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RESUMO 
 

 

Essa dissertação teve com objetivo avaliar a estabilidade de uma cortina atirantada que 

foi executada em uma cava de mineração, através de análises computacionais 

hipotéticas. Os parâmetros de resistência e deformação dos materiais que compõem o 

talude, foram ajustados mediante retroanálise da ruptura ocorrida no talude e resultados 

de ensaios triaxiais realizados em amostras de materiais retiradas de diferentes pontos 

do talude. Realizou-se primeiramente uma retroanálise da ruptura com o objetivo de 

conseguir informações para as futuras análises. Posteriormente, realizou-se a 

retroanálise do cálculo da cortina atirantada e da estabilidade do talude para a validação 

do projeto executivo da contenção; bem como às análises determinísticas de tensão 

deformação e de equilíbrio limite para a determinação do fator de segurança da estrutura 

e análises probabilísticas para avaliar o nível de confiabilidade da mesma. Os 

parâmentros utilizados nas análises basearam-se em relatórios de ensaios realizados com 

materiais similares em outros pontos da cava e no sistema de classificação de maciços 

rochosos de Hoek & Brown. Os programas de cálculo utilizados são baseados no 

método de elementos finitos e análises de tensão deformação. Apresentou-se os cálculos 

de estabilidade e de tensão deformação obtidos para a cortina atirantada, com suas 

respectivas probabilidades de falha, grau de confiabilidade e fator de segurança. 

Avaliou-se os resultados obtidos, onde a cortina se apresenta satisfatória com base nos 

parâmetros hipotéticos adotados pelo estudo. Foram apresentadas propostas para a 

mitigação de um possível processo erosivo nos taludes e uma proposta para futuros 

estudos de caso.   

 

 

 

 

 

 

Palavras-chave: cortina atirantada, tensão deformação, equilíbrio limite, análise 
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ABSTRACT 
 

 

This dissertation had the objective of evaluating the stability of a cable stayed curtain 

that was executed in a mining pit by means of hypothetical computational analyzes. The 

parameters of resistance and deformation of the materials composing the slope were 

adjusted by means of a retroanalysis of the slope rupture and results of triaxial tests 

carried out on samples of materials taken from different points of the slope. A rupture 

retro-analysis was carried out in order to obtain information for future analyzes. 

Subsequently, a reanalysis of the tension curtain calculation and the slope stability were 

performed for the validation of the contention executive design; as well as the 

deterministic analyzes of strain and equilibrium limit for the determination of the safety 

factor of the structure and probabilistic analyzes to evaluate the level of reliability of the 

same. The parameters used in the analyzes were based on test reports performed with 

similar materials elsewhere in the pit and the Hoek & Brown rock mass classification 

system. The calculation programs used are based on the finite element method and 

stress strain analysis. The stability and strain-strain calculations were obtained for the 

wire curtain, with their respective probabilities of failure, degree of reliability and safety 

factor. It was evaluated the results obtained, where the curtain is satisfactory based on 

the hypothetical parameters adopted by the study, were presented proposals for the 

mitigation of a possible erosive process in the slopes and a proposal for future case 

studies. 

 

 

 

 

 

 

Key words: tensile curtain, tensile stress, limit equilibrium, probabilistic analysis, 

geomechanical classification. 
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FS. 

 

125 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

xviii 

 

LISTA DE SÍMBOLOS, NOMENCLATURA E 

ABREVIAÇÕES 
 

ABNT = Associação Brasileira de normas Técnicas 

NBR = Norma Brasileira Regulamentação 

MEF = Método Elementos Finitos 

RQD = Designação da qualidade da rocha, Deere et al., (1967) 

 Σ = Somatória 

Jv = Índice volumétrico que corresponde à somatória do número de descontinuidades 

por unidade de comprimento  

RMR = Sistema de classificação de maciços rochosos, Bieniawski, (1976/ 1989) 

MRMR = Sistema de classificação do maciço rochoso modificado para mineração, 

Laubscher & Jakubec (2001) 

MPa = Mega Pascal 

kPa = Kilo Pascal 

(º) = Ângulo de atrito 

Q= Sistema de classificação de maciços rochoso, Barton et al., (1974) 

Jn = Índice de influência do número de famílias 

Jr = Índice de influência de rugosidade nas paredes  

Ja = Índice de influência de alteração das paredes em função do atrito das mesmas ou do 

preenchimento ou não das descontinuidades 

Jw = Índice de influência da pressão d’água subterrânea atuando junto às 

descontinuidades do maciço 

SRF = Índice de influência das tensões do maciço rochoso em profundidade 

r = Ângulo de atrito residual 

u = Poropressão 

1 =  Tensão principal máxima 

3 = Tensão principal mínima 

c = Resistência à compressão simples  

t = Resistência à tração 

AHP= Processo Hierárquico Analítico 

FDM= Método Delphi Fuzzy 

LDA =Análise Discriminante Linear  

GSI = Índice de resistência geológica, Hoek et al., (1994/ 1995)  

τmax = Tensão de cisalhamento máxima  

d = Deslocamento 

ϭr = Tensão de cisalhamento residual 

c = Coesão  

ϭn = Tensão normal 

ϕ = Ângulo de atrito de pico 

qc = Tensão de compressão não confinada 

Ϭ’1 = Tensão efetiva máxima 

Ϭ’3 = Tensão efetiva mínima  



 

xix 

 

mb = Valor reduzido da constante mi 

s = Característica do maciço rochoso 

a = Característica do maciço rochoso 

Ϭci = Resistência de compressão uniaxial para elementos de rochas intactas. 

mi = Constante da rocha intacta  

D = Grau de perturbação do maciço rochoso  

Kc= Fator de aceleração  

PF= Probabilidade de falha 

FS= Fator de segurança 

l = Comprimento da superfície de deslizamento do bloco 

Zw = Profundidade da trinca de tração preenchida por água 

ψc =  Ângulo de inclinação do plano de deslizamento 

W = Peso do bloco que está sofrendo o deslizamento 

U = Poro pressão que atua no plano de deslizamento 

V = Poro pressão que atua na trinca superior de tração 

K = Fator de cunha 

β = Ângulo de mergulho da interseção das descontinuidades no plano paralelo a face do 

talude 

ψ = Ângulo de mergulho da interseção das descontinuidades no plano perpendicular a 

face do talude 

 = Ângulo formado entre as descontinuidades que conformam a cunha 

γw = Peso específico saturado  

ψi =  Ângulo de inclinação formado pela interseção de dois planos de ruptura  

K0 = Coeficiente de empuxo no repouso 

naH = Ponto de aplicação do empuxo ativo 

a = Tensão lateral 

SPT = Standard Penetration Test  

F0 = Carga inicial 

Ft = Carga máxima de trabalho 

σ adm = Tensão admissível 

Fyk = Resistência característica do aço à tração 

σ'z = Tensão efetiva no ponto médio da ancoragem 

U = Perímetro médio da seção transversal da ancoragem 

Lb = Comprimento ancorado ou comprimento do bulbo 

Kf = Coeficiente de ancoragem, NBR 5629:2006 

T = Resistência à tração 

α = Coeficiente redutor da resistência ao cisalhamento 

Su = Resistência ao cisalhamento não drenado do solo argiloso 

A/C= fator de água/ cimento 

Fck = Resistência característica do concreto à compressão 

T(Lmax) = Carga limite que suporta o bulbo de ancoragem 

Ds = Diâmetro médio do bulbo 

β = Coeficiente de majoração do bulbo  

Dp = Diâmetro perfurado do bulbo 



 

xx 

 

Lb = Comprimento do trecho ancorado  

qs =  Resistência ao cisalhamento do conjunto tirante e bulbo   

IEU = Injeção em estado único 

IER = Injeção em estado repetitivo 

σ'r = Pressão residual efetiva de injeção  

nd = Fator de aumento do diâmetro pela pressão de injeção  

nl = Fator de redução do comprimento do bulbo  

c = Aderência entre a calda e o solo  

γ = Peso específico  

h = Profundidade do centro do bulbo.  

nh = Fator de redução da profundidade 

Ia = Resultante de empuxo ativo 

P = Peso da massa a ser contida 

I1 = Resultante de empuxo ativo atuante na cunha 

F anc = Força na ancoragem. 

