordo com 

o comportamento observado (Bandis et al.,1983). 

 

Atualmente, os pacotes de Software mais completos de análise de estabilidade e mecânica 

de rochas permitem a utilização de critérios de ruptura associados às descontinuidades, 

ao invés dos clássicos critérios de rupturas considerando a rocha intacta, o que permite 

análises bem mais coerentes ao modo de ruptura mais comum para maciços de rochas 

resistentes ou duras, materiais típicos de mineração. Os parâmetros necessários para estas 

análises são simples de serem determinados, porém para as formações ferríferas presentes 

na área de estudo, pode ser desafiador.  

 

No contexto da mineração, é de suma importância trabalhar a proporção ideal dos níveis 

de estabilidade dos taludes, ou seja, estabelecer um nível seguro o suficiente para se 

trabalhar, sem implicações da falta de aproveitamento do corpo mineralizado ou elevados 

custos operacionais. Sendo assim, se faz necessário adotar novas abordagens de conceitos 

de estabilidade para cavas, possibilitando, tornando possível um melhor entendimento da 

estabilidade da cava como um todo. Neste sentido, a obtenção de parâmetros associados 

a critérios de ruptura associados às descontinuidades torna-se uma premissa fundamental. 

Além disso, é imprescindível atualizar e readequar as técnicas de levantamento destes 

dados em virtude da disponibilidade de novas tecnologias, mais precisas e eficientes do 

que as convencionalmente disponíveis. 
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1.2- OBJETIVOS 

 

A proposta desta dissertação consiste em determinar os parâmetros da denominada lei 

empírica do atrito, proposta por Barton (1973a) e modificada por Barton & Bandis (1990), 

em função dos critérios e observações de campo para os litotipos médios e compactos 

presentes na área de estudo, respectivamente designados como: 

 

 Coeficiente de rugosidade da parede da descontinuidade (JRC); 

 Coeficiente de resistência à compressão da superfície (JCS); 

 Ângulo de atrito básico (ϕb) e ângulo de atrito residual (ϕr). 

 

Como objetivos secundários ou complementares, o presente trabalho de pesquisa inclui 

ainda as seguintes proposições: 

 

  Desenvolver uma curva de correlação entre o número de rebote do martelo de 

Schmidt e a resistência à compressão uniaxial para as formações ferríferas; 

 Realizar a setorização da cava em função da orientação e mergulho dos taludes, 

definindo a variação das estruturas geológicas em cada setor; 

 Verificar o comportamento estatístico de cada um dos parâmetros fundamentais 

da lei empírica do atrito; 

 Realizar análise cinemática probabilística para verificar potencial geométrico dos 

modos de rupturas planares e em cunha para as descontinuidades presentes em 

cada setor da cava; 

 Realizar análises de estabilidade de determinados setores da cava com auxílio de 

Software específicos, considerando o critério de ruptura pelas descontinuidades. 

 

1.3- METODOLOGIA 

 

A sequência de etapas a serem executadas para que os objetivos supracitados sejam 

adequadamente atingidos estão indicadas na Figura 1.1 e consistem nas seguintes: 

 

 Etapa 1 – Levantamento Bibliográfico e Análise dos Dados Recebidos 

 

 Levantamento e revisão bibliográfica a contemplando os métodos e critérios de 

rupturas controladas pelas descontinuidades em maciços rochosos. 
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 Análise dos relatórios internos, banco de dados e mapas temáticos do estudo de 

caso analisado (BVP ENGENHARIA, 2010). 

 Setorização da cava, análise e reinterpretação das descontinuidades, dos materiais 

e da resistência dos materiais. 

 

 

Figura 1.1  Etapas da metodologia de pesquisa adotada 

 

 Etapa 2 – Levantamento de campo e processamento de dados 

 

 Realizar a categorização das superfícies de descontinuidades, incluindo registro 

fotográfico, testes com escleromêtro de Schmidt e perfilômetro de rugosidade; 

 Interpretar, validar e discutir todos os registros de dados provenientes do 

escleromêtro de Schmidt; realizar as devidas adaptações para melhor adequação 

ao critério de ruptura pelas descontinuidades; 

 Determinar o valor mais adequado de coeficiente de rugosidade a partir das 

interpretações dos perfis de rugosidade levantados em campo com auxílio do 

perfilômetro de rugosidade; 

 Determinar o ângulo de atrito básico a partir de tilt-test realizados em corpos de 

prova dos materiais oriundos da área de estudo; 

 Correlacionar todos os dados obtidos nos levantamentos com parâmetros únicos 

para cada descontinuidade geotécnica e em cada um dos litotipos presentes, 

considerando também os estudos estatísticos pertinentes.  
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 Etapa 3 – Análise Cinemática Probabilística 

 

Realizar análise em projeção estereográfica das descontinuidades, com auxílio do 

software Dips 7.0, considerando uma abordagem pelo método probabilístico e a variação 

das medidas em cada um dos principais setores da cava, abordando tanto as rupturas 

planares quanto por cunhas, no contexto de ruptura global e de bancada. 

 

 Etapa 4 – Análise de estabilidade para cenários críticos determinados nas análises 

cinemáticas 

 

Apenas para os cenários em que a análise cinemática apontar a existência de potencial 

para ruptura, serão também realizadas análises de estabilidade com auxílio dos pacotes 

de software RocPlane e Swedge, da Rocscience Inc, considerando todos os parâmetros de 

resistência à ruptura pelas descontinuidades levantados em campo, para determinar o fator 

de segurança, a probabilidade de falha/aceitação e deslizamento dos cenários críticos. 

Será possível, assim, realizar uma validação dos parâmetros de campo e uma 

reinterpretação das condições de estabilidade da cava. 

 

 Etapa 5 – Conclusões e discussões 

 

Essa etapa se pautará na compilação dos resultados e na discussão da coerência das 

análises simuladas e as reais condições de campo. Também apresentará sugestões para o 

aperfeiçoamento dos levantamentos, cuja finalidade é agregar maior confiabilidade aos 

parâmetros, e sugestões de pesquisas futuras para aprimoramento dos conceitos 

envolvidos no critério de ruptura pelas descontinuidades. 

 

1.4 – ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO 

 

Este trabalho é subdividido em sete capítulos, de acordo com a seguinte estruturação dos 

temas analisados: 

 

Capítulo 1 – Introdução: contempla a natureza e contextualização do tema abordado, a 

metodologia e os objetivos propostos e a estruturação do trabalho, com a subdivisão da 

dissertação em sete capítulos. 
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Capítulo 2 – Referencial teórico e evolução dos conceitos: contempla uma revisão sucinta 

sobre a natureza do fenômeno de ruptura e do conceito de resistência, apresenta um breve 

histórico da evolução destes conceitos ao longo do progresso da ciência. Aborda mais 

detalhadamente os principais trabalhos sobre a resistência a ruptura que origina por uma 

superfície de descontinuidade pré-existente. 

 

Capítulo 3 – Estudo de caso da caracterização geológico-geotécnica de uma mina do 

Complexo Vargem Grande - Itabirito (MG): apresentam-se os dados geológico-

geotécnicos que embasaram toda esta pesquisa, tais como a geologia regional, a geologia 

local, a descrição dos principais materiais e suas devidas características geotécnicas, a 

setorização da cava perante a topografia atualizada e a caracterização de todas as 

descontinuidades presentes na cava. 

 

Capítulo 4 – Validação e análise estatísticas do peso específico e da resistência: apresenta 

os conceitos básicos da estatística e suas aplicações em geotecnia. Contempla o 

tratamento estatísticos dos valores de peso específico e da resistência à compressão 

uniaxial (com uma breve abordagem comparativa entre o levantamento de campo e de 

laboratório). 

 

Capítulo 5 – Levantamento e Tratamento de Dados: contempla todo o processo de 

levantamento de dados no campo e equipamentos utilizados, ajustes e adaptações da 

metodologia à realidade do problema, tratamento e aplicação da distribuição estatística 

para os parâmetros de JCS, JRC e ϕ. 

 

Capítulo 6 – Seleção e tratamento de dados para análises cinemática e de estabilidade: 

aborda os conceitos físicos, geométricos e estereográficos dos mecanismos de rupturas 

planares e em cunhas e incorpora ainda a projeção das atitudes das descontinuidades em 

cada porção da cava atual com a devida análise cinemática probabilística (Programa 

Dips), abrangendo tanto as rupturas planares quantos as rupturas em cunha. Caso seja 

verificada a existência de um potencial elevado para ruptura, em determinado setor, 

família de descontinuidade ou litotipo, realiza-se complementarmente a análise de 

estabilidade por Software específicos para rupturas planares (RocPlane) ou rupturas em 

cunha (Swedge). 
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Capítulo 7 – Conclusões e sugestões para pesquisas futuras: contempla as aplicações e 

uma discussão geral dos resultados obtidos, assim como as possíveis melhorias nos 

resultados. Apresenta ainda algumas sugestões para complemento deste trabalho tanto na 

aplicação na área do estudo de caso, como também no estudo dos critérios de resistência 

ao cisalhamento para uma descontinuidade pré-existente.  

 

Anexo 01 - Apresenta as tabelas de referências para caracterização geomecânica para os 

critérios de grau de alteração, grau de consistência, grau de fraturamento, persistência das 

descontinuidades, e grau de alteração das paredes das descontinuidades para os maciços 

rochosos seguindo orientações da ISRM e devidamente adaptadas para as formações 

ferrífera. 

 

Apêndice I -  Apresenta todo o amostral de número de rebote e validação dos dados 

software hammerlink – PROCEQ que serão utilizados nas análises para determinar a 

resistência das superfícies de descontinuidade (JCS). 

 

Apêndice II – Apresenta o amostral dos perfis de rugosidade das paredes de 

descontinuidades levantando em campo com auxílio do pente de Barton, digitalizados e 

comparados com os perfis de referência para determinação dos valores para o coeficiente 

de rugosidade (JRC). 

 

Apêndice III – Contempla as comparações entre o número de rebote do esclerômetro em 

uma superfície alterada (r) e uma sã (R’) que serão utilizados para a correção dos valores 

de ângulo de atrito básico (ϕb) em ângulo de atrito residual (ϕr) em função do grau de 

alteração das paredes. 

 

Apêndice IV – Sintetiza o amostral e apresenta a interpretação dos parâmetros de Q, JCS 

e JRC para cada umas das descontinuidades (Sb, S2 e S3) em cada material (Hematita 

Compacta, Itabirito Compacto e Itabirito Médio). 

 

Apêndice V – Apresenta os estereograma referentes as análises cinemáticas 

probabilísticas para rupturas planares a nível de bancada para os setores determinados 

como críticos.   
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Apêndice VI – Este item apresenta os estereograma referentes as análises cinemáticas 

probabilísticas para rupturas em cunha a nível global para os setores determinados como 

críticos.   

  

Apêndice VII - Apresenta os estereograma referentes as análises cinemáticas 

probabilísticas para rupturas em cunha a nível de bancada para os setores determinados 

como críticos.   

 

Apêndice VIII – Apresenta o resumo dos valores calculados na análise de estabilidade 

para rupturas planares a nível de bancada, apresenta as estimativas de volume de material 

rompido, fator de segurança médio e probabilidade que exista um fator de segurança 

indesejável.  

 

Apêndice IX - Apresenta o resumo dos valores calculados na análise de estabilidade para 

rupturas em cunha a nível de bancada, apresenta as estimativas de volume de material 

rompido, fator de segurança médio e probabilidade que exista um fator de segurança 

indesejável.  

. 
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CAPÍTULO 2 

2. CRITÉRIOS DE RUPTURA PARA DESCONTINUIDADES 

ROCHOSAS 

 

2.1- A EVOLUÇÃO DOS CRITÉRIOS DE RUPTURA  

 

Desde a antiguidade, quando os seres humanos começaram a construir edificações, 

diversas informações e conceitos foram necessários para entender o comportamento, no 

que diz respeito, à resistência dos materiais, ou seja, a relação entre as forças aplicadas 

em um corpo até o momento de sua ruptura (Timoshenko, 1952). 

 

A evolução do entendimento do conceito de ruptura tem uma longa trajetória até os dias 

atuais, passando pelos egípcios que construíram monumentos, templos e pirâmides 

utilizando abordagens empíricas; os gregos que já utilizavam os métodos de Arquimedes 

para determinar o equilíbrio dos corpos e os centros de gravidade e os romanos que 

inseriram um intenso estudo da geometria dos materiais nas construções, implementando 

diversos arcos para alivio e distribuição das tensões (Timoshenko, 1952). 

 

A partir do século XVII, o desenvolvimento da mecânica, assim como a definição de 

termos e critérios, foi bastante intensa, a partir do pioneirismo de Galileu Galilei (1564-

1642) que conceituava e caracterizava a ‘resistência’ de um material a partir de ensaios 

de carregamento em colunas. Posteriormente, Robert Hooke (1635-1703) apresentou a 

relação existente entre a tensão e a deformação, a respectiva relação linear válida para 

alguns materiais (Timoshenko, 1952).  

 

No século XVIII o desenvolvimento da mecânica dos materiais foi principalmente 

desenvolvido por militares, sendo a principal contribuição a de Coulomb (1736-1806), 

que apresentou a distribuição das tensões em uma rocha e definiu a relação entre tensão 

cisalhante e normal em função do ângulo de atrito interno e da coesão do material. No 

século seguinte, o critério de Coulomb foi aplicado ao trabalho de Cristian Otto Mohr 

(1835-1918), que consistia na representação bidimensional do tensor tensão, proposto por 



9 

 

Cauchy (1789-1857), o qual baseia no estado de tensão de um corpo inserido em um 

sistema de coordenadas cartesianas (o que ficou conhecido como critério de Mohr-

Coulomb e é um dos principais critérios de ruptura para materiais intactos utilizado até 

os dias de hoje.) 

 

Entretanto, os critérios existentes para rupturas de corpos intactos não satisfazem as 

análises que envolvem a ruptura ou o deslizamento através de um plano de fraqueza 

(descontinuidade) pré-existente no material. Sendo este um grande problema de 

engenharia, o tema despertou o interesse de diversos pesquisadores no sentido de 

desenvolver um critério válido e aplicável para resolução deste problema. Os principais 

trabalhos e suas devidas contribuições estão listados e apresentados a seguir, nas 

próximas seções deste capítulo. 

 

2.2- PATTON (1966): MULTIPLE MODE OF SHEAR FAILURE IN ROCK 

 

Patton (1966) foi um dos pioneiros no estudo do comportamento das superfícies rugosas, 

em rochas, baseando-se em ensaios em descontinuidades de seção transversal dentada 

moldadas em blocos de gesso. Definiu os seguintes parâmetros listados abaixo: 

 

 Ângulo de resistência ao cisalhamento ou ângulo de atrito (ϕ): parâmetro utilizado 

de forma genérica, quando não se faz necessário uma abordagem mais específica 

dos parâmetros relacionados a ruptura.  

 Ângulo de resistência ao deslizamento (ϕμ): diretamente relacionado com as 

características físicas das superfícies de descontinuidades rochosas, variando 

conforme as características das rochas.  

 Ângulo de atrito residual (ϕr): correspondente a materiais que inicialmente 

estavam parcialmente ou completamente intactos. Trata-se dos valores de ângulo 

de atrito que se obtém após grandes deslocamentos ou deformações. 

 Ângulo médio de inclinação (i) das superfícies de rugosidade (superfície 

serrilhada ou com saliencias) em relação à direção da aplicação das tensões 

cisalhantes. 
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Patton (1966) realizou alguns experimentos, na tentativa de simular o comportamento dos 

elementos que constituem a superfície de uma descontinuidade rochosa, com corpos de 

prova feitos de gesso. 

Os ensaios consistiram de ensaios de cisalhamento em amostras com descontinuidades 

planas e lisas (para as quais, foi obtida uma envoltória de resistência na forma de uma 

reta passando pela origem do sistema de coordenadas) e com perfil irregular (resultando  

uma envoltória bilinear) sendo o ângulo de atrito residual (ϕr) igual ao ângulo de 

resistência ao deslizamento ϕμ (Figura 2.1). 

 

 

Figura 2.1  Comparação das envoltórias de resistência ao cisalhamento em duas 

condições de perfil de descontinuidades diferentes (reproduzido de Patton, 1966) 

 

As principais conclusões explicitadas pelo autor, a partir dos experimentos realizados, 

foram as seguintes: 

 

 Para amostras de superfícies planas, em um ensaio de cisalhamento direto, o 

gráfico da tensão cisalhante (τ) versus tensão normal (σ) é uma reta inclinada (ϕμ), 

passando pela origem (coeficiente linear nulo).  

 

 Amostras com superfícies serrilhadas (ou seja, com irregularidades), quando 

submetidas a carregamento sob baixas tensões normais, sofrem inicialmente efeito 

do ângulo médio das inclinações (i) somado ao ângulo de atrito de resistência ao 
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deslizamento (ϕμ), sendo assim a equação inicial da envoltória de ruptura assume 

a seguinte forma:  

 

 𝜏 =  𝜎𝑛  tan(ϕ𝜇 + 𝑖) (2.1) 

 Em níveis de tensão normal elevadas ou de maiores deformações durante o ensaio 

de cisalhamento direto, o efeito das irregularidades, ou seja, a parcela (i) da 

equação é desprezada, devido à ruptura das superfícies serrilhadas. Sendo assim 

logo após este ponto a equação da envoltória de ruptura assume a forma 

simplificada de: 

  

 𝜏 =  𝜎𝑛  tan(ϕ𝑟) (2.2) 

 

Para a qual a resistência ao cisalhamento depende do ângulo de atrito residual (ϕr).  

 

 Quando combinadas ambas as envoltórias, ou seja, com o aumento progressivo 

dos níveis de tensão normal, obtém-se uma configuração bilinear das envoltórias.  

 

Outros experimentos realizados por Patton (1966), baseados na mesma ideia dos 

experimentos anteriores, consistiram em observar como a variação das propriedades das 

irregularidades afetavam a forma geométrica da envoltória de resistência (Figura 2.2).  

 

 

Figura 2.2  Influência das irregularidades nas envoltórias de resistência 

(Reproduzido de Patton, 1966) 
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Constatou-se que, quanto maior for a inclinação média das irregularidades (ou, 

saliências), maior será a inclinação inicial da envoltória de ruptura. Sob elevadas tensões 

normais (σ), as irregularidades e a envoltória assume uma nova inclinação, segundo o 

ângulo de atrito residual (ϕr), que pode ser menor ou igual ao ângulo de resistência ao 

deslizamento (ϕμ) do material. 

O autor estudou também a influência da dos efeitos da variação da quantidade ou número 

de irregularidades e da resistência interna de cada um destes (Figura 2.3). Concluiu-se 

que os efeitos do aumento da quantidade de irregularidades e do aumento da resistência 

interna de cada uma delas é muito similar, ambos os efeitos atuando no sentido de 

postergar a mudança do ângulo de inclinação da envoltória de resistência. Fisicamente o 

efeito das variações de quantidade de irregularidades ou do aumento da resistência interna 

é a necessidade de uma tensão normal suficientemente elevada para que seja possível 

desgastar estas irregularidades, promovendo, assim, a remoção da influência do ângulo i 

sobre o sistema. 

 

 

Figura 2.3  Influência do número e da resistência interna das irregularidades nas 

envoltórias de resistência (reproduzido de Patton, 1966) 

 

Assim Patton (1966) concluiu que: 

 

 As envoltórias de resistência para amostras de superfícies irregulares tendem a 

serem curvas. 

 Mudanças na inclinação da envoltória de ruptura refletem mudanças no modo de 

ruptura.  
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 Mudanças no modo de ruptura são controlados pelas propriedades físicas das 

irregularidades nas superfícies da descontinuidade. Essa conclusão, associada ao 

fato que o ângulo de atrito em si (ϕ) não varia mas que (ϕμ + i) varia durante um 

carregamento normal, fundamenta muitas aplicações práticas e auxilia a 

interpretação da não linearidade das envoltórias de resistência. 

 

2.3- BARTON (1973a): REVIEW OF A NEW SHEAR-STRENGHT CRITERION OF 

ROCK JOINTS 

 

Barton (1973a) descreveu a rugosidade das superfícies de descontinuidades das rochas 

como diretamente dependente de sua gênese, ou seja, do tipo de rocha e da mineralogia. 

Também introduziu o conceito inovador de resistência à compressão da parede da 

descontinuidade, expresso pelo índice JCS (Joint Wall Compressive Strength), que é 

utilizado na determinação da resistência de pico em descontinuidades rugosas-onduladas, 

sendo uma maneira de prever com precisão, a partir do conhecimento desse parâmetro, a 

resistência ao cisalhamento em uma superfície de descontinuidade. Para uma superfície 

não alterada, o JCS será simplesmente a resistência à compressão não confinada da rocha 

sã. Entretanto, na maioria dos casos, as paredes das descontinuidades encontram-se pouco 

ou intensamente alteradas, sendo assim deve-se aplicar as devidas correções para 

determinar o valor mais apropriado para o parâmetro.  

 

O fenômeno de alteração mineral (weathering) consiste nas mudanças químicas e físicas 

que ocorrem nos minerais originais de uma rocha ao serem submetidos as condições 

físicas as quais estes são instáveis; sendo assim, ocorrem reações químicas e formam 

minerais diferentes dos originais em termos de características físicas. A International 

Society for Rock Mechanics (ISRM) caracteriza a alteração de uma rocha em graus de 

alteração que são conjuntos de características ou feições representativas para a progressão 

dos fenômenos de decomposição mineralógica em uma rocha. No escopo deste trabalho, 

utilizou-se uma classificação do grau de alteração modificada da ISRM para a realidade 

da área de estudo (Anexo I). 

 

Barton (1973a) experimentalmente determinou ainda os efeitos da presença de água na 

resistência ao cisalhamento. Verifica-se que a presença de água no sistema reduz a 
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resistência ao cisalhamento das descontinuidades ásperas e não preenchidas, mas 

dificilmente afeta a resistência das superfícies planares. Tal fato é previsto pelo critério 

proposto para a resistência de pico, no qual a resistência ao cisalhamento depende da 

resistência à compressão, que é reduzida pela presença de água. O aumento das condições 

de alteração da parede, saturação e o fator escala, causam uma redução da resistência à 

compressão e, portanto, uma redução na resistência de pico. Esses fatores afetam mais as 

descontinuidades rugosas-onduladas e menos as superfícies lisas-planares.  

Barton (1973a) elaborou uma interessante formulação para resolver o fato que as 

equações de Patton (1966) não consideram as chamadas de rugosidade de segunda ordem 

para determinar o parâmetro “i”. Descontinuidades de segunda ordem são pequenas 

irregularidades, ou variações infinitesimais de inclinação que Patton (1966) aproximava 

pelo ângulo médio que estas fazem com um plano médio (Figura 2.4). Assim o modelo 

de rugosidade de segunda ordem mostra-se mais fidedigno à realidade que a aproximação 

pela rugosidade de primeira ordem. 

 

Figura 2.4  Pequenas irregularidades de segunda ordem que foram ignoradas ao 

estimar o valor efetivo de i para uma inclinação natural (modificado de Barton, 1973a) 
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A Figura 2.5 ilustra a importância da rugosidade em um ensaio de cisalhamento com 

planos inclinados.  

 

 

Figura 2.5  Componentes angulares da resistência ao cisalhamento para fraturas de 

superfícies lisa (caso A) e rugosa (casos B e C) (Reproduzido de Barton, 1973a) 

 

A melhor maneira de determinar a influência da rugosidade no deslizamento é a premissa 

que movimento se inicia quando a resultante das forças está inclinada a um certo ângulo 

(com a normal à superfície inclinada), denominado de ângulo de atrito básico (Figura 2.5 

A), que é equivalente ao ângulo de resistência ao deslizamento (ϕμ) proposto por Patton 

(1966). Portanto a tangente do ‘ângulo de atrito total’, ou seja, tg (ϕb + i), é igual a razão 

de H/N, sendo H a força horizontal e N a força normal. Nas condições B e C, a presença 

de rugosidades de segundo grau na superfície de deslizamento resulta que o ângulo de 

início do movimento sofre um desvio adicional.  

 

Assim, a componente i (ângulo médio de inclinação) pode ser decomposto em numa 

componente geométrica, denominada ângulo de dilatância de pico (dn) e uma componente 

relacionada às rugosidades de segunda ordem, denominada componente cisalhante (sn), 

tal que i = dn + sn. Disso resulta então que: 
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𝐻

𝑁
=  tg  (ϕ𝑏 +   𝑑𝑛  +  s𝑛) 

𝐻

𝑁
= tg  (ϕ𝑏 + 𝑖) =  tg  (ϕ𝑏 +   𝑑𝑛  +  s𝑛) 

 

(2.3)  

Para uma superfície bastante irregular, nesta concepção, o movimento se inicia quando a 

força resultante estiver atuando em uma direção dada pela soma dos parâmetros de ϕb, dn 

e sn em relação à normal à superfície inclinada (Figura 2.5C). O ângulo de dilatância de 

pico (dn) é igual à inclinação instantânea (Δv/Δh) no plano de cisalhamento, até a 

resistência de pico, quando atinge o seu valor máximo (dn). Este é um parâmetro 

importantíssimo na resistência ao cisalhamento. A componente cisalhante (sn) representa 

a ruptura do material intacto, cujo valor aumenta com a elevação da tensão normal, 

enquanto o ângulo de dilatância de pico (dn) tem comportamento contrário. 

 

Outra contribuição importante de Barton (1973a) foi o estabelecimento da relação entre 

a resistência ao cisalhamento e a progressão da alteração das descontinuidades. Observou-

se que as descontinuidades intemperizadas têm menor resistência do que quando 

comparadas ao mesmo perfil de descontinuidade em uma rocha sã; tal fato deve-se à 

redução da resistência à compressão da parede da descontinuidade (JCS) no caso de uma 

rocha alterada.  

O autor relaciona a susceptibilidade à alteração de uma parede de descontinuidade 

rochosa como dependente em grande parte do tipo de rocha e, em particular, da sua 

permeabilidade. A permeabilidade dita primária refere-se à capacidade que um material 

apresenta de deixar atravessar por um fluido em função das suas características próprias, 

originadas durante sua gênese. A permeabilidade secundária é aquela para a qual o 

material se permite atravessar por um fluido em função de características adquiridas 

posteriormente à sua gênese, por meio de fraturas ou canais de dissolução, por exemplo. 

Uma rocha com alta permeabilidade primária tende a ser alterada como um todo, 

enquanto rochas com baixa permeabilidade primária e secundária elevada, apresentam 

alteração apenas ao longo das descontinuidades abertas, deixando assim a rocha menos 

alterada no núcleo dos blocos quando comparado às bordas. 

 

Os efeitos do intemperismo nas descontinuidades foram discutidos por Barton (1973a) 

por meio da evolução dos estágios do intemperismo tanto nas descontinuidades como na 
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rocha. O processo de mudança da resistência à compressão em função da progressão do 

grau de alteração de uma rocha foi simplificado pelo autor nas seguintes etapas: 

 

 Uma redução da resistência da parede da descontinuidade, provocada por um leve 

grau de alteração na parede, faz com que o valor de JCS torna-se menor do que σc 

(resistência a compressão uniaxial); 
 

 Com a progressão do grau de alteração, em rochas com baixa permeabilidade 

primária, porém com fraturas que apresentam um fluxo de água, o valor de JCS 

torna se uma fração de σc; 
 

 Em situações em que o intemperismo já se encontra em estágios intermediários, 

ocorre uma redução progressiva de σc no sentido da superfície para dentro dos 

blocos e o valor de JCS passa a diminuir lentamente; 
 

 Em estágios extremamente avançados de intemperismo (rocha extremamente 

alterada), o valor de σc diminui tanto que novamente se iguala ao valor de JCS. 

 

Através de retroanálises em ensaios de cisalhamento direto e tilt-test, o autor determinou 

a relação entre JCS e σc em superfícies rugosas e onduladas. Os resultados apontaram 

uma razão mínima de JCS/σc equivalente a ¼ e uma razão máxima igual a 1. Estes limites 

mostram-se boas estimativas para situações que não possui estudos específicos.  

Por outro lado, ao analisar a redução da rugosidade em descontinuidades não planares, o 

autor obteve interessantes estimativas de resistência ao cisalhamento em função do perfil 

de rugosidade Três perfis de rugosidade diferentes foram analisados: A – Rugosa e 

ondulada; B – Suave e ondulada e C – Semi planar, atribuindo-se os valores empíricos 

para os coeficientes de rugosidade de 20, 10 e 5, respectivamente (Figura 2.6). 

 

 

Figura 2.6  Classificação e previsão preliminar  para a resistência ao cisalhamento para 

três conjuntos de descontinuidades (reproduzido de Barton 1973a) 
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O coeficiente de rugosidade das fraturas, ou joint roughness coefficient (JRC), para uma 

descontinuidade qualquer, foi estimado por estudos de retroanálise da seguinte forma:  

 

 𝐽𝑅𝐶 =  
tg−1 (

𝜏
𝜎𝑛

) −  ϕ𝑏

𝑙𝑜𝑔10(
𝜎𝑐

𝜎𝑛
)

                                    (2.4) 

 

Barton (1973a) também propôs uma estimativa simplificada do coeficiente de rugosidade 

das descontinuidades (JRC), a partir de sua relação com a resistência à compressão da 

parede da descontinuidade (JCS), da seguinte maneira: 

 Medir σc para a rocha não intemperizada. 

 Na envoltória de resistência ao cisalhamento substituir o valor do limite superior 

da resistência de pico pelo valor de τ/σn (Equação 2.4), utilizando o valor de σc 

para uma rocha não alterada. 

 Obter o valor de JRC médio (Equação 2.4), para os resultados dos ensaios (no 

limite superior). 

 Considerar σc/4 representando a condição intemperizada das paredes das 

descontinuidades. 

 Utilizar o limite inferior da envoltória de resistência de pico e substituir o valor 

de τ/σn (Equação 2.4) pela resistência intemperizada assumida como σc/4. 

 Obter o valor de JRC médio para os resultados dos ensaios (no limite inferior); os 

chamados limites superior e inferior estão indicados na Figura 2.7. 
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Figura 2.7  Resultados de ensaios de cisalhamento em grande escala em 

descontinuidades em calcários (reproduzido de Barton 1973a) 

 

Outra observação importante exposta pelo autor para estimar a resistência ao 

cisalhamento de uma descontinuidade é que, para condições nas quais as 

descontinuidades da rocha estão muito alteradas, o valor de σc deve ser substituído pelo 

valor de JCS na Equação 2.4.  

 

Quando não se tem ensaios suficientes para determinar a resistência ao cisalhamento de 

uma descontinuidade, pode-se fazer uma estimativa preliminar e aproximada utilizando-

se os valores empíricos de JRC (20, 10 ou 5) diretamente, da seguinte forma: 

 Medir σc para a rocha não intemperizada; 

 Considerar σc/4 como valor representativo do limite inferior conservador para as 

condições de descontinuidades alteradas; 

 Utilizar a equação para as rugosidades A, B ou C (Figura 2.6) mais coerente com 

o perfil de rugosidade da descontinuidade analisada e substituir este valor (σc/4) 

na respectiva equação; 

 Construir a envoltória de resistência de pico de modo conservador, considerando 

a faixa de tensões normais desejadas. 

Barton (1973a) estabeleceu também uma equação empírica não linear de resistência de 

pico que é sensível tanto à rugosidade da descontinuidade quanto à resistência à 

compressão da parede da descontinuidade, expressa por: 
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 𝜏
𝜎′𝑛

⁄ =  tan [(𝐽𝑅𝐶) ∙ 𝑙𝑜𝑔10 (
𝐽𝐶𝑆

𝜎′
𝑛

) +  ϕ𝑏] (2.5) 

 

O coeficiente de rugosidade das paredes da descontinuidade (JRC) representa uma escala 

deslizante de rugosidade que varia de 20 a 0 da extremidade mais áspera até a mais suave 

do espectro. A resistência à compressão da parede da descontinuidade (JCS) é igual à 

resistência à compressão uniaxial não confinada da rocha (σc) para descontinuidades que 

apresentam sãs; caso estejam muito alteradas, este valor diminui até o limite inferior igual 

a ¼ σc. 