R = Reação sobre a superficie potêncial de ruptura 

α = Ângulo da superfície potencial de ruptura com a horizontal 

δa = Ângulo de atrito solo cortina 

ϕ´ = Ângulo de atrito efetivo do solo. 

Me = Mediana 

n = Número de dados do conjunto  

  ̅   Média aritmética 

A = Amplitude 

X max = Maior valor do conjunto de dados 

X min = Menor valor do conjunto de dados 

S² = Variância 

P = Probabilidade 

P(A) = Probabilidade de ocorrência do evento (A) 

n(A) = Número de sucessos do evento (A) 

n(S) = Número de total de elementos do evento  

   Desvio padrão 

x = Variável aleatória associada 

   Média da distribuição 

e = 2,7182; número de Euler 

FOSM = First Order Second Moments 

FORM = First Order Reliability Method 

PEM = Point Estimate Method  

RSM = Response Surface Method  

MCS = Monte-Carlo Simulation 

 = Índice de confiabilidade 

 m = Média dos fatores de segurança 

    Desvio padrão dos fatores de segurança 

   = coeficiente de correlação. 



 

xxi 

 

  (  ) = N-ésimo derivado avaliado para x =    

   = Resto 

      = Índice de confiabilidade calculado para FOSM 

α = Grau de confiança 

    = Número de cálculos  

Z = Valor da distribuição normal 

α = Nível de confiança  

ICS= Itabiritos compactos silicosos 

IFS = Itabiritos friáveis silicosos 

IFA= Itabiritos friáveis argilosos 

NWN = Noroeste norte 

NE-SW = Nordeste sudoeste 

ENE-WSW = Leste nordeste 

NS = Norte sul 

BI = Rocha básica intrusiva 

BIS = Rocha básica intrusiva saprolitizada  

BIS = Rocha metabásica intrusiva saprolitizada  

DHP’s = Drenos horizontais profundos.  

TCLD = Transportador de correia de longa distância  

IFR = Itabiritos friáveis 

ICO = Itabiritos compactos 

RBA = Rocha básica alterada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

xxii 

 

SUMÁRIO 

CAPÍTULO 1-  INTRODUÇÃO ..................................................................... 01 

 1.1- CONSIDERAÇÕES INICIAIS ............................................................... 01 

 1.2- OBJETIVOS ..............................................................................................  02 

 1.3- ESTRUTURA DA DISSERTAÇÃO........................................................ 02 

CAPÍTULO 2- REVISÃO BIBLIOGRÁFICA............................................... 04 

  2.1- CLASSIFICAÇÃO DO MACIÇO ROCHOSO .................................... 04 

     2.1.1- Classificação RQD de Deere et al. (1967) ......................................... 04 

     2.1.2- Classificação RMR de Bieniawski (1976/ 1989) .............................. 06 

     2.1.3- Classificação Q de Barton et al. (1974). ............................................ 10 

     2.1.4- Classificação GSI de Hoek et al. (1994/ 1995) .................................. 11 

  2.2- RESISTÊNCIA DAS ROCHAS.............................................................. 13 

     2.2.1- Critério de Mohr-Coulomb................................................................ 15 

     2.2.2- Critério de Hoek e Brown.................................................................. 17 

  2.3- PRICIPAIS TIPOS DE RUPTURA EM TALUDES............................. 22 

     2.3.1- Ruptura plana..................................................................................... 22 

     2.3.2- Ruptura em cunha.............................................................................. 24 

     2.3.3- Ruptura circular................................................................................. 26 

     2.3.4- Ruptura por tombamento.................................................................. 27 

  2.4- ESTABILIDADE DE TALUDES............................................................ 27 

     2.4.1- Métodos de análise por equilíbrio limite........................................... 28 

CAPÍTULO 3- CORTINAS ATIRANTADAS................................................   32 

  3.1- CARACTERÍSTICAS DE UMA CORTINA ATIRANTADA............. 33 

  3.2- MODOS DE RUPTURA DE UMA CORTINA ATIRANTADA......... 35 

  3.3- CARACTERÍSTICAS EXECUTIVAS ..................................................  36 

     3.3.1- Perfuração para instalação do tirante.............................................. 37 

     3.3.2- Montagem e injeção do tirante.......................................................... 37 

     3.3.3- Mão de obra......................................................................................... 37 

     3.3.4- Ensaios de carga.................................................................................. 38 

3.4- DIMENSIONAMENTO DAS ANCORAGENS ..................................... 39 

     3.4.1- Norma ABNT NBR 5629 :2006.......................................................... 40 

     3.4.2- Método de Ostemayer (1974) ............................................................ 42 

     3.4.3- Método de Bustamante e Doix (1985) .............................................. 45 



 

xxiii 

 

     3.4.4- Método de Costa Nunes (1987) ......................................................... 48 

     3.4.4- Método de Kranz (1953) .................................................................... 49 

CAPÍTULO 4- MÉTODOS ESTATÍSTICOS................................................. 51 

  4.1- Fundamentos básicos de estatística......................................................... 52 

     4.1.1 -Medidas de Posição ............................................................................ 53 

     4.1.2 -Mediana ..............................................................................................  53 

     4.1.3- Média aritmética ............................................................................... 54 

     4.1.4- Moda ................................................................................................... 54 

     4 .1.5- Medidas de variação ......................................................................... 54 

     4.1.6- Amplitude ........................................................................................... 54 

     4.1.7- Variância ............................................................................................. 55 

     4.1.8- Desvio padrão ..................................................................................... 55 

     4.1.9- Coeficiente de variação ...................................................................... 55 

  4.2- Probabilidade ........................................................................................... 56 

     4.2.1- Probabilidade clássica........................................................................ 56 

     4.2 2- Probabilidade clássica empírica ....................................................... 56 

     4.2.3- Variável aleatória ............................................................................... 57 

     4.2.4 - Distribuição de Probabilidade ......................................................... 57 

     4.2.5- Distribuição de Probabilidade Normal ............................................ 57 

     4.2.6- Distribuição de Probabilidade Log-Normal .................................... 58 

  4.3- MÉTODOS PROBABILÍSTICOS ......................................................... 59 

    4.3.1- Método probabilístico de Rosenblueth ............................................. 60 

    4.3.2- Método probabilístico FOSM ............................................................ 64 

    4.3.3- Método probabilístico de Monte Carlo ............................................. 66 

4.4- MODELAGEM COMPUTACIONAL .................................................... 65 

CAPÍTULO 5- ESTUDO DE CASO CORTINA ATIRANTADA ............... 67 

  5.1- DESCRIÇÃO GEOLÓGICA DOS MATERIAIS DA CAVA ............. 70 

    5.1.1- Itabiritos............................................................................................... 71 

    5.1.2- Básica Intrusiva …................................................................................ 74 

5.2- PARÂMETROS GEOTÉCNICOS ADOTADOS - PROJETO 

EXECUTIVO ......................................................................................................  

 

75 

5.3- DESCRIÇÃO DA CONTENÇÃO ............................................................ 78 

5.4- CÁLCULO DOS TIRANTES – PROJETO............................................. 82 



 

xxiv 

 

CAPÍTULO 6- ANÁLISE COMPUTACIONAL HIPOTÉTICA................. 91 

6.1- METODOLOGIA APLICADA ................................................................ 91 

6.2- PARÂMETROS FORNECIDOS PELA MINERADORA .................... 93 

6.3- ANÁLISE ESTEREOGRÁFICA DA RUPTURA POR CUNHA.......... 94 

6.4- RETROANÁLISE DA ESTABILIDADE ............................................... 98 

6.5- RETROANÁLISE DOS TIRANTES SEÇÃO A - PROJETO 

EXECUTIVO .................................................................................................... 

 

102 

6.6- ÁNALISE DE TENSÃO DEFORMAÇÃO ............................................. 106 

6.7-ANÁLISES PROBABILÍSTICAS DOS PARÂMETROS 

GEOTÉCNICOS .............................................................................................. 

 

111 

   6.7.1- Método FOSM aplicado ao Equilíbrio Limite .................................. 115 

   6.7.2- Método de Monte Carlo aplicado ao Equilíbrio Limite .................... 117 

   6.7.3- Método de Rosenblueth aplicado a Tensão Deformação ................... 120 

6.8- RETROANÁLISE DA SUPERFÍCIE DE RUPTURA PASSANDO 

PELA ROCHA BÁSICA INTRUSIVA - MECANISMO DE CUNHA ........ 

 

123 

CAPÍTULO 7-  

7.1- CONCLUSÕES ........................................................................................... 

127 

127 

7.2- RECOMENDAÇÕES PARA ESTRUTURA............................................ 128 

7.3-NOVAS PROPOSTAS DE DISSERTAÇÕES .......................................... 129 

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS ............................................................. 130 

ANEXO 1- ANÁLISES DE ESTABILIDADE PELO MÉTODO MONTE 

CARLO................................................................................................................. 

 

135 

ANEXO 2- ANÁLISES DE ESTABILIDADE PELO MÉTODO DE 

ROSENBLUETH................................................................................................ 

 

140 



 

1 

 

CAPÍTULO 1 

 

INTRODUÇÃO 

 

1.1- CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

Atualmente existe uma grande demanda por recursos minerais no mundo e o Brasil se 

destaca por ser um dos maiores exportadores de minério de ferro. Nos últimos anos, 

houve um crescimento significativo da produção de minério de ferro mundial, mesmo 

após as crises de 2008 e de 2014 que afetaram seriamente os preços do minério e a 

economia de diversos países que se destacam na exportação de matérias primas básicas. 

 

Diante deste quadro, de grande volume de produção e redução na demanda por parte da 

China e outros países, os preços do minério de ferro chegaram abaixo de US$ 55/ 

tonelada, fazendo com que diversas mineradoras fechassem as portas ao redor do 

mundo (Valor Econômico, 2016). As mineradoras que sobreviveram à crise se viram 

obrigadas a melhorar ainda mais seus processos produtivos e a reduzir seus custos de 

produção. 

 

Para que uma lavra de minério de ferro seja altamente competitiva, faz-se necessário 

que o processo de extração e beneficiamento seja cada vez mais eficiente, ou seja, 

retirar mais minério gerando menos estéril sem que haja paralisações na produção 

devido a acidentes de trabalho ou rompimentos de taludes dentro da cava.  

 

Nas cavas de mineração, o aumento do ângulo geral dos taludes possibilita a retirada de 

mais minério e redução do estéril, porém esse incremento pode aumentar os riscos 

geotécnicos de rompimento de taludes. Em casos mais extremos, faz-se necessário o uso 

de sistemas de contenções especiais incomuns dentro de uma cava, para que seja 

possível garantir a estabilidade dos taludes e manter os índices de produção de minério 

satisfatórios.  

 

O caso em questão aborda uma análise de uma cortina atirantada que foi construída em 

uma cava de mineração e que está sofrendo um processo de deformação. Foram 
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realizadas simulações de análise de equilíbrio limite e modelos numéricos de tensão 

deformação, variando probabilisticamente os parâmetros de resistência e deformação 

dos materiais que compõem os taludes da mina, onde foi executada a cortina.  

 

Os dados utilizados para o trabalho foram fornecidos pela mineradora, a partir de 

relatórios internos e externos, com informações do local da estrutura ou em outros 

pontos de coleta com materiais similares. Essas informações foram obtidas de 

sondagens geológicas/ geotécnicas, com recuperação de amostras que foram levadas a 

ensaios de laboratório, para definição dos parâmetros de resistência e deformação dos 

materiais. Foram também disponibilizados: mapas e seções geológicas, levantamentos 

topográficos, medidas de monitoramento das deformações, o nível de água subterrânea 

e os projetos conceituais e executivos da contenção realizada. 

 

1.2- OBJETIVOS 

 

Nas últimas décadas, houve um grande desenvolvimento de pesquisas e de 

metodologias na área geotécnica, mecânica de solos e mecânica das rochas. Através da 

utilização de programas computacionais baseados no Método Elementos Finitos (MEF) 

e Análises de Tensão Deformação dentre outros, é possível projetar e avaliar as 

condições de segurança de diversas obras e estruturas geotécnicas. Hoje por meio destes 

programas, consegue-se resolver problemas com alto grau de complexidade.  

 

Objetivo geral: avaliar a estabilidade de uma cortina atirantada, construída em um 

talude de mineração, que está sofrendo deformação. 

 

Objetivos específicos: utilização de métodos probabilísticos para avaliar as novas 

superfícies de ruptura e deformações sofridas pelo talude/cortina de modo a obter o seu 

fator de segurança, a probabilidade de falha e o índice de confiabilidade; através da 

adoção de novos parâmentros de campo, baseados em ensaios triaxiais e, na falta destes, 

nas metodologias de classificação geológica dos maciços rochosos para as análises 

computacionais. 
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1.3- ESTRUTURA DA DISSERTAÇÃO 

 

Abaixo segue uma breve descrição dos seis capítulos que constituem essa dissertação: 

 

1. Introdução: aborda o contexto do trabalho, o objetivo do estudo e a estrutura da 

dissertação. 

2. Revisão Bibliográfica: apresenta a classificação geológica geotécnica de maciços 

rochosos, resistência das rochas, estabilidade dos taludes e os principais tipos de 

ruptura.  

3. Cortinas Atirantadas: verifica as características executivas da cortina atirantada, 

metodologias de dimensionamento das ancoragens, metodologias estatísticas para 

definição dos novos parâmetros geológicos-geotécnicos de cálculo e a modelagem 

computacional. 

4. Metodos Estatísticos: apresenta as metodologias estatísticas para definição dos 

novos parâmetros geológicos-geotécnicos de cálculo e a modelagem 

computacional. 

5. Estudo de Caso Cortina Atirantada: apresenta os aspectos da geologia da mina, da 

obra de contenção e dos parâmetros utilizados no projeto executivo da cortina.  

6.  Análise Computacional Hipotética: apresenta uma descrição do procedimento 

adotado para a análise do projeto executivo que foi implantado; a adoção de 

parâmetros de ensaios de campo para as novas simulações de equilíbrio limite e 

tensão deformação; a utilização de critérios de classificação de maciços rochosos na 

falta destes ensaios; a nova dimensão do comprimento de ancoragem dos tirantes 

utilizados, com base no que foi executado em campo quando da implantação dos 

mesmos; apresenta novos cenários de dimensionamento da estrutura, estabilidade e 

deformabilidade da cortina atirantada; obtenção de novos fatores de segurança 

utilizando métodos de análises probabilísticas para a determinação da probabilidade 

de falha, índice de confiabilidade e fator de seguraça.   

7. Conclusão: avalia os resultados obtidos, apresenta proposta para melhoria das 

condições de seguraça do talude e sugestão para futuros estudos.    
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CAPÍTULO 2 

 

REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

A execução de obras de estabilização de maciços rochosos dentro de cavas de 

mineração é uma atividade complexa, pois em sua grande maioria os maciços rochosos 

apresentam características anisotrópicas, com alto grau de descontinuidades, 

intemperizados e há uma grande heterogeneidade de minerais em sua composição. Sua 

resistência pode variar em função dos diversos materiais que compõem o maciço e da 

resistência de suas descontinuidades, sejam elas preenchidas ou não. Os níveis de água 

também podem variar e influenciar diretamente na estabilidade dos maciços. Portanto, 

faz-se necessário um levantamento cuidadoso das características geológico-geotécnicas 

do maciço, conforme descrito por Maia (2007).  

 

 

2.1 - CLASSIFICAÇÃO DO MACIÇO ROCHOSO  

 

Quando se realiza o estudo inicial de abertura de uma nova cava de mineração, as 

primeiras informações que são consideradas estão relacionadas à geologia local. Estas 

informações iniciais podem ser obtidas através de sondagens geológicas que 

demonstram as possíveis ocorrências que pudesse encontrar durante o processo 

executivo. 