  

2.4- BARTON (1973b): REVIEW OF A NEW SHEAR STRENGHT OF FILLED 

DISCONTINUITIES IN ROCK 

 

Barton (1973b) extrapolou o estudo da resistência ao cisalhamento para descontinuidades 

preenchidas. A Figura 2.8 resume as possíveis proporções de espessura de preenchimento 

e irregularidades da superfície considerada.  Trata-se de uma imagem idealizada de uma 

parede de descontinuidade de perfil áspero e ondulado que possui quatro espessuras 

hipotéticas de preenchimento de argila.  

 

 

Figura 2.8  Espessuras de preenchimento de descontinuidade (reproduzido de Barton 

1973b) 

 

As características da resistência ao cisalhamento destas quatro categorias (Figura 2.8) 

podem ser grosseiramente simplificadas da seguinte forma: 

A- Contato rocha/rocha quase imediato; a resistência ao cisalhamento é muito 

próxima a de uma descontinuidade não preenchida, pois a tensão normal (σ) nos 

pontos de contato é suficientemente alta para dissipar o preenchimento; há uma 
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leve redução na componente de dilatância de pico (dn) visto que o preenchimento 

age como um adesivo; 

 

B- Mesmo com uma camada de preenchimento mais espessa, pode-se desenvolver a 

mesma quantidade de contato rocha/rocha, porém o deslocamento durante o 

cisalhamento deverá ser maior; a componente de dilatância de pico (dn) será muito 

reduzida, uma vez que o preenchimento suaviza os contatos; 

 

C- Nenhum contato rocha/rocha ocorre em nenhum ponto, porém haverá um 

aumento de tensão no preenchimento nas porções em que as asperezas da rocha 

se aproximam e se comprimem mais intensamente. 

 

D- Quando o preenchimento da descontinuidade tem uma espessura várias vezes 

maior que a amplitude da aspereza, a influência das paredes da rocha 

desaparecerá; o comportamento da resistência ao cisalhamento será regido por 

princípios de mecânica dos solos. 

 

A Figura 2.9 apresenta um gráfico de variação exponencial da resistência ao cisalhamento 

em função do percentual de preenchimento das descontinuidades (Barton, 1973b). 

 

 

Figura 2.9  Relação resistência ao cisalhamento  x  percentual de preenchimento 

(Goodman 1970 apud in Barton 1973b) 
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O percentual de preenchimento (Figura 2.10) pode ser definido como a razão entre a 

espessura do preenchimento (f) e a amplitude da descontinuidade (a): 

  

 

Figura 2.10  Conceito de percentual de preenchimento (Barton, 1973b) 

 

A amplitude média (a) pode ser definida como sendo a média das alturas das saliências 

ou irregularidades que formam a rugosidade (Figura 2.11). 

 

Figura 2.11  Conceito de amplitude média das irregularidades (Barton, 1973b) 

 

Por sua vez, o preenchimento médio (f) é definido como sendo a média das espessuras de 

preenchimento tomadas ao longo da descontinuidade preenchida (Figura 2.12). 

 

Figura 2.12  Conceito de preenchimento médio das descontinuidades (Barton, 1973b) 

 

Quando se tem descontinuidades com serrilhadas,  a distância (d) deve ser tomada como 

a distância média entre o lado direito e esquerdo durante o cisalhamento (Figura 2.13), 

sendo expressa pela razão do preenchimento médio e a tangente do ângulo de inclinação 

(i) das irregularidades. 

 

Figura 2.13  Distância “d” em descontinuidades com serrilhadas (Barton, 1973b) 
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A deformação ou distância (d) necessária para contato entre as irregularidades (asperezas) 

no cisalhamento é estimado pela Figura 2.14, em termos de um gráfico da relação entre 

razões de preenchimento pela abertura em função da razão da distância “d” pela abertura. 

 

 

Figura 2.14  Relação d/a versus f/a em descontinuidades preenchidas (Barton, 1973b) 

 

Contudo este trabalho não abordará descontinuidades preenchidas, em vista que na área 

de estudo as descontinuidades das formações ferríferas não estão preenchidas. Desta 

forma, as metodologias apresentadas no capitulo 5 não se aplicam para descontinuidades 

preenchidas. 

 

2.5- BARTON (1976): THE SHEAR STRENGHT OF ROCK AND ROCK JOINTS 

 

Barton (1976), descrevendo o comportamento das descontinuidades sob diversos níveis 

de tensão normal, constatou que, para baixas tensão normais em ensaios de cisalhamento 

direto, o ângulo de atrito total (arctg τ/σn) plotado versus ângulo de dilatância de pico (dn) 

tem uma relação linear crescente e, se analisada a relação adimensional σn/σc versus o 

ângulo de dilatância do pico (dn), tem-se uma relação linear decrescente (Figura 2.15). 
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Figura 2.15  Resultados de ensaios de cisalhamento direto realizados em fraturas de 

tensão em materiais rúpteis (reproduzido de Barton, 1976) 

 

A partir dos resultados obtidos (Figura 2.15), foram propostas as seguintes relações 

matemáticas de ajustes: 

 

 𝜏 𝜎𝑛⁄ =  tg (2𝑑𝑛 + 30°) (2.6) 

 𝑑𝑛 = 10 𝑙𝑜𝑔10(𝜎𝑐 𝜎𝑛⁄ ) (2.7) 

 

Como o ângulo básico de atrito (ϕb) para os materiais variou entre 28,5 e 31,5, 

considerou-se a média de 30° para estes materiais, e assim a envoltória de resistência para 

este modelo foi obtida matematicamente por: 

 

 𝜏 = 𝜎𝑛 tg (20𝑙𝑜𝑔10 (
𝜎𝑐

𝜎𝑛
) + 30°) (2.8) 

 

Para baixos e médios níveis de tensão normal, este modelo é muito coerente com a 

resistência ao cisalhamento das descontinuidades. 

 

Barton (1976) ainda propôs que a Equação 2.8 poderia ser modificada para incorporar 

diferentes graus de rugosidade da superfície. Sendo assim, quanto mais lisa e plana a 

superfície de descontinuidade, a porção da equação que descreve a contribuição da 

resistência das asperezas deve desaparecer, resultando uma função linear na forma: 
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 𝜏 = 𝜎𝑛 tg (ϕ
𝑏

) (2.9) 

 

Quanto mais rugosa e ondulada a descontinuidade (correspondentes a um coeficiente de 

rugosidade igual a 20, como apresentado em Barton, 1973a), a Equação 2.8 representa 

mais coerentemente o comportamento da resistência ao cisalhamento de uma 

descontinuidade.  

 

As descontinuidades de rugosidade de nível intermediário apresentam coeficientes de 

rugosidade também intermediários, ou seja, valores entre 0 a 20. Assim a forma 

generalizada da equação 2.8 pode ser reescrita como: 

 

 𝜏 = 𝜎𝑛 tg (𝐽𝑅𝐶 𝑙𝑜𝑔10 (
𝐽𝐶𝑆

𝜎𝑛
) + ϕ

𝑏
) (2.10) 

O coeficiente de rugosidade das descontinuidades (JRC) representa uma escala de 

rugosidade que varia de 20 a 0, desde a extremidade mais áspera até a mais suave do perfil 

da superfície. A resistência à compressão da parede da descontinuidade (JCS) é igual à 

resistência à compressão uniaxial (σc) da rocha sã e pode ser reduzida para 

aproximadamente 1/4 σc caso estiverem bastante alteradas.  

 

A representação gráfica da Equação 2.10 para os diferentes valores do coeficiente de 

rugosidade (JRC) é apresentada na Figura 2.16. A envoltória de resistência ao 

cisalhamento para descontinuidades de perfis ásperos e ondulados (classe A), em baixos 

níveis de tensão normal, apresentam maiores inclinações da envoltória de ruptura e, à 

medida em que se eleva a tensão normal, a envoltória sofre uma intensa deflexão, 

diminuindo o ângulo de inclinação. 
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Figura 2.16  Classificação das rugosidades e estimativa da resistência ao cisalhamento 

para descontinuidades não planares - JCS em MN/m² (reproduzido de Barton, 1976) 

 

A partir da Figura 2.16, conclui-se que uma vez que a resistência à compressão da parede 

da descontinuidade (JCS) é um componente importante da resistência ao cisalhamento, 

qualquer processo que cause uma redução dessa resistência à compressão deve resultar 

em redução na resistência ao cisalhamento. 

 

Barton (1976), em uma tentativa de ajustar os resultados de ensaios triaxiais em 

superfícies de descontinuidades submetidas a elevados níveis de tensão normal, por meio 

da lei empírica do atrito (Equação 2.10), notou que havia um erro entre os valores 

previstos pela equação e os obtidos através ensaios de laboratório, quando a tensão normal 

efetiva (σn’) excedia a resistência à compressão uniaxial (σc) e que os valores medidos 

nos ensaios eram sempre superiores aos calculados pela lei empírica do atrito. Tal 

discrepância foi justificada como sendo um efeito de confinamento que surge devido ao 

contato das irregularidades na superfície do plano de descontinuidade.  
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Sob baixos níveis de tensão normal (σn), resulta uma baixa área de contato entre as 

superfícies rochosas e a resistência das irregularidades pode ser considerada como uma 

resistência não confinada. Entretanto, sob elevados níveis de tensão normal (σn), 

próximos aos valores da resistência à compressão uniaxial (σc), a área de contato entre as 

superfícies é muito maior, isto é provavelmente resultado de deformações elásticas e 

desencaixes nas irregularidades. Assim o aumento da área de contato é provavelmente 

causado pelo confinamento das irregularidades sobre regime de altas tensões normais. 

 

Uma vez que o valor de JCS (na Equação 2.10) desenvolve-se a partir da resistência à 

compressão confinada, então ele pode ser correlacionado à tensão diferencial (σ1- σ3) e a 

ei empírica do atrito pode ser generalizada da seguinte maneira: 

 

 𝜏 = 𝜎𝑛 tg (𝐽𝑅𝐶 𝑙𝑜𝑔10 (
(𝜎1 − 𝜎3)

𝜎𝑛
) + ϕ𝑏) (2.11) 

 

Observa-se que quando a tensão confinante é nula (σ3 = 0), a Equação 2.11 assume a 

forma da Equação 2.10 (lei empírica do atrito). A validade da Equação 2.11 foi discutida 

por Barton (1976), tendo sido apresentados inúmeros indícios de confiabilidade para este 

modelo. 

2.6- BARTON E CHOUBEY (1977): THE SHEAR STRENGHT OF ROCK JOINTS 

IN THEORY AND PRATICE 

 

Trata-se em um estudo da resistência ao cisalhamento em descontinuidades rochosas, 

abordando teórica e praticamente a validade da lei empírica do atrito aplicada a 

descontinuidades rochosas. Tal lei baseia-se em três parâmetros de índice: o coeficiente 

de rugosidade das descontinuidades (JRC), a resistência à compressão da parede das 

descontinuidades (JCS) e o ângulo de atrito residual (ϕr). Todos estes parâmetros podem 

ser determinados, tanto em campo como em laboratório. 

 

Este estudo não contemplou as descontinuidades preenchidas ou intensamente alteradas, 

em virtude da diferença do comportamento mecânico entre superfícies que apresentam 
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contato rocha-rocha ou aquelas que não apresentam tal contato em função da espessura 

do preenchimento. Para uma descontinuidade não preenchida, o comportamento 

mecânico é basicamente expresso pela rugosidade e a resistência à compressão das 

paredes está intrinsecamente relacionadas às propriedades físicas e mineralógicas do 

material e o fator mais importante que influencia a resistência ao cisalhamento de uma 

descontinuidade é a magnitude da tensão normal efetiva (σn) atuante em toda a superfície 

de descontinuidade.  

 

Barton e Choubey (1977), a partir da derivação da relação denominada lei empírica do 

atrito descrita por Barton (1973a) e expressa pela Equação 2.10, estabeleceram novos 

conceitos, definições e processos simplificados de se obter os parâmetros fundamentais 

que compõe tal modelo, tal que: 

  

 𝜏 = 𝜎𝑛 tg (𝐽𝑅𝐶 𝑙𝑜𝑔10 (
𝐽𝐶𝑆

𝜎𝑛
) + ϕ

𝑏
) (2.10) 

 

A aplicação da lei empírica do atrito baseia-se em três fundamentos: o ajuste da envoltória 

de resistência de pico; a extrapolação da resistência ao cisalhamento para dados 

experimentais e a previsão da resistência de pico. Os autores também propuseram 

métodos de estimativa para os valores de resistência à compressão da parede das 

descontinuidades (JCS).  

Este parâmetro é tratado por Barton e Choubey (1977) como um parâmetro de 

fundamental importância para a engenharia geotécnica uma vez, que diversas situações, 

quem controla as propriedades de resistência e deformação de maciços rochosos são finas 

camadas de material (ou a ausência destas), situadas entre as paredes de uma 

descontinuidade. 

 

Como discutido previamente por Barton (1973a), o valor de JCS será igual à resistência 

à compressão uniaxial (σc) se a descontinuidade não apresentar alteração e nem 

preenchimento. No entanto, na maioria dos casos, as paredes das descontinuidades estão 

parcialmente alteradas; sendo assim, o valor de JCS é apenas uma parcela da resistência 

à compressão uniaxial da rocha (σc). Este parâmetro de resistência pode então ser medido 



29 

 

utilizando o escleromêtro de Schmidt, aplicado diretamente às paredes das 

descontinuidades ou em laboratório.  

 

O escleromêtro de Schmidt (também conhecido como martelo de Schmidt) é o 

equipamento ideal para a obtenção da resistência da parede de uma descontinuidade, sã 

ou alterada. Trata-se de um dispositivo simples que registra o rebote de um êmbolo 

comprimido por uma mola após o seu impacto com uma superfície.  

 

O valor obtido, denominado número de rebote ou dureza de Schmidt, deve então ser 

convertido utilizando as correlações propostas por Miller (1965) apud Barton & Choubey 

(1977):  

 

 𝑙𝑜𝑔10(𝜎𝑐) = 0.00088𝛾𝑑𝑅𝐿 + 1.01 (2.12) 

 

sendo:  

σc  resistência não confinada a compressão da superfície (MN/m²);  

γd  peso específico seco (kN/m³); 

RL  número do rebote do escleromêtro (dureza de Schmidt tipo L). 

  

As correlações entre os valores do número de rebote e a resistência à compressão não 

confinada (σc) da rocha mostraram-se bastante razoáveis. A aplicação da Equação 2.12 

pode ser melhor sintetizada por meio de um ábaco (Figura 2.17). 
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Figura 2.17 Ábaco para obtenção da Dureza de Schmidt (Miller, 1965) 

 

Barton & Choubey (1977) também ressaltaram os seguintes detalhes práticos que devem 

ser observadas ao utilizar o martelo de Schmidt: 

 

 Orientação do martelo em relação à superfície da descontinuidade 

 

O número de rebote (R) é mínimo quando o martelo é usado verticalmente para baixo 

(contra a gravidade) e máximo quando utilizado verticalmente para cima (a favor da 

gravidade). Para a primeira situação, verticalmente para baixo, aplica-se diretamente a 

Equação 2.12 e o ábaco (Figura 2.17). Em condição intermediária, ou seja, quando o 

ângulo entre a direção do martelo e a vertical formem um dado ângulo α, deve-se utilizar 

a Tabela 2.1 para aplicar as devidas correções nos resultados. O teste sempre deve ser 

realizado ortogonalmente à superfície em estudo. Por exemplo: se o teste resultou em R 

= 60 e o martelo foi utilizado verticalmente (α=90°) para cima, o valor de R a ser utilizado 

no ábaco (que foi elaborado para medidas realizadas verticalmente para baixo, ou seja, a 

favor da gravidade) deve ser tal que 60 – 4 = 54. 
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Tabela 2.1 Correções de R para testes com o martelo não posicionado verticalmente e 

a favor da gravidade (modificado de Barton & Choubey 1977) 

 

 

 Dimensões da amostra 

 

O escleromêtro de Schmidt pode ser utilizado tanto em campo (Tipo N) como em 

laboratório (Tipo L) com algumas diferenças relacionadas às dimensões das amostras. As 

especificações técnicas dos esclerômetros Tipo N e L, bem as recomendações para sua 

utilização e energia de impacto será melhor abordada na seção 5.1 deste trabalho.  

Em laboratório, o tamanho da amostra é fundamental, visto que amostras muito pequenas 

podem se mover ao serem impulsionadas com equipamento, sendo necessária uma base 

para a fixação de pequenas amostras. Amostras maiores, para serem representativas de 

encostas ou paredes de túneis, devem apresentar o maior tamanho possível e não inferior 

a 20 cm para cada direção.  

Em campo, problemas relacionados à fixação da amostra ou tamanho das mesmas não 

ocorrem. No entanto, se o maciço rochoso se apresentar friável e com elevado grau de 

fraturamento e intensamente intemperizado, podem ser obtidos valores de rebote mais 

baixos que a realidade. Normalmente, pelo som emitido pela colisão do êmbolo com a 

superfície, sabe-se que os resultados não são coerentes. 

 

 Número de ensaios 

 

Em função das diversas condições que influenciam os valores dos rebotes do escleromêtro 

e alteram os resultados obtidos, o método considerado mais consistente e realista de 

avaliar o rebote em termos de um valor único e representativo da superfície da 

descontinuidade analisada, é a realização de 10 testes distintos em diferentes partes da 

Rebote Horizontal

R α = -90° α = -45° α = +90° α = +45° α = 0°

10 0 -0,8 - - -3,2

20 0 -0,9 -8,8 -6,9 -3,4

30 0 -0,8 -7,8 -6,2 -3,1

40 0 -0,7 -6,6 -5,3 -2,7

50 0 -0,6 -5,3 -4,3 -2,2

60 0 -0,4 -4 -3,3 -1,7

A Favor da Gravidade 

(Downwards)

Contra a Gravidade 

(upwards)

Correções para as medidas de Rebote do Martelo de Schmidt quando 

utilizado em diversas direções
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superfície mais representativa ou ao longo da extensão de um m2, descontando-se as cinco 

leituras mais baixas e fazendo-se a média das cinco leituras mais altas (esta prática 

mostra-se pouco atual, estando disponíveis novas técnicas e critérios para obter a média 

dos valores amostrados). 

 Umidade 

 

A redução da resistência à compressão e à tração causada pelo aumento do teor de 

umidade da rocha foi conclusivamente discutida por Barton (1973a). Nota-se uma 

redução de 10 a 30% nos valores obtidos nos ensaios de resistência à compressão e carga 

de carga pontual. Os resultados obtidos pelo martelo de Schmidt para superfícies de ar 

seco e saturado também exibem uma redução significativa na resistência; assim sendo, é 

de fundamental importância utilizar o martelo de Schmidt em superfícies de fraturas 

úmidas, para estimar o valor mínimo de JCS. 

 

 Estimativa do grau de intemperismo ou alteração 

 

O possível contraste de resistência entre a parede da descontinuidade (representada por 

JCS) e a rocha intacta ou os blocos de rochas (representado por σc) serve de indicador da 

relação de alteração e intemperismo no sistema em análise. O estudo de Barton (1973a) 

indicou que a alteração relativa, indicada pela razão σc/JCS, tem valor máximo igual a 4. 

Sendo assim, o valor máximo de JCS é igual a 1/4 σc, o que representa um limite inferior 

na estimativa de JCS na ausência de testes com martelos de Schmidt. 

 

 Relação entre o ângulo de atrito básico (ϕb) e o ângulo de atrito residual (ϕr) 

 

A validade do parâmetro ângulo de atrito básico (ϕb) na simulação da resistência ao 

cisalhamento pela lei empírica do atrito foi discutida por Richards (1975) apud Barton e 

Choubey (1977).  

 

O autor estudou o ângulo de atrito básico (ϕb) de diversas rochas, a partir da preparação 

de amostras com serra diamantadas, e concluiu que os valores de ϕb são claramente 

aplicáveis para superfícies planas e não alteradas, mas não se aplica para descontinuidades 

cujas paredes estejam alteradas, a menos que o nível de tensão normal efetiva seja tão 

elevado que gere contato entre as partes mais frescas (e mais internas) da rocha, pois isso 

permitiria ignorar a camada alterada da superfície de descontinuidade. Sendo assim, o 
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ângulo de atrito básico (ϕb), na lei empírica do atrito, deve ser substituído pelo ângulo de 

atrito residual (ϕr) quando se deseja estudar superfícies de descontinuidades que estão 

alteradas e que estão sob níveis de tensão normal efetiva que não induzam contatos entre 

as partes frescas da rocha. 

Neste contexto, uma relação empírica inicial foi proposta e validada pelo autor como um 

método simples para estimar o ângulo de atrito residual (ϕr) com testes do martelo de 

Schmidt: 

 

 ϕ𝑟 = 10° + 𝑟
𝑅′⁄ (ϕ𝑏 − 10°) (2.13) 

 

sendo: 

r  o número de rebote obtido em uma descontinuidade alterada (grandeza adimensional); 

R  o número de rebote obtido em uma descontinuidade sã (grandeza adimensional). 

 

Outra relação empírica para estimar ϕr, a partir dos valores de ϕb, foi obtida a partir de 

ensaios de inclinação e proposta por Barton e Choubey (1977). A relação é ligeiramente 

diferente da Equação 2.13 e apresenta maior confiabilidade, visto que pode ser utilizada 

também para descontinuidades muito alteradas: 

 

 ϕ𝑟 = (ϕ𝑏 − 20°) + 20 (𝑟 𝑅′⁄ ) (2.14) 

 

 A estimativa dos valores do coeficiente de rugosidade (JRC) 

 

O coeficiente de rugosidade das descontinuidades (JRC) pode ser estimado através da 

retroanálise da lei empírica do atrito (Equação 2.4). Porém, esta não é a maneira ideal 

para calcular tal parâmetro, visto que só se obtém o valor de resistência ao cisalhamento 

pela descontinuidade a partir de simples ensaios de laboratório. 

 

A estimativa mais usual e simplificada dos valores JRC são aquelas propostas por Barton 

(1973a) e reproduzidas na Figura 2.6. Deve ser utilizada, como uma orientação inicial 

para conseguir investigar os valores JRC com maior coerência. Para uma quantificação 

do parâmetro JRC, Barton & Choubey estudaram 136 amostras de juntas utilizando o 

chamado ‘Pente de Barton’ (também conhecido como perfilômetro de rugosidade) 
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realizando três medidas de perfis em cada amostra. Posteriormente os valores de JRC 

obtidos pelo ensaio de cisalhamento direto foram retroanalisados e foi feita uma 

correlação entre os traços dos perfis de rugosidade e os correspondentes valores de JRC 

obtidos nos ensaios, obtendo-se assim os resultados compilados na Figura 2.18. 

 

Figura 2.18  Perfis de rugosidade e os respectivos valores JRC (Barton, 1976) 

 

 

Outra maneira de estimar os valores de JRC é a partir dos testes de inclinação (Figura 

2.19), utilizando uma rampa inclinada que visa simular o deslizamento entre os blocos 

separados por uma descontinuidade de inclinação específica, medindo-se o chamado 

ângulo de atrito básico (ϕb), para o caso de superfícies de descontinuidades 

macroscopicamente lisas.  

 

 

Figura 2.19  Testes em rampas inclinadas - Tilt Tests (modificado de Barton, 2012) 

 

Caso o teste seja realizado em uma descontinuidade rugosa e áspera, ocorre o acréscimo 

no ângulo em que ocorrerá o deslizamento, sendo este ângulo (α) de acréscimo atribuído 
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devido ao efeito geométrico produzido pelas asperezas. Assim o ângulo máximo de 

dilatância (d0) quando o deslizamento ocorrer será dado pela seguinte relação: 

 

 𝑑0 = 𝛼 −  ϕ𝑟 (2.15) 

O ângulo de inclinação (α) é uma função da relação entre a tensão cisalhante (τ) e a tensão 

normal (σn) que atua sobre a descontinuidade, quando o deslizamento ocorre em baixos 

níveis de tensão normal: 

 

 𝛼 = arctan (τ 𝜎′𝑛)⁄  (2.16) 

 

A tensão normal efetiva (σ’n) é gerada pela força gravitacional que atua na metade 

superior do bloco: 

 𝜎′𝑛 =  𝛾𝑑ℎ cos 𝛼 (2.17) 

 

sendo:  γd  peso especifico seco (kN/m³); 

  h  espessura da metade superior do bloco (m). 

 

Pelos fatores de correção de escala entre os ensaios laboratórios e de campo utiliza-se a 

relação empírica: 

 𝜎′𝑛 =  𝛾𝑑ℎ cos² 𝛼 (2.18) 

 

O valor do JRC pode, então, ser estimado a partir de testes de inclinação utilizando uma 

adaptação da Equação 2.10, em que se substitui ϕb por ϕr  por meio da Equação 2.14: 

 

 𝜏 = 𝜎𝑛 tg (𝐽𝑅𝐶 𝑙𝑜𝑔10 (
𝐽𝐶𝑆

𝜎𝑛
) + ϕ

𝑟
) (2.19) 

 

Com as devidas substituições dos valores de α e σn na Equação 2.19, tem-se: 

 

 𝐽𝑅𝐶 =  
𝛼 − ϕ𝑟

𝑙𝑜𝑔10(𝐽𝐶𝑆 𝜎𝑛)⁄
 (2.20) 
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As descontinuidades mais rugosas e ásperas podem ser testadas também por meio de 

testes chamados push or pull para determinar o valor de JRC. Tais testes correspondem 

basicamente a submeter a superfície de descontinuidade escolhida a um ensaio de 

cisalhamento direto. Primeiramente, posiciona-se a descontinuidade na direção da 

abertura na caixa de cisalhamento, então se puxa ou empurra a parte superior do bloco 

nesta mesma direção. Geralmente testa-se no mínimo três vezes cada amostra, sob a 

tensão normal gerada apenas por metade do peso do bloco superior. Este é um teste válido 

tanto para campo como para laboratório, mediante as devidas correções. Para várias 

combinações possíveis de testes de inclinação (na forma de puxar ou empurrar), é possível 

testar toda a variedade de rugosidades existentes. 

 

Barton e Choubey (1977) também discutiram sobre a rigidez ao cisalhamento (Ks), razão 

entre a tensão cisalhante (τ) e a deformação ou deslocamento (δ) que ocorre durante a 

ruptura, nas condições da envoltória de resistência de pico (Equação 2.21). Sendo 

possível estimar a tensão cisalhante (τ) com precisão para quaisquer valores dados de 

JCS, JRC, ϕr e σn, resta apenas a deformação δ(pico) como uma única incógnita para obter 

o valor de Ks. 

 

 Ks =  τ δ(𝑃𝑖𝑐𝑜)⁄  (2.21) 

 

Barton (1972) apud  Barton e Choubey (1977) em ensaios de laboratório e testes in-situ 

de cisalhamento observou que a rigidez ao cisalhamento é extremamente influenciada 

pela escala, e que existe uma relação de proporcionalidade inversa entre a rigidez (Ks) e 

o comprimento da descontinuidade (L). 

 

Para a maioria dos problemas práticos a estimativa da rigidez de pico é definida pela 

Equação 2.22, com as devidas correções e adequada base de cálculo para a faixa de dados 

de entrada: 

 

 𝐾𝑠 =  
100

𝐿
∙ 𝜎𝑛 tg (𝐽𝑅𝐶 𝑙𝑜𝑔10 (

𝐽𝐶𝑆

𝜎𝑛
) +  ϕ𝑟) (2.22) 

 

sendo: 
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Ks  rigidez de pico (MN/m²/m); 

L  comprimento da descontinuidade (m). 

 

O efeito da escala desaparece quando um certo comprimento da descontinuidade (Lc) for 

excedido; sendo assim, o valor de L da equação não deve ultrapassa Lc (valor crítico). 

 

2.7- BARTON E BANDIS (1982): EFFECTS OF BLOCK SIZE ON THE SHEAR 

BEHAVIOR OF JOINT ROCK 

 

O efeito das escalas foi amplamente discutido por Barton e Bandis (1982) que estudaram 

o efeito do tamanho dos blocos durante o cisalhamento em descontinuidades rochosas. A 

partir de um grande número de ensaios de cisalhamento em baixas níveis de tensões 

normais (para não ocorrer a ruptura das asperezas), os autores relacionaram a influência 

das dimensões do bloco no deslocamento (deformação) necessário para alcançar a 

resistência do pico.  

 

Os autores mostraram também que a resistência e a rigidez ao cisalhamento diminuem 

com o aumento do tamanho do bloco devido a rugosidade efetiva ser reduzida, efeito da 

extensão e magnitude das descontinuidades (Figura 2.20).  

 

 

Figura 2.20  Influência da extensão das decontinuidades (Bandis et al., 1981) 

 

Uma grande diferença obtida nos ensaios com amostras maiores e menores deve-se ao 

fato que as pequenas amostras têm maior grau de liberdade, permitindo assim que estas 
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possam girar ligeiramente e ‘experimentarem’ as menores e mais acentuadas asperezas 

dos blocos vizinhos, enquanto os blocos maiores ‘experimentam’ apenas as maiores 

asperezas da superfície plana de inclinação. O efeito combinado da redução da rugosidade 

e do aumento da área de contato causam uma mudança acentuada na geometria das curvas 

de deformação versus tensão cisalhante à medida que se aumenta o tamanho da amostra 

(Figura 2.21). 

 

 

Figura 2.21  Comportamento tensão - deformação x tamanho das amostras (Bandis et 

al., 1981 apud Barton e Bandis, 1982). 

 

Barton e Bandis (1982) mostraram que a maneira mais conveniente de interpretar os 

efeitos do tamanho dos blocos era expressar a resistência ao cisalhamento em termos de 

seus componentes. O ângulo de atrito total (ϕ’) em uma descontinuidade rochosa pode 

ser expresso como: 

 

 ϕ′ =  ϕ(𝑟 𝑜𝑢 𝑏) + 𝑖 (2.23) 

 

A componente de rugosidade total é o anteriormente denominado ângulo médio das 

inclinações (i) que, por sua vez, é a soma das componentes dn e sn, sendo expresso da 

seguinte forma: 

 𝑖 = 𝐽𝑅𝐶 𝑙𝑜𝑔10(𝐽𝐶𝑆/𝜎′𝑛) (2.24) 

 

Assim, o coeficiente de rugosidade da superfície pode ser estimado com base no rearranjo 

das Equações 2.23 e 2.24, tal que 
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𝐽𝑅𝐶 =  

ϕ′ − ϕ(𝑟 𝑜𝑢 𝑏)

𝑙𝑜𝑔10(𝐽𝐶𝑆 𝜎′𝑛)⁄
 

(2.25) 

 

Uma grande campanha de ensaios foi utilizada para determinar os efeitos do fator escala 

(Bandis et al., 1981), mostrando que tanto o índice JRC quanto o índice JCS diminuem 

com o aumento do tamanho do bloco. Os resultados experimentais obtidos estão 

indicados na Figura 2.22.  

 

 

Figura 2.22  Parâmetros de resistência da parede em função dos tamanhos da amostra 

(Bandis et al., 1981) 

 

Os efeitos do tamanho do bloco discutidos acima são basicamente o resultado da redução 

dos graus de liberdade à medida que o tamanho do bloco é aumentado. A incapacidade 

de um bloco grande girar ligeiramente e ‘experimentar’ todas as escalas de rugosidade 

resulta na situação representada na Figura 2.23.  