 

De maneira geral, os sistemas de classificação do maciço rochoso orientam na 

identificação dos parâmetros de comportamento do maciço rochoso, dividindo em 

regiões com comportamento similar, trabalhando assim, para correlacionar estas 

características entre maciços distintos e gerar dados quantitativos para a execução dos 

projetos. Atua diretamente em relação à matriz da rochosa, grau de intemperismo/ 

fraturamento, a existência de descontinuidades, o preenchimento ou não destas 

descontinuidades, o espaçamento e a persistência das descontinuidades, a rugosidade da 

rocha e a sua resistência, conforme citado por Assis (2003). 
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2.1.1- Classificação RQD de Deere et al. (1967) 

O conceito de designação da qualidade dos maciços rochosos foi usado 

preliminarmente, sem estar finalizado, em projetos e obras experimentais nos anos de 

1964 e 1965. Sua publicação foi realizada em 1967, sendo adotado posteriormente 

como elemento de entrada em outros sistemas de classificação, como os propostos pelos 

autores Barton et al. (1974). 

 

Segundo Deere et al. (1989) o sistema de classificação RQD foi desenvolvido como um 

índice para definir a qualidade da rocha, em função da porcentagem de peças intactas 

extraídas do núcleo do maciço rochoso com mais de 100 mm de comprimento (Figura 

2.1). O testemunho deve possuir no mínimo um diâmetro de 54,7 mm e ser extraído do 

maciço rochoso por um sistema de perfuratriz com tubo duplo para preservar ao 

máximo as características originais da rocha.  

 

Figura 2.1- Procedimento para medição do RQD (Deere e Deere 1989) 

 

O Sistema de Classificação RQD de Deere et al (1967) é demostrado pela Equação 2.1:  

 

     (
                              

                            
)x100                                          (2.1)  

 

Na descrição dos núcleos de rocha é recomendado que os comprimentos dos pedaços do 

núcleo obtidos em cada perfuração sejam medidos e registrados (exemplo: 1 peça de 

200 mm; 4 peças de 100-150 mm; 25 peças de 20-100 mm; etc). Estes comprimentos 

tem uma resposta direta ao espaçamento das juntas, fraturas e espessura da camada. 
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Sendo influenciados também pelo método e técnica de perfuração. (Deere, 1967 apud 

Deere. D. U.; Deere. D. W. 1989). 

  

O comportamento de um maciço rochoso está associado mais diretamente às 

características dos materiais de preenchimento das descontinuidades e das superfícies 

das juntas, do que pela mera presença das descontinuidades. Ao descrever um maciço 

rochoso, devemos focar nas características das descontinuidades, a espessura, a 

irregularidade das superfícies, bem como ao tipo do preenchimento de material ou ao 

longo das superfícies adjacentes. (Deere, 1967 apud Deere. D. U.; Deere. D. W. 1989). 

 

Os maciços rochosos podem se encontrar muito fraturados não havendo possibilidade 

de recolher pedaços de rocha para uma amostragem significativa, porém sabe-se que o 

mesmo apresenta descontinuidades, então é possível determinar o RQD utilizando o 

índice volumétrico (Jv) que corresponde à somatória do número de descontinuidades 

por unidade de comprimento, conforme proposto por Palmström (1982) na Equação 2.2: 

 

                  (        )                                                                (2.2) 

 

2.1.2- Classificação RMR de Bieniawski (1989)  

 

O sistema de classificação de maciços rochosos de Bieniawski, sistema RMR, Rock 

Mass Ratign foi proposto em 1976 e passou por várias atualizações devido ao aumento 

de casos relatados e estudados, gerando um refinamento da proposta inicial em 1989. 

Tem por objetivo dividir o maciço rochoso em regiões e classificar cada região 

separadamente.  

 

Podem-se destacar seis parâmetros utilizados para a classificação dos maciços rochosos 

utilizando o sistema RMR: 

 Resistência à compressão uniaxial da rocha (intacta) 

 Designação da qualidade da rocha (RQD); 

 Espaçamento das descontinuidades; 

 Condição das descontinuidades; 

 Condições de águas subterrâneas; 

 Orientação das descontinuidades. 
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Utilizando os parâmetros citados acima e classificando o maciço rochoso conforme o 

sistema proposto por Bieniawski (1989), obtêm-se valores para cada parâmetro, a soma 

destes valores é que fornece a avaliação do maciço segundo o sistema RMR.  

 

Originalmente, os sistemas de classificação de maciços rochosos, de um modo geral, 

foram propostos para atender à necessidade da engenharia civil, tendo como foco 

principal a execução de túneis. Para atender à necessidade da mineração, os sistemas de 

classificação tiveram que passar por revisões para se tornarem mais ajustados a esta 

realidade. Na classificação proposta por Bieniawski em 1989, houve a incorporação de 

tensões in situ, tensões induzidas, o efeito de explosão e de intemperismo dos maciços 

rochosos. As Tabelas 2.1 a 2.5 demonstram o sistema de classificação RMR de 

Bieniawski (1989). Outras propostas de modificação no sistema RMR foram feitas 

onde, pode-se destacar a criação do sistema MRMR, voltadas para a mineração. 

 

Tabela 2.1- Sistema de classificação RMR de Bieniawski (1989).  
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Tabela 2.2- Caracterização das descontinuidades (Bieniawski, 1989). 

Comprimento da 

descontinuidade  

(Persistência)  

< 1 m  1 - 3 m  3 - 10 m  
10 - 20 

m  
>20 m  

Peso  6  4  2  1  0  

Separação 

(abertura)  
Nenhuma  < 0,1 mm  0,1 - 1,0 mm  1 - 5 mm  > 5mm  

Peso  6  5  4  1  0  

Rugosidade  
Muito 

rugoso  
Rugoso  

Ligeiramente 

rugoso  

Quase 

liso  
Liso  

Peso  6  5  3  1  0  

Preenchimento  Nenhum  

Duro com 

espessura  

< 5 mm  

Duro com 

espessura  

> 5 mm  

Mole 

com 

espessura  

< 5 mm  

Mole com 

espessura  

> 5 mm  

Peso  6  4  2  2  0  

Grau de 

alteração  

Não  

alteradas  

Ligeiramente 

alteradas  

Moderadamente 

Alteradas  

Muito 

alteradas  

Em 

decomposição 

Peso  6  5  3  1  0  

 

 

Tabela 2.3- Ajuste da orientação das descontinuidades (Bieniawski, 1989). 

Direção perpendicular ao eixo do túnel  Direção paralela ao 

eixo do túnel  

Inclinação 

0-20º  

Abertura do túnel no  

sentido da inclinação  

Abertura do túnel no 

sentido inverso da 

inclinação  
Inclinação 

45-90º  

Inclinação 

20-45º  
Inclinação 

45-90º  

Inclinação   

20-45º  

Inclinação 

45-90º  

Inclinação 

20-45º  

Muito 

favorável Favorável  Razoável  Desfavorável  

Muito 

desfavor-

vel  

Razoável  Razoável  

Orientação das 

descontinuidades  

Muito 

favorável  Favorável  Razoável  
Desfavorá-

vel  

Muito 

desfavor-

vel  

Pesos  

Túneis e 

minas  

0  -2  -5  -10  -12  

Fundações  0  -2  -7  -15  -25  

Taludes  0  -5  -25  -50  -60  
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Tabela 2.4- Classes de maciços rochoso, (Bieniawski, 1989).  
 

Peso global  100-81  80-61  60-41  40-21  < 21  

Classe  I  II  III  IV  V  

Descrição  
Maciço 

muito bom  

Maciço 

bom  

Maciço 

razoável  

Maciço 

fraco  

Maciço muito 

fraco  

Tempo médio para 

aguentar sem 

suporte  

20 anos 

para 15 m 

de vão  

1 ano para  

10 m de 

vão  

1 semana 

para 5 m de 

vão  

10 horas para 

2,5 m de vão  

30 minutos 

para 1 m de 

vão  

Coesão da massa 

rochosa (kPa)  
> 400  300-400  200-300  100-200  < 100  

Ângulo de atrito 

da massa rochosa  
> 45°  35°-45°  25°-35°  15°-25°  < 15°  

 

Tabela 2.5- Escavação e suporte para túneis com 10 m de largura, (Bieniawski, 1989). 