 

 

Figura 2.23  Efeitos de escala na rigidez do maciço rochoso (Bandis et al., 1981) 
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Observa-se também que o deslocamento δ(pico) aumenta significativamente à medida que 

o tamanho do bloco aumenta. Uma correlação dos dados obtidos permitiu estabelecer a 

seguinte relação δ(pico): 

 

 𝛿𝑝𝑖𝑐𝑜 =  
𝐿

500
∙ (

𝐽𝑅𝐶

𝐿
)0.33 (2.26) 

 

sendo: 

δ(pico)  deformação necessária para atingir a resistência de pico; 

L  o comprimento da descontinuidade. 

 

A correção dos parâmetros JCS e JRC, em função dos efeitos da escala, foi proposta por 

Barton e Bandis (1982) a partir dos ensaios de cisalhamento em descontinuidades 

rochosas estudados por Barton e Choubey (1977), com base nos resultados apresentados 

nos gráficos da Figura 2.22 e adotando uma extrapolação conveniente do tamanho dos 

blocos da ordem de 10 vezes. 

 

 𝐽𝐶𝑆𝑛 = 𝐽𝐶𝑆0(
𝐿𝑛

𝐿0
)−0.02∙𝐽𝑅𝐶0 (2.27) 

 𝐽𝐶𝑆𝑛 = 𝐽𝐶𝑆0(
𝐿𝑛

𝐿0
)−0.03∙𝐽𝑅𝐶0 (2.28) 

 

sendo que o índice 0 é utilizado para representar amostras em escala de laboratório e o 

índice n representa a escala corrigida para as dimensões do problema. 

 

Barton e Bandis (1982) notaram também que a rigidez ao cisalhamento (Ks) e o aumento 

do tamanho do bloco resultam em um aumento do deslocamento de pico δ(pico) e na 

redução dos parâmetros de JRC e JCS.  O efeito do aumento do tamanho do bloco diminui 

de forma notável a rigidez de cisalhamento de pico (Ks) que foi definida por Goodman 

(1970) apud Barton & Bandis (1982) como: 
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 𝐾𝑠 =
(𝜎′𝑛 ∙ tg ϕ′)

𝛿𝑝𝑖𝑐𝑜
 (2.29) 

 

Barton e Bandis (1982) propuseram adicionalmente que uma aproximação útil para a 

estimativa do parâmetro da rigidez ao cisalhamento (Ks) pode ser obtido a partir do 

rearranjo das Equações 2.23, 2.24, 2.25, 2.26 e 2.29, tal que: 

 

 𝐾𝑠 =
(𝜎′

𝑛 ∙ tg (𝐽𝑅𝐶 ∙ 𝑙𝑜𝑔10(𝐽𝐶𝑆/𝜎′
𝑛)) + ϕ𝑟)

𝐿
500

∙ (
𝐽𝑅𝐶

𝐿
)0.33

 (2.30) 

2.8- BARTON E BAKHTAR (1983): BOLT DESIGN BASED ON SHEAR 

STRENGHT 

 

Barton e Bakhtar (1983) ao estudarem o dimensionamento de tirantes baseado na 

resistência ao cisalhamento definiram termos como: 

 

 Ângulo de atrito mobilizado (ϕ(mob)) como sendo o ângulo de atrito momentâneo, 

desenvolvido nos períodos pós-ruptura até o residual, ou seja, ϕ(pico) < ϕ(mob) < ϕr 

(Figura 2.24); 

 

 Deslocamento mobilizado (δ(mob)) como sendo o deslocamento durante o processo 

de cisalhamento que ocorre nos períodos do pós-ruptura até o residual, ou seja, 

δ(pico) < δ(mob) < δr (Figura 2.24). 

 

Figura 2.24  Ângulo de atrito e do deslocamento (deformação) em ensaios de 

cisalhamento (reproduzido de Barton e Bakhtar, 1983) 
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2.9- BARTON E BANDIS (1990): REVIEW OF PREDICTIVE CAPABILITIES OF 

JRC-JCS MODEL IN ENGINEERING PRATICE 

 

Barton e Bandis (1990) aprimoraram o modelo de ruptura por cisalhamento proposto por 

Barton e Choubey (1977) mediante a inclusão das relações de tensão-deformação, de 

dilatância e também do cisalhamento reverso. Esta pesquisa começou em meados dos 

anos 70 e durou cerca de 20 anos, constituindo uma síntese que integra todos os conceitos 

anteriormente. Toda a pesquisa baseou-se nos valores de resistência ao cisalhamento 

obtidos a partir de mais de 200 fraturas artificiais, cada qual com suas devidas 

características físicas e parâmetros geotécnicos individuais. 

Retomando as abordagens propostas pioneiramente por Barton (1976), para as relações 

do ângulo de dilação de pico (dn), obtidas a partir dos gráficos de o ângulo de atrito total 

(arctg τ/σn) plotado versus o ângulo de dilatância de pico (Figura 2.15) e nos trabalhos de 

Barton e Bandis (1982) com os efeitos do fator escala nos parâmetros dn, sn e ϕ(r ou b) 

(Figura 2.21), Barton e Bandis (1990) mostraram que, sob baixos níveis de tensão normal, 

ou seja, condições para as quais se tem pouco ou nenhum dano às asperezas, o ângulo de 

dilatância de pico pode ser expresso por (com a componente cisalhante sn nula): 

 

 
 

𝑑𝑛 = 𝐽𝑅𝐶 𝑙𝑜𝑔10(
𝐽𝐶𝑆

𝜎𝑛
) (2.36) 

 

Sob níveis de tensão normal elevada, ou seja, quando se tem efeitos de danos intensos das 

asperezas, o ângulo de dilatância do pico é reduzido à metade, sendo a componente 

cisalhante (sn) equivalente ao ângulo de dilação de pico (dn): 

 

 𝑑𝑛 = 1
2⁄ ∙ 𝐽𝑅𝐶 𝑙𝑜𝑔10(

𝐽𝐶𝑆

𝜎𝑛
) (2.37) 

 

No âmbito das devidas correções de escala, a lei empírica do atrito assume a seguinte 

forma geral: 

 𝜏 = 𝜎𝑛 tg (𝐽𝑅𝐶𝑛 𝑙𝑜𝑔10 (
𝐽𝐶𝑆𝑛

𝜎𝑛
) + ϕ𝑟) (2.38) 

 

sendo JRCn e JCSn os valores corrigidos pelos efeitos da escala (Equações 2.27 e 2.28). 

O ângulo de atrito mobilizado (ϕ(mob)) para um deslocamento (δ) qualquer, durante o 
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cisalhamento, pode ser expresso em função dos valores de JCS(mob) e JCR(mob), com base 

na Equação 2.38, nos seguintes termos: 

 

 ϕ𝑚𝑜𝑏 = 𝐽𝑅𝐶𝑚𝑜𝑏 ∙ 𝑙𝑜𝑔10 (
𝐽𝐶𝑆𝑛

𝜎𝑛
) + ϕ𝑟 (2.39) 

 

A magnitude do deslocamento de pico (δ(pico)), que representa a deformação necessária 

para mobilizar a resistência máxima ao cisalhamento, é expressa pela relação (ajustada 

para resultados de 650 ensaios e com δ(pico) e Ln dados em metros: 

 

 𝛿𝑝𝑖𝑐𝑜 =
𝐿𝑛

500
∙ (

𝐽𝑅𝐶𝑛

𝐿𝑛
)0.33 (2.40) 
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CAPÍTULO 3 

3. CARACTERIZAÇÃO GEOLÓGICO-GEOTÉCNICA DE UMA 

MINA DO COMPLEXO VARGEM GRANDE/ITABIRITO 

(MG) 

 

3.1 - EXPLANAÇÃO DO ESTUDO DE CASO 

 

Para a determinação dos parâmetros de resistência ao cisalhamento das descontinuidades, 

utilizou-se um antigo estudo de caracterização geológico-geotécnico realizado pela BVP 

Engenharia, no ano de 2010. Tal estudo consiste em um banco de dados com 

levantamento das principais características geológico-geotécnicas ao longo de toda a área 

da cava e, de modo a adequar este estudo à nova realidade da cava, utilizou-se um 

levantamento topográfico recente. A caracterização geológico-geotécnica utilizada como 

base para este estudo será detalhadamente apresentada nos tópicos a seguir. 

 

2.43.2 - GEOLOGIA REGIONAL 

 

Regionalmente a área de estudo, posiciona-se na aba leste do Sinclinal Moeda (Figura 

3.1), entre duas falhas transcorrentes de direção aproximadamente E-W, como 

apresentado no mapa regional da Companhia de desenvolvimento de Minas Gerais 

(Codemig), 2005. O Sinclinal Moeda é uma megaestrutura de direção geral norte-sul, 

localizada na borda oeste do Quadrilátero Ferrífero (Dorr, 1969). Apresenta uma extensão 

de cerca de 40 km entre a Serra do Curral e o Sinclinal Dom Bosco. Tal estrutura engloba 

praticamente todas as unidades litoestratigráficas do Quadrilátero Ferrífero e faz contato 

a oeste com o complexo Bonfim e, a leste, com o Complexo Bação. 

 

O Sinclinal Moeda apresenta particionado em dois flancos. O flanco oeste, margeado pela 

BR-040, possui ampla expressão territorial, com a estratigrafia em posição normal, 

mergulhos variando de 40° a 55° para leste, e tem direção norte-sul. É cortado por falhas 

direcionais NW-SE que possuem deslocamentos dextrais e sinistrais. Neste flanco, os 

metassedimentos do Supergrupo Minas fazem contato com as rochas do Complexo 
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Bonfim por meio de uma zona de cisalhamento (Zona de Cisalhamento Moeda-Bonfim) 

de natureza dúctil-rúptil e características extensionais (Endo, 1997). 

 

Figura 3.1  Segmento do flanco leste do Sinclinal Moeda com destaque para a área de 

estudo (Mapa Geológico do Quadrilátero Ferrífero, CODEMIG, 2005) 
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O flanco leste mostra um arqueamento em sua porção mediana, sendo seccionado por 

diversas falhas. A Dobra do Gama constitui o dobramento de maior base cartográfica, ao 

longo da qual estão inseridas as minas do Tamanduá e do Capitão do Mato.  

Geralmente as camadas possuem mergulhos de alto ângulo na porção norte, médio ângulo 

(entre 40 e 45°) e baixos ângulos (próximos a 25°) na região a oeste do complexo 

metamórfico Bação. O flanco leste caracteriza-se por apresentar a relação estratigráfica 

de normal à invertida dependendo da proximidade ao Complexo Bação, sendo quanto 

mais próxima deste maior a amplitude de inversão estratigráfica, chegando a mergulhar 

cerca de 25° para leste. Neste domínio, um espesso pacote do Supergrupo Rio das Velhas 

separa o embasamento cristalino dos metassedimentos do Supergrupo Minas e um 

complexo acervo estrutural de características compressivas predomina neste flanco 

(Endo, 1997; Silva e Gomes, 2001). A área de estudo insere-se na extremidade oriental 

deste flanco, na região de inflexão entre os segmentos nordeste e noroeste (Figura 3.2). 

 

 

Figura 3.2  Localização da área de estudo no contexto de geologia regional 

(Modificado de Baars e Rosiere, 1997) 

 

A origem de tal estrutura peculiar deu-se, segundo Endo (1997), durante o ciclo orogênico 

Brasiliano, que é caracterizado por dois eventos tectônicos desenvolvidos em regime 
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transpressional, em condições metamórficas da fácies xisto-verde. O evento mais antigo 

foi o responsável pela formação das dobras e cavalgamentos vergentes para noroeste 

(NW) na porção sul e o envolvimento do embasamento na porção norte. 

Esta tectônica do embasamento promoveu a constrição do Sinclinal Moeda e a inversão 

de seu flanco leste, em consequência do processo de escape tectônico ascensional de 

sequencias plásticas do greenstone Rio das Velhas, induzido pelo deslocamento do 

complexo Bação (Silva e Gomes, 2001). Seguido a este evento compressional, uma fase 

de extensão pós-orogênica, originou dobras mesoscópicas vergentes para leste, 

soerguimento de blocos do embasamento e cisalhamento normais. Finalmente ocorreu 

um evento tardio, de baixa intensidade e componente de cisalhamento transpressivo 

sinistral cujo efeito tectônico se manifestou como dobras suaves de orientação axial NE-

SW a E-W e a reativação de descontinuidades pré-existentes (Endo, 1997). 

 

3.3 - GEOLOGIA LOCAL 

 

A área de estudo (Figura 3.3) situa-se na região oeste do Quadrilátero Ferrífero, no flanco 

leste do Sinclinal Moeda, inserida no domínio geológico do Supergrupo Minas, 

representado pelas formações ferríferas da Formação Cauê (Grupo Itabira) e por lentes 

de filitos da Formação Batatal e lentes de quartzitos da Formação Moeda (Grupo Caraça).  
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Figura 3.3  Mapa geológico simplificado da área (adaptado de BVP ENGENHARIA, 

2010) 

 

Na cava predominam itabiritos e hematitas de diferentes consistências e direção 

aproximadamente norte-sul. O entorno da cava ainda se encontra recoberto, quase em sua 

totalidade, por canga ferruginosa (BVP ENGENHARIA, 2010). 

 

Visto o objetivo desta dissertação, de determinar os parâmetros relacionados à natureza 

das descontinuidades em formações ferríferas, apenas as descrições destes materiais serão 

abordadas. O termo formação ferrífera é um termo genérico que abrange tanto os itabiritos 

como as hematitas. Assim, podem ser descritas individualmente em função de algumas 

peculiaridades apresentadas.  

 

Os itabiritos são caracterizados pela intercalação de bandas ricas em sílica com bandas 

ricas em óxidos de ferro, com espessura milimétrica a centimétrica, que formam o 

bandamento composicional típico destas rochas. Os principais minerais componentes 

desse litotipo são o quartzo, a hematita, a especularita e os hidróxidos de ferro, como as 
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goethita e as limonita. De acordo com a variação do grau de consistência (Anexo I), os 

itabiritos podem ser friáveis, médios ou compactos. 

 

As hematitas estão distribuídas com pouca abrangência em toda área da cava e são, em 

geral, alongadas segundo as direções N/NE – S/SW. Apresentam pequena abrangência 

em relação aos itabiritos e estão sempre associados a estes. Assim como os itabiritos, 

também apresentam variações no grau de consistência, variando entre friáveis, médias e 

compactas. Em função de critérios de consistência, supracitados e dispostos no Anexo I, 

os materiais foram divididos especificamente em função de sua consistência. 

 

No escopo do trabalho, apenas os itabiritos médios e compactos e as hematitas compactas 

serão mais extensamente abordados nos próximos capítulos visto que, em litotipos 

friáveis, as descontinuidades não controlam a estabilidade dos taludes, e as hematitas 

médias tem ocorrência muito restrita e associadas às hematitas compactas (sendo tratadas 

em conjunto).  

 

Assim, adotou-se uma abordagem dos materiais no domínio da área de estudo investigada 

somente em função da consistência dos materiais, para uma melhor visualização de sua 

distribuição ao longo da cava (Figura 3.4). 
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Figura 3.4  Distribuição das Formações Ferríferas ao longo da área de estudo. 

 

A chamada formação ferrífera friável (FFF) é um termo mais abrangente que inclui todas 

as variações de itabiritos friáveis e das hematitas friáveis (Figura 3.5). Os itabiritos 

friáveis podem ser limoníticos ou goethíticos e caracterizam-se por bandas milimétricas 

de baixa consistência, podendo ser pulverulentos (com estruturação pouco aparente) ou 

podem ser constituídos por pequenos blocos formados pelos planos de bandamento, 

foliação e clivagens espaçadas, as quais geralmente apresentam bandas de sílica e 

hematita, a qual apresenta uma consistência relativamente maior que a da sílica. 

 

Por sua vez, as hematitas friáveis podem ser silicosas, limoníticas ou goethíticas. Assim 

como os itabiritos friáveis, as hematitas friáveis apresentam baixa consistência, são 

pulverulentas ou ocorrem em pequenos blocos formadas pelos planos de 

descontinuidades, como o bandamento, foliação e clivagens (BVP ENGENHARIA, 

2010). A Figura 3.6 apresenta os gráficos de frequência das características dos litotipos 

friáveis, cujas notas (segundo um critério baseado nas recomendações da ISRM) 
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atribuídas a cada uma das análises estão indicadas nas tabelas de parâmetros 

geomecânicos do Anexo I.  

 

 

Figura 3.5  Aspectos gerais das formações ferríferas friáveis (FFF) aflorantes nas áreas 

de estudo (BVP ENGENHARIA, 2010) 
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Figura 3.6  Gráfico de Frequência de graus de alteração, consistência e fraturamento 

para os litotipos friáveis aflorantes na área de estudo. 

 

Verifica-se que estes litotipos apresentam uma variação no grau de alteração de altamente 

alteradas (nota 4) a completamente alterados (nota 5), e consistência média-macia (nota 

2) à macia (nota 1); o grau de faturamento, por sua vez, varia de intensamente fraturados 

(nota 5) a muito fraturado (nota 4). Esta unidade é a de maior expressão territorial ao 

longo da área de estudo e, em função de sua pulverulência, baixa resistência e baixa 

preservação das características físicas das descontinuidades não se faz objeto deste 

estudo. 

 

A formação ferrífera média (FFM) abrange todos os itabiritos médios e hematitas médias 

(Figura 3.7). Em geral, esta unidade apresenta uma geometria lenticular e está 

amplamente distribuída ao longo da área de estudo, apresenta maior expressão territorial 

no centro da área, e por vezes, lentes delgadas nas regiões periféricas. As espessuras das 

bandas ferruginosas nesta unidade são maiores ao comparado aos litotipos friáveis, o que 

garante um maior grau de consistência a este material. As hematitas médias apresentam 

geometria de pequenas lentes delgadas, cuja a ocorrência na área de estudo é rara, 

apresenta um grau de consistência como média (nota 3). 
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Figura 3.7  Aspectos gerais das formações ferríferas médias (FFM) aflorantes nas 

áreas de estudo (BVP ENGENHARIA, 2010). 

 

Para os litotipos médios, o grau de alteração é, em geral, moderadamente alterado (nota 

3), por vezes, muito alteradas (nota 4) e completamente alteradas (nota 5). O grau de 

consistência é em geral médio (nota 3) e o grau de fraturamento é moderadamente 

fraturado (nota 4), de acordo com os gráficos de frequência indicados na Figura 3.8. 
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Figura 3.8  Gráficos de frequência de graus de alteração, consistência e fraturamento 

para os litotipos médios aflorantes na área de estudo 

 

A formação ferrífera compacta (FFC) é constituída pelos itabiritos e hematitas compactas, 

ou seja, é a unidade que reúne os litotipos de maior resistência (Figura 3.9). Em geral, 

possuem geometria lenticular de direção NE-SW, são lentes mais finas e delgadas ao 

comparadas com os litotipos médios. 

 

Os itabiritos compactos correspondem a pequenas lentes, apresentam elevado grau de 

consistência definindo, assim, corpos mais maciços que os itabiritos médios. São mais 

comuns na porção central da área de estudo onde o grau de alteração é menor. As 

hematitas compactas possuem dimensões decamétricas e são encontradas nas bordas leste 

e sudoeste da área. As formações ferríferas compactas estão comumente intercaladas com 

formações ferríferas médias e friáveis. A Figura 3.10 apresenta as frequências de 

distribuição das propriedades observadas. 
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Figura 3.9  Aspectos gerais das formações ferríferas compactas (FFC) aflorantes nas 

áreas de estudo (BVP ENGENHARIA, 2010) 

 

 

Figura 3.10  Gráficos de frequência de graus de alteração, consistência e fraturamento 

para os litotipos compactos aflorantes na área de estudo 
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3.4 - SETORIZAÇÃO DA CAVA 

 

A setorização da cava consiste na divisão territorial da área de estudo em função da 

direção e da inclinação dos taludes, para que assim possa analisar a relação geométrica 

existente entre estes e as descontinuidades. Para elaboração da setorização utilizou-se um 

levantamento topográfico realizado em agosto de 2017 (Figura 3.11), ou seja, muito 

recente e assim representativo para a atual geometria da cava. 

 
Figura 3.11 Levantamento topográfico recente da área de estudo – Dado primordial 

para setorização. Projeção UTM – Datum WGS-84 e Zona 23S 

 

Com auxílio do software Arcgis 10.3, a partir da topografia da área de estudo, elaborou-

se um modelo digital de inclinação dos taludes, de forma a tornar possível a determinação 

do mergulho de cada bancada e a direção geral dos taludes. Assim, foram delimitados em 

seis setores em função da direção dos taludes distribuídos em nove subáreas da cava, 

conforme apresentado na Figura 3.12. 
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Figura 3.12  Modelo de Inclinação (confeccionado no ArcGis 10.3) e a divisão de 

setores em função da direção dos taludes. Projeção UTM – Datum WGS-84 e Zona 23S 

 

Para determinar as atitudes dos taludes de cada setor, traçou-se, com auxílio do software 

Autocad Civil 3D, seções topográficas ortogonais as curvas de níveis em cada região. 

Mediu-se, então, o ângulo de inclinação global e por bancada e se determinou o azimute 

de cada traço seção. A Figura 3.13 sintetiza as determinações dos ângulos globais dos 

taludes e a Figura 3.14 as determinações por bancadas. Analisando as seções topográficas, 

as alturas e as atitudes globais dos taludes de cada setor, foram determinadas as atitudes 

médias típicas para cada setor (Tabela 3.1).  

 

Tabela 3.1 Atitudes Globais dos Taludes por Setor da Cava 

 

Setor Talude Direção do Mergulho (°) Mergulho (°) Altura (m)

1 T1 045 30° 200

2 T2 300 30° 110

3 T3 250 30° 60

4 T4 020 20° 100

5 T5 178 22° 25

6 T6 280 32° 80

Setorização da Cava
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Figura 3.13  Seções em planta e em perfil e respectivos valores de azimute e mergulho, 

utilizados para a determinação das atitudes globais dos taludes dos setores da cava  

 

Os perfis topográficos, quando analisados bancada por bancada, cada qual com cerca de 

dez metros de altura, apresentaram o ângulo da face do talude variando entre 40 e 60°, 

com média de 45°; já as faces superiores dos taludes variam de cerca de 10 a 25°, com 

média de 15°, conforme ilustrado na Figura 3.14. 

 

A Figura 3.15 é a compilação final da setorização da cava com uma imagem de fundo via 

satélite do Google Earth, capturada em maio de 2017. A imagem Google mostra-se 

coerente com as curvas de nível do levantamento atual, ratificando a coerência das atuais 

geometrias da região. 

Projeção UTM – Datum 

WGS-84 e Zona 23S. 
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Figura 3.14  Ilustração esquemática das relações geométricas de cada bancada. 

 

 
Figura 3.15  Disposição final da setorização da cava e a atitude mais representativa de 

cada setor projetadas em Imagem Google Earth (2017). Projeção UTM – Datum WGS-

84 e Zona 23S 

 

3.5 - CARACTERIZAÇÃO DAS DESCONTINUIDADES 

 

O termo descontinuidade refere-se a qualquer estrutura geológica que interrompa a 

continuidade física de um dado meio rochoso, a exemplo de fraturas, foliação, falhas, 

estratificação, xistosidade, superfícies de contato geológico, dentre outras. 

Descontinuidades são superfícies geométricas extremamente complexas, ou seja, são 

geradas por um conjunto de elementos geométricos associados, sendo eles planos ou 
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curvilíneos, variáveis ao longo do espaço tridimensional. Porém, para facilitar o estudo 

de tais estrutura, estas superfícies podem ser expressadas localmente (ou seja, em pequena 

escala) por um plano, contendo uma direção e um mergulho que o referencie no espaço. 

Em termos práticos pode-se designar por descontinuidade qualquer superfície natural em 

que a resistência à tração é praticamente nula (adaptado de ISRM, 1978; apud in ABGE, 

1998). 

 

Durante a validação do banco de dados (BVP ENGENHARIA, 2010), notou-se que as 

descontinuidades levantadas nesta região não variam ou variam muito pouco com a 

mudança de consistência das formações ferríferas, sendo assim todas as atitudes 

levantadas para materiais friáveis, médios ou compactos serão utilizadas para a 

caracterização geométrica destas entidades. 

 

3.5.1 - BANDAMENTO (Sb) 

 

O bandamento (Sb) é uma descontinuidade marcada pela alternância composicional típica 

das formações ferríferas, consistindo na intercalação de finas bandas de material 

quartzoso com bandas pouco mais espessas de material ferrífero (hematita e magnetita). 

Esta estrutura é a descontinuidade mais importante do ponto de vista geotécnico, ou seja, 

aquela que possui maior influência na estabilidade dos taludes da cava em estudo.  

 

As atitudes de bandamento (Sb) foram plotadas em estereograma (Figura 3.16), no 

software Dips 7.0, e a atitude mais representativa para este conjunto de atitudes é a de 

095/64, com uma grande dispersão nas atitudes devido à presença de dobras muito 

comuns neste litotipo. Devido à grande importância do bandamento (Sb) para o controle 

da geomecânica da cava, analisou-se a distribuição de certos parâmetros relacionados ao 

perfil das descontinuidades (Tabela 3.2), em que foram atribuídas notas variando de 1 a 

5, que se baseiam em adaptações dos critérios definidos pela ISRM (1981) descritas no 

Anexo I. O levantamento (BVP ENGENHARIA, 2010) não descreveu pontualmente os 

parâmetros de preenchimento e persistência (ou continuidade), porém as observações de 

campo permitiram concluir que os litotipos analisados possuem persistência muito alta, 

atribuindo assim a nota 5 (maiores que vinte metros), e em geral não estão preenchidos 

por nenhum tipo de material. 
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Figura 3.16  Projeção estereográfica das atitudes de bandamento (Sb) com total de 477 

medidas e plano médio de 095/64 (Projeção LHEA e Distribuição de Schmidt) com a 

densidade de concentração superiores a 5%.  

 

Tabela 3.2  Distribuição percentual dos parâmetros de descontinuidades levantados 

para cada tipo de material – Banco de Dados BVP ENGENHARIA, 2010 

 

 

Para os litotipos de consistência média tem-se 140 descrições e para os compactos tem 

60 descrições, as Figura 3.17 e Figura 3.18 mostram a distribuição de alguns parâmetros 

em função da consistência do material. 
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Figura 3.17  Distribuição dos parâmetros das descontinuidades - litotipos compactos 

 

 
Figura 3.18  Distribuição dos parâmetros das descontinuidades - litotipos médios 

 

A alteração da parede (Anexo I) confere uma estimativa de quanto a superfície originada 

pela descontinuidade preserva seus minerais originais, bem como sua consistência, e suas 

atuais características físicas. Analisando as Figura 3.17 e Figura 3.18, nota-se que as 

paredes dos litotipos compactos estão em sua maioria como pouco alterada (nota 2) que 

dos materiais de consistência média, que varia de moderadamente alterada (nota 3) a 

completamente alterada (nota 5). 
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A abertura da descontinuidade refere-se a distância ortogonal entre as duas paredes 

formada pela descontinuidade. Tanto para os materiais médios e compactos estas 

apresentam-se fechadas (Anexo I), ou seja, não se percebe a olho nu qualquer abertura 

entre as paredes. A rugosidade foi determinada também por critérios próprios da empresa 

(Anexo I), tanto para os litotipos médios e compactos, apresenta-se predominantemente 

descrita como uma superfície lisa e aspecto ondulado e irregular (nota 2). 

 

O RQD ou Rock Quality Designation, é um parâmetro proposto por Deere (1964) apud 

Deere (1989), em que se determina a qualidade da rocha a partir do somatório do 

percentual de recuperação de pedaços de testemunhos de sondagem com comprimento 

maiores que 10 cm e que seja pelo menos moderadamente resistente, e consequentemente 

materiais com grau de alteração entre as notas 1 (rocha fresca) e 3 (rocha moderadamente 

alterada).  

 

Para os litotipos compactos nota-se uma dispersão nos valores de RQD, variando de pobre 

(nota 2) a excelente (nota 5). Para os materiais médios tem-se uma qualidade regular (nota 

3) em média. 

 

3.5.2 - XISTOSIDADE (S1) 

 

A estrutura denominada xistosidade (S1) no contexto desta dissertação é dita como uma 

descontinuidade não geotécnica, visto suas características não apresentam influência no 

comportamento geomecânico dos maciços rochosos em estudo. Esta estrutura (S1) 

consistem em sucessões de micro fraturamentos, semiparalelos, de espaçamento 

centimétrico, fechadas e pouco persistente (Figura 3.19). Sendo assim, esta estrutura não 

é expressiva e nem sempre é possível observá-la macroscopicamente nos maciços 

estudados em função da reologia e da composição mineralógica das formações ferríferas 

e não será discutida nas análises posteriores deste trabalho. 

 

A gênese desta estrutura está relacionada ao dobramento do bandamento (Sb) e, em 

campo, observa-se que sua direção é coincidente com a direção do plano axial das dobras 

parasíticas simétricas (além de micro fraturamentos presentes), indicadas como linhas 

tracejadas vermelhas na Figura 3.19. 
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Figura 3.19  Itabirito compacto com dobras parasíticas simétricas e micro fraturamentos 

relacionados a xistosidade (S1) (indicados por linhas vermelhas),  na mesma direção dos 

plano axial das pequenas dobras. 

 

3.5.3 - CLIVAGEM ESPAÇADA (S2) 

 

Esta é uma estrutura cuja a gênese está associada aos dobramentos abertos, descritos por 

Endo, I (1997), que em visão vertical (em planta) confere uma geometria sinuosa ao 

sinclinal Moeda, geradas no primeiro evento tectônico, em regime transpressional, 

durante o ciclo Brasiliano. Trata-se de uma foliação do tipo clivagem axial que ocorre 

simultaneamente ao dobramento. Esta é uma das mais importantes descontinuidades que 

controlam a estabilidade dos taludes da cava, juntamente com o bandamento (Sb) e a 

clivagem (S3), cuja relação angular é demonstrada na Figura 3.20. 

 

A clivagem axial foi descrita como ortogonal ao bandamento (Sb), e no software Dips 

6.0, plotou-se as atitudes e determinou-se o plano mais representativo para o conjunto de 

dados é o de atitude 002/75 (Figura 3.21), a dispersão dos dados da clivagem axial é 

comum devido ao fenômeno de refração de clivagem, que a torna uma clivagem em leque, 

e a própria variação geométrica (anastomosada) da estrutura no contexto geológico 

regional. Verifica-se uma notável tendência de sub-horizontalização da descontinuidade 

denominada S3, bem como uma orientação de ortogonalidade entre S1 e S2 praticamente 

ao longo de toda a área estudada.  



65 

 

 

 

Figura 3.20  Relações angulares entre cada uma das descontinuidades geotécnicas 

localizadas na área de pesquisa 

 

 

 
Figura 3.21 Projeção Estereográfica das atitudes das descontinuidades (S2) com total 

de 604 medidas e plano médio de 002/75 (Projeção LHEA e Distribuição de Schmidt) 

com concentração superiores a 5%. 
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3.5.4 - CLIVAGEM AXIAL (S3) 

 

Esta é uma estrutura cuja a gênese está associada as dobras megascópicas, descritas por 

Endo, I (1997), geradas no segundo evento tectônico, em regime transpressional, durante 

o ciclo Brasiliano. Esta descontinuidade é muito marcante em toda a cava e 

principalmente nas formações ferríferas compactas, possui direção aproxidamente norte-

sul variando cerca de 20° com o norte, ou seja contempla plano desde N20W a N20E 

(Figura 3.22).  

 

 

Figura 3.22  Diagrama de Polares e Roseta Strike para a família de fraturas (S3) com 

concentração superiores a 5%. 