Maciço  Escavação  Suporte  

Classes  Método  

Tirantes (d=2cm, 

com calda de 

cimento) 

Concreto 

projetado 

Cambotas 

metálicas 

I  

RMR:   

81 – 100 

Face completa 

Avanço: 3m 
Geralmente não precisa suporte, exceto tirantes 

localizados.  

II 

RMR:  

61 – 80 

Face completa 

Avanço: 1 -1,5 m. 

Suporte pronto a 20 m da 

frente. 

Tirantes 

esporádicos no 

teto, L=3 m e 

S=2,5 m. 

Tela aço opcional 

Teto 

espessura=5cm, 

onde precisar Nulo 

III 

RMR:  

41 – 60 

Frente em bancadas 

Avanço: 1-1,5m na calota. 

Suporte pronto a 10m da 

frente, instalado a cada 

avanço de fogo. 

Tirantes no teto e 

paredes com 

S=1,5-2 m e L=4 

m. Malha de aço 

no teto. 

Teto e=5-10 

cm. Paredes 

e=3 cm. 

Nulo 

IV 

RMR: 

21 – 41 

Frente em camadas 

Avanço: 1 -1,5m na calota. 

Suporte pronto a 10m da 

frente, instalado de forma 

paralela com a escavação. 

Tirantes com 

S=1,52m e 

L=4,5m. Malha 

de aço no teto e 

paredes. 

Teto e=10-

15cm. Paredes 

e=10cm. 

Cambotas 

metálicas 

leves/ médias, 

S=1,5m, onde 

precisar. 

V 

RMR: 

< 20 

Múltiplas frentes. Avanço: 

0,50 -1,5m na calota. 

Suporte instalado 

concomitantemente à 

escavação. Concreto no 

menor tempo após o fogo. 

Tirantes com 

S=1,0-1,5m e 

L=5-6m. Malha 

de aço no teto e 

paredes. Tirantes 

no arco 

invertido. 

Teto e =15-

20cm. 

Paredes e 

=15cm. 

Frente e=5cm. 

Cambotas 

metálicas 

médias a 

pesadas, 

S=0,75m e 

aduelas. 

Arco 

invertido. 
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2.1.3- Classificação Q de Barton et al. (1974) 

 

Em 1974, Barton et al., (1974), pelo Instituto Geotécnico da Noruega (NGI), 

propuseram o sistema de classificação Q de maciços rochosos baseado em análise de 

diversas escavações subterrâneas. 

O sistema Q é baseado em seis parâmetros para a caracterização do maciço rochoso, que 

são expressos pela Equação 2.3, podendo o índice Q pode variar entre 0,001 e 1000 

(Barton et al., 1974): 

 

   
   

  
 
  

  
 
  

   
                                                                                  (2.3)  

 

 RQD = índice de qualidade da rocha de Deere. 

 Jn = índice de influência do número de famílias. 

 Jr = índice de influência de rugosidade nas paredes.  

 Ja = índice de influência de alteração das paredes em função do atrito das 

mesmas ou do preenchimento ou não das descontinuidades. 

 Jw = índice de influência da pressão d’água subterrânea atuando junto as 

descontinuidades do maciço. 

 SRF = índice de influência das tensões do maciço rochoso em profundidade. 

 

Sendo que cada quociente da expressão de Barton reflete um estado no maciço rochoso, 

a saber: 
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2.1.4- Classificação GSI de Hoek et al. (1994)  

 

O sistema GSI classifica a resistência do maciço rochoso em função das características 

da rocha intacta e a sua capacidade de sofrer algum tipo de deslocamento em função das 

pressões ou tensões aplicadas; ele está apoiado nos sistemas de classificação RMR 

(Bieniawski,1976 e 1989) e no sistema Q (Barton et al., 1974). 

 

Sistema de classificação GSI utilizando o sistema RMR de 1976 ou 1989: 

 

 Para RMR76 > 18 (o cálculo é direto), GSI = RMR76.  

 Para RMR89 > 23 (subtrair 5 pontos na classificação), GSI = RMR89 – 5. 

 

Quando o valor obtido da classificação RMR for menor que 18 (RMR76) ou for menor 

que 23 (RMR89) deve-se utilizar o sistema de classificação Q, conforme a Equação 2.4:   

 

   
   

  
 
  

  
                                                                                         (2.4) 

 

Neste caso deve-se adotar que o quociente Jw/ SRF será igual a 1, conforme as 

Equações 2.5 e 2.6. 

 

 Para RMR76 < 18, GSI = 9 x log Q’+ 44                                                          (2.5) 

 Para RMR89 < 23, GSI = ln Q’ + 44                                                                 (2.6) 

 

A variação está entre 10 a 100 pontos, sendo 10 os maciços de qualidade muito ruim 

(baixa resistência) e 100 os maciços de excelente qualidade (alta resistência). 

 

A utilização de ábacos para se determinar o GSI ocorre em função da falta de dados de 

campo para ajustar melhor os parâmetros estimados, como pode ser visto na Figura 2.2 

e na Figura 2.3.  

 



 

12 

 

 

Figura 2.2- Ábaco maciços rochosos fraturados e homogêneos (Marinos e Hoek, 2000)  
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Figura 2.3- Ábaco maciço rochoso fraturado e heterogêneo (Marinos e Hoek, 2000)      

 

É recomendado não se aplicar o sistema GSI para maciços rochosos extremamente 

fraturados e intemperizados, com baixa resistência mecânica e suscetíveis a presença de 

água, pois esses maciços terão comportamento de solo devido ao seu elevado grau de 

intemperização. 

 

2.2- RESISTÊNCIA DAS ROCHAS 

 

Uma das características dos maciços rochosos de boa qualidade é que a sua resistência 

está diretamente ligada às descontinuidades do mesmo, sendo que os pontos de maior 

criticidade em relação à resistência são: 

 

 Como as descontinuidades estão destribuídas pelo maciço; 

 Os padrões que estas descontinuidades seguem; 

 Como atuam as forças cisalhantes em relação aos planos onde existem as 

descontinuidades, os chamados planos de ruptura preferênciais.    
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Já para maciços rochosos de baixa resistência, denominados de soft rock mass ou weak 

rock mass, que sofreram alterações devido a processos longos de intemperismo ou 

devido a sua formação geológica, a sua resistência é comparada em alguns casos a de 

solos mais duros. Existem regiões indefinidas em geotecnia que se encaixam entre o 

comportamento de solos mais rígidos ou de rochas mais fracas.  

 

Rocha (1977), apud Pinho (2003), propuseram que os critérios para diferenciar os 

maciços rochosos fracos de maciços solos duros sejam a sua resistência à compreensão 

uniaxial e a coesão, desconsiderando por exemplo, o ângulo de atrito que se confunde 

entre os extremos de solos duros e rochas brandas ou o módulo de deformabilidade 

onde existem zonas não identificadas, conforme visto na Figura 2.4.  

 

Figura 2.4- Critério para diferenciação entre solo e rocha adaptado de Rocha (1977), 

apud Pinho, A.B. (2003). 
 

Alguns orgãos internacionais como a International Society for Rock Mechanics (1978), 

adaptado Hencher (1993) apud Pinho, A.B. (2003), propõem valores na ordem de 0,25 a 

1 MPa como sendo os limites inferior e superior de resistência a compressão uniaxial 

para as rochas extremamente brandas, porém esta linha divisória é muito tênue em 
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relação a solos muito duros, sendo necessária uma avaliação detalhada para não haver 

inconsistências quando da implementação das soluções para o maciço rochoso. 

 

2.2.1- Critério de Mohr-Coulomb 

 

A teoria de Mohr-Coulomb que é aplicada a solos, também pode ser usada para algumas 

rochas intactas e brandas, onde as descontinuidades controlam a sua resistência. 

 

Fiori (2015) propõe um ensaio de cisalhamento direto conforme descrito na Figura 2.5. 

 

  
 

Figura 2.5- Ensaio de cisalhamento direto e gráfico de resistência ao cisalhamento 

(Fiori, 2015). 