 
O mergulho varia de 10 a 35°, para oeste, sendo o plano mais representativo o de atitude 

250/12 (Figura 3.22), ou seja,  comumente este é um plano sub-horizontalizado com 

variações locais de inclinação, contemplando um total de 328 medições. 
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CAPÍTULO 4 

4. VALIDAÇÃO E ANÁLISES ESTATÍSTICAS: PESO 

ESPECÍFICO SECO (ɣd) E RESISTÊNCIA (σC) 

 

4.1 – CONCEITOS ESTATÍSTICOS BÁSICOS APLICADOS À GEOTECNIA 

 

Os parâmetros geotécnicos, em sua maioria, possuem alta variabilidade e dispersão de 

dados, principalmente em função da anisotropia e heterogeneidade dos materiais 

envolvidos que, por sua vez, são materiais naturais constituídos diferentemente em cada 

porção analisada. A alta dispersão de valores ainda é agravada pelos erros sistemáticos 

atribuído ao método de aquisição dos dados, ou seja, erros atribuídos aos desvios de 

procedimentos de medida. 

 

Em função da natureza dos parâmetros geotécnicos torna-se necessária uma abordagem 

estatística dos dados, sendo expostos a seguir os conceitos estatísticos básicos aplicáveis 

a estudos geotécnicos: 

 

 Histogramas (Figura 4.1) são gráficos de barras verticais nos quais as barras 

retangulares são construídas nos limites de cada classe. Neste gráfico a 

representação do fenômeno de interesse é expressa no eixo horizontal e a 

frequência, ou seja, o número de vezes que o fenômeno de interesse ocorre, no 

eixo vertical. 

 

 

Figura 4.1  Histograma, gráfico de barras, e a distribuição estatística (linha tracejada) 
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 Média amostral (�̅�) é o valor mais centralizado (Figura 4.2), ou seja, um valor 

que indica onde se concentra os dados de uma distribuição. Este é calculado 

somando todas as medidas de um conjunto e dividindo o total pelo número de 

elementos envolvidos (n). 

 

�̅� =  
𝑋1 +  𝑋2 + 𝑋3+. . . +𝑋𝑛

𝑛
 

 

 

Figura 4.2  Conceito da média de um conjunto de dados. 

 

 Moda estatística (Figura 4.3) é uma das medidas de tendencial central de um 

conjunto de dados, é o valor com maior frequência, ou seja, o mais comum em 

um conjunto de dados. Pode ser facilmente obtida através de uma disposição 

ordenada das medidas ou com a elaboração de um histograma. 

 

Figura 4.3  Conceito de moda, valor de maior frequência de um conjunto de dados 

 

 Mediana, uma das medidas de tendência central, é o valor do meio em uma 

sequência ordenada de dados (Figura 4.4). Caso não existam valores repetidos, 

metade das observações será menor e metade será maior do que a mediana. A 

mediana não é afetada por valores extremos. Assim, sempre que uma observação 

extrema estiver presente, é apropriado utilizar a mediana em vez da média 

aritmética para descrever a tendência do conjunto de dados (Assis et al., 2012). 
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Figura 4.4  Conceito de mediana, valor central de um conjunto de dados  

 

 Variância amostral (S²) é uma medida da dispersão de um conjunto de dados, ou 

seja, indica relativamente do quão distante os valores de um conjunto de dados se 

encontram do valor esperado. É calculado pela média das diferenças ao quadrado 

entre cada uma das observações de um conjunto de dados e a média aritmética do 

conjunto.  

 

𝑆² =
(𝑋1 − �̅�)2 + (𝑋2 − �̅�)2 + ⋯ + (𝑋𝑛 − �̅�)2

(𝑛 − 1)
  

 

 Desvio padrão (S) indica uma medida de dispersão dos dados em torno de média 

amostral. É calculado pela raiz quadrada da variância, definido por: 

 

𝑆 =  √𝑆²
2

 

 

 Coeficiente de variação (CV) é a medida relativa de variação que é expresso como 

uma percentagem. Assim, o coeficiente de variação mede e a dispersão dos dados 

em relação à média aritmética (Assis et al., 2012). 

 

𝐶𝑣 =  (
𝑆

�̅�
) 

 

O coeficiente de variação (CV) é um excelente parâmetro de dispersão relativa, pois, a 

média e o desvio padrão de uma variável podem se alterar bastante, mas a razão entre eles 

é bem mais constante.  

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9dia_e_covari%C3%A2ncia_amostrais
https://pt.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9dia_e_covari%C3%A2ncia_amostrais
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 Distribuição de Probabilidade é uma função da frequência pela variabilidade do 

amostral descrevendo o comportamento aleatório de um conjunto de dados, desta 

forma é possível modelar as incertezas que descrevem a variabilidade de um 

conjunto. O chamado teste de Kolmogorov–Smirnov (K-S Test) é um teste 

utilizado para encontrar a distribuição que melhor representa o amostral, baseia-

se na comparação entre a função distribuição do amostral e a função distribuição 

acumulada. 

 

A Tabela 4.1 resume o comportamento do coeficiente de variação para diversos 

parâmetros geotécnicos. 

 

Tabela 4.1  Valores típicos do CV de parâmetros geotécnicos (Assis et al., 2012). 

 
*Modificado – Inclusão através de notas de aula. 

 

4.2 - DISTRIBUIÇÃO DOS VALORES DE PESO ESPECÍFICO SECO 

 

O peso específico (ɣd) é um parâmetro fundamental para análise e compreensão das 

características das formações ferríferas dispostas no Complexo Vargem Grande. Tais 

materiais possuem uma ampla variação deste parâmetro em função das diferentes 

concentrações de ferríferas em cada nível do material. Em geral, as formações ferríferas 

apresentam valores de peso específico (ɣd) elevados se comparados a grande maioria das 

rochas.  

 

A partir de 31 ensaios de determinação do peso específico para os itabiritos e 27 para as 

hematitas elaborou-se dois histogramas (Figura 4.5), a fim de melhor entender a 

distribuição dos valores pela frequência. 

Parâmetro Coeficiente de Variação (%)

Peso Específico (ɣ) 03 (02 a 08)

Coesão (C) 40 (20 a 80)

Ângulo de Atrito (ϕ) 10 (04 a 20)

Resistência (σc)* 30 (20 a 50)

https://pt.wikipedia.org/wiki/Fun%C3%A7%C3%A3o_distribui%C3%A7%C3%A3o_acumulada
https://pt.wikipedia.org/wiki/Fun%C3%A7%C3%A3o_distribui%C3%A7%C3%A3o_acumulada
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Figura 4.5 Histograma dos valores de peso específico seco para itabiritos e hematitas  

 

A análise e interpretação deste conjunto de medidas é descrito pela estatística tradicional, 

a fim de resumir as principais características deste conjunto que consistem na média 

aritmética, moda, mediana, desvio padrão, variância e coeficiente de variação, todos estes 

resumidos na Tabela 4.2. 

Aplicando o amostral ao teste de Kolmogorv-Smirnov, comparando a frequência 

acumulada às distribuições mais comuns (normal, lognormal, gamma, beta, exponencial 

e Weilbull) obteve-se uma grande semelhança a distribuição estatística do tipo normal. 

 

Tabela 4.2  Síntese dos dados estatísticos para os dados de peso específico seco 

 

Assis et al (2012) discutem os valores típicos para algumas propriedades geotécnicas que 

estão resumidos na Tabela 4.1 e seus respectivos coeficientes de variação (CV), nota-se 

que o CV obtido para o peso específico (ɣd) para as formações ferríferas estão muito 

próximos ao valores indicados na nesta referência. O peso específico seco também é um 

dos parâmetros comumente utilizados na determinação dos valores de resistência a 

compressão uniaxial, quando se utiliza o escleromêtro de Schmidt.  

 

Estatisticas Itabiritos Hematitas Unidade

Número de Ensaios (n) 31 27 Unidades

Média Aritmética (X) 31 49 KN/m³

Desvio Padrão (S) 1,4 1,3 KN/m³

Variancia (S²) 2,1 1,6 (KN/m³)²

Coeficiente de Variação (Cv) 7 3 %

Moda (Mo) 30 51 KN/m³

Médiana (Me) 31 49 KN/m³

Kolmogorov-Smirnov Test Dist. Normal Dist. Normal
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Este parâmetro também é utilizado para a determinação da resistência à compressão da 

parede da descontinuidade (JCS) conforme o ábaco proposto por propostas por Miller 

(1965) apud Barton e Choubey (1977), discutido na Seção 2.6 (Equação 2.12  reproduzida 

abaixo) e ábaco da Figura 2.17 .  

 

 𝑙𝑜𝑔10(𝜎𝑐) = 0.00088𝛾𝑑𝑅𝐿 + 1.01 (2.12) 

 

Devidos aos elevados valores de peso específico seco (ɣd) para as formações ferríferas, a 

equação acima mostra-se pouco coerente. Tal observação será melhor desenvolvida na 

Seção 5.1.3 desta dissertação. 

 

4.3 - DISTRIBUIÇÃO DOS VALORES DE RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO 

UNIAXIAL 

 

A partir do levantamento disponível, investigou-se também a consistência geomecânica 

e as faixas de valores de resistência à compressão uniaxial (σc) das formações ferríferas 

presentes na área de estudo, a partir dos dados de campo (BVP ENGENHARIA, 2010).  

Assim, foram elaborados dois gráficos de frequências das faixas de resistência a 

compressão, com as devidas indicações das classificações de consistência, tanto para os 

itabiritos (Figura 4.6) como para as hematitas (Figura 4.7) 

 

 
Figura 4.6  Gráficos de frequências das faixas de resistência dos itabiritos 
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Pelos critérios de campo para a avaliação da resistência, os itabiritos mostraram-se 

majoritariamente de consistência média (faixa de resistência de 25 – 50 MPa) e cerca de 

30% dos valores apresentaram uma consistência superior a esta faixa. Apenas 10% dos 

valores foram inferiores à consistência média.  

 

 
Figura 4.7: Gráficos de frequências das faixas de resistência das hematitas.  

 

Para as hematitas, a consistência de maior frequência foi a denominada dura, que 

corresponde a faixa de resistência de 100 – 250 MPa, e cerca de 40% dos valores foram 

inferiores a esta faixa. Para agregar uma maior confiabilidade as faixas de resistência 

determinadas pelos critérios de campo, disponibilizou-se dados de uma antiga campanha 

de ensaios de resistência a compressão uniaxial que contempla 31 corpos de prova de 

itabiritos e 27 de hematitas, que estão disposto na Tabela 4.3. 
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Tabela 4.3  Síntese dos resultados dos ensaios de compressão uniaxial  

 

 

Os dados foram analisados estatisticamente a fim de eliminar valores atípicos, os 

chamados outliers, e estabelecer tendências e devidas correlações. Para eliminar os 

outliers, utilizou-se o auxílio do Microsoft Excel 2016 que determinou os quartis, que são 

valores que dividem um conjunto de dados ordenado em quatro partes iguais, e foram 

estabelecidos os limites superior e inferior para cada conjunto (Tabela 4.4).  

 

Tabela 4.4  Parâmetros estatísticos utilizados para eliminação de outliers 

 

Os valores situados externamente a estes limites representam outliers, devendo assim 

serem desconsiderados na análise de dados. Para uma melhor visualização dos outliers e 

da disposição dos dados, foram utilizados gráficos na forma de Boxplot (Figura 4.8) e 

histogramas (Figura 4.9 e Figura 4.10). 

 

183,5 97,6 28,7 71,4 101,3 168,8 248,1

79,2 36,0 92,9 99,8 82,0 458,1 91,9

148,2 82,9 132,6 52,4 89,6 208,5 133,6

65,4 52,5 103,0 133,3 55,3 136,0 97,0

77,3 70,1 31,9 519,6 166,0 391,2

42,0 87,7 131,5 171,0 133,2 146,3

99,5 71,0 77,1 205,5 88,8 194,4

142,5 129,7 108,2 285,8 72,1 124,4

65,7 38,3 109,9 435,0 223,1 163,0

Resistência a Compressão Uniaxial (σc)  (MPa)

Itabiritos Hematitas

Segundo Quartil (Q2) Primeiro Quartil (Q1) Terceiro Quartil (Q3)

82,9 65,4 109,9

Limite Superior Limite Inferior Outliers

148,2 28,7 1

Segundo Quartil (Q2) Primeiro Quartil (Q1) Terceiro Quartil (Q3)

163 97 223,1

Limite Superior Limite Inferior Outliers

391,2 55,3 3

Itabiritos

Hematitas
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Figura 4.8  Gráfico do tipo Boxplot dcom intervalos válidos e inválidos (outliers,) 

 

 

Figura 4.9  Histograma da distribuição dos valores de resistência a compressão 

uniaxial para os itabiritos  
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Figura 4.10  Histograma da distribuição dos valores de resistência a compressão 

uniaxial para as hematitas  

 

A análise e interpretação dos valores resistência (σc) para os itabiritos e hematitas, sem 

os valores extremos e outliers, mostraram valores de média, moda, mediana, desvio 

padrão, variância e coeficiente de variação, conforme indicado na Tabela 4.5. Além disto 

aplicando o amostral (Tabela 4.3) ao K-S Test obteve-se que a melhor distribuição 

estatística para estes a resistência destes materiais e do tipo lognormal. 

 

Tabela 4.5  Síntese dos valores de resistência à compressão uniaxial 

 

 

O coeficiente de variação (CV), parâmetro que determina a medida relativa de variação 

dos dados para ambos os conjuntos, itabiritos e hematitas, foi de cerca de 40%. Tal valor 

coincide com o intervalo de aceitação do CV das medidas de resistência à compressão 

uniaxial conforme a Tabela 4.1. 

 

Estatísticas Itabirito Hematita Unidade

Número de Ensaios (n) 30 24

Média (X) 85,3 147,2 MPa

Mediana 81,1 136 MPa

Moda N/D N/D MPa

Desvio Padrão (S) 33,4 60,3 MPa

Variância (S²) 1181 3634 MPa²

Coeficiente de Variação (Cv) 40 41 %

Un
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A análise conjunta das estimativas de resistência determinadas em campo e em ensaios 

uniaxiais mostraram-se bastante coerentes, abrangendo faixas de valores de resistência 

muito semelhantes.  

Para os itabiritos (Figura 4.9), verificou-se a predominância das consistências média a 

média dura, ou seja, faixas que abrangem respectivamente as resistências de 25-50 MPa 

e 50-100 MPa, e cerca de 30% dos valores mostraram-se superiores a estas faixas. No 

caso das hematitas (Figura 4.10), as faixas de resistência predominantes foram de média 

dura (50-100 MPa) a dura (100-250 MPa) e apenas cerca de 5% dos valores estão acima 

destas faixas. Assim, tais comparações mostraram-se muito condizentes, o que concede 

maior confiabilidade ao utilizar estas faixas de valores para a determinação da resistência 

a compressão uniaxial (σc) média de cada litotipo. 

 

As discussões sobre as faixas de valores destes materiais servem como orientação para a 

construção de uma curva para a correlação entre os valores de resistência (σc) em função 

do número de rebote do martelo de Schmidt e, consequentemente, na determinação dos 

valores de resistência a compressão da parede (JCS), abordagem que será melhor 

discutida na Seção 5.1.4 deste trabalho.  Os valores de JCS tendem a ser aproximados aos 

valores da resistência à compressão não confinada (σc) para superfície de descontinuidade 

não alterada. Porém, quando as paredes estão intensamente alteradas, o JCS tende a 

assumir um valor de σc/4. Sendo assim, obtém-se uma faixa de possíveis valores 

esperados para JCS, potencialmente compreendida entre σc e σc/4. 
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CAPÍTULO 5 

5. LEVANTAMENTO E TRATAMENTO DE DADOS 

 

5.1 – LEVANTAMENTO DE CAMPO COM ESCLERÔMETRO  

 

Conforme o procedimento descrito por Barton e Choubey (1977) para a utilização do 

escleromêtro de Schmidt na determinação dos parâmetros de resistência à compressão da 

parede da descontinuidade (JCS) e na determinação do ângulo de atrito residual (ϕr) 

(conforme descrito na Equação 2.14), realizou-se uma campanha de aquisição de dados 

durante o mês de janeiro de 2018 que aferiu 20 pontos de controle, com a avaliação de 60 

superfícies de descontinuidades e aquisição de cerca de 1000 medidas do número de 

rebote do escleromêtro tipo N, denominadas coeficiente de velocidade (Q) que é 

correlacionada diretamente ao número de rebote do escleromêtro, RN (número de rebote 

de um escleromêtro tipo N). 

 

A fim de otimizar o levantamento, reduzindo ao máximo as dificuldades da aquisição de 

dados em campo e as limitações dos esclerômetros analógicos tradicionais, utilizou-se 

um modelo de alta tecnologia produzido pela empresa suíça Proceq denominado de 

SilverSchmidt. Este modelo apresenta inúmeras vantagens em relação ao dispositivo 

original tais como: 

 

 o rebote do Silver Schmidt é definido a partir de uma grandeza denominada 

coeficiente de velocidade “Q”, que é calculado pela diferença de velocidade da 

massa que é disparada contra o êmbolo no momento da colisão e posterioremente 

retornar a posição inicial, sendo assim esta medida é independente da gravidade. 

Já o Original Schmidt mede o coeficiente de reflexão “R” que se baseia no 

ricochetear da massa disparada contra o êmbolo, ou seja, mede a perda de energia 

após a colisão, sendo assim este coeficiente depende da gravidade. O módulo da 

grandeza denominada Q é igual a ao modulo de R, possuem apenas uma diferença 

conceitual, sendo assim o Q de um esclerometro tipo L e igual ao RL, e do tipo N 

igual ao RN. 
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 o elevado número de registros (até 4000 valores)  que podem ser coletados  

automaticamente na memória do aparelho, sendo que, no dispositivo original, 

apaenas um registro é obtido a cada ensaio, com base na leitura fornecida pelo 

painel analógico do aparelho;  

 

 a independência de influência da gravidade, relacionada ao coeficiente Q, que está 

diretamente relacionada ao fato de não serem necessárias correções angulares para 

estas medidas, não importando a direção na qual se realiza o teste. Assim, elimina-

se totalmente a necessidade de utilizar tabelas de correção do número de rebote 

em função do ângulo que o aparelho faz com a vertical, como imposto pela 

aplicação do dispositivo original; 

 

 o processamento interno do Silver Schmidt já elimina séries de dados inválidos 

segundo algum critério previamente selecionado ou formulado pelo usuário, como 

por exemplo o método da American society for testing and materials (ASTM) que 

requer, no mínimo, 10 medições das quais se calcula a média e invalida a série se 

mais de 20% dos valores se diferirem da média em mais de 6,5 unidades; 

 

 a possibilidade de personalização de curvas que correlacionam o número de rebote 

com o valor da resistência a compressão uniaxial (σc) permite extrapolar as 

medidas de resistência conforme a necessidade do usuário. O próprio aparelho 

salva tais curvas na memória e as executa conforme solicitado o que permite a 

correlação entre o rebote e a resistência a compressão em campo, eliminando a 

necessidade de processamento externo; 

 

 a facilidade de processamento de dados apresentada pelo Silver Schmidt, com 

auxílio do Hammerlink da própria fabricante, é muito alta. O aparelho pode 

descarregar em um computador cerca de 4000 dados em alguns poucos segundos 

pela saída USB. O próprio software já agrupa os dados em séries conforme o 

levantamento de campo, calcula as estatísticas da amostragem, elimina os outliers, 

e ainda pode aplicar as recomendação propostas pela ASTM ou outras normas; 
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 o modelo apresenta a menor dispersão entre os diferentes tipos de esclerômetros, 

como constatado em testes práticos realizados pelo instituto federal de pesquisa e 

testes de materiais da Alemanhã – BAM (PROCEQ, 2018). 

 

Outra grande vantagem da utilização do SilverSchmidt é a faixa de valores de resistência 

à compressão que este consegue captar, variando de 10 a 100 MPa e com as devidas 

correções e adaptações pode até extrapolar em muito estes valores (Figura 5.1).  

 

Figura 5.1  Faixa nominal de valores de resistência dados por diferentes esclerômetros 

(Adaptado de PROCEQ, 2018)  

 

A  International Society for Rock Mechanics (ISRM) recomenda que se utilize 

esclerômetros para determinar a resistência a compressão uniaxial numa faixa de 20-150 

MPa; a American society for testing and materials (ASTM) recomenda que não se exceda 

o limite de 100 MPa;  a fabricante do parelho recomenda por precaução a faixa de medidas 

entre 10 e100 MPa, contudo realiza estudos em rochas de resistência a compressão 

uniaxial (σc) superiores a 250 MPa, com as devidas adaptações e correlações. 

 

O esclerômetro original (analógico) tem a faixa de medidas variando de 10-70 MPa, que 

muitas vezes é insuficiente para teste em rochas, pois abrange apenas parte das rochas de 

consistência média. Sendo assim, não se mostra eficiente para o levantamento nos 
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litotipos alvo deste estudo, que são fomações ferriferas médias e compactas. Para rochas 

macias já existe um tipo de esclerômetro especifico para abranger o intervalo de 1-5 MPa, 

denominado Schmidt OS-120, que não será abordado neste trabalho. 

 

Os esclerômetros são subdivididos em tipos denominados N e L em função da energia de 

impacto. O tipo N apresenta uma energia de impacto padrão de 2.207 Nm e por isto deve 

ser utilizado para testar objetos de espessura mínima de 100mm e que esteja firmemente 

fixado em uma estrutura. Dessa forma, este é o tipo ideal para levantamentos de campo 

no qual deseja-se investigar materiais in-situ. O medidor tipo L tem a energia de impacto 

baixa, cerca de 0.735 Nm, e é adequado para testes em objetos frágeis ou de espessuras 

inferiores a 100mm, comumente utilizado para testes em laboratório. 

 

O uso do esclerômetro de Schmidt em rochas não é normatizado no Brasil, de modo que 

a melhor opção para a definição de padrões e diretrizes é utilização da norma americana 

ASTM D5873 - 14: Standard Test Method for Determination of Rock Hardness by 

Rebound Hammer Method, ou as diretrizes propostas por Aydin (2009) Suggested Method 

for Determinationof the Schmidt Hammer Rebound Hardness que é a recomendação da 

ISRM. Porém para a finalidade deste estudo, se utilizará algumas adaptações práticas 

sugeridas por Barton e Choubey (1977). 

 

5.2 - RECOMENDAÇÕES E CUIDADOS NO LEVANTAMENTO DE CAMPO 

 

Para uma melhor aquisição de dados e menor dispersão dos valores, realizou-se o 

levantamento seguindo algumas recomendações do fabricante, a fim de aproveitar ao 

máximo o que esta tecnologia oferece. Inicialmente, deve-se calibrar o aparelho com 

auxílio de uma bigorna, cujo coeficiente de velocidade (Q) já é conhecido e determinado 

pelo fabricante, posteriormente ajusta-se a calibração do equipamento em um material 

similar ao que será analisado (Figura 5.2), de acordo com as recomendações do fabricante 

(realização de 10 medidas, verificação se o valor médio obtido está inserido na faixa de 

tolerância dos resultados, aferição da configuração geométrica aproximada do material 

que será testado). 
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Figura 5.2   Procedimentos de campo utilizando o Silver Schmidt.  

Na Figura 5.2, são indicados os materiais utilizados durante o levantamento (em A); os 

procedimentos para aplicação da calibração do equipamento para as Formações Ferríferas 

(em B); a limpeza superficial das superfícies a serem testadas (em C) e os trabalhos de 

preparação da superfície do material a ser testado (em D). 

 

Durante o levantamento, faz-se necessário retirar todas as partículas livres da superfície 

que se deseja analisar, pois as presenças de grãos soltos assim como de outros materiais 

absorvem parte da energia liberada pelo escleromêtro, mascarando o valor real do 

impacto. Com auxílio de um pincel, retiram-se as partículas soltas e com uma pedra 

esmeril são removidas as eventuais impurezas impregnadas à superfície do material. As 

irregularidades superficiais também podem falsear as aquisições de dados devido à 

redução da área de impacto e, consequentemente, induzir a concentração do impacto nas 

arestas de grãos salientes (Figura 5.3).  

 

A B 

C

 

D 



83 

 

 

Figura 5.3   Influência da rugosidade superficial na avaliação do impacto 

 

O número mínimo de testes para a determinação dos valores de resistência à compressão 

são de, no mínimo, 9 medições espaçadas de pelo menos de 25mm entre si (Figura 5.4). 

A série de medidas é invalidada caso 20% dos valores diferirem da média em mais de 

30%.  

Para determinar o valor da resistência à compressão da superfície (JCS), Barton e 

Choubey (1977) recomendam a execução de 10 testes em diferentes partes da superfície 

ou em uma superfície de um metro quadrado, descartando-se, então, os 5 menores valores 

e tomando-se a média aritmética dos 5 valores maiores. 

 

 
Figura 5.4  Levantamentos de campo utilizando o Silver Schmidt 
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Com o objetivo de determinar o valor de resistência mais representativo para cada 

superfície de descontinuidade, durante o levantamento de campo, tentou-se sempre que 

possível realizar o mínimo de 10 e o máximo de 20 testes por superfície, geralmente 

espaçados de 30 a 50 mm dos adjacentes. Porém, muitas vezes, em função do tamanho 

das paredes das descontinuidades, obteve-se menos de 10 testes válidos. 

 

5.3 - DETERMINAÇÃO DO COEFICIENTE DE VELOCIDADE (Q) 

 

Após aferir cerca de 60 superfícies de descontinuidades (Sb, S2 e S3) e registrar por volta 

de 1000 medidas do número de rebote (Q), utilizou-se o software Hammerlink (PROCEQ, 

2018) para sistematização e tratamento dos dados armazenados da memória interna do 

aparelho. Os dados, descarregados em séries de valores de Q, são tais que cada série de 

valores representa uma descontinuidade de cada ponto de levantamento e, sempre que 

possível, tentou-se realizar de 10 a 20 testes em cada superfície. 

 

O tratamento dos dados de cada série consiste na eliminação de outliers, automaticamente 

realizada pelo software ao selecionar a opção de média espúria, ou seja, a média dos 

valores da série ao se eliminar os dados espúrios.  

Tal procedimento é diferente ao descrito por Barton e Choubey (1990) que consiste na 

eliminação da metade inferior dos valores do número de rebote de cada série de dados, 

assumindo-se o critério de determinação da média espúria em função dos resultados mais 

condizentes com a realidade de campo (Seção 4.3). O processamento de cada uma das 

séries de valores é apresentado no Apêndice I e a Figura 5.5 exemplifica como uma série 

de dados é apresentada no software. 
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Figura 5.5  Tela de tratamento de dados do software Hammerlink para séries de dados 

 

O processamento da série de dados representa o número total de testes de uma série, os 

valores do número de rebote Q, os valores considerados espúrios (em azul escuro), a 

média e o desvio padrão sem outliers. Assim, para cada série de dados, a média espúria 

foi considerada como o valor mais representativo para cada descontinuidade e estas serão 

utilizadas nas futuras análises e na determinação da resistência à compressão da parede 

da descontinuidade (JCS) e no ângulo de atrito residual (ϕr). 

 

As Figura 5.6 e Figura 5.7 constituem sistematizações de todos os dados levantados ponto 

a ponto em campo, apresentando um listagem com a numeração dos pontos, o material e 

a estrutura testada, o valor médio do número de rebote, o tipo de método para 

determinação da média, a razão entre os valores utilizados no cálculo da média pelo total 

de dados adquiridos e o desvio padrão de cada série. 
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Figura 5.6  Processamento de dados no software Hammerlink (Pontos 1 a 7) 

 

Para a unificação dos valores de número de rebote (Q), com intuito de verificar a 

distribuição deste parâmetro, todos os valores de média espúria do parâmetro ‘Q’ em cada 

descontinuidade de cada material foram organizados conforme apresentado na Tabela 5.1 

para as hematitas, Tabela 5.2 para os itabiritos compactos e Tabela 5.3 para os itabiritos 

médios. A organização dos dados permitiu calcular os seguintes parâmetros: a média, a 

mediana, o desvio padrão e o coeficiente de variação dos valores de número de rebote 

(Q), para cada estrutura.  

 

Para as hematitas, a média do número de rebote para cada estrutura mostrou-se pouco 

variável, o que já era esperado, visto que se trata de um material bastante homogêneo e 

isotrópico. O coeficiente de variação (CV) de cada estrutura obtido foi baixo, indicando 

que não há muita dispersão entre os valores do conjunto de dados de “Q” e a média 

utilizada.  

 

Para os itabiritos compactos, a média do número de rebote para cada estrutura revelou-se 

muito pouco variável, algo incomum visto que este é um material heterogêneo e 
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anisotrópico. Porém, os valores do coeficiente de variação (CV) para cada estrutura foi 

razoavelmente maior do que para as hematitas, evidenciando uma maior dispersão dos 

valores com relação à média, comportamento típico de materiais muito heterogêneos. 

 

Para os itabiritos médios, o número de rebote médio para cada estrutura apresentou-se 

bastante variável, o que já era esperado por se tratar de um material extremamente 

heterogêneo.  Os valores do coeficiente de variação (CV) para cada estrutura são, em 

média, superiores às demais estruturas dos outros materiais investigados neste projeto de 

pesquisa. 

 

 

Figura 5.7  Processamento de dados no software Hammerlink (Pontos 8 a 20) 
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Tabela 5.1  Dados e o tratamento estatístico dos valores de Q – hematitas 

 
 

Tabela 5.2  Dados e o tratamento estatístico dos valores de Q – itabiritos compactos 

 
 

Ponto Registro Estrutura Q Média Mediana
Desvio 

Padrão
Cv

5 1448 S2 49,0

6 1468 S2 60,8

7 1526 S2 72,6

13 1990 S2 49,5

19 2264 S2 48,4

14 1982 S2 56,6

5 1440 S3 47,7

6 1458 S3 66,6

7 1510 S3 59,3

13 1880 S3 67,8

19 2289 S3 53,7

14 2002 S3 65,3

5 1434 Sb 48,4

6 1488 Sb 49,7

7 1495 e 1505 Sb 66,7

13 1939 Sb 38,4

19 2310 Sb 52,8

14 1961 Sb 66,7

53,8 51,2 11,1 21%

60,1 62,3 8,0 13%

56,2 53,1 9,5 17%

Dados do Levantamento Estatística do Conjunto dos Valores de Q

Ponto Registro Estrutura Q Média Mediana
Desvio 

Padrão
Cv

2 1334 S2 54,4

3 1364 S2 63,3

4 1394 S2 61,4

8 1565 S2 75,8

10 1692 S2 39,0

11 1752 S2 76,1

16 2133 S2 52,6

18 2244 S2 70,1

2 1344 S3 31,4

3 1374 S3 52,4

4 1404 S3 67,7

8 1585 S3 73,6

10 1712 S3 55,9

11 1772 S3 63,8

16 2113 S3 69,6

18 2224 S3 60,7

2 1324 Sb 26,5

3 1354 Sb 68,7

4 1384 Sb 66,9

8 1545 Sb 73,3

10 1672 Sb 25,5

11 1732 Sb 76,1

16 2093 Sb 80,0

18 2204 Sb 47,5

58,1 67,8 22,0 38%

59,4 62,3 13,3 22%

62,4 12,7 21%61,6

Dados do Levantamento Estatística do Conjunto dos Valores de Q
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Tabela 5.3  Dados e o tratamento estatístico dos valores de Q – itabiritos médios 

 
 

5.4 - CORRELAÇÕES ENTRE VALORES DE RESISTÊNCIA (σC) E NÚMERO 

DE REBOTE DO ESCLERÔMETRO (Q) 

 

Conforme discutido previamente na Seção 2.6, para determinar a resistência à 

compressão de uma certa superfície utilizando o escleromêtro de Schmidt, deve-se utilizar 

o ábaco (Figura 2.17) ou a relação (Equação 2.12)  proposta por Miller (1965) apud 

Barton e Choubey (1977), pois o equipamento não mede a resistência propriamente dita, 

mas sim um parâmetro denominado número de rebote ou dureza de Schmidt, o qual tende 

a ser proporcional à resistência (σc) do material. 

 

O ábaco de correlação abrange materiais com peso específico seco (ɣd) variando de 20 a 

32 kN/m³, mostrando-se assim não aplicável para as formações ferríferas abordadas neste 

estudo, cujo peso específico seco (ɣd) é superior à faixa abrangida. Em uma tentativa de 

extrapolar esta limitação, a equação de Miller foi aplicada para valores de peso específico 

superiores a 32 kN/m³, até o limite de 60 kN/m³ e elaborou-se uma versão modificada do 

ábaco anteriormente proposto (Figura 5.8).  

Ponto Registro Estrutura Q Média Mediana
Desvio 

Padrão
Cv

1 1280 S2 31,7

9 1625 S2 40,7

12 1840 S2 60,8

15 2022 S2 42,6

17 2184 S2 33,4

20 2352 S2 25,1

1 1296 S3 22,0

9 1645 S3 23,9

12 1860 S3 26,1

15 2074 S3 16,3

17 2173 S3 43,1

20 2366 S3 36,9

1 1270 Sb 58,8

2 1314 Sb 32,3

9 1605 Sb 31,9

12 1820 Sb 58,3

15 2042 Sb 28,2

17 2153 Sb 28,3

20 2330 Sb 46,5

34%40,6

10,0 36%

32,3 13,7

12,4 32%

28,0 25,0

39,1 37,1

Dados do Levantamento Estatística do Conjunto dos Valores de Q
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Figura 5.8  Extrapolação do Ábaco de Miller (1965) para elevados valores de (ɣd) 

 

Tais modificações permitem visualizar com clareza a não aplicabilidade destes métodos 

para materiais de peso específico (ɣd) elevado dado que, para materiais com alto ɣd 

(superior a 40 kN/m³), valores relativamente baixos de número de rebote (R) indicam 

resistências absurdamente altas (superiores a 100 MPa) que não condizem com a 

realidade, baseando-se nos critérios de avaliação da resistência em campo ou mesmo nos 

ensaios de laboratório. 

 

Na literatura Aydin e Basu (2005) e Yagiz (2009) apresentam tabelas resumos com 

diversas equações para correlação, entre a resistência à compressão uniaxial (UCS) e o 

número de rebote do martelo de Schmidt, cada qual obtida ensaiando diferentes litotipos 

(ou conjuntos de materiais semelhantes), com diferentes métodos e uma certa variação no 

número de testes.  
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Porém, nenhuma das relações apresentadas foram elaboradas a partir de testes em 

formações ferríferas, o que as tornam imprecisas ou até inválidas para tais litologias.  Por 

conseguinte, fez-se necessário a construção de um critério próprio para a correlação entre 

a resistência à compressão uniaxial e o número de rebote do escleromêtro nas formações 

ferríferas médias e compactas da Fm. Cauê (Supergrupo Minas), objeto específico deste 

estudo.  

 

Outro grande proveito em elaborar uma nova correlação é que a própria calibração é 

aplicada para o escleromêtro efetivamente utilizado no levantamento (Silver Schmidt), 

aumentando, desta forma, ainda mais a coerência das observações. 

 

Para a elaboração de uma correlação entre o número de rebote (Q) e a resistência à 

compressão uniaxial (σc) para as formações ferríferas (Fm. Cauê), foram considerados 

preliminarmente 58 ensaios de resistência nas formações ferríferas; entretanto, apenas 25 

testes (oriundos de 12 CP’s distintos) apresentaram-se ideais para correlação, pois nestes 

as mesmas superfícies testadas com escleromêtro foram aplicadas a tensão (σ1) durante o 

ensaio uniaxial.  

 

Assim, os 25 testes considerados foram subdivididos em 12 séries de dados, sendo uma 

para cada corpo de prova testado; após a eliminação de 5 outliers, foi calculada a média 

de cada série (valores indicados na Tabela 5.4) e gerado um gráfico de sistematização 

destes valores (Figura 5.9), em termos dos valores médios de resistência (σc) em função 

dos números de rebote (Q), obtendo-se então uma correlação consistente e significativa 

entre os valores do número de rebote (Q) e a resistência à compressão (σc) das formações 

ferríferas analisadas. 

 

Tabela 5.4  Correlação de valores de Q e σc por corpo de prova 

 

CPs n° ensaios σc(médio) Q CPs n° ensaios σc(médio) Q

10337 1 9,3 20,4 10345 2 170,4 47,3

10404 2 53,7 31,1 10344 3 180,1 60,7

10403 2 104,1 49,6 10343 1 205,5 51,8

10348 1 7,3 12,7 10445 2 165,9 53,4

10347 1 99,5 42,6 10335 1 171,0 66,2

10346 2 71,4 41,6 10333 2 85,8 49,9

Valores Médios por Corpo de Prova (CPs)
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Figura 5.9  Curva de correlação entre os valores dos parâmetros (Q) e (σc) para as  

formações ferriferas da Fm. Cauê (Supergrupo Minas). 

 

A linha de tendência que melhor se ajusta aos valores médios obtidos é representada por 

uma equação exponencial (Equação 5.1) e o coeficiente de determinação (R²), que é uma 

medida de ajuste de uma linha de tendência a um conjunto de dados, foi bem elevada 

(0,92), o que significa que 92% dos valores se ajustam ao modelo expresso pela linha de 

tendência. 

 

 σ𝑐 = 0,0195 ∙ 𝑄2,2387  (5.1) 

 

Com a correlação obtida, tornou-se possível determinar os valores de resistência à 

compressão uniaxial (σc) e da resistência à compressão da parede da descontinuidade 

(JCS) em função do número de rebote (Q) do escleromêtro, para as formações ferríferas 

da Fm. Cauê (Supergrupo Minas) abordadas neste estudo. 

 

A utilização da correlação proposta (Equação 5.1) pode apresentar erros devido aos ajuste 

das medidas a curva matemática, conforme apresentado na Figura 5.9. Deste modo se 

calculará o chamado de erro quadrático médio, ou root mean square error (RMSE), para 

verificar qual o erro está se assumindo ao utilizar a Equação 5.1 para correlacionar a 

medida do escleromêtro (Q) com a resistência a compressão uniaxial (UCS). 

Aplicando os valores de σc e Q (apresentados na Tabela 5.4) a correlação proposta 

(Equação 5.1), calcula-se o somatório do quadrado das diferenças entre os valores de σc 
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medidos e calculados pela correlação, divide pelo número de amostras e tira a raiz 

quadrada, conforme exibido na Equação 5.2 exposta abaixo. 

 

 𝑅𝑀𝑆𝐸 = √
∑(𝑦− �̂�)²

𝑛
=  √

∑(𝜎𝑐− 𝜎�̂�)²

𝑛
= 35,8 MPa (5.2) 

Como o erro quadrático médio (RMSE) penaliza muito mais as grandes diferenças entre 

a curva e o amostral dos que as pequenas diferenças, fez necessário também estimar o 

percentual médio dos erros absolutos, ou Mean Absolute Percentage Error (MAPE), 

Equação 5.3 

 
𝑀𝐴𝑃𝐸 =

∑ |
𝑦 − �̂�

𝑦 |

𝑛
=

∑ |
𝜎𝑐 − 𝜎�̂�

𝜎𝑐 |

𝑛
=  0,28 

(5.3) 

Desta forma conclui-se que a correlação proposta na Equação 5.1 traz consigo um erro 

padrão de cerca de 28%. 

 

5.5 – DETERMINAÇÃO DOS VALORES DA RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO 

DA PAREDE DA DESCONTINUIDADE (JCS) 

 

A correlação anterior foi aplicada para determinar a resistência à compressão da parede 

da descontinuidade (JCS), mediante a incorporação dos valores de Q, obtidos a partir dos 

testes nas três principais superfícies de descontinuidades (Sb, S2 e S3) de cada material 

presente na área de estudo, resultando então que: 

 𝐽𝐶𝑆 = 0,0195 ∙ 𝑄2,2387  (5.4) 

 

As Tabela 5.5 apresentam os valores de JCS calculados, a partir de cada série de valores 

de Q, bem como os valores da mediana, desvio padrão e coeficiente de variação para o 

conjunto dos valores de JCS, para as hematitas, itabiritos compactos e itabiritos médios, 

respectivamente.  
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Tabela 5.5  Dados e tratamento estatístico dos valores de JCS – hematitas 

 

Tabela 5.6  Dados e tratamento estatístico dos valores de JCS – itabiritos compactos 

 

Ponto Registro Estrutura Q JCS JCS(med) Q(Méd) Mediana
Desvio 

Padrão

Coeficiente 

de Variação
JCS(Qmed)

5 1448 S2 49,0 118,5

6 1468 S2 60,8 192,2

7 1526 S2 72,6 285,8

13 1990 S2 49,5 121,3

19 2264 S2 48,4 115,3

14 1982 S2 56,6 163,7

5 1440 S3 47,7 111,6

6 1458 S3 66,6 235,6

7 1510 S3 59,3 181,7

13 1880 S3 67,8 245,2

19 2289 S3 53,7 145,5

14 2002 S3 65,3 225,5

5 1434 Sb 48,4 115,3

6 1488 Sb 49,7 122,1

7 1495 e 1505 Sb 66,7 236,0

13 1939 Sb 38,4 68,7

19 2310 Sb 52,8 140,1

14 1961 Sb 66,7 236,4

153,1 53,8 131,1 68,6 45% 145,9

60,1 203,6 54,0 28% 187,0

56,2 142,5 66,1 40% 160,8

Estatística do Conjunto de JCSDados do Levantamento

166,1

190,9

Ponto Registro Estrutura Q JCS Q(Méd) JCS(med) Mediana
Desvio 

Padrão

Coeficiente 

de Variação
JCS(Qmed)

2 1334 S2 54,4 149,8

3 1364 S2 63,3 210,3

4 1394 S2 61,4 196,4

8 1565 S2 75,8 314,8

10 1692 S2 39,0 71,1

11 1752 S2 76,1 317,6

16 2133 S2 52,6 138,9

18 2244 S2 70,1 264,3

2 1344 S3 31,4 43,8

3 1374 S3 52,4 137,8

4 1404 S3 67,7 244,4

8 1585 S3 73,6 294,7

10 1712 S3 55,9 159,2

11 1772 S3 63,8 214,0

16 2113 S3 69,6 260,1

18 2224 S3 60,7 191,5

2 1324 Sb 26,5 29,9

3 1354 Sb 68,7 252,6

4 1384 Sb 66,9 238,0

8 1545 Sb 73,3 292,0

10 1672 Sb 25,5 27,4

11 1732 Sb 76,1 317,6

16 2093 Sb 80,0 355,2

18 2204 Sb 47,5 110,6

207,9

193,2

202,958,1 245,3 129,4 64% 173,3

59,4 202,7 79,6 41% 182,3

61,6 203,4 87,5 42% 197,8

Dados do Levantamento Estatística do Conjunto de JCS
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Tabela 5.7  Dados e tratamento estatístico dos valores de JCS – itabiritos médios 

 

 

O valor de JCS, tanto obtido pelo Q (méd) de cada descontinuidade, quanto o determinado 

pela média dos valores de JCS (méd), foram muito similares. A dispersão dos dados de JCS 

são muito maiores do que a dispersão do número de rebote (Q), em função da não 

linearidade da relação JCS e Q, demonstrada pela Equação 5.4. 

Aplicando o amostral de Q e os valores de JCS ao KS-Test de forma indiscriminada, ou 

seja, sem dividi-los por materiais ou estruturas, observou-se que a distribuição mais 

apropriada para o número de rebote Q é a do tipo beta e para JCS é a do tipo normal. 

O coeficiente de variação (CV), medida relativa de variação entre um conjunto de dados, 

apresenta grandes diferenças entre os valores proveniente de Q e de JCS. A Tabela 5.8 

apresenta os valores dos coeficientes de variação (CV) obtidos e observa-se que aqueles 

calculados a partir do JCS são bem maiores do que aqueles apresentados no amostral de 

Q, ou seja, existe uma propagação das incertezas ao aplicar o valor de Q a Equação 5.4. 

Ponto Registro Estrutura Q JCS Q(Méd) JCS(med) Mediana
Desvio 

Padrão

Coeficiente 

de Variação
JCS(Qmed)

1 1280 S2 31,7 44,7

9 1625 S2 40,7 78,2

12 1840 S2 60,8 192,2

15 2022 S2 42,6 86,7

17 2184 S2 33,4 50,3

20 2352 S2 25,1 26,5

1 1296 S3 22,0 19,6

9 1645 S3 23,9 23,8

12 1860 S3 26,1 28,9

15 2074 S3 16,3 10,1

17 2173 S3 43,1 88,9

20 2366 S3 36,9 62,8

1 1270 Sb 58,8 178,3

2 1314 Sb 32,3 46,6

9 1605 Sb 31,9 45,3

12 1820 Sb 58,3 174,9

15 2042 Sb 28,2 34,4

17 2153 Sb 28,3 34,7

20 2330 Sb 46,5 105,4

Estatística do Conjunto de JCS

79,8

39,0 30,4 78% 34,0

59,4 74% 71,3

26,3

88,5 73% 77,940,6 46,6 64,9

64,3

28,0

Dados do Levantamento

39,1
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Tabela 5.8  Correlação entre os coeficientes de variação calculados pelo JCS e por Q 

 

O coeficiente de variação (CV) adequado para ser utilizado nas análises de estabilidade 

são os provenientes do conjunto de dados de JCS. Em geral estes valores estão dentro dos 

limites de coeficiente de variação apresentados na Tabela 4.1 para o parâmetro de 

resistência (de 20 a 50%), porém para os itabiritos médios este coeficiente está na faixa 

de 70-80% e para o bandamento (Sb) do itabirito compacto este coeficiente chega a 60%. 

A Tabela 5.9 apresenta os valores do coeficiente de variação que serão adotados nas 

análises posteriores. 

 

Tabela 5.9  Coeficientes de variação (CV) do parâmetro JCS adotados nas análises 

 

 

5.6 – AFERIÇÃO DE PERFIS DE RUGOSIDADE DE DESCONTINUIDADES 

UTILIZANDO PERFILÔMETRO 

 

O pente de Barton, ou perfilômetro de rugosidade, é um mecanismo composto por um 

conjunto de finas agulhas, fixadas e enfileiradas horizontalmente em uma estrutura central 

de metal com parafusos que permitem o deslocamento vertical quando pressionadas 

contra uma superfície rígida, assim tomando a forma desta e permitindo a visualização e 

o modelamento gráfico do perfil de rugosidade. Tal expressão gráfica pode ser utilizada 

como referência para análises de resistência ao cisalhamento conforme proposto por 

Barton (1976), para determinar o parâmetro que expressa o coeficiente de rugosidade da 

descontinuidade (JRC). 

HC IC IM

S2 40% 42% 74%

S3 28% 41% 78%

Sb 45% 64% 73%

S2 17% 21% 32%

S3 13% 22% 36%

Sb 21% 38% 34%

JCS

Q

Coeficiente de Variação
Parâmetro Estrutura

Estrutura Hematita Itabirito Compacto Itabirito Médio

Sb 40% 60% 70%

S2 40% 40% 70%

S3 30% 40% 80%
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Barton e Choubey (1977), estabelecendo recomendações para a determinação do 

coeficiente de rugosidade (JRC), apresentaram 10 perfis expressos graficamente com 

intuito de servir de orientação visual para a atribuição do valor de JRC a uma determinada 

superfície (Figura 5.10). Porém, diversas vezes a avaliação visual da superfície de 

descontinuidade mostra-se pouco confiável e bastante subjetiva, tornando assim o pente 

de Barton uma ferramenta muito útil para diminuir a subjetividade na determinação deste 

parâmetro em campo e também na aquisição de dados por parte de profissionais pouco 

experientes. 

 

Figura 5.10  Expressões gráficas de perfis de rugosidade e valores de JRC 

(Barton e Choubey, 1977) 
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Durante a campanha de aquisição de dados com escleromêtro de Schmidt também foi 

examinado e delineado o perfil de rugosidade das superfícies. Com auxílio do pente de 

Barton se aferiu 60 superfícies de descontinuidades em 20 pontos de levantamento, 

totalizando cerca de 180 perfis de rugosidade registados, a fim de determinar os valores 

do coeficiente de rugosidade (JRC) para cada família de descontinuidades de cada 

material (Figura 5.11). 

 A utilização do aparelho consiste na pressão das agulhas contra a superfície de 

descontinuidade investigada; a deformação das agulhas é então conformada em papel 

para futuras comparações com os padrões descritos previamente. 

 

 
Figura 5.11  Levantamento de campo de perfis de rugosidade de descontinuidades  

 

5.7  DETERMINAÇÃO DO COEFICIENTE DE RUGOSIDADE DA 

SUPERFÍCIE DE DESCONTINUIDADE (JRC) 

 

Após o levantamento de campo, utilizando o pente de Barton, foram digitalizadas todas 

as delineações dos perfis de rugosidade e comparou-se com os perfis padrões propostos 

(Figura 5.10), com a finalidade de determinar o melhor valor do coeficiente de rugosidade 

da parede da descontinuidade (JRC). Os perfis digitalizados e comparados estão dispostos 

no Apêndice II desta dissertação. 
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Para determinar o valor de JRC mais representativo em cada descontinuidade de cada 

material, os dados foram organizados e determinados, com auxílio da estatística, as 

tendências e a distribuição deste parâmetro para cada uma das estruturas geotécnicas.  

 

Para as hematitas o coeficiente de rugosidade (JRC) apresentou nítidas variações no perfil 

de rugosidade de cada estrutura, sendo o mais liso e plano o atribuído a clivagem axial 

(S3) e mais rugosa e ondulada para a clivagem espaçada (S2). O coeficiente de variação 

para este parâmetro mostrou-se razoavelmente baixo, variando de 20 a 40%, o que 

expressa uma dispersão aceitável entre os valores de JRC.  

A Tabela 5.1 resume as estatísticas determinadas para o conjunto de valores de JRC das 

hematitas. A distribuição por frequência dos valores de JRC em cada estrutura das 

hematitas está disposta na Figura 5.12. Aplicando os valores de JRC ao KS-Test observa-

se que a distribuição do tipo lognormal é a mais apropriada para este parâmetro. 

 

Tabela 5.1  Medidas estatísticas para o conjunto de dados de JRC para as hematitas. 

 
 

 

Estatísticas JRC (Sb) JRC (S2) JRC (S3)

Média 8 11 7

Moda 8 10 6

Mediana 8 10 7

Desvio Padrão 2 3 3

Variancia 3 9 8

Coeficiente de Variação 23% 27% 41%

Máximo Amostral 12 16 13

Mínimo Amostral 5 6 2

Distribuição Log-Normal
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Figura 5.12 Histograma dos valores de JRC para as estuturas presentes na hematita 

 

O coeficiente de rugosidade (JRC) para os itabiritos compactos apresentou sensíveis 

variações para cada uma das superfícies de descontinuidades, sendo a mais lisa e plana o 

bandamento (Sb) e as mais rugosas e onduladas as estruturas denominadas clivagem 

espaçada (S2) e clivagem axial (S3).  

A Tabela 5.2 resume as medidas estatísticas calculadas para o conjunto de valores de JRC 

de cada superfície dos itabiritos compactos. O coeficiente de variação para este parâmetro 

mostrou-se muito semelhante ao das hematitas, com variação compreendida entre 20 e 

40%, o que indica analogamente uma dispersão aceitável. Aplicando os valores de JRC 

ao KS-Test observa-se que a distribuição do tipo lognormal é a mais apropriada para este 

parâmetro, assim como para o JRC para as hematitas compactas. 

 

Tabela 5.2  Medidas estatísticas para os dados de JRC para as itabiritos compactos 

 
 
 

Estatísticas JRC (Sb) JRC (S2) JRC (S3)

Média 8 11 12

Moda 8 10 14

Mediana 8 10 11

Desvio Padrão 3 2 5

Variancia 7 6 25

Coeficiente de Variação 32% 22% 43%

Máximo Amostral 15 14 20

Mínimo Amostral 5 6 4

Distribuição Log-Normal
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O histograma com a distribuição dos valores de JRC está representado na Figura 5.13 e, 

assim como para as hematitas. Novamente ao aplicar os valores de JRC ao KS-Test 

obteve-se uma distribuição do tipo lognormal. 

 

 

 
Figura 5.13  Histograma dos valores de JRC para as estuturas do itabirito compacto 

 

Para aos itabiritos médios o coeficiente de rugosidade (JRC), apresentou maiores 

variações entre os valores médios estabelecidos para cada estrutura. O bandamento (Sb) 

foi a estrutura com menor coeficiente de rugosidade (a mais lisa e plana) e a clivagem 

axial (S3) a com maior valor de JRC, sendo assim a mais rugosa e ondulada. Para este 

material, o coeficiente de variação demonstrou ser um pouco mais elevado que nas demais 

análises, variando de 30 a 40%, ainda assim uma dispersão aceitável entre os valores de 

JRC. A Tabela 5.3 apresenta as estatísticas dos valores de JRC dos itabiritos médios e o 

histograma com os valores de JRC correspondentes às superfícies de descontinuidades 

dos itabiritos médios está dado na Figura 5.14. 

Tabela 5.3  Medidas estatísticas para os dados de JRC para as itabiritos médios 

 

Estatísticas JRC (Sb) JRC (S2) JRC (S3)

Média 6 10 13

Moda 6 8 12

Mediana 6 9 12

Desvio Padrão 3 4 4

Variancia 7 15 15

Coeficiente de Variação 42% 41% 31%

Máximo Amostral 12 19 20

Mínimo Amostral 3 4 6

Distribuição Log-Normal
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Figura 5.14  Histograma dos valores de JRC para as estuturas do itabirito médio 

 

5.8  LEVANTAMENTO DO ÂNGULO DE ATRITO UTILIZANDO UMA MESA 

INCLINADORA  

 

5.8.1 - DETERMINAÇÃO DO ÂNGULO DE ATRITO BÁSICO 

 

Para determinar o ângulo de atrito básico (ϕb), conforme Barton e Choubey (1977), 

utilizou-se uma mesa inclinadora. Tal equipamento é constituído por uma base plana que 

se rotaciona em um eixo central, no qual há um transferidor acoplado (Figura 5.15). Sobre 

a base plana coloca-se dois corpos de prova de formato cilíndrico, cujas arestas tenham 

sido cortadas por uma broca diamantada, que tendem a ser muito semelhantes a 

superfícies naturais planas e não alteradas, e fixados de modo que não movam ao inclinar 

a base. Acima destes é colocado um terceiro corpo de prova, também cilíndrico, apenas 

apoiado e que deverá deslizar sobre os demais ao ser inclinado a um certo ângulo (Figura 

5.15), que expressa o chamado ângulo de atrito básico (ϕb). 
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Figura 5.15  Mesa inclinadora rústica para obtenção do ãngulo de atrito básico (ϕb) 

 

A determinação do ângulo de atrito básico para as formações ferríferas da Formação 

Cauê, provenientes do complexo Vargem Grande, baseou-se em 90 testes de inclinação 

realizados com a combinação de um total de 9 corpos de prova (CP) dispostos de 3 em 3 

de forma aleatória. A fim de garantir a exatidão das medidas observadas na mesa 

inclinadora, utilizou-se com base de referência o sensor de inclinação de um Smartphone 

(Figura 5.16), para verificar a coerência dos valores lidos no transferidor com aqueles 

apontados pelo sensor do aparelho, ambos os valores mostrando-se muito próximos, com  

diferenças de cerca de 1°. 

 

 

Figura 5.16  Mesa inclinadora e calibração pelo inclinômetro de um smartphone   
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O conjunto de medidas de ângulos de deslizamento (que neste caso expressa o chamado 

ângulo de atrito básico) obtidos nos testes estão indicados na Tabela 5.4, que servirá de 

apoio no tratamento estatísticos e verificação de tendência deste conjunto de dados. 

 

Tabela 5.4  Valores de ângulo de deslizamento medidos em 90 testes (combinação 

aleatória de nove corpos de prova cilindricos) 

 
 

A análise e interpretação deste conjunto de medidas é melhor compreendida a partir da 

aplicação de procedimentos da estatística tradicional, calculando-se parâmetros de 

tendência central e de dispersão conforme apresentado na Tabela 5.5.  

 

Tabela 5.5  Síntese dos dados estatísticos para os dados dos ângulos de deslizamento 

 

 

Observa-se que o valor do coeficiente de variação obtido – 9 % é muito próximo dos 

valores propostos na literatura técnica (Assis et al., 2012). A melhor representação, do 

conjunto de medidas de ângulo de deslizamento, com o propósito de descrever 

apropriadamente as tendências estatísticas, é a representação como um histograma de 

modo que se possa visualizar a distribuição das medidas pela frequência com os quais 

apareceram nos testes (Figura 5.17).  

Numero de Ensaios (n) 90

Média (X) 33°

Mediana 33°

Moda 32°

Desvio Padrão (S) 3

Variância (S²) 8

Coeficiente de Variação (Cv) 9%

Estatísticas dos Ensaios de Inclinação
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Figura 5.17  Histograma com medidas de ângulo de atrito básico (distribuição normal) 

 

Tal histograma demonstra que a distribuição destas medidas se assemelha bastante a uma 

distribuição estatística do tipo normal, o que se confirma ao aplicar o KS-Test, conforme 

o esperado para uma propriedade natural de um material heterogêneo como no caso das 

formações ferríferas. Os valores da moda, da média e da mediana estão muito próximos, 

praticamente iguais, conferindo a esta distribuição um aspecto de simetria.  

 

5.8.2 - DETERMINAÇÃO DO ÂNGULO DE ATRITO RESIDUAL 

 

Os valores de ângulos de atrito básico (ϕb) são aplicáveis em superfícies planas e não 

alteradas. Conforme o levantamento feito em campo, foram encontradas diversas 

superfícies de descontinuidades que não se encaixam totalmente nas condições para 

aplicação direta do ângulo de atrito básico (ϕb). Assim, torna-se necessário substituir o 

parâmetro ϕb pelo chamado ângulo de atrito residual (ϕr), estimado com base na Equação 

2.14 e expresso em termos da razão entre os números de rebote de uma descontinuidade 

alterada (r) e obtido em uma descontinuidade sã (R’). 

 

Em praticamente todas as superfícies de descontinuidades analisadas em campo não se 

observou nenhuma feição explícita de alteração, apenas alguns detalhes sutis como 

descoloração e oxidação da superfície, o que insere um grande nível de dificuldade para 

caracterizar o grau de alteração para as formações ferríferas.  
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Os fenômenos de alteração são basicamente reações físico-químicas mineralógica que 

visam alcançar a estabilidade energética quando há perturbações no meio nos quais estes 

minerais estão envolvidos, quer dizer, é uma busca pelo equilíbrio energético. Porém os 

minerais que compõe as formações ferríferas (hematita e quartzo) estão entre os mais 

estáveis da superfície terrestre conforme a série proposta por Goldich em 1938 (Figura 

5.18), assim estes minerais não alteram facilmente em função das condições superficiais 

o que dificulta muito a determinação do grau de alteração de uma superfície em formação 

ferrífera. 

 

Figura 5.18  A série de estabilidade de alguns minerais de Goldich  

 

Desta forma, como não se conseguiu determinar com muita precisão o grau de alteração 

de tais superfícies de descontinuidades, adotou-se um critério diferenciado para 

determinar os coeficientes de rebote R e r. Como praticamente todas as superfícies de 

descontinuidade parecem sãs, atribuiu-se o maior valor do número de rebote de cada 

estrutura como coeficiente R e demais valores como coeficientes r.  

 

O Apêndice III apresenta os cálculos das razões (r/R’) para todas as estruturas geotécnicas 

presentes nos materiais estudados e a Tabela 5.6, resumo dos cálculos do Apêndice III, 

apresenta os valores da média e do coeficiente de variação (CV) da razão (r/R’), a serem 

utilizadas para a determinação do ângulo de atrito residual (ϕr), com base na Equação 

2.14, tomando-se para o ângulo de atrito básico (ϕb) um valor de 32,7°, obtido nos testes 

de inclinação e os valores das razões (r/R’) da Tabela 5.6. 
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Tabela 5.6 Valores médios da razão (r/R’) e coeficientes de variação 

 

 

A determinação do coeficiente de variação (CV) para o ângulo de atrito residual (ϕr), 

expresso pela Equação 2.14 como depende das variáveis de ângulo de atrito básico (ϕb) e 

da razão entre os números de rebote de uma superfície alterada por uma sã (r/R), deu-se 

conforme o princípio da propagação das incertezas, considerando o desvio padrão 

relativo, isto é, o coeficiente de variação como sendo a incerteza das variáveis. Tal 

propagação pode ser expressa matematicamente como a raiz quadrada da soma dos 

quadrados das incertezas de cada uma das variáveis que compõe a soma (Skoog et al, 

1992), conforme apresentado pela Equação 5.5. 

 

 𝐶𝑣𝑟 =  √((𝐶𝑣(ϕ𝑏))
2

+ (𝐶𝑣
(

𝑟
𝑅

)
)

2

)
2

  (5.5) 

 

A Tabela 5.7 apresenta os valores de ângulos de atrito residual (ϕr) e seus respectivos 

coeficientes de variação (CV), para cada uma das superfícies de descontinuidades 

geotécnicas presentes em cada material analisado. 

 

Tabela 5.7  Valores e coeficientes de variação dos ângulos de atrito residual  

 
 

 

  

(r/R) Média Cv (r/R) Média Cv (r/R) Média Cv

Hematita 0,81 0,21 0,77 0,17 0,89 0,13

Itabirito Compacto 0,73 0,38 0,81 0,21 0,81 0,22

Itabirito Médio 0,73 0,32 0,64 0,32 0,65 0,36

Sb S2 S3
Material

ϕr Cv ϕr Cv ϕr Cv

Hematita 28,9 23% 28,1 19% 30,5 16%

Itabirito Compacto 27,3 39% 28,9 23% 28,9 24%

Itabirito Médio 27,3 33% 25,5 33% 25,7 37%

Material
Sb S2 S3
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CAPÍTULO 6 

6. SELEÇÃO E TRATAMENTO DE DADOS PARA ANÁLISES 

CINEMÁTICAS E DE ESTABILIDADE 

 

6.1  PROJEÇÃO DOS PONTOS DE LEVANTAMENTO NA CAVA ATUAL E A 

DETERMINAÇÃO DO ÂNGULO DE MERGULHO APARENTE  

 

Utilizando o banco de dados repassado que contempla as atitudes das descontinuidades 

presentes na área de estudo, realizado em meados de 2010 (BVP, 2010), para avaliação 

da estabilidade dos taludes na geometria atual da cava. Projetou-se todas as 1460 medidas 

atitudes das descontinuidades, levantadas em 686 pontos, na geometria da cava atual.  

Conforme discutido no Capítulo 3, a cava foi setorizada conforme a geometria dos taludes 

e assim projetou-se os pontos em cada um dos setores, para determinar o conjunto de 

atitudes das descontinuidades por setor (Figura 6.1). Alguns setores não dispõem de 

medidas suficientes de atitudes para formar um conjunto representativo, portanto podem 

não representar adequadamente a realidade de campo e assim não farão parte das análises 

e discussões posteriores (Figura 6.1). 

 

 
Figura 6.1  Relação entre o levantamento existente e a cava setorizada e a distribuição 

do conjunto de medidas presentes em cada um dos setores 

 

Deste modo, determinou-se que os setores I, II, IV e V são aqueles que contém o número 

de medidas de descontinuidades suficientes para que sejam devidamente analisados. 