 

Verifica-se que a tensão de cisalhamento possui comportamento linear antes de atingir o 

pico de sua resistência (τmax), onde inicia-se um deslocamento (d) como pode ser visto 

na Figura 2.5 acima. Quando a tensão cisalhante atinge seu valor máximo significa que 

a coesão existente foi rompida e o ângulo de atrito interno da rocha também foi 

superado. Após este pico de tensão, a energia necessária para continuar a deslocar a 

rocha diminui até chegar a um patamar constante, sendo chamada de tensão cisalhante 

residual (τr).  

 

Quando são plotadas a resistência cisalhante máxima e a resistência cisalhante residual 

para esforços normais distintos, se obtém duas retas distintas onde pode-se observar o 

comportamento das tensões de cisalhamento antes e após a ruptura, conforme 

apresentado na Figura 2.6 a seguir.  
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Figura 2.6- Retas representativas dos esforços de pico e residual (Fiori, 2015). 

                                                                                                   

Para a reta que representa a resistência de pico (τmax) pode-se escrever a Equação 2.7: 

 

                                                                                              (2.7) 

 

Para a reta que representa a resistência residual (τr ) pode-se escrever a Equação 2.8: 

 

                                                                                                   (2.8) 

 

Onde: 

τmax = tensão de cisalhamento máxima; 

ϭr = tensão de cisalhamento residual; 

c = coesão do material; 

ϭn = tensão normal; 

ɸ = ângulo de atrito de pico; 

ɸr = ângulo de atrito residual. 

 

Pode-se observar que para a situação de tensão residual, a coesão tende a zero e que o 

ângulo de atrito residual é menor que o ângulo de atrito do material. Portanto, pode-se 

escrever a equação de Mohr-Coulomb, para a condição do plano de tensões principais, 

conforme as Equações 2.9 e 2.10:  

 

               
  (    

 
 ⁄ )                                                              (2.9) 

               (    
 
 ⁄ )                                                                  (2.10) 



 

17 

 

Onde:  

Ϭ1 = tensão principal máxima; 

qc = tensão de compressão não confinada; 

Ϭ3 = tensão principal mínima. 

 

2.2.2- Critério de Hoek e Brown  

 

Hoek e Brown (1980) apresentaram o critério de falha generalizado para maciços 

rochosos, conforme a Equação 2.11: 

 

     
 
        (     

   

   
   )                                                             (2.11)  

 

Onde: 

Ϭ’1 e Ϭ’3 = são as tensões efetivas máximas e mínimas na falha; 

mb = é o valor reduzido da constante mi, para o maciço rochoso; 

s e a = são características que dependem do maciço rochoso;    

Ϭci = é a resistência de compressão uniaxial para elementos de rochas intactas. 

 

Para determinar as propriedades da rocha intacta, utiliza-se a expressão simplificada 

conforme a Equação 2.12: 

 

  
     

         (     
  
 

   
  )                                                              (2.12)                                      

 

Onde: 

 a = 0,5 (para maciços rochosos de boa qualidade) 

mi = constante da rocha intacta, aumento da resistência da rocha quando confinada 

sendo definida através de tabelas (Hoek, 2007 apud Lins et al., 2015). 

 

Para utilizar o critério de Hoek-Brown (1980) para estimar a resistência e a 

deformabilidade dos maciços rochosos, devem ser estimadas três propriedades do 

maciço rochoso:  

 A resistência à compressão uniaxial Ϭci dos elementos de rocha intactos; 
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 O valor da constante de Hoek-Brown mi para elementos de rocha intactos; 

 O valor do índice de resistência geológica GSI para os maciços rochosos.  

 

Hoek-Brown (1980) propõem que para determinar os valores de mi e o Ϭci deve-se 

sempre que possível optar por análises estatísticas de resultados triaxiais de amostras de 

rocha. Caso isso não seja possível, podem-se utilizar as Tabelas 2.6 e 2.7 para 

resultados aproximados, devendo-se ter cuidado para o caso de rochas mineralizadas, 

pois o efeito da mineralização altera as propriedades do maciço rochoso e sendo assim 

dos resultados aproximados propostos nas tabelas (Hoek e Karzulovic, 2000).   

 

Tabela 2.6- Estimativas de campo da resistência à compressão uniaxial (Hoek e 

Karzulovic, 2000). 
                                                                                                                            (Continua) 

 

Classificação* Descrição 

 

Tensão de 

compressão 
uniaxial 

(MPa) 

Índice de 
carga 

pontuforme 
(MPa) 

Estimativa de 

força no campo 

 

Exemplos 

R6 
Extremamente 

forte 

                        

> 250 

 

>10 

Amostra só 

pode ser 

lascada com 

um martelo 

de geólogo 

Basalto 

fresco, 

diábase, 

gnaisse, 

granito 

quartzito. 

R5 
Muito forte 

 

                                 

100 - 250 

 

4 – 10 

Amostra requer 

muitos golpes 

de martelo de 

geólogo para 

ser quebrada 

Anfibolito, 
arenito, 

basalto, 
gabro, 

gnaisse. 

R4 Forte 50 – 100 2 – 4 

Amostra requer 

mais de um 
golpe de 

martelo de 
geólogo para 

ser quebrada 

Calcário, 

mármore, 

arenito, 

xisto. 

R3 

Medianamente 

forte 

 

25 – 50 1 – 2 

Não é possível 
riscar ou raspar 

a amostra com 
um canivete. A 

amostra pode 
ser quebrada 

com golpes de 
um martelo de 

geólogo. 

Concete, 

filito, xisto, 

silte. 
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Tabela 2.6- Estimativas de campo da resistência à compressão uniaxial (Hoek e 

Karzulovic, 2000). 
                                                                                                                         (Conclusão) 

 

 

 

  

*Classificação 

 

Descrição 

 

Força de 

compressão 

uniaxial 

(MPa) 

Indicador 

de carga 

pontual 

(MPa) 

Estimativa de 

força no campo 

 

 

 

 

Exemplos 

R2 
Fraca 

 
5 – 25 ** 

Pode ser 

raspada com um 

canivete com 
certa 

dificuldade. 
Pode ser 

marcada 
superficialmente 

com um golpe 
firme da ponta 

de um martelo 

de geólogo. 

Giz, argila, 
potássio, silte, 

xisto, sal 
gema, 

 

R1 Muito fraca 1 – 5 ** 

Esmigalhada 

com firmes 

golpes da 

ponta de um 

martelo de 

geólogo. Pode 

ser raspada 

com um 

canivete. 

Rochas 

altamente 

alteradas ou 

intemperizadas 

R0 
Extremamente 

fraca 
0.25 – 1 ** 

Marcado pela 

unha 

                                   

Sem rigidez 

 

 

 

 

*Classificação : *Grau de acordo com Brown (1981).  

**Indicador de carga pontual (Mpa)** :       

**Testes de carga pontual em rochas com uma resistência à compressão uniaxial abaixo 

de 25 MPa são susceptíveis de produzir resultados altamente ambíguos. 
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Tabela 2.7- Valores do mi constante para rocha intacta, por grupo de rocha (Hoek e 

Karzulovic, 2000). 

                                                                                                                            (Continua) 

Rocha  Classe Grupo 

Textura 

Grossa Média Fina  
Muito 

fina  

 S
ed

im
en

tá
ri

as
 

Clásticas 

Conglomerado  

      
Arenito Siltitos Argilito 

(21 ± 3)       17 ± 4  7 ± 2      
 4 ± 2  

 

Brechas - 
Grauvaca      

 
Folheiro 

(19 ± 5) - (18 ± 3)    

   

(6 ± 2)   

   

-                                                              - - 
Marga 

 

- - - 
(7 ± 2)   

      

Não 

Clásticas 

Carbonatas 

Calcário 

Cristalino 

 Calcário 

Esparítico 

Calcário 

Micrítico 

 

Dolomita 

 

  

(12 ± 3) (12 ±  3) ( 10 ± 2)      

 

(9 ± 3 ) 

  

Evaporitos  

-   Gipsita Anidrita  
- 

 

- 8 ± 2  12 ± 2  
- 

 

Orgânicas  

- - - 

Calcário 

Biogênico 

 

- - - 7 ± 2  
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Tabela 2.7- Valores do mi constante para rocha intacta, por grupo de rocha (Hoek e 

Karzulovic, 2000). 