109 

 

Posteriormente verificou-se a relação entre a atitude média das descontinuidades 

presentes com a atitude média do talude em cada setor escolhido, objetivando determinar 

o chamado ângulo de mergulho aparente, ou seja, o ângulo qual a descontinuidade está 

mergulhando quando analisado por uma seção de direção não ortogonal a direção desta 

estrutura.  

 

A Figura 6.2 ilustra como o mergulho aparente está relacionado com a direção entre a 

camada mergulhante e a seção de análise, ou seja, o talude. Se a direção do plano da 

estrutura é coincidente com a direção do talude, o mergulho aparente é 0, a medida que 

se aumenta a diferença entre a direção do talude e da estrutura o ângulo de mergulho 

aparente vai aumentando progressivamente até o chamado mergulho verdadeiro, que se 

dá quando a direção da camada e do talude fazem ângulo de 90° entre si. 

 

 
Figura 6.2  Bloco diagrama apresentando as relações entre mergulho verdadeiro e 

mergulho aparente em seções com diversas direções (Loczy e Ladeira, 1976) 

 

Para cada conjunto de estruturas presentes em cada talude determinou-se, em análise 

estereográfica, a atitude do plano mais representativo, contemplando a direção da 

estrutura, a direção o mergulho e o ângulo de mergulho da estrutura para comparar com 

a direção do mergulho do talude e consequentemente determinar o ângulo de mergulho 

aparente. O ângulo de mergulho aparente é determinado pela Equação 6.1 obtida a partir 

de relações trigonométricas em que o chamado ângulo de desvio é o ângulo entre a direção 

da estrutura e a direção da reta de máxima declividade do talude.  

 𝑚𝑒𝑟𝑔𝑢𝑙ℎ𝑜 𝑎𝑝𝑎𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒 = 𝑎𝑟𝑐 tg  
Sen(â𝑛𝑔𝑢𝑙𝑜 𝑑𝑒𝑠𝑣𝑖𝑜)

tg(90 − 𝑚𝑒𝑟𝑔𝑢𝑙ℎ𝑜 𝑒𝑠𝑡𝑟𝑢𝑡𝑢𝑟𝑎)
 (6.1) 
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A Tabela 6.1 apresenta as relações entre as descontinuidades de cada setor e as relações 

que determinam o ângulo de mergulho aparente de cada estrutura em seu talude 

respectivo. Algumas relações mostraram-se contrárias, ou seja, o plano de 

descontinuidade mergulha contrário (ou para dentro) do talude, e outras em função da 

direção do talude ser praticamente coincidente com direção do plano da estrutura mostra-

se uma relação de sub-horizontalidade, ambas são condições que condicionam 

estabilidade aos taludes e assim não se faz necessária a determinação exata do mergulho 

aparente. A determinação do ângulo de mergulho aparente tem função de corrigir 

geometricamente as relações angulares da interseção de planos para análises de 

estabilidade em Software de abordagem bidimensional. 

 

Tabela 6.1 Relações das atitudes das descontinuidades médias das descontinuidades e 

os taludes de cada setor para a determinação do ângulo de mergulho aparente 

 

 
 
 

As relações angulares descritas na Tabela 6.1 foram elaboradas na hipótese da 

consideração do plano médio das descontinuidades, ou seja, o plano mais representativo 

das mesmas. Porém, existe uma certa variação angular entre cada um dos planos que 

compõe uma família de descontinuidade, conforme discutido na Seção 3.4. Tais variações 

podem vir a serem potenciais para rupturas e assim todo o conjunto de planos deve ser 

considerado, ao invés da abordagem apenas do plano médio, nas análises cinemáticas 

probabilísticas, abordadas nas próximas seções. 

Setor Talude Estrutura
Dip_Dir 

Estrutura

Direção 

Estrutura

Dip_Dir 

Talude

Ângulo 

Desvio

Mergulho  

Estrutura

Mergulho 

Aparente

1 Sb 93 3 45 42 65 55

1 S2 3 93 45 48 75 70

1 S3 242 Contrário 45 Contrário 21 Contrário

2 Sb 117 Contrário 300 Contrário 48 Contrário

2 S2 14 284 300 16 65 31

2 S3 260 350 300 50 46 38

4 Sb 101 paralelo 20 paralelo 44 Sub-Horizontal

4 S2 11 101 20 81 72 72

4 S3 278 paralelo 20 paralelo 50 Sub-Horizontal

5 Sb 292 Contrário 178 Contrário 65 Contrário

5 S2 5 Contrário 178 Contrário 83 Contrário

5 S3 108 198 178 20 45 19

1

2

4

5



111 

 

6.2  ANÁLISE CINEMÁTICA PROBABILÍSTICA  

 

São chamadas de análise cinemática as avaliações realizadas com auxílio da projeção 

estereográfica, também conhecida como rede de Schimdt-Lambert, em que se verifica as 

relações geométricas, ou seja, direção do plano e mergulho, entre as descontinuidades e 

o talude, através de representações bidimensionais. 

 

Como as descontinuidades são representadas por conjuntos de medidas de atitude, 

considerando os possíveis desvios geométricos em cada um dos planos que compõe tal 

conjunto, os métodos tradicionais de análise cinemática como o método de Markland 

(1972) simplificava a análise em conjunto através da determinação de um plano mais 

representativo para o conjunto de planos que definem a descontinuidade (Figura 6.3); esta 

é a chamada análise cinemática determinística (que inclui a análise de grandezas como a 

atitude do talude, da descontinuidade, mergulho da descontinuidade, área crítica e limites 

laterais). Desta forma, a representação dos dados na forma de um único plano, cuja única 

finalidade é a simplificação do problema, também pode acarretar diversos prejuízos para 

o contexto de estabilidade como um todo, pois evidentemente a análise feita plano a plano 

pode apresentar variações não observáveis por meio da análise do plano mais 

representativo.  

 

 

Figura 6.3  Estereograma ilustrativo para análise cinemática determinística  
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Com a evolução dos Software de análise cinemática e de projeção estereográfica, foi 

possível analisar automaticamente plano por plano que compõe uma família de 

descontinuidade, ao invés de usar a aproximação pelo plano mais representativo. Esse 

novo modo de análise de dados permite maior adequação do modelo proposto pela análise 

à realidade das instabilizações.  

 

Este tipo de análise plano a plano reflete a expressão percentual do potencial de 

instabilização, definidos pela razão entre os polares críticos pelo total de polares (Figura 

6.4), é considerada uma análise parcialmente probabilística cuja variação geométrica de 

cada plano é a variável aleatória. Porém, os outros parâmetros como atitude do talude, 

ângulo de atrito e limites laterais, que são fundamentais para análise cinemática tratam-

se de valores médios e não variáveis aleatórias, que seriam necessários para uma análise 

probabilística completa.  

 

As versões superiores à versão 6.0 do software Dips, da Rocscience, realizam este tipo de 

análise automaticamente ao invés da clássica abordagem determinística.  

 

 
Figura 6.4  Estereograma ilustrativo para análises cinemáticas probabilísticas  

(Destacando-se a determinação do percentual de polos instáveis) 
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6.3  CRITÉRIOS GEOMÉTRICOS DE RUPTURA E O MÉTODO DE 

MARKLAND (1972) 

 

O chamado método de Markland (1972) baseia-se no princípio de que, para ocorrer uma 

ruptura planar, a direção do plano de descontinuidade deve ser semelhante (com desvio 

máximo de ± 20 a 30°) à direção do talude. Além disso, a descontinuidade deve mergulhar 

menos que o talude e mais que o ângulo de atrito existente entre as superfícies das paredes 

da descontinuidade. Sendo assim, para que ocorra uma ruptura normal além da relação de 

direção entre a descontinuidade e o talude, ou seja, a relação angular da direção não deve 

exceder os desvios máximos de 20 a 30°, deve-se ter também a seguinte relação angular 

dos mergulhos ϕ (atrito da parede) < α (dip estrutura) < β (dip talude).  

 

A Figura 6.5 ilustra o problema tanto fisicamente, com as condições supracitadas, e 

geometricamente em projeção estereográfica. Tal projeção consiste em verificar as 

relações angulares formadas entre o ângulo de atrito e o talude (ϕ < β) e se o mergulho da 

descontinuidade (α) pertencente a este intervalo ou não, também verifica-se as direções 

dos planos (limites laterais ± 20 a 30°), a área crítica, isto é, todas as posições geométricas 

que satisfazem esses requisitos, foi então hachurada de vermelho e quaisquer planos de 

descontinuidade cuja reta de máxima declividade pertença a este intervalo é considerado 

potencial para rupturas planares. 

 

 

Figura 6.5  Relações geométricas entre os planos que determinam uma ruptura planar, 

tanto em meio físico quanto em projeção estereográfica 
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Markland (1972) também categoriza as condições geométricas necessárias para que haja 

uma ruptura em cunha. Uma cunha é formada pela interseção de dois ou mais planos de 

descontinuidades com a face do talude. A cunha mais simples é aquela definida por 

apenas dois planos de descontinuidades que se interceptam e também cruzam a face e 

parte da berma do talude, formando assim um sólido de 4 lados.  

 

O elemento mais importante da análise de uma possível ruptura em cunha é o eixo de 

interseção entre os planos de descontinuidade, pois este é o local geométrico mais comum 

para que haja o deslizamento. Para rupturas em cunha é necessário que o eixo de 

interseção caia menos que o mergulho do talude e mais que o ângulo de atrito das paredes 

das descontinuidades, ou seja, ϕ (atrito) < α (plunge eixo) < β (dip talude), e que o eixo 

possua direção de mergulho favorável ao talude (Figura 6.6).  

 

 

Figura 6.6  Relações geométricas entre os planos e eixos que determinam uma ruptura 

em cunha, tanto em meio físico quanto em projeção estereográfica. 

 

As relações geométricas podem ser melhor compreendidas se projetadas em estereograma 

pois facilita a verificação das relações angulares entre os elementos que compõe esta 

ruptura, ou seja, ϕ < α < β. Assim, uma área crítica para rupturas em cunha é formada na 

projeção estereográfica a partir da relação do ângulo de atrito com o talude (ϕ < β). Logo, 

qualquer eixo de interseção que venha a cair neste intervalo geometricamente definido é 

considerado então uma condição potencial para rupturas em cunha.  
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Por vezes as rupturas em cunha podem se dar em um plano de descontinuidade ao invés 

de pelo eixo de interseção. Este é um caso particular da ruptura planar que, em análise 

geométrica estereográfica, satisfaz tanto as condições para cunha como para planar. 

 

Embora seja contestável a utilização do ângulo de atrito como um limitador dos potenciais 

de rupturas para as análises cinemáticas, esta pratica foi adotada neste trabalho devido a 

necessidade em implantar o efeito das rugosidades, segundo a lei empírica do atrito, na 

metodologia de análise cinemática. 

 

6.4  ANÁLISE GEOMÉTRICA DE RUPTURA PLANARES BASEADA NOS 

PARÂMETROS DA LEI EMPÍRICA DO ATRITO 

 

Após definidos os setores cujos dados estruturais são suficientes para serem analisados 

mais detalhadamente (Setores 01, 02, 04 e 05), foram sistematizados todos os parâmetros 

que compõem a chamada lei empírica do atrito (Equação 2.10) e os dados geométricos 

dos taludes de cada setor para enfim determinar o valor mínimo possível para o 

componente de rugosidade ‘i’ (Tabela 6.2). 
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Tabela 6.2  Compilação dos parâmetros utilizados para determinação dos valores da 

componente de rugosidade ‘i’ e do ângulo de atrito total (ϕ) 

 
 

Os dados geométricos dos taludes, tais como altura e ângulo de mergulho, e o peso 

específico (γd) dos materiais que os compõem são fundamentais para determinar a tensão 

normal (σn) no plano de descontinuidade. Assim, assumiu-se duas premissas importantes 

que atribuem segurança às futuras análises: 

 

 Os taludes em análise são compostos por hematitas e itabiritos igualmente 

distribuídos, sendo assim assume-se um valor médio do peso específico seco (γd) 

de ambos materiais, da ordem de γd = 39,3 kN/m³; 

 

 O ângulo de mergulho do plano de descontinuidade para cada situação será aquele 

que irá gerar o menor valor da componente de rugosidade ‘i’. Esta premissa será 

assumida desta forma em virtude de tornar a análise bastante conservadora e a 

favor da segurança. Importante ressaltar que esta premissa é apenas para a 

determinação do valor de ‘i’ e não para os demais passos das análises cinemática 

e de estabilidade. 

 

Tal
Mergulho 

Talude

Direção 

Talude

Altura 

(m)
γ (KN/m³) Dip_Rup

σn 

(MPa)
Tal

Mergulho 

Talude

Direção 

Talude

Altura 

(m)
γ (KN/m³) Dip_Rup

σn 

(MPa)

1 30 45 200 39,3 Mín 3,93 2 30 300 110 39,3 Mín 2,16

Lito Estrutura JCS(MPa) JRC φr i φ Lito Estrutura JCS(MPa) JRC φr i φ

Sb 146 8,1 28,9 12,7 41,6 Sb 146 8,1 28,9 14,8 43,7

S2 161 10,8 28,1 17,4 45,5 S2 161 10,8 28,1 20,2 48,3

S3 187 6,9 30,5 11,6 42,1 S3 187 6,9 30,5 13,4 43,9

Sb 173 8,2 27,3 13,5 40,8 Sb 173 8,2 27,3 15,6 42,9

S2 198 10,9 28,9 18,6 47,5 S2 198 10,9 28,9 21,4 50,3

S3 182 11,8 28,9 19,7 48,6 S3 182 11,8 28,9 22,7 51,6

Sb 78 6,5 27,3 8,4 35,7 Sb 78 6,5 27,3 10,1 37,4

S2 71 9,6 25,5 12,1 37,6 S2 71 9,6 25,5 14,6 40,1

S3 34 12,8 25,7 12,0 37,7 S3 34 12,8 25,7 15,3 41,0

Tal
Mergulho 

Talude

Direção 

Talude

Altura 

(m)
γ (KN/m³) Dip_Rup

σn 

(MPa)
Tal

Mergulho 

Talude

Direção 

Talude

Altura 

(m)
γ (KN/m³) Dip_Rup

σn 

(MPa)

3 20 20 100 39,3 Mín 1,97 4 22 178 25 39,3 Mín 0,49

Lito Estrutura JCS(MPa) JRC φr i φ Lito Estrutura JCS(MPa) JRC φr i φ

Sb 146 8,1 28,9 15,2 44,1 Sb 146 8,1 28,9 20,0 48,9

S2 161 10,8 28,1 20,7 48,8 S2 161 10,8 28,1 27,2 55,3

S3 187 6,9 30,5 13,7 44,2 S3 187 6,9 30,5 17,8 48,3

Sb 173 8,2 27,3 15,9 43,2 Sb 173 8,2 27,3 20,9 48,2

S2 198 10,9 28,9 21,8 50,7 S2 198 10,9 28,9 28,4 57,3

S3 182 11,8 28,9 23,2 52,1 S3 182 11,8 28,9 30,3 59,2

Sb 78 6,5 27,3 10,4 37,7 Sb 78 6,5 27,3 14,3 41,6

S2 71 9,6 25,5 15,0 40,5 S2 71 9,6 25,5 20,7 46,2

S3 34 12,8 25,7 15,8 41,5 S3 34 12,8 25,7 23,6 49,3

Dados Setor 01 Dados Setor 02

HC HC

IM IM

HC HC

IC IC

IC IC

IM IM

Dados Setor 04 Dados Setor 05
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A Tabela 6.2 apresenta todos os valores envolvidos nos cálculos para determinar a 

componente de rugosidade ‘i’ e o ângulo de atrito total (ϕ’ = ϕr + i) que serão atribuídos 

nas futuras análises para rupturas planares globais. 

 

Tabela 6.3  Relações geométricas de estabilidade das estruturas 

 
 

Analisando os dados apresentados na Tabela 6.3, nota-se que o ângulo de atrito total, 

calculado com o menor valor possível para a componente de rugosidade ‘i’, para cada 

estrutura e em cada material diferente é sempre maior que o mergulho global dos taludes 

de cada setor, sendo assim tem-se que ϕ’ (ângulo de atrito total) > β (mergulho do talude) 

ou seja, não satisfaz as relações geométricas necessárias para uma ruptura planar para as 

condições de aplicabilidade do ângulo de atrito total (ϕ’ = ϕr + i).  

 

Conforme discutido na Seção 2.5 em regimes de elevadas tensões normais ou altos níveis 

de deformação por cisalhamento, a influência da componente de rugosidade ‘i’ torna-se 

muito baixa, praticamente desprezível. Assim o ângulo de atrito atribuído a análise deve 

ser apenas o ângulo de atrito residual (ϕr) sem a influência do parâmetro ‘i’. 

 

φr i φ φ > β φr i φ φ > β

Sb 28,9 12,7 41,6 SIM Sb 28,9 14,8 43,7 SIM

S2 28,1 17,4 45,5 SIM S2 28,1 20,2 48,3 SIM

S3 30,5 11,6 42,1 SIM S3 30,5 13,4 43,9 SIM

Sb 27,3 13,5 40,8 SIM Sb 27,3 15,6 42,9 SIM

S2 28,9 18,6 47,5 SIM S2 28,9 21,4 50,3 SIM

S3 28,9 19,7 48,6 SIM S3 28,9 22,7 51,6 SIM

Sb 27,3 8,4 35,7 SIM Sb 27,3 10,1 37,4 SIM

S2 25,5 12,1 37,6 SIM S2 25,5 14,6 40,1 SIM

S3 25,7 12,0 37,7 SIM S3 25,7 15,3 41,0 SIM

φr i φ φ > β φr i φ φ > β

Sb 28,9 15,2 44,1 SIM Sb 28,9 20,0 48,9 SIM

S2 28,1 20,7 48,8 SIM S2 28,1 27,2 55,3 SIM

S3 30,5 13,7 44,2 SIM S3 30,5 17,8 48,3 SIM

Sb 27,3 15,9 43,2 SIM Sb 27,3 20,9 48,2 SIM

S2 28,9 21,8 50,7 SIM S2 28,9 28,4 57,3 SIM

S3 28,9 23,2 52,1 SIM S3 28,9 30,3 59,2 SIM

Sb 27,3 10,4 37,7 SIM Sb 27,3 14,3 41,6 SIM

S2 25,5 15,0 40,5 SIM S2 25,5 20,7 46,2 SIM

S3 25,7 15,8 41,5 SIM S3 25,7 23,6 49,3 SIM

Hematita 

Compacta

Itabirito 

Compacto

Itabirito 

Compacto

Itabirito 

Médio

Itabirito 

Médio

Itabirito 

Médio

Dados Setor 04 Dados Setor 05

Material Material

Dados Setor 02

Material Material

Hematita 

Compacta

Hematita 

Compacta

Itabirito 

Compacto

Itabirito 

Compacto

Dados Setor 01

Itabirito 

Médio

Hematita 

Compacta
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A Tabela 6.4 apresenta a relação entre o ângulo de atrito residual (ϕr) e o mergulho do 

talude (β); caso não se cumpra o critério de  ϕr > β, torna-se necessário realizar análises 

geométricas com auxílio da projeção estereográfica. 

 

Tabela 6.4  Relação do ângulo de atrito residual (ϕr) com o ângulo de mergulho global 

dos taludes (β) e a relativa estabilidade geométrica das estruturas 
 

 

 

Com auxílio do software Dips 7.0, da Rocscience, foram realizadas as análises 

cinemáticas probabilísticas para as condições cuja relação geométrica de ϕ > β não é 

satisfeita, conforme apresentadas na Tabela 6.4. Assim, foram analisados os setores 1 e 2 

(Figuras 6.7 e 6.8), de forma mais conservadora, utilizando-se o menor ângulo de atrito 

residual (cerca de 25°).  

φr i φ φ > β φr > β φr i φ φ > β φr > β

Sb 28,9 12,7 41,6 SIM NÃO Sb 28,9 14,8 43,7 SIM NÃO

S2 28,1 17,4 45,5 SIM NÃO S2 28,1 20,2 48,3 SIM NÃO

S3 30,5 11,6 42,1 SIM SIM S3 30,5 13,4 43,9 SIM SIM

Sb 27,3 13,5 40,8 SIM NÃO Sb 27,3 15,6 42,9 SIM NÃO

S2 28,9 18,6 47,5 SIM NÃO S2 28,9 21,4 50,3 SIM NÃO

S3 28,9 19,7 48,6 SIM NÃO S3 28,9 22,7 51,6 SIM NÃO

Sb 27,3 8,4 35,7 SIM NÃO Sb 27,3 10,1 37,4 SIM NÃO

S2 25,5 12,1 37,6 SIM NÃO S2 25,5 14,6 40,1 SIM NÃO

S3 25,7 12,0 37,7 SIM NÃO S3 25,7 15,3 41,0 SIM NÃO

φr i φ φ > β φr > β φr i φ φ > β φr > β

Sb 28,9 15,2 44,1 SIM SIM Sb 28,9 20,0 48,9 SIM SIM

S2 28,1 20,7 48,8 SIM SIM S2 28,1 27,2 55,3 SIM SIM

S3 30,5 13,7 44,2 SIM SIM S3 30,5 17,8 48,3 SIM SIM

Sb 27,3 15,9 43,2 SIM SIM Sb 27,3 20,9 48,2 SIM SIM

S2 28,9 21,8 50,7 SIM SIM S2 28,9 28,4 57,3 SIM SIM

S3 28,9 23,2 52,1 SIM SIM S3 28,9 30,3 59,2 SIM SIM

Sb 27,3 10,4 37,7 SIM SIM Sb 27,3 14,3 41,6 SIM SIM

S2 25,5 15,0 40,5 SIM SIM S2 25,5 20,7 46,2 SIM SIM

S3 25,7 15,8 41,5 SIM SIM S3 25,7 23,6 49,3 SIM SIM

Dados Setor 02

Dados Setor 04 Dados Setor 05

Itabirito 

Compacto

Itabirito 

Compacto

Itabirito 

Médio

Itabirito 

Médio

Material Material

Hematita 

Compacta

Hematita 

Compacta

Itabirito 

Compacto

Itabirito 

Médio

Itabirito 

Médio

Material Material

Hematita 

Compacta

Hematita 

Compacta

Dados Setor 01

Itabirito 

Compacto
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Figura 6.7  Análise cinemática para rupturas planares para os taludes do Setor 01 

 

 

Figura 6.8  Análise cinemática para rupturas planares para os taludes do Setor 02 

De acordo com os resultados, nota-se que, mesmo em projeção estereográfica, ambos os 

setores não apresentam potencial para rupturas planares globais. Tal fato deve-se à 

pequena diferença entre os valores de ϕ e β, que gera assim, em projeção estereográfica, 

uma área de crítica bastante reduzida, diminuindo a possibilidade que algum plano 

pertença a este intervalo. 
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Além das análises cinemáticas para rupturas planares globais, também se faz necessário 

abordar estas análises no contexto de cada bancada, pois estas apresentam um ângulo de 

mergulho do talude (β) distinto do ângulo global. Considerando as seções topográficas 

elaboradas para representar os setores 01, 02, 04 e 05 , foram definidos os ângulos de 

mergulho da face dos taludes e das faces superiores para determinar a média e um 

coeficiente de variação do ângulo de mergulho do talude (Figura 6.9). 

 

Figura 6.9  Ilustração esquemática dos ângulos da face e face superior dos taludes e 

valores dos ângulos de mergulho para os setores da mina 

 
 

Assim como a Tabela 6.2 apresentou os valores envolvidos nos cálculos para determinar 

a componente de rugosidade ‘i’ para o contexto das rupturas planares globais, a Tabela 

6.5 apresenta estas relações para a abordagem de cada bancada, indicando-se também a 

necessidade de realizar a análise cinemática caso a relação ϕ > β não seja satisfeita. 
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Tabela 6.5  Relação do ângulo de atrito total (ϕ) e residual (ϕr) com o mergulho médio 

do talude (β) em cada bancada e a relativa estabilidade geométrica das estruturas. 

 

 

Assim como na análise cinemática para rupturas planares globais, a relação entre o ângulo 

de atrito total (ϕ’) e o ângulo de mergulho de cada bancada (β) foi quase sempre indicativa 

de estabilidade, com exceção do bandamento (Sb) para os itabiritos médios. Para as 

condições em que não se aplica o ângulo de atrito total (ϕ’) mas sim o ângulo de atrito 

residual (ϕr), as relações ϕr > β não foram satisfeitas, fazendo assim necessário analisar 

todas as descontinuidades de cada setor e projeção estereográfica (Apêndice V). 

 

A Tabela 6.6, resume as análises sistematizadas no Apêndice V e apresenta os percentuais 

de planos que podem ocasionar rupturas planares em cada setor. As condições cujas 

probabilidades estão abaixo de 5% foram definidas como baixas e aquelas situadas entre 

5 e 10% como moderadas, baseado e adaptada nas recomendações propostas por 

Wesseloo & Read (2009). As condições moderadas serão analisadas no software 

RocPlane, para a determinação da estabilidade dos setores. 

Taludes
Mergulho 

Talude (β)

Direção 

Talude

Altura 

(m)

γ 

(KN/m³)

Dip 

Estrutura
σn (MPa)

1 45 45

2 45 300

4 45 20

5 45 178

Lito Estrutura JCS(MPa) JRC φr i φ φr φ

Sb 146 8,1 28,9 23,3 52,2 NÃO SIM

S2 161 10,8 28,1 31,5 59,6 NÃO SIM

S3 187 6,9 30,5 20,6 51,1 NÃO SIM

Sb 173 8,2 27,3 24,1 51,4 NÃO SIM

S2 198 10,9 28,9 32,7 61,6 NÃO SIM

S3 182 11,8 28,9 35,0 63,9 NÃO SIM

Sb 78 6,5 27,3 16,9 44,2 NÃO NÃO

S2 71 9,6 25,5 24,6 50,1 NÃO SIM

S3 34 12,8 25,7 28,6 54,3 NÃO SIM

φ > β

Dados Gerais dos Setores - Análise Por Bancada

Hematita 

Compacta

Itabirito 

Compacto

Itabirito 

Médio

10 39,3 Mínimo 1,965



122 

 

Tabela 6.6  Percentual de planos críticos em análise cinemática.  

 

6.5  ANÁLISE GEOMÉTRICA DE RUPTURA EM CUNHA BASEADA NOS 

PARÂMETROS DA LEI EMPÍRICA DO ATRITO 

 

Como as análises geométricas para potenciais de rupturas cunhas podem envolver mais 

de uma estrutura, adotou-se outra abordagem para utilização do ângulo de atrito. Os 

Software atuais de análise cinemática não permitem a utilização de critérios diferentes 

para cada uma das descontinuidades presentes no problema, ou seja, ele não considerará 

a diferença existente entre as rugosidades e a resistências das paredes das 

descontinuidades.  

 

Dessa maneira, para análises entre estruturas diferentes, faz-se necessário abordagens 

mais amplas para este parâmetro, que atuando de forma conservadora nas análises, ou 

seja, a favor da segurança, sendo atribuído valores médios para os ângulos de atrito de 

cada estrutura (Tabela 6.7), buscando-se obter um valor único de ângulo de atrito 

representativo para todas as descontinuidades e que expresse as condições mais críticas 

para cada setor. 

 

Tabela 6.7  Determinação dos valores de ângulo de atrito residual (ϕr) e do ângulo de 

atrito total (ϕ) unificados para cada estrutura de cada setor e valores gerais para o setor 
 

 

Setor 01 Setor 02 Setor 04 Setor 05

Críticos/Total Críticos/Total Críticos/Total Críticos/Total

Sb 1,52% 0,00% 2,38% 6,25%

S2 2,22% 0,00% 1,01% 0,00%

S3 5,70% 5,26% 0,00% 0,00%

Estruturas

Estrutura φr φ Dip Dir Dip Estrutura φr φ Dip Dir Dip

Sb 27,3 35,7 45 30 Sb 27,3 37,7 300 30

S2 25,5 37,6 S2 25,5 40,5

S3 25,7 37,7 φr φ S3 25,7 41,5 φr φ

Geral 26,2 37,0 NÃO SIM Geral 26,2 39,9 NÃO SIM

Estrutura φr φ Dip Dir Dip Estrutura φr φ Dip Dir Dip

Sb 27,3 37,4 20 20 Sb 27,3 41,6 178 22

S2 25,5 40,1 S2 25,5 46,2

S3 25,7 41,0 φr φ S3 25,7 48,3 φr φ

Geral 26,2 39,5 SIM SIM Geral 26,2 45,4 SIM SIM

ϕ > β ϕ > β 

ϕ > β 

Dados Setor 02 

Dados Setor 05 Dados Setor 04

ϕ > β 

Dados Setor 01 



123 

 

 

Considerou-se coerente utilizar a média dos valores de ângulo de atrito de cada estrutura 

como uma medida mais representativa para as análises de rupturas em cunha de cada 

setor, em função da premissa de que os taludes são compostos por uma distribuição 

proporcional de cada material (hematita compacta, itabirito compacto e itabirito médio). 

Além disso, cada uma das estruturas (Sb, S2 e S3), que podem gerar uma cunha, 

interceptam todos os litotipos e são persistentes ao longo de da mudança de material. 

Porém, em cada um dos litotipos a parede de descontinuidade apresenta diferentes perfis 

de rugosidade e resistência à compressão uniaxial, proporcionando assim ângulos de 

atritos diferentes em cada material para cada estrutura. 

 

Para realizar as análises cinemáticas em projeção estereográfica primeiramente verificou-

se as condições geométricas indicativas do potencial para tais instabilizações. Assim, com 

as análises de potencial de rupturas planares, verificou-se que em regimes de baixas 

tensões normais (σn), ou seja, condições nas quais a componente de rugosidade (i) 

contribui para a aumento do ângulo de atrito total (ϕ’). Neste caso, não se verifica 

condições de instabilidade expressa pela relação geométrica em que o ângulo de atrito (ϕ) 

seja menor que o mergulho do talude (β). Sendo assim, conforme a Tabela 6.7, não se fez 

necessário analisar em estereograma se existe potencial significativo para tais 

instabilizações, pois não existe local geométrico em projeção estereográfica que satisfaça 

a condição de ϕ < β. 

 

Entretanto, ao considerar condições de altas tensões normais (σn), ou seja, condições nas 

quais a componente de rugosidade (i) é desprezível e o ângulo de atrito total (ϕ’) é igual 

o ângulo de atrito residual (ϕr), estas relações geométricas podem se mostrar 

desfavoráveis como no caso dos setores 1 e 2 (Tabela 6.7). 

 

Com auxílio do software Dips 7.0 da Rocscience, foram realizadas análises cinemáticas 

para potencial de rupturas em cunha considerando o ângulo de atrito residual (ϕr) cujo 

valor mais representativo foi de 26° (Tabela 6.7), para todas as estruturas em todos os 

litotipos. A Figura 6.10 ilustra a resposta do software Dips para a combinação de 

estruturas e apresenta cada uma das principais feições auxiliares para as análises 

cinemáticas do tipo probabilísticas que, a rigor, representam análises semi-
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probabilísticas, pois a única variável aleatória é o eixo de interseção entre cada uma das 

estruturas que compõe uma descontinuidade.  

 

Uma novidade apresentada pelo software Dips 7.0 é a definição do local geométrico 

descrito como área crítica secundária, região destacada em coloração amarela na Figura 

6.10, região a qual define o potencial para um ruptura em cunha cujo deslizamento se 

dará por um dos planos de descontinuidade e não pelo eixo de interseção dos planos. Isto 

se dá pois apesar do eixo de interseção entre os planos cair menos que o ângulo de atrito 

um dos planos que forma a cunha mergulha mais do que o ângulo de atrito, sendo assim 

o deslizamento potencial deverá ocorrer por um plano e não pelo eixo. 

 

 

Figura 6.10  Estereograma ilustrativo para análises cinemáticas probabilísticas  

 

Dois tipos de abordagens foram realizados para determinação do potencial geométrico 

para formação de cunhas. O primeiro aborda as cunhas geradas pela interseção da mesma 

estrutura geotécnica, que devida a alta variabilidade geométrica entre os planos que 

compõe a família de descontinuidade podem vir a formar cunhas entre si. O segundo 

abrange as cunhas clássicas geradas pela interseção de diferentes estruturas geotécnicas, 

este corresponde aos casos mais comuns de rupturas em cunha. 

 



125 

 

Analisou-se o potencial geométrico para cunhas tanto no contexto global (Apêndice VI), 

o qual não apontou nenhum potencial geométrico significativo, quanto no contexto de 

cada bancada (Apêndice VII). Tal análise aborda todas as combinações entre estruturas 

que podem gerar cunhas nos setores. A Tabela 6.8 resume as relações entre as interseções 

críticas e o total de interseções, para o contexto de cada bancada, apresentando assim uma 

relação percentual, ou seja, apresenta a probabilidade de uma estrutura ou uma 

combinação de estruturas gerarem uma interseção cujas relações geométricas sejam 

desfavoráveis. 

 

Tabela 6.8  Resumo do potencial geométrico probabilístico para rupturas em cunha 

(Por estrutura ou por combinação de estruturas em cada setor) 
 

 
 
De uma maneira geral, a análise cinemática por setores demonstrou potenciais para 

cunhas, razoavelmente baixos mesmo para as condições mais críticas estabelecidas, ou 

seja, condições de ângulo de atrito geral mais baixo possível.  

 

As análises cujas probabilidades de formação de cunhas apontadas são menores que 5% 

foram definidas como baixas, já aquelas entre 5 e 10% como moderadas e acima de 10% 

como altas. Apenas as condições definidas como altas serão analisadas no software 

Swedge, para determinação da estabilidade dos setores. 

 

6.6  ANÁLISE DE ESTABILIDADE PROBABILÍSTICA 

 

As análises cinemáticas, realizadas no software Dips 7.0, demonstraram que o potencial 

para rupturas, tanto planares quanto cunhas, é baixo quando considera o contexto global 

Setor 01 Setor 02 Setor 04 Setor 05

Críticos/Tota l Críticos/Tota l Críticos/Tota l Críticos/Tota l

Sb 11,43% 15,22% 14,68% 5,00%

S2 8,69% 2,63% 1,92% 1,21%

S3 0,25% 10,61% 9,31% 13,99%

SbxS2 15,22% 0,02% 10,08% 4,35%

SbxS3 0,00% 5,32% 6,69% 21,82%

S2xS3 0,00% 35,21% 5,41% 11,46%

Estruturas

Potencial Geométrico Probabilistíco para Rupturas em Cunhas
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de cada setor. Todavia, estas considerações podem não ser tão verossímeis quando se 

analisa as rupturas no âmbito de cada bancada, pois nestas se considerará a variação do 

ângulo de mergulho da face e da face superior do talude, conforme discutido previamente. 

 

Além desta, outra consideração importante a ser incluída é a variação das atitudes dos 

planos que compõe uma família de descontinuidade, pois apesar de apresentar certa 

dispersão nas atitudes são corriqueiramente aproximadas por um plano médio de maior 

representatividade. 

 

Para determinar a variação das atitudes das descontinuidades utilizou-se o software Dips 

7.0, que foram subdivididas em três conjuntos de geometrias semelhantes às utilizadas 

nas análises cinemáticas precedentes, cada qual representativo da família de 

descontinuidades à qual pertence (Figura 6.11). Assim pode-se analisar em cada conjunto 

o desvio padrão mais apropriado para a direção e mergulho de cada família de 

descontinuidade (Tabela 6.9). 

 

 

Figura 6.11  Variação das atitudes da descontinuidades em projeção estereográfica  
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Tabela 6.9  Parâmetros estatísticos das famílias de descontinuidades 

 
 

Visto o potencial geométrico para ocorrência de rupturas planares ou em cunhas nos 

determinados setores, faz-se necessário outra abordagem que não apenas identifique o 

potencial mas que contemple as relações entre todos os elementos geométricos do talude 

e os parâmetros geotécnicos/geomecânicos com suas incertezas, para assim determina o 

fator de segurança (FS), que é a razão entre as forças resistivas e as forças solicitantes 

atuante num maciço, a fim de verificar através de um método numérico a estabilidade dos 

taludes. 

 

Todas as análises foram realizadas com método probabilístico, com objetivo de 

considerar as devidas incertezas geotécnicas, aumentando assim a confiabilidade das 

análises. As análises probabilísticas resultam na verificação de uma importante relação 

estatística denominada de probabilidade de falha, que é a probabilidade de um fator de 

segurança ser menor que FS = 1,0, ou seja, Pf = P(F.S < 1,0). Porém este trabalho consiste 

na aplicação da estabilidade de taludes para mineração, desta forma se trabalhou com a 

probabilidade de aceitação, que corresponde a razão entre número de realizações cujo 

fator de segurança é menor que o desejado (neste caso, FS < 1,3 que é o valor mínimo 

recomendado para taludes de mineração) pelo número total de realizações. As realizações 

foram geradas pelo método de Monte Carlo, que consistem em uma técnica de 

amostragem estatística que utiliza valores aleatórios dentro da variabilidade de cada 

parâmetro para simular 50 mil realizações, e assim determinar o conjunto de fatores de 

segurança. 

 

O conceito que melhor representa a estabilidade de um talude é o chamado probabilidade 

de deslizamento, diferentemente da probabilidade de aceitação esta leva em consideração 

apenas as realizações de rupturas geometricamente válidas, quer dizer, já exclui as 

rupturas que são possíveis matematicamente, mas fisicamente não estão na direção 

propicia para o escorregamento. Desta forma este conceito é mais coerente de ser 

utilizado que apenas a probabilidade de aceitação.  

 

Dip Dip_Dir Dip Dip_Dir Dip Dip_Dir

Plano Médio 59 97 68 4 34 258

Desvio Padrão 14,6 22,4 14,7 26,0 18,1 27,7

Sb S3S2
Estatíticas
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Outra medida importante proveniente das análises probabilística é o chamado intervalo 

de confiabilidade, que corresponde a uma verificação do número de desvios padrão que 

separam o fator de segurança (FS) médio de cada cenário do fator de segurança mínimo 

(FS = 1.3), esta medida pode ser apresentada para a distribuição dos fatores de segurança 

tanto em em termos de uma distribuição estatística normal como de uma distribuição 

lognormal, sendo a distribuição lognormal a de melhor ajuste para o fator de segurança. 

Valores positivos de intervalo de confiabilidade indicam condições mais confiáveis (ou 

seja, aquela cujo FS > 1,0) para aplicação destes parâmetros em projetos de estabilidade 

de taludes (Rocscience, 2016c). 

As análises das rupturas planares foram feitas com o auxílio do software RocPlane 3.0, e 

para as cunhas o software Swedge 6.0, ambos da Rocscience Inc., de forma a possibilitar 

a quantificação da estabilidade dos taludes, utilizando-se o critério de ruptura de Barton 

e Bandis (1990), a partir dos parâmetros geomecânicos e das incertezas, determinados nas 

campanhas de levantamento de campo para os materiais foco deste estudo. 

 
6.6.1  ANÁLISES DE RUPTURA PLANAR – PROGRAMA ROCPLANE 

 

As análises de estabilidade probabilística foram realizadas para todos os cenários, que na 

análise cinemática realizadas no Dips 7.0,  que apresentaram mais de 5% dos planos que 

compõe uma família de descontinuidade são geometricamente instáveis (Tabela 6.6). 

Como abordado previamente, para que uma ruptura planar ocorra o ângulo de mergulho 

do plano de ruptura deve ser menor que o ângulo de mergulho do talude. Sendo assim 

selecionou-se dentre o conjunto de planos que formam as famílias de descontinuidades 

apenas aqueles que são críticos, ou seja, que estão na zona critica determinada na análise 

cinemática.  

 

Este recurso foi de fundamental importância para que não haja necessidade de determinar 

o ângulo de mergulho aparente de cada um dos planos que compõe a descontinuidade, 

conforme apresentado na Tabela 6.1, pois na análise cinemática as variações angulares já 

são contempladas. 

 

Utilizando as análises provenientes do programa Dips 7.0, para condições de rupturas 

planares em cada setor (Apêndice V), foram selecionados todos os planos apontados 
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como críticos e, assim, foram determinados os valores correspondentes da média e do 

desvio padrão (Tabela 6.10). 

 

Tabela 6.10  Planos críticos e parâmetros estatísticos associados 

 

Desta forma, com auxílio do software RocPlane 3.0, foram realizadas as análises 

probabilísticas simulando os cenários expostos na Figura 6.6, ou seja, condições de 

ruptura planar através da clivagem axial (S3) presente nos setores 01 e 02, e pelo 

bandamento (Sb) no setor 05. Variando os parâmetros geomecânicos de cada superfície 

de cada material, foram realizadas três análises probabilísticas para cada cenário descrito. 

 

O RocPlane efetua as análises de estabilidade a partir dos seguintes dados de entrada: 

 

 Valor do peso específico do material associado aos elementos geométricos do 

talude (altura, ângulo de mergulho da face e da face superior) são utilizados para 

calcular o estado de tensões no plano da descontinuidade (Figura 6.12); 

 

 

Figura 6.12  Tela de dados de entrada do Programa RocPlane  

 

Estrutura S3 Estrutura S3 Estrutura Sb

Dip Plano 

Médio 
19,7

Dip Plano 

Médio 
36,4

Dip Plano 

Médio 
32,5

Desvio 

Padrão
11,7

Desvio 

Padrão
7,3

Desvio 

Padrão
9,5

Setor 01 Setor 02 Setor 05

Descontinuidade (dip < 45°)
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 Elementos geométricos das descontinuidades; neste caso, apenas o valor médio 

do ângulo de mergulho e seu respectivo desvio padrão (Figura 6.13); 

 

 

Figura 6.13  Tela de entrada de dados RocPlane para os dados das descontinuidades 

 Critérios de resistência, cujos dados de entrada são os parâmetros geomecânicos 

determinados previamente (Capítulo 5 e Apêndice IV), de acordo com o modelo 

de ruptura pela descontinuidade proposto por Barton e Bandis, 1990 (Figura 6.14); 

 

 

Figura 6.14  Tela de entrada de dados RocPlane para critério de resistência  

 

Com exceção da altura do talude, que foi tratada como um valor fixo (determinístico), 

todos os demais dados de entrada no software foram abordados de forma probabilística 

cuja distribuição adotada foi a do tipo normal, embora nem sempre esta seja a mais 

adequada as distribuições definidas pelo KS-Test para cada parâmetro. Os desvios padrão 

adotados para cada um dos parâmetros foram abordados previamente nesta dissertação. 
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Os valores relativos mínimo e máximo foram definidos como o dobro o desvio padrão, 

exceto nas condições as quais estes valores apresentam alguma limitação física ou 

surrealista, como por exemplos valores de JRC superiores a 20, desta forma se define os 

limites superior e inferior variando o relativo mínimo e máximo até atingir o valor ideal.  

Por fim, após preenchido os principais dados de entrada no software, este realiza a análise 

na forma de um diagrama as forças presentes no sistema. Como o RocPlane 3.0 realiza 

apenas análises bidimensionais, o cálculo de alguns parâmetros é feito de forma 

simplificada (por exemplo, volumes e tensões são abordados no software por metro como 

um artifício para expressar dados tridimensionais). O programa calcula também as forças 

normais e cisalhantes atuantes no plano de ruptura e a resistência ao cisalhamento 

determinada pelo critério de Barton e Bandis, 1990 (Figura 6.15) O fator de segurança é 

dado pela razão entre a força de resistência, obtida pelo critério de ruptura, e a força 

cisalhante no plano de ruptura.  

 

 

Figura 6.15  Esquema bidimensional da geometria do talude e da massa instabilizada 

 

As análises de estabilidade assim como os desvios padrão para cada parâmetro variável, 

para todos os cenários considerados, estão apresentadas de forma detalhada no Apêndice 

VIII deste trabalho. Estas análises apresentaram valores de fatores de segurança 

superiores a 1,3 e uma probabilidade de deslizamento variando de baixa (valores menores 

do que 10%) a moderada (valores entre 10 e 25%), e índices de confiança razoavelmente 

aceitáveis (ou seja, valores positivos), conforme o resumo dos resultados indicado na 

Tabela 6.11.  
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Tabela 6.11  Resumo dos resultados das análises - rupturas planares (Apêndice VIII) 

 

 

A interpretação dos resultados das análises mostra que, em geral, os setores estão estáveis 

para rupturas planares (valores de probabilidades predominantemente baixos e inferiores 

a 5%). Porém, o monitoramento deve ser mantido para as condições cuja probabilidade 

de deslizamento mostrou-se ser superior a 10%.  

 

6.6.2  ANÁLISES DE RUPTURA EM CUNHA - PROGRAMA SWEDGE 

 

Analogamente às análises feitas para rupturas planares, as análises para rupturas em 

cunha foram realizadas apenas para os cenários apontados nas análises cinemáticas em 

que mais de 10% das interseções entre os planos são críticas (ou seja, geometricamente 

instáveis), conforme os apresentados na Tabela 6.8. Assim utilizou-se o software Swedge 

6.0 para realizar uma análise de estabilidade probabilística, que permite ainda uma 

abordagem a partir do critério de Barton e Bandis (1990) para cada uma das superfícies 

de descontinuidades. 

 

Diferentemente das análises bidimensionais do RocPlane, o Swedge realiza análises 

tridimensionais, considerando assim a direção e mergulho das descontinuidades. O 

Swedge 6.0 também permite incluir de forma simplificada os conjuntos de planos que 

compõe as famílias de descontinuidades, pois possibilita a importação destes conjuntos 

oriundos do software Dips. Tal importação consiste em utilizar o chamado coeficiente de 

Fisher K como um recurso para considerar todos os desvios existentes entre os planos de 

uma família de descontinuidade. Este parâmetro é correlato ao desvio padrão, quanto 

Simulação Material
Fator de 

Segurança

Probabilidade 

de Aceitação                        

(FS < 1.3)

Probabilidade 

de Deslizamento         

(FS < 1.3)

Intervalo de 

Confiança            
(Distr. Normal)

Intervalo de 

Confiança           
(Distr. Normal)

HC 3,62 1,8% 2,6% 1,21 2,09

IC 6,43 0,1% 0,9% 1,35 2,77

IM 4,32 1,3% 1,8% 1,26 2,38

HC 2,04 8,5% 12,2% 1,43 1,98

IC 3,73 2,9% 4,3% 2,12 3,53

IM 2,80 4,5% 6,5% 1,78 2,77

HC 2,41 1,9% 2,6% 1,78 2,68

IC 3,57 1,4% 2,0% 1,97 3,35

IM 1,74 17,4% 24,3% 1,07 1,33

Ruptura pela 

Clivagem Axial (S3) 

no Setor 01

Ruptura pela 

Clivagem Axial (S3) 

no Setor 02

Ruptura pelo 

Bandamento (Sb) no 

Setor 05
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maior o valor de K significa que mais próximas são as atitudes dos planos. As análises de 

estabilidade são realizadas no Swedge a partir dos seguintes dados de entrada: 

 

 Valor do peso específico do material e elementos geométricos do talude, tais como 

altura, direção de mergulho e mergulho da face e da face superior (Figura 6.16). 

 

 

Figura 6.16  Tela de entrada de dados no Swedge 6.0  

 Dados das descontinuidades, denominadas no software de Joint 1 e 2 (Figura 

6.17). 

 

 Utilizando-se os valores da média e desvio padrão da direção e do mergulho, ou 

adotando-se valores importados do software Dips com a distribuição estatística 

dos planos a partir do denominado coeficiente de Fisher K. 

 

Figura 6.17  Tela de entrada de dados Swedge para os dados das descontinuidades 
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 Critérios de resistência de Barton e Bandis (1990), denominadas no software de 

Strenght 1 e 2 (Figura 6.18). 

 

 Telas que incluem os dados de resistência de cada uma das descontinuidades, 

baseados nos parâmetros geomecânicos obtidos em campo; no caso das cunhas, 

utilizou-se a média dos valores associados aos parâmetros de cada estrutura, pois 

admitiu-se que, numa cunha, a descontinuidade intercepta todos os materiais e em 

cada um deles apresenta valores diferentes para cada parâmetro. 

 

Figura 6.18  Tela de entrada de dados Swedge para critério de resistência  

 

Desta forma, os dados de entradas foram, sempre que possível, abordados de forma 

probabilística, exceto a altura do talude e o peso específico cujos desvios não podem ser 

considerados neste software, a distribuição estatística mais apropriada para todos os 

parâmetros de entrada foi a do tipo normal (distribuição que ajusta bem os parâmetros) e 

os valores de relativo mínimo e máximo foram definido como o dobro o desvio padrão, 

exceto quando estes valores apresentam limitações teóricas. As atitudes das 

descontinuidades foram abordadas de forma probabilística a partir do coeficiente de 

Fisher K. 

 

As análises de estabilidade para cunhas, para todos os cenários problemáticos avaliados, 

estão apresentadas de forma detalhada no Apêndice IX. As análises realizadas no 

software Swedge 6.0 compreenderam a determinação dos seguintes itens: 
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 Modo de ruptura, que é a maneira na qual ocorre a ruptura em cunha, seja pelo eixo de 

interseção dos planos, seja pelos próprios planos de descontinuidade; 

 Resultados das análises probabilísticas, muito semelhantes aos obtidos no RocPlane e que 

consistem das inúmeras realizações realizadas pelo método de amostragem de Monte 

Carlo; desta forma, é determinado o número de cunhas que são estáveis, instáveis, 

possíveis e impossíveis fisicamente; os resultados permitem obter também quantas 

realizações apresentam rupturas pelos planos das estruturas 1, 2 ou pelo eixo de 

interseção, o intervalo de confiabilidade, o fator de segurança e a probabilidade de 

aceitação/deslizamento; 

 A atitude do eixo de interseção entre os planos e o seu comprimento; 

  Dados geométricos da cunha como peso, volume e área de cada uma das faces. 

 A Tabela 6.12 resume as análises apresentadas no Apêndice IX. É possível observar que 

as modas dos fatores de segurança são superiores ao valor critico (FS = 1), em alguns 

cenários o FS pode estar abaixo deste limite. Isto indica que, nas inúmeras realizações 

realizadas pelo software, existem cenários potencialmente críticos que, no entanto, 

tendem a ser raros. Desta forma, a razão entre o número de cunhas estáveis é imensamente 

superior aos das cunhas instáveis. Desta forma a probabilidade de aceitação (ou a de 

deslizamento) é muito baixa, praticamente nula, em todas as análises. 

Tabela 6.12  Resumo dos resultados das análises - rupturas em cunha (Apêndice IX) 

 

Conclui-se, portanto, que os taludes estão estáveis para rupturas em cunha, pois a 

probabilidade de deslizamento é muito baixa (menor que 1% em todos os cenários). 
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CAPÍTULO 7 

7. CONCLUSÕES E SUGESTÕES PARA PESQUISAS FUTURAS 

 

7.1  CONCLUSÕES 

 

A compreensão dos parâmetros geomecânicos relacionados à natureza das 

descontinuidades mostrou-se de fundamental importância para realizar uma 

reinterpretação do contexto de estabilidade da cava. A obtenção de tais parâmetros 

revelou-se uma tarefa razoavelmente complexa, visto que diversas adaptações foram 

necessárias em função da natureza das formações ferríferas da fm. Cauê, que 

peculiarmente possuem diversificadas composições mineralógicas, amplas variações de 

grau de alteração e resistência à compressão, elevados valores de peso específico, dentre 

outras variações litológicas. 

 

O levantamento dos parâmetros de descontinuidades baseou-se nas recomendações 

propostas por Barton e Choubey (1977), porém nos últimos 40 anos diversas novas 

tecnologias surgiram possibilitando, assim, uma melhoria na aquisição de dados. Desta 

forma, em função da disponibilidade de equipamento mais modernos realizou-se as 

adaptações necessárias. A lei empírica do atrito expressa a resistência ao cisalhamento 

em uma superfície de descontinuidade, fundamentando-se nos parâmetros de coeficiente 

de rugosidade (JRC), resistência à compressão da superfície de descontinuidade (JCS) e 

ângulo de atrito residual (ϕr). 

 

A aquisição de dados consistiu no levantamento de 20 pontos de controle por toda a 

extensão da cava, nos quais avaliou-se 60 superfícies de descontinuidade e se obteve cerca 

de 1000 valores de coeficiente de rebote do escleromêtro (Q) e 180 perfis de 

descontinuidade; posteriormente em laboratório se testou 90 vezes o ângulo de atrito 

básico de 9 corpos de provas. Todo este procedimento tem como objetivo determinar os 

parâmetros de JCS, JRC e ϕr para cada uma das descontinuidades geotécnicas (Sb, S2 e 

S3) em cada um dos materiais (hematita compacta, itabirito compacto e itabirito médio) 

presentes na cava.  
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Devido à grande variabilidade apresentada nos resultados, uma abordagem probabilística 

fez-se necessária para cada um dos parâmetros em função da imensa quantidade de dados. 

Assim, para cada parâmetro também determinou o desvio padrão, o tipo de distribuição 

estatísticas e o coeficiente de variação. A possibilidade de realizar análises de estabilidade 

probabilística, ao invés de determinísticas, reduz a incerteza geotécnica associada a cada 

um dos parâmetros e permite determinar as condições de estabilidade em função do 

conceito de probabilidade de aceitação/deslizamento. 

 

O potencial geométrico para rupturas planares, tanto no contexto de bancada (Apêndice 

V) como global (Apêndice VI), mostrou-se no geral variando de baixo a moderado; ao 

analisar em software de estabilidade a probabilidade de deslizamento determinada foi, em 

geral, muito baixa (Apêndice VIII), e os fatores de segurança foram superiores aos 

praticados para taludes de mineração (F.S = 1,3) em todos os casos, porém esta avaliação 

dependerá da escala da análise. 

 

Considerando os potenciais geométricos para cunhas, a análise estereográfica apontou 

diversos cenários críticos (Apêndice VII e Tabela 6.8), porém a análise de estabilidade 

determinou que a probabilidade de deslizamento destas cunhas instáveis é praticamente 

nula (Apêndice IX e Tabela 6.12). Os fatores de segurança mínimos por vezes apresentam 

condições críticas (F.S < 1,0), mas a probabilidade desta ocorrência é praticamente nula 

pela análise do software, devido ao número de realizações em que os cenários são estáveis 

é muito maior que realizações de cenários instáveis. 

 

Desta forma, como um todo, a cava mostra-se bastante estável para condições de ruptura 

pelas descontinuidades nos cenários e condições as quais foram simuladas nos Software 

RocPlane 3.0 e Swedge 6.0. Porém, estas análises não contemplaram as condições de 

água e sismicidade dos taludes estudados, visto que foram efetuadas com enfoque em 

validar os parâmetros da natureza das descontinuidades e não apenas em determinar 

realizações de cenários de estabilidade. Para a obtenção de melhores resultados, são 

recomendadas as seguintes melhorias: 

 

 Disponibilizar um maior número de resultados de ensaios de resistência à 

compressão uniaxial (UCS) determinada em laboratório com a determinação do 



138 

 

número de rebote do esclerômetro (Q) na mesma direção da prensa hidráulica, 

possibilitando outras correlações entre a resistência e o coeficiente de rebote do 

esclerômetro; 

 

 Automatizar, com auxílio de software de análise minuciosa, a quantificação do 

coeficiente de rugosidade (JRC) em função da aquisição do perfil de rugosidade 

levantado com pente de Barton; 

 

 Para aplicação da metodologia em cenários específicos realizar a correção dos 

parâmetros de JCS e JRC para escala da descontinuidade analisada.  

 

 Realizar Tilt-Tests individualmente para cada tipo de formação ferrífera e utilizar 

a mesa inclinadora adequada para obtenção do ângulo de atrito básico com a 

correção de Stimpson (1981); 

 

 Utilizar o esclerômetro no modelo Rock Schmidt, ao invés do Silver e Original 

Schmidt, que é o aparelho ideal para determinação de resistência em rochas, 

principalmente para os materiais de resistência geralmente elevada como é o caso 

das formações ferríferas. 

 

7.2  SUGESTÕES PARA PESQUISAS FUTURAS 

 

Pesquisas futuras de abordagem similar ou complementar a esta dissertação podem seguir 

as seguintes temáticas complementares: 

 

 Determinação das condições hidráulicas dos maciços rochosos do Complexo 

Vargem Grande – Itabirito. Abordando principalmente as condições hidráulicas 

nas superfícies de descontinuidades e a relação destes elementos com o aquífero 

fissural (secundário) presente; 

 

 Determinação do coeficiente de sismicidade ideal para as minas do Quadrilátero 

Ferrífero em função das detonações e a sismicidade natural; 
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 Avaliação dos efeitos da presença de água na determinação do ângulo de atrito 

básico das formações ferríferas e quantificação desta influência nos valores das 

componentes de rugosidade, ou seja, no ângulo de dilatância de pico (dn) e na 

componente de cisalhamento das asperezas (sn); 

 Reinterpretação da lei empírica do atrito em função do modelamento digital das 

superfícies das descontinuidades, utilizando uma impressora 3D para geração de 

moldes físicos das superfícies modeladas, com as variações e correções 

necessárias. Assim, ao pesquisador se permitirá uma maior liberdade para testar 

as variações dos perfis de rugosidade, podendo ser analisados para diversos tipos 

ou diferentes misturas de materiais.   
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COD Grau Descrição

1 Fresca

Nenhum sinal visível de material rochoso alterado.

- Rocha sã, alteração mineralógica nula a incipiente.

- Minerais preservam as características originais de brilho, cor e clivagem. (W1)

- Descoloração sutil das principais descontinuidades.

- Nas FFB tanto as bandas silicosas quanto as ferruginosas estão coesas e sem presença 

de alteração.

2
Levente 

Alterada

Descoloração leve indicando alteração da rocha e das descontinuidades.

- Todo material pode estar descolorido.

- Alteração mineralógica perceptível.

- Menos de 5% do maciço rochoso está alterado.

- Cores esmaecidas. Perda do brilho dos minerais. (W2)

- Nas FFB tanto as bandas silicosas quanto as ferruginosas estão coesas, presença de 

oxidação nas bandas ferruginosas e nas descontinuidades.

3
Moderamente 

Alterada

Menos da metade do material rochoso está decomposto, a rocha fresca ou descolorida 

está presente como uma estrutura descontínua ou em pedaços.

- Toda a matriz apresenta-se com evidências de oxidação, caulinitização.

- Pode ocorrer material mais alterado e ou solo ao longo das descontinuidades. (W3)

- Nas FFB tanto as bandas silicosas quanto as ferruginosas apresentam-se menos coesas 

(principalmente as bandas silicosas), presença acentuada de oxidação nas bandas 

ferruginosas, nas descontinuidades e filmes de hidróxidos de ferro nas bandas silicosas.

4
Altamente 

Alterada

Mais da metade do material rochoso está decomposto e ou desagregado a rocha fresca 

ou descolorida está presente como uma estrutura descontínua ou em pedaços.

- Alteração mineralógica muito acentuada.

- Cores bastante modificadas.

- Possível presença de núcleos rochosos menos alterados. (W4)

- Nas FFB as bandas silicosas apresentam-se com baixa coesão e as bandas ferruginosas 

apresentam-se menos coesas com presença acentuada de oxidação, nas bandas 

silicosas aparecem filmes de hidróxidos de ferro.

5
Completamente 

Alterada

Todo material está decomposto, porém com a estrutura original preservada.

- Saprolito. (W5)

- Nas FFB tantos as bandas silicosas quanto às ferruginosas apresentam-se com baixa 

coesão (sílica liberada) e as bandas ferruginosas apresentam-se alto índice de oxidação 

(limonitizados).

6 Solo Residual

Todo material rochoso foi decomposto e a estrutura original esta destruída.

- Solo formado por alteração “in situ”. (W6)

- Nas FFB as bandas de sílica então liberadas com filmes de hidróxido de ferro, as bandas 

ferruginosas estão completamente hidratadas.

GRAU DE ALTERAÇÃO 

Anexo I.1

ANEXO I



COD Grau Descrição

0
Extremamente 

Macia

Penetrável pelo polegar. Marcado com a unha.

- Esfarela facilmente sob pressão dos dedos e dissolve 

completamente quando agitado em água.

- R0 (Tc 0,25 a 1 Mpa)

1 Macia

Penetrável por lâmina provoca sulcos profundos, desagregáveis 

manualmente.

- Esfarela ao golpe do martelo.

- R1 (Tc 1 a 5 Mpa)

2 Média Macia

Facilmente penetrável por lâmina; quebra-se facilmente a um golpe 

do martelo.

- Somente as bordas do fragmento podem ser quebradas pela 

pressão dos dedos.

- R2 (Tc 5 a 25 Mpa)

3 Média

Quebra com relativa facilidade ao golpe do martelo, as bordas do 

fragmento não podem ser quebradas pela pressão dos dedos.

- A lâmina de aço provoca sulcos rasos na superfície.

- R3 (Tc 25 a 50 Mpa)

4 Média Dura

A lâmina de aço dificilmente provoca sulcos na superfície.

- Quebra-se a um golpe de martelo.

- R4 (Tc 50 a 100 Mpa)

5 Dura

Quebra-se com vários golpes de martelo.

- Não risca pela lamina de aço.

- R5 (Tc 100 a 250 Mpa)

6
Extremamente 

Dura

São impenetráveis por lâminas de aço.

- Os fragmentos possuem bordas ásperas e cortantes.

- Quebra-se com dificuldade a vários golpes do martelo.

- R6 (Tc >250 Mpa)

GRAU DE CONSISTÊNCIA 

Anexo I.2

ANEXO I



Nota Continuidade Comprimento (m)

1 Muito Pequena < 1

2 Pequena 1 - 3

3 Média 3 - 10

4 Elevada 10 - 20

5 M. Elevada >20

Continuidade ou Persistencia das Descontinuidades

Anexo I.3

ANEXO I



COD Grau Descrição

1 Sem alteração

Nenhum sinal visível de material rochoso alterado;

- Alteração mineralógica nula a incipiente;

- Minerais preservam as características originais de brilho, cor e 

clivagem;

- Possível descoloração sutil das paredes;

- Bandas coesas.

2 Pouco alterada

Descoloração leve indicando alteração da rocha e das 

descontinuidades;

- Alteração mineralógica perceptível;

- Cores esmaecidas. Perda do brilho dos minerais;

- Presença de oxidação nas descontinuidades;

- Bandas coesas.

3
Moderadamente 

alterada

Evidências de oxidação, caulinitização;

- Pode ocorrer material mais alterado e/ou solo ao longo das 

descontinuidades;

- Bandas menos coesas.

4 Muito alterada

Alteração mineralógica muito acentuada;

- Cores bastante modificadas;

- Presença acentuada de oxidação nas bandas ferruginosas, nas 

descontinuidades e filmes de hidróxido de ferro nas bandas 

silicosas;

- Bandas silicosas com baixa coesão, bandas ferruginosas menos 

coesas.

5
Completamente 

Alterada

Todo material está decomposto, porém com a estrutura original 

preservada;

- Saprolito;

- Sílica liberada e alto índice de oxidação.