                                                                                                                          (Conclusão) 

Rocha  Classe   Grupo 

Textura 

Grossa Média Fina 
Muito 

Fina 

M
et

am
o
rf

ic
as

 Sem Foliação  

Mármore  Hornfels Quartzito  - 

9 ± 3 (19 ± 4 )  20 ± 3  - 

-
 

Metarenit

o 
- - 

- (19 ±  3)  - - 

Ligeiramente. Foliado 
Migmatito Anfibolito      - - 

(29 ± 3) 26 ± 6  - - 

Com Foliação***  
Gnaisse Xisto Filito Ardósias 

28 ± 5 12 ± 3 7 ± 3 7 ± 4 

Íg
n
ea

s 
 

Plutônicas  

Ácidas 

Granito  Diorito  - - 

32 ± 3  25 ± 5    - - 

    Granodiorito    - - 

(29 ± 3)  - - 

Básicas 

Gabro Dolerito - - 

27 ± 3   (16 ± 5)    - - 

Norito    - - - 

(20 ± 5)        - - - 

Hipabisal  
Porfirito -  Diabásio Peridotito 

(20 ± 5)      - (15 ± 5)           (25 ± 5)  

Vulcânicas  

Lava  

-   Riólito  Dacito   Obsidiana  

- (25 ± 5)  (25 ± 3)   (19 ± 3)   

- Andesito Basalto  - 

- 25 ± 5   (25 ± 5)  - 

Piroclásticas  
Aglomerado      Brecha Turfa - 

(19 ± 3)          (19 ± 5)   (13 ± 5)  - 

 

***Com foliação: 

***Estes valores são para amostras de rocha intactas testadas, normais à foliação. O 

valor de mb será significativamente diferente se a falha ocorrer ao longo de um plano de 

fraqueza. 
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Após o cálculo do GSI, é possível determinar os parâmetros de resistência do maciço 

rochoso pelas Equações 2.13;  2.14 e 2.15:  

 

         ( 
       

      
 )                                                                        (2.13) 

 

   
(       )

     , a=0,5 (maciços rochosos de boa qualidade, GSI>25)       (2.14) 

 

s= 0,5 e        (
   

   
), (maciços rochosos de má qualidade, GSI<25)             (2.15) 

            

Onde: 

 

D = depende do grau de perturbação do maciço rochoso, variando de 0 a 1; 

D = 0,7 para maciço rochoso alterado de minas a céu aberto onde o desmonte é feito por 

escarificação e transporte; 

D = 1 para maciço rochoso de minas a céu aberto onde o desmonte é de produção. 

 

2.3- PRINCIPAIS TIPOS DE RUPTURA EM TALUDES 

 

Os taludes em solo rompem de forma circular na maioria dos casos, já os taludes em 

rocha são mais susceptíveis ao rompimento por suas descontinuidades. Em alguns 

casos, quando a rocha se apresenta de forma muito alterada, o maciço rochoso se 

comporta como se fosse um maciço de solo e tende a romper na forma de cunha 

circular. 

 

A análise da estabilidade de taludes rochosos como também a consequente 

determinação do fator de segurança, depende da identificação do fenômeno 

instabilizante e da descrição quantitativa das características físicas e geométricas que 

governam o problema (Giane, 1992 apud Maia, 2003). Abaixo cita-se as formas de 

ruptura mais comuns para maciços de rochosos. 
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2.3.1- Ruptura plana 

 

A ruptura plana ocorre quando o plano de ruptura está orientado paralelamente a direção 

da face do talude e encontra superfícies favoráveis ao deslizamento como foliações com 

o mergulho para fora ou no mesmo sentido da face do talude, diques ou falhas. A 

superfície de ruptura deve possuir ângulo maior que o ângulo de atrito e menor que a 

face do talude, sendo um fenômeno muito comum em cavas de mineração. Na Figura 

2.7, pode-se observar a ruptura do tipo plana em taludes rochosos.   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.7- Geometria de uma ruptura por escorregamento plano, modificado (Hoek e 

Bray, 1981). 

 

Hoek e Bray (1981) adotaram as seguintes premissas para a situação da Figura 2.7: 

 

 As descontinuidades laterais devem interceptar o plano de escorregamento de 

forma perpendicular sem gerar resistência ao escorregamento (bloco livre); 

 A força de empuxo, causada pela presença de água nas trincas superiores e junto 

ao plano de escorregamento, atuam no centro de gravidade do bloco; 

 A força peso, referente a massa do bloco de rocha que está sendo deslocado, atua 

no centro de gravidade do mesmo; 

 Não existe a formação de momentos no bloco em função das forças acima 

estarem atuando no centro de massa do mesmo; 

 

Sendo assim, o fator de segurança (FS) é definido pela Equação 2.16; 2.17 e 2.18: 

 

   
      (                     )      

                   
                                                         (2.16)  
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                                                                                               (2.17) 

 

                                                                                                  (2.18) 

Onde: 

c = coesão; 

ɸ = ângulo de atrito;  

l = comprimento da superficie de deslizamento do bloco; 

Zw = profundidade da trinca de tração preenchida por água; 

ψc =  ângulo de inclinação do plano de deslizamento; 

W = peso do bloco que está sofrendo o deslizamento; 

U = poro pressão que atua no plano de deslizamento; 

V = poro pressão que atua na trinca superior de tração; 

γw = peso específico saturado. 

 

Caso não haja a presença de água nas trincas e se considerada a coesão tendendo a zero, 

pode-se simplificar a expressão acima para as Equações 2.19 e 2.20. 

 

   
      (         )     

         
                                                                       (2.19)   

 

   
   

     
                                                                                          (2.20) 

 

Pode-se concluir que o fator de segurança para um escoregamento plano sem a presença 

de água, está diretamente relacionado com a razão entre a tangente do ângulo de atrito 

da rocha e a tangente do ângulo da superfície de ruptura. 

 

2.3.2- Ruptura em cunha 

 

A ruptura em cunha ocorre quando dois planos de descontinuidades se interceptam, 

formando assim duas superfícies favoráveis ao escorregamento do bloco de rocha.   

 

Hoek e Bray (1981), também propuseram uma formulação simplificada para as rupturas 

do tipo cunha, adotaram superfícies bi planares conforme a Figura 2.8.  
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Linha de interseção 

Face do talude 

Cunha 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.8 -Geometria de uma ruptura por escorregamento em cunha, modificado (Hoek 

e Bray, 1981). 

 

Considerando que: 

 

 O ângulo de inclinação da face do talude é maior que o ângulo de inclinação 

formado pela interseção de dois planos de ruptura, ψ > ψi;  

 Um dos planos de ruptura acima possuirá um ângulo de mergulho menor em 

relação ao outro, βa < βb; 

 Adotando a hipótese que somente o atrito é que segura os planos de ruptura, a 

coesão é zero ou desprezível; 

 O ângulo de atrito é igual para ambos os planos de escorregamento, ϕa = ϕb. 

 

Tem-se a expressão simplificada na Equação 2.21:  

 

       
          

    (
 

 
)       

                                                                           (2.21) 

Onde: 

K = fator de cunha; 

β = ângulo de mergulho da interseção das descontinuidades no plano paralelo à face do 

talude; 

ψ = ângulo de mergulho da interseção das descontinuidades no plano perpendicular à 

face do talude; 

 

/2 

 

Plano B Plano A 

 
i 
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 = ângulo formado entre as descontinuidades que conformam a cunha; 

ϕ = ângulo de atrito das descontinuidades. 

 

2.3.3- Ruptura circular 

 

Ruptura circular é mais comum em taludes de solo do que em maciços rochosos, porém 

os maciços rochosos também podem apresentar este tipo de ruptura. São maciços 

geralmente muito fraturados ou muito intemperizados. São rochas mais brandas que 

apresentam este tipo de ruptura.  

 

A ruptura é composta basicamente por diversos planos de descontinuidades, devido ao 

excesso de fraturas da rocha que estão dispostos de forma aleatória em todas as direções 

do talude. Neste estágio a anisotropia das descontinuidades da rocha não irá influenciar 

o processo de ruptura devido ao seu alto grau de deteorização.   