GRAU DE ALTERAÇÃO DAS PAREDES 

Anexo I.4

ANEXO I



I.1

Configuração
Cálculo: Média 
Espúria
Forma: Cubo (100%)
Fator Carbonatação: 
1.0
Modelo: Silver 
Schmidt N

Ponto 01: Itabirito Médio (Sb) Ponto 01: Itabirito Médio (S2)

Configuração
Cálculo: Média 
Espúria
Forma: Cubo (100%)
Fator Carbonatação: 
1.0
Modelo: Silver 
Schmidt N

Ponto 01: Itabirito Médio (S3) Ponto 01: Itabirito Médio (S3)(2)

Configuração
Cálculo: Média 
Espúria
Forma: Cubo (100%)
Fator Carbonatação: 
1.0
Modelo: Silver 
Schmidt N

Configuração
Cálculo: Média 
Espúria
Forma: Cubo (100%)
Fator Carbonatação: 
1.0
Modelo: Silver 
Schmidt N



Ponto 02: Itabirito Compacto (Sb)

Ponto 02: Itabirito Compacto (S2) Ponto 02: Itabirito Compacto (S3)

I.2

Configuração
Cálculo: Média 
Espúria
Forma: Cubo (100%)
Fator Carbonatação: 
1.0
Modelo: Silver 
Schmidt N

Ponto 02: Itabirito Compacto (Sb)Ponto 02: Itabirito Médio (Sb)

P02: Itabirito Compacto (S2) P02: Itabirito Compacto (S3)

Configuração
Cálculo: Média 
Espúria
Forma: Cubo (100%)
Fator Carbonatação: 
1.0
Modelo: Silver 
Schmidt N

Configuração
Cálculo: Média 
Espúria
Forma: Cubo (100%)
Fator Carbonatação: 
1.0
Modelo: Silver 
Schmidt N

Configuração
Cálculo: Média 
Espúria
Forma: Cubo (100%)
Fator Carbonatação: 
1.0
Modelo: Silver 
Schmidt N



Ponto 03: Itabirito Compacto (Sb)
Ponto 03: Itabirito Compacto (S2)

Ponto 03: Itabirito Compacto (S3)

I.3

P03: Itabirito Compacto (S2)

P03: Itabirito Compacto (S3)

P03: Itabirito Compacto (Sb)

Configuração
Cálculo: Média 
Espúria
Forma: Cubo (100%)
Fator Carbonatação: 
1.0
Modelo: Silver 
Schmidt N

Configuração
Cálculo: Média 
Espúria
Forma: Cubo (100%)
Fator Carbonatação: 
1.0
Modelo: Silver 
Schmidt N

Configuração
Cálculo: Média 
Espúria
Forma: Cubo (100%)
Fator Carbonatação: 
1.0
Modelo: Silver 
Schmidt N



Ponto 04: Itabirito Compacto (Sb) Ponto 04: Itabirito Compacto (S2)

Ponto 04: Itabirito Compacto (S3) Ponto 04: Itabirito Compacto (S3)(2)

I.4

Configuração
Cálculo: Média 
Espúria
Forma: Cubo (100%)
Fator Carbonatação: 
1.0
Modelo: Silver 
Schmidt N

Configuração
Cálculo: Média 
Espúria
Forma: Cubo (100%)
Fator Carbonatação: 
1.0
Modelo: Silver 
Schmidt N

Configuração
Cálculo: Média 
Espúria
Forma: Cubo (100%)
Fator Carbonatação: 
1.0
Modelo: Silver 
Schmidt N

Configuração
Cálculo: Média 
Espúria
Forma: Cubo (100%)
Fator Carbonatação: 
1.0
Modelo: Silver 
Schmidt N



Ponto 05: Hematita Compacta (Sb) Ponto 05: Hematita Compacta (S2)

Ponto 05: Hematita Compacta (S3)

I.5

Configuração
Cálculo: Média 
Espúria
Forma: Cubo (100%)
Fator Carbonatação: 
1.0
Modelo: Silver 
Schmidt N

Configuração
Cálculo: Média 
Espúria
Forma: Cubo (100%)
Fator Carbonatação: 
1.0
Modelo: Silver 
Schmidt N

Configuração
Cálculo: Média 
Espúria
Forma: Cubo (100%)
Fator Carbonatação: 
1.0
Modelo: Silver 
Schmidt N



Ponto 06: Hematita Compacta (Sb) Ponto 06: Hematita Compacta (Sb)(2)

Ponto 06: Hematita Compacta (S3)Ponto 06: Hematita Compacta (S2)

I.6

Configuração
Cálculo: Média 
Espúria
Forma: Cubo (100%)
Fator Carbonatação: 
1.0
Modelo: Silver 
Schmidt N

Configuração
Cálculo: Média 
Espúria
Forma: Cubo (100%)
Fator Carbonatação: 
1.0
Modelo: Silver 
Schmidt N

Configuração
Cálculo: Média 
Espúria
Forma: Cubo (100%)
Fator Carbonatação: 
1.0
Modelo: Silver 
Schmidt N

Configuração
Cálculo: Média 
Espúria
Forma: Cubo (100%)
Fator Carbonatação: 
1.0
Modelo: Silver 
Schmidt N



Ponto 07: Hematita Compacta (Sb)

P7: Hematita Compacta (Sb)(2)Ponto 07: Hematita Compacta (S2)

Ponto 07: Hematita Compacta (S3)

I.7

Configuração
Cálculo: Média 
Espúria
Forma: Cubo (100%)
Fator Carbonatação: 
1.0
Modelo: Silver 
Schmidt N

Configuração
Cálculo: Média 
Espúria
Forma: Cubo (100%)
Fator Carbonatação: 
1.0
Modelo: Silver 
Schmidt N

Configuração
Cálculo: Média 
Espúria
Forma: Cubo (100%)
Fator Carbonatação: 
1.0
Modelo: Silver 
Schmidt N

Configuração
Cálculo: Média 
Espúria
Forma: Cubo (100%)
Fator Carbonatação: 
1.0
Modelo: Silver 
Schmidt N



Ponto 08: Itabirito Compacto (Sb)

Ponto 08: Itabirito Compacto (S2)

Ponto 08: Itabirito Compacto (S3)

I.8

Configuração
Cálculo: Média 
Espúria
Forma: Cubo (100%)
Fator Carbonatação: 
1.0
Modelo: Silver 
Schmidt N

Configuração
Cálculo: Média 
Espúria
Forma: Cubo (100%)
Fator Carbonatação: 
1.0
Modelo: Silver 
Schmidt N

Configuração
Cálculo: Média 
Espúria
Forma: Cubo (100%)
Fator Carbonatação: 
1.0
Modelo: Silver 
Schmidt N



Ponto 09: Itabirito Médio (Sb)

Ponto 09: Itabirito Médio (S2)

Ponto 09: Itabirito Médio (S3)

I.9

Configuração
Cálculo: Média 
Espúria
Forma: Cubo (100%)
Fator Carbonatação: 
1.0
Modelo: Silver 
Schmidt N

Configuração
Cálculo: Média 
Espúria
Forma: Cubo (100%)
Fator Carbonatação: 
1.0
Modelo: Silver 
Schmidt N

Configuração
Cálculo: Média 
Espúria
Forma: Cubo (100%)
Fator Carbonatação: 
1.0
Modelo: Silver 
Schmidt N



Ponto 10: Itabirito Compacto (Sb)

Ponto 10: Itabirito Compacto (S2)

Ponto 10: Itabirito Compacto (S3)

I.10

Configuração
Cálculo: Média 
Espúria
Forma: Cubo (100%)
Fator Carbonatação: 
1.0
Modelo: Silver 
Schmidt N

Configuração
Cálculo: Média 
Espúria
Forma: Cubo (100%)
Fator Carbonatação: 
1.0
Modelo: Silver 
Schmidt N

Configuração
Cálculo: Média 
Espúria
Forma: Cubo (100%)
Fator Carbonatação: 
1.0
Modelo: Silver 
Schmidt N



Ponto 11: Itabirito Compacto (Sb)

Ponto 11: Itabirito Compacto (S2)

Ponto 11: Itabirito Compacto (S3)

I.11

Configuração
Cálculo: Média 
Espúria
Forma: Cubo (100%)
Fator Carbonatação: 
1.0
Modelo: Silver 
Schmidt N

Configuração
Cálculo: Média 
Espúria
Forma: Cubo (100%)
Fator Carbonatação: 
1.0
Modelo: Silver 
Schmidt N

Configuração
Cálculo: Média 
Espúria
Forma: Cubo (100%)
Fator Carbonatação: 
1.0
Modelo: Silver 
Schmidt N



Ponto 12: Itabirito Médio (Sb)

Ponto 12: Itabirito Médio (S2)

Ponto 12: Itabirito Médio (S3)

I.12

Configuração
Cálculo: Média 
Espúria
Forma: Cubo (100%)
Fator Carbonatação: 
1.0
Modelo: Silver 
Schmidt N

Configuração
Cálculo: Média 
Espúria
Forma: Cubo (100%)
Fator Carbonatação: 
1.0
Modelo: Silver 
Schmidt N

Configuração
Cálculo: Média 
Espúria
Forma: Cubo (100%)
Fator Carbonatação: 
1.0
Modelo: Silver 
Schmidt N



Ponto 13: Hematita Compacta (Sb)

Ponto 13: Hematita Compacta (S2)

Ponto 13: Hematita Compacta (S3)

I.13

Configuração
Cálculo: Média 
Espúria
Forma: Cubo (100%)
Fator Carbonatação: 
1.0
Modelo: Silver 
Schmidt N

Configuração
Cálculo: Média 
Espúria
Forma: Cubo (100%)
Fator Carbonatação: 
1.0
Modelo: Silver 
Schmidt N

Configuração
Cálculo: Média 
Espúria
Forma: Cubo (100%)
Fator Carbonatação: 
1.0
Modelo: Silver 
Schmidt N



Ponto 14: Hematita Compacta (Sb)

Ponto 14: Hematita Compacta (S2)

Ponto 14: Hematita Compacta (S3)

I.14

Configuração
Cálculo: Média 
Espúria
Forma: Cubo (100%)
Fator Carbonatação: 
1.0
Modelo: Silver 
Schmidt N

Configuração
Cálculo: Média 
Espúria
Forma: Cubo (100%)
Fator Carbonatação: 
1.0
Modelo: Silver 
Schmidt N

Configuração
Cálculo: Média 
Espúria
Forma: Cubo (100%)
Fator Carbonatação: 
1.0
Modelo: Silver 
Schmidt N



Ponto 15: Itabirito Médio (Sb)

Ponto 15: Itabirito Médio (S2)

Ponto 15: Itabirito Médio (S3)

I.15

Configuração
Cálculo: Média 
Espúria
Forma: Cubo (100%)
Fator Carbonatação: 
1.0
Modelo: Silver 
Schmidt N

Configuração
Cálculo: Média 
Espúria
Forma: Cubo (100%)
Fator Carbonatação: 
1.0
Modelo: Silver 
Schmidt N

Configuração
Cálculo: Média 
Espúria
Forma: Cubo (100%)
Fator Carbonatação: 
1.0
Modelo: Silver 
Schmidt N



Ponto 16: Itabirito Compacto (Sb)

Ponto 16: Itabirito Compacto (S2)

Ponto 16: Itabirito Compacto (S3)

I.16

Configuração
Cálculo: Média 
Espúria
Forma: Cubo (100%)
Fator Carbonatação: 
1.0
Modelo: Silver 
Schmidt N

Configuração
Cálculo: Média 
Espúria
Forma: Cubo (100%)
Fator Carbonatação: 
1.0
Modelo: Silver 
Schmidt N

Configuração
Cálculo: Média 
Espúria
Forma: Cubo (100%)
Fator Carbonatação: 
1.0
Modelo: Silver 
Schmidt N



Ponto 17: Itabirito Médio (Sb)

Ponto 17: Itabirito Médio (S2)

Ponto 17: Itabirito Médio (S3)

I.17

Configuração
Cálculo: Média 
Espúria
Forma: Cubo (100%)
Fator Carbonatação: 
1.0
Modelo: Silver 
Schmidt N

Configuração
Cálculo: Média 
Espúria
Forma: Cubo (100%)
Fator Carbonatação: 
1.0
Modelo: Silver 
Schmidt N

Configuração
Cálculo: Média 
Espúria
Forma: Cubo (100%)
Fator Carbonatação: 
1.0
Modelo: Silver 
Schmidt N



Ponto 18: Itabirito Compacto (Sb)

Ponto 18: Itabirito Compacto (S2)

Ponto 18: Itabirito Compacto (S3)

I.18

Configuração
Cálculo: Média 
Espúria
Forma: Cubo (100%)
Fator Carbonatação: 
1.0
Modelo: Silver 
Schmidt N

Configuração
Cálculo: Média 
Espúria
Forma: Cubo (100%)
Fator Carbonatação: 
1.0
Modelo: Silver 
Schmidt N

Configuração
Cálculo: Média 
Espúria
Forma: Cubo (100%)
Fator Carbonatação: 
1.0
Modelo: Silver 
Schmidt N



Ponto 19: Hematita Compacta (Sb)

Ponto 19: Hematita Compacta (S2)

Ponto 19: Hematita Compacta (S3)

I.19

Configuração
Cálculo: Média 
Espúria
Forma: Cubo (100%)
Fator Carbonatação: 
1.0
Modelo: Silver 
Schmidt N

Configuração
Cálculo: Média 
Espúria
Forma: Cubo (100%)
Fator Carbonatação: 
1.0
Modelo: Silver 
Schmidt N

Configuração
Cálculo: Média 
Espúria
Forma: Cubo (100%)
Fator Carbonatação: 
1.0
Modelo: Silver 
Schmidt N



Ponto 20: Itabirito Médio (Sb)

Ponto 20: Itabirito Médio (S2)

Ponto 20: Itabirito Médio (S3)

I.20

Configuração
Cálculo: Média 
Espúria
Forma: Cubo (100%)
Fator Carbonatação: 
1.0
Modelo: Silver 
Schmidt N

Configuração
Cálculo: Média 
Espúria
Forma: Cubo (100%)
Fator Carbonatação: 
1.0
Modelo: Silver 
Schmidt N

Configuração
Cálculo: Média 
Espúria
Forma: Cubo (100%)
Fator Carbonatação: 
1.0
Modelo: Silver 
Schmidt N



Ponto 01 – Itabirito Médio

Perfis de Rugosidade do Bandamento - Sb

Perfis de Rugosidade da Descontinuidade - S2

Perfis de Rugosidade da Descontinuidade – S3

JRC: 3

JRC: 4

JRC: 5

JRC: 18

JRC: 12

JRC: 19

JRC: 13

JRC: 12

II.1



Ponto 02 – Itabirito Compacto

Ponto 02 – Itabirito Médio
Perfis de Rugosidade do Bandamento - Sb

Perfis de Rugosidade da Descontinuidade - S2

Perfis de Rugosidade da Descontinuidade – S3

Perfis de Rugosidade do Bandamento - Sb

JRC: 8

JRC: 12

JRC: 10

JRC: 8

JRC: 9

JRC: 9

JRC: 10

JRC: 14

JRC: 16

II.2



Ponto 03 – Itabirito Compacto

Perfis de Rugosidade do Bandamento - Sb

Perfis de Rugosidade da Descontinuidade - S2

Perfis de Rugosidade da Descontinuidade – S3

JRC: 5

JRC: 5

JRC: 7

JRC: 9

JRC: 8

JRC: 10

JRC: 8

JRC: 6

JRC: 9

II.3



Ponto 04 – Itabirito Compacto

Perfis de Rugosidade do Bandamento - Sb

Perfis de Rugosidade da Descontinuidade - S2

Perfis de Rugosidade da Descontinuidade – S3

JRC: 6

JRC: 8

JRC: 9

JRC: 14

JRC: 12

JRC: 11

II.4



Ponto 05 – Hematita Compacta

Perfis de Rugosidade do Bandamento - Sb

Perfis de Rugosidade da Descontinuidade - S2

Perfis de Rugosidade da Descontinuidade – S3

JRC: 8

JRC: 6

JRC: 7

JRC: 6

JRC: 4

JRC: 2

JRC: 8

JRC: 10

JRC: 9

II.5



Ponto 06 – Hematita Compacta

Perfis de Rugosidade do Bandamento - Sb

Perfis de Rugosidade da Descontinuidade - S2

Perfis de Rugosidade da Descontinuidade – S3

JRC: 12

JRC: 16

JRC: 16

JRC: 8

JRC: 6

JRC: 7

JRC: 5

JRC: 8

II.6



Ponto 07 – Hematita Compacta

Perfis de Rugosidade do Bandamento - Sb

Perfis de Rugosidade da Descontinuidade - S2

Perfis de Rugosidade da Descontinuidade – S3

JRC: 6

JRC: 7

JRC: 8

JRC: 15

JRC: 14

JRC: 12

JRC: 3

JRC: 4

JRC: 5

II.7



Ponto 08 – Itabirito Compacto

Perfis de Rugosidade do Bandamento - Sb

Perfis de Rugosidade da Descontinuidade - S2

Perfis de Rugosidade da Descontinuidade – S3

JRC: 12

JRC: 15

JRC: 13

JRC: 9

JRC: 10

JRC: 10

JRC: 4

JRC: 6

JRC: 5

II.8



Ponto 09 – Itabirito Médio

Perfis de Rugosidade do Bandamento - Sb

Perfis de Rugosidade da Descontinuidade - S2

Perfis de Rugosidade da Descontinuidade – S3

JRC: 3

JRC: 4

JRC: 3

JRC: 8

JRC: 9

JRC: 8

JRC: 6

JRC: 14

JRC: 14

II.9



Ponto 10 – Itabirito Compacto

Perfis de Rugosidade do Bandamento - Sb

Perfis de Rugosidade da Descontinuidade - S2

Perfis de Rugosidade da Descontinuidade – S3

JRC: 20

JRC: 19

JRC: 18

JRC: 14

JRC: 14

JRC: 13

JRC: 8

JRC: 9

JRC: 10

II.10



Ponto 11 – Itabirito Compacto

Perfis de Rugosidade do Bandamento - Sb

Perfis de Rugosidade da Descontinuidade - S2

Perfis de Rugosidade da Descontinuidade – S3

JRC: 6

JRC: 6

JRC: 7

JRC: 17

JRC: 18

JRC: 8

JRC: 14

JRC: 12

JRC: 14

II.11



Ponto 12 – Itabirito Médio

Perfis de Rugosidade do Bandamento - Sb

Perfis de Rugosidade da Descontinuidade - S2

Perfis de Rugosidade da Descontinuidade – S3

JRC: 6

JRC: 10

JRC: 10

JRC: 6

JRC: 8

JRC: 12

JRC: 19

JRC: 18

JRC: 20

II.12



Ponto 13 – Hematita Compacta

Perfis de Rugosidade do Bandamento - Sb

Perfis de Rugosidade da Descontinuidade - S2

Perfis de Rugosidade da Descontinuidade – S3

JRC: 9

JRC: 8

JRC:9

JRC: 6

JRC: 6

JRC: 8

JRC: 10

JRC: 12

JRC: 10

II.13



Ponto 14 – Hematita Média

Perfis de Rugosidade do Bandamento - Sb

Perfis de Rugosidade da Descontinuidade - S2

Perfis de Rugosidade da Descontinuidade – S3

JRC: 8

JRC: 10

JRC: 10

JRC: 7

JRC: 10

JRC: 6

JRC: 8

JRC: 6

JRC: 9

II.14



Ponto 15 – Itabirito Médio

Perfis de Rugosidade do Bandamento - Sb

Perfis de Rugosidade da Descontinuidade - S2

Perfis de Rugosidade da Descontinuidade – S3

JRC: 5

JRC: 4

JRC: 6

JRC: 8

JRC: 11

JRC: 11

JRC: 12

JRC: 10

JRC: 7

II.15



Ponto 16 – Itabirito Compacto

Perfis de Rugosidade do Bandamento - Sb

Perfis de Rugosidade da Descontinuidade - S2

Perfis de Rugosidade da Descontinuidade – S3

JRC: 8

JRC: 10

JRC: 14

JRC: 7

JRC: 8

JRC: 5

JRC: 6

JRC: 10

JRC: 12

II.16



Ponto 17 – Itabirito Médio

Perfis de Rugosidade do Bandamento - Sb

Perfis de Rugosidade da Descontinuidade - S2

Perfis de Rugosidade da Descontinuidade – S3

JRC: 5

JRC: 8

JRC: 10

JRC: 6

JRC: 10

JRC: 8

JRC: 12

JRC: 8

JRC: 11

II.17



Ponto 18 – Itabirito Compacto

Perfis de Rugosidade do Bandamento - Sb

Perfis de Rugosidade da Descontinuidade - S2

Perfis de Rugosidade da Descontinuidade – S3

JRC: 6

JRC: 10

JRC: 10

JRC: 7

JRC: 10

JRC: 12

JRC: 14

JRC: 14

JRC: 8

II.18



Ponto 19 – Hematita Compacta

Perfis de Rugosidade do Bandamento - Sb

Perfis de Rugosidade da Descontinuidade - S2

Perfis de Rugosidade da Descontinuidade – S3

JRC: 10

JRC: 11

JRC: 12

JRC: 13

JRC: 10

JRC: 8

JRC: 10

JRC: 9

JRC: 8

II.19



Ponto 20 – Itabirito Médio

Perfis de Rugosidade do Bandamento - Sb

Perfis de Rugosidade da Descontinuidade - S2

Perfis de Rugosidade da Descontinuidade – S3

JRC: 6

JRC: 6

JRC: 8

JRC: 4

JRC: 6

JRC: 9

JRC: 12

JRC: 14

JRC: 15

II.20



Material Estrutura Q r/R Estatistícas Estrutura Q r/R Estatistícas Estrutura Q r/R Estatistícas

HC S2 49,00 0,67 Média S3 47,70 0,70 Média Sb 48,40 0,73 Média

HC S2 60,80 0,84 0,77 S3 66,60 0,98 0,89 Sb 49,65 0,74 0,81

HC S2 72,60 1,00 Desvio Padrão S3 59,30 0,87 Desvio Padrão Sb 66,65 1,00 Desvio Padrão

HC S2 49,50 0,68 0,13 S3 67,80 1,00 0,12 Sb 38,40 0,58 0,17

HC S2 48,40 0,67 Cv S3 53,70 0,79 Cv Sb 52,80 0,79 Cv

HC S2 56,60 0,78 0,17 S3 65,30 0,96 0,13 Sb 66,70 1,00 0,21

IC S2 54,40 0,71 Média S3 31,40 0,43 Média Sb 26,50 0,33 Média

IC S2 63,30 0,83 S3 52,40 0,71 Sb 68,70 0,86

IC S2 61,40 0,81 S3 67,70 0,92 Sb 66,90 0,84

IC S2 75,80 1,00 Desvio Padrão S3 73,60 1,00 Desvio Padrão Sb 73,30 0,92 Desvio Padrão

IC S2 39,00 0,51 S3 55,90 0,76 Sb 25,47 0,32

IC S2 76,10 1,00 S3 63,80 0,87 Sb 76,10 0,95

IC S2 52,60 0,69 Cv S3 69,60 0,95 Cv Sb 80,00 1,00 Cv

IC S2 70,10 0,92 0,21 S3 60,70 0,82 0,22 Sb 47,50 0,59 0,38

IM S2 31,70 0,52 Média S3 21,95 0,51 Média Sb 58,80 1,00 Média

IM S2 40,70 0,67 0,64 S3 23,90 0,55 0,65 Sb 32,30 0,55 0,73

IM S2 60,80 1,00 Desvio Padrão S3 26,10 0,61 Desvio Padrão Sb 31,90 0,54 Desvio Padrão

IM S2 42,60 0,70 0,20 S3 16,30 0,38 0,23 Sb 58,30 0,99 0,23

IM S2 33,40 0,55 Cv S3 43,10 1,00 Cv Sb 28,20 0,48 Cv

IM S2 25,11 0,41 0,32 S3 36,90 0,86 0,36 Sb 46,50 0,79 0,32

Relação r/R para Ângulo de Atrito Residual

0,81 0,81 0,73

0,17 0,18 0,28

III.1
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Setor 01 - Bandamento (Sb)

Setor 01 - Clivagem Espaçada (S2)

Setor 01- Clivagem Axial (S3)
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Setor 02 - Bandamento (Sb)

Setor 02 - Clivagem Espaçada (S2)

Setor 02 - Clivagem Axial (S3)
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Setor 04 - Bandamento (Sb)

Setor 04 - Clivagem Espaçada (S2)

Setor 04 - Clivagem Axial (S3)
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Setor 05 - Bandamento (Sb)

Setor 05 - Clivagem Espaçada (S2)

Setor 05 - Clivagem Axial (S3)
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Setor 01: Analise Potencial de Cunha em Sb

Setor 01: Analise Potencial de Cunha em S2

Setor 01: Analise Potencial de Cunha em S3
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Setor 01: Analise Potencial de Cunha em Sb x S2

Setor 01: Analise Potencial de Cunha em S2 x S3

Setor 01: Analise Potencial de Cunha em Sb x S3
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Setor 02: Analise Potencial de Cunha em Sb

Setor 02: Analise Potencial de Cunha em S2

Setor 02: Analise Potencial de Cunha em S3
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Setor 02: Analise Potencial de Cunha em Sb x S2

Setor 02: Analise Potencial de Cunha em S2 x S3

Setor 02: Analise Potencial de Cunha em Sb x S3
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Setor 01: Analise Potencial de Cunha em Sb

Setor 01: Analise Potencial de Cunha em S3

Setor 01: Analise Potencial de Cunha em S2
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Setor 01: Analise Potencial de Cunha em Sb x S2

Setor 01: Analise Potencial de Cunha em S2 x S3

Setor 01: Analise Potencial de Cunha em Sb x S3
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Setor 02: Analise Potencial de Cunha em Sb

Setor 02: Analise Potencial de Cunha em S3

Setor 02: Analise Potencial de Cunha em S2
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Setor 02: Analise Potencial de Cunha em Sb x S2

Setor 02: Analise Potencial de Cunha em S2 x S3

Setor 02: Analise Potencial de Cunha em Sb x S3
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Setor 04: Analise Potencial de Cunha em Sb

Setor 04: Analise Potencial de Cunha em S3

Setor 04: Analise Potencial de Cunha em S2
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Setor 04: Analise Potencial de Cunha em Sb x S2

Setor 04: Analise Potencial de Cunha em S2 x S3

Setor 04: Analise Potencial de Cunha em Sb x S3
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Setor 05: Analise Potencial de Cunha em Sb

Setor 05: Analise Potencial de Cunha em S3

Setor 05: Analise Potencial de Cunha em S2
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Setor 05: Analise Potencial de Cunha em Sb x S2

Setor 05: Analise Potencial de Cunha em S2 x S3

Setor 05: Analise Potencial de Cunha em Sb x S3
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Hematitas 
Compactas

Itabirito 
Compacto

Itabirito 
Médio

Probabilidade de Falha 
Considerando FS <1.3

Setor 01 – Ruptura pela Clivagem Axial (S3)

Caso a Ruptura 
Ocorra pelas(os):

Dados Geométricos

VIII.1



Hematitas 
Compactas

Itabirito 
Compacto

Itabirito 
Médio

Probabilidade de Falha 
Considerando FS <1.3

Setor 02 – Ruptura pela Clivagem Axial (S3)

Caso a Ruptura 
Ocorra pelas(os):

Dados Geométricos

VIII.2



Hematitas 
Compactas

Itabirito 
Compacto

Itabirito 
Médio

Probabilidade de Falha 
Considerando FS <1.3

Setor 05 – Ruptura pelo Bandamento (Sb)

Caso a Ruptura 
Ocorra pelas(os):

Dados Geométricos

VIII.3



Sb x Sb (Setor 01) Dados do Talude

Dados da Face Superior

Outros Dados

Dados Geométricos da Cunha

Parâmetros de Resistência 2

Dados Descontinuidade 1 Dados Descontinuidade 2Resultados das Análises

Parâmetros de Resistência 1

Figura Ilustrativa da Cunha Gerada
Linha de interseção Joint 1 e 2:

Modo de Ruptura:

IX. 1

Anexo IX

FS= 4.0



Sb x Sb (Setor 02)
Dados do Talude

Dados da Face Superior

Outros Dados

Parâmetros de Resistência 2

Dados Descontinuidade 1 Dados Descontinuidade 2Resultados das Análises

Parâmetros de Resistência 1

Figura Ilustrativa da Cunha Gerada

Modo de Ruptura:

Linha de interseção Joint 1 e 2:

Dados Geométricos da Cunha

IX. 2

Anexo IX

FS= 3.5



Sb x Sb (Setor 04)

Figura Ilustrativa da Cunha Gerada

Dados do Talude Outros Dados

Parâmetros de Resistência 2

Dados Descontinuidade 1 Dados Descontinuidade 2Resultados das Análises

Parâmetros de Resistência 1

Modo de Ruptura:

Linha de interseção Joint 1 e 2:

Dados Geométricos da Cunha

IX. 3

Dados da Face Superior

Anexo IX

FS= 4.0



S3 x S3 (Setor 02)

Figura Ilustrativa da Cunha Gerada

Dados do Talude

Parâmetros de Resistência 2

Dados Descontinuidade 1 Dados Descontinuidade 2Resultados das Análises

Parâmetros de Resistência 1

Modo de Ruptura:

Linha de interseção Joint 1 e 2:

Dados Geométricos da Cunha

IX. 4

Dados da Face Superior

Outros Dados

Anexo IX

FS= 4.5



S3 x S3 (Setor 05)

Figura Ilustrativa da Cunha Gerada

Dados do Talude Outros Dados

Parâmetros de Resistência 2

Dados Descontinuidade 1 Dados Descontinuidade 2Resultados das Análises

Parâmetros de Resistência 1

Modo de Ruptura:

Linha de interseção Joint 1 e 2:

Dados Geométricos da Cunha

IX. 5

Dados da Face Superior

Anexo IX

FS= 5.0



Sb x S2 (Setor 01)

Figura Ilustrativa da Cunha Gerada

Dados do Talude Outros Dados

Parâmetros de Resistência 2

Dados Descontinuidade 1 Dados Descontinuidade 2Resultados das Análises

Parâmetros de Resistência 1

Modo de Ruptura:

Linha de interseção Joint 1 e 2:

Dados Geométricos da Cunha

IX. 6

Dados da Face Superior

Anexo IX

FS= 3.0



Sb x S2 (Setor 04)

Figura Ilustrativa da Cunha Gerada

Dados do Talude Outros Dados

Parâmetros de Resistência 2

Dados Descontinuidade 1 Dados Descontinuidade 2Resultados das Análises

Parâmetros de Resistência 1

Modo de Ruptura:

Linha de interseção Joint 1 e 2:

Dados Geométricos da Cunha

IX. 7

Dados da Face Superior

Anexo IX

FS= 4.0



Sb x S3 (Setor 05)

Figura Ilustrativa da Cunha Gerada

Dados do Talude Outros Dados

Parâmetros de Resistência 2

Dados Descontinuidade 1 Dados Descontinuidade 2Resultados das Análises

Parâmetros de Resistência 1

Modo de Ruptura:

Linha de interseção Joint 1 e 2:

Dados Geométricos da Cunha

IX. 8

Dados da Face Superior

Anexo IX

FS= 7.0



S2 x S3 (Setor 02)

Figura Ilustrativa da Cunha Gerada

Dados do Talude Outros Dados

Parâmetros de Resistência 2

Dados Descontinuidade 1 Dados Descontinuidade 2Resultados das Análises

Parâmetros de Resistência 1

Modo de Ruptura:

Linha de interseção Joint 1 e 2:

Dados Geométricos da Cunha

IX. 9

Dados da Face Superior

Anexo IX

FS= 4.5



S2 x S3 (Setor 05)

Figura Ilustrativa da Cunha Gerada

Dados do Talude Outros Dados

Parâmetros de Resistência 2

Dados Descontinuidade 1 Dados Descontinuidade 2Resultados das Análises

Parâmetros de Resistência 1

Modo de Ruptura:

Linha de interseção Joint 1 e 2:

Dados Geométricos da Cunha

IX. 10

Dados da Face Superior

Anexo IX

FS= 6.0