 

A ruptura não necessariamente será do tipo circular, podendo ser tipo plano-circular, 

sendo este tipo mais comum nas minas de minério de ferro do Quadrilátero Ferrífero. 

Seu início se dá atráves de um escorregamento planar e migra posteriormente para uma 

ruptura circular, sendo que os métodos de análise nestes casos são os de equilíbrio 

limite. A Figura 2.9 apresenta um exemplo de ruptura circular.  

 

 
 

Figura 2.9 -Geometria de uma ruptura circular (adaptado de The landslide handbook – 

U.S. Geological Survey, Reston, Virginia - 2008).  
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2.3.4- Ruptura por tombamento 

 

Este tipo de ruptura está associado a maciços rochosos muito fraturados onde as colunas 

de blocos de rocha sofrem a ação de um momento fletor, devido ao centro de gravidade 

de sua massa estar situado fora da base da coluna de blocos. Sendo necessário para que 

isso ocorra, que o mergulho dos planos das descontinuidades estejam direcionados 

opostamente ao mergulho da face do talude e que os planos de inclinação das 

descontinuidades e do talude sejam paralelos aproximadamente a 20º, conforme a 

Figura 2.10. 

 

Figura 2.10 -Geometria de uma ruptura circular (adaptado de The landslide handbook – 

U.S. Geological Survey, Reston, Virginia - 2008).  

 

2.4- ESTABILIDADE DE TALUDES  

 

Os taludes em rocha ou solo foram avaliados inicialmente por métodos determinísticos 

de equilíbrio limite. Os métodos foram desenvolvidos primeiramente, considerando os 

taludes como sendo um bloco único, uma massa homogênea que possui comportamento 

igual em todo o seu volume. Depois os taludes foram estudados de forma segmentada, 

em fatias verticais, sendo avaliadas a estabilidade em cada uma de suas fatias.  

 

Com o advento de ferramentas computacionais, os taludes passaram a ser estudados 

através de uma nova forma de abordagem e começaram a ser analisados por estudos de 

tensão-deformação, além das análises de equilíbrio limite já utilizadas, principalmente 

devido a suas grandes dimensões. Em casos mais específicos, onde as deformações são 
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mais significativas, como na mineração, a existência de taludes superiores a 200 m de 

altura torna-se prática normal e corriqueira nos dias de hoje, conforme citado por Assis 

(2003). 

 

2.4.1- Métodos de análise por equilíbrio limite 

 

Os métodos de análise por equilíbrio limite são baseados no equilíbrio de forças ou no 

equilíbrio de momentos (resistentes x atuantes). Devemos levar em consideração a 

geometria do talude; a presença de forças hidrostáticas; a presença de sobrecargas fixas 

ou eventuais, dentre outros fatores. 

 

Quando os parâmetros geotécnicos são conhecidos e possuímos o levantamento 

topográfico do talude em questão, soluções gráficas ou analíticas são possíveis de serem 

desenvolvidas. As Tabelas 2.8 e 2.9 mostram um resumo das principais condições 

geológicas que influenciam nas potenciais formas de superfície de ruptura e um resumo 

dos principais métodos de dimensionamento determinístico utilizados para o cálculo da 

estabilidade de taludes, como referenciados por Abramson et al., 1996 apud Silva 

(2006).  

 

Tabela 2.8- Fatores geológicos que controlam a forma de potenciais superfícies de 

ruptura (Abransom et al., 1996).  

                                                                                                                            (Continua) 

Condições geológicas Superfícies potenciais de ruptura 

Solos não coesivos 

Translacional com pequenas proporções entre 

profundidade e extensão 

Solos residuais ou coluvionais 

pouco profundos 

Argilas fissuradas rígidas, xisto 

argiloso marinho, muito 

intemperizados 

Deslizamento de blocos 

Superfície planar simples 
Depósitos entre camadas 

mergulhando em rocha ou solo 

Material com superfície de 

ruptura pré-definida ou com 

falha 
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Tabela 2.8- Fatores geológicos que controlam a forma de potenciais superfícies de 

ruptura (Abransom et al., 1996). 

                                                                                                                          (Conclusão) 

Condições geológicas Superfícies potenciais de ruptura 

Solos coesivos duros a rígidos 

em taludes íngremes 
Superfície planar simples. 

Deslizamento de blocos em 

maciços rochosos 

Superfície planar múltipla.  

Acamamento de rochas 

sedimentares intemperizadas 

Xistos argilosos e argilas 

rígidas fissuradas 

Solos estratificados 

Aterros a meia encosta sobre 

colúvios 

Camadas espessas de solos 

residuais e colúvios 

Superfície circular ou cilíndrica. 
Argilas marinhas moles e 

xistos 

Solos coesivos moles a 

rígidos 

 

Tabela 2.9- Resumo das hipóteses adotadas por alguns dos principais métodos 

determinísticos (Abransom et al., 1996). 

                                                                                                                            (Continua) 

Método  Suposições  

Ordinário ou Fellenius 

Satisfaz o equilíbrio total de momentos.  

Despreza as forças de interação Inter lamelares. 

Considera as superfícies de ruptura como sendo 

circulares. 

Bishop simplificado 

Satisfaz as condições de momento e de força verticais. 

Considera que as forças cisalhantes que atuam sobre uma 

lamela são nulas. 

Considera que o somatório entre as componentes das 

forças horizontais atuando nas lamelas sejam nulas. 

Superfície circular de ruptura. 
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Tabela 2.9- Resumo das hipóteses adotadas por alguns dos principais métodos 

determinísticos (Abransom et al., 1996). 
(Conclusão) 

Método  Suposições  

Janbu simplificado 

Satisfaz as condições de momentos e de forças. 

As forças resultantes de interação são horizontais. 

Adota um fator de correção empírico, (f0), usado para 

calcular as forças de cisalhamento de interação.  

Utilizado para quaisquer superfícies de ruptura. 

Spencer 

Satisfaz as condições de momentos e de forças. 

As forças resultantes de interação são de inclinação constante 

através da massa deslizante. 

Utilizado para quaisquer superfícies de ruptura. 

Bishop 

Considera a interação entre várias lamelas sobre uma 

superfície de ruptura circular e satisfaz as condições de 

equilíbrio de forças e de momentos. 

A hipótese utilizada neste método para suprir a 

indeterminação estática é a imposição de que o somatório da 

diferença entre as forças cisalhantes totais que atuam sobre 

uma lamela é zero. 

Superfície circular de ruptura; 

Janbu generalizado 

Satisfaz as condições de equilíbrio de momentos e de forças. 

Supõe que a localização das forças Inter lamelares pode ser 

arbitrariamente escolhida. 

Utilizado para quaisquer superfícies de ruptura. 

Morgenstern e Price 

A direção da resultante das forças Inter lamelares é determinada 

pelo uso de uma função arbitrada, onde λ é um fator da função que 

deve satisfazer o equilíbrio de forças e momentos e as lamelas de 

espessura finita. 

Utilizado para quaisquer superfícies de ruptura. 

GLE 

A direção da resultante das forças entre lamelas é definida com uma 

função arbitrada, onde λ é um fator da função que deve satisfazer o 

equilíbrio de forças e momentos, e as lamelas de espessura 

infinitesimal 

Utilizado para quaisquer superfícies de ruptura. 
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Também pode-se citar o método de Sarma (1979), que considera que a superfície de 

ruptura de um talude é dividida em lamelas e a resistências entre as lamelas é 

mobilizada.  

 

Sarma (1979) propõe a existência de um fator de aceleração do movimento denominado 

de Kc que atua na superfície de ruptura de cada lamela. Considera-se uma força 

horizontal, o peso total da massa a ser mobilizada, atuando de forma fracionada em cada 

lamela para desestabilizá-la, sendo este influenciado diretamente pelo ângulo de 

inclinação de cada lamela. Este conceito foi extrapolado por Sarma para maciços 

rochosos de vários blocos, onde as características das descontinuidades são os fatores 

determinantes para a estabilidade do maciço. 
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CAPÍTULO 3  

 

CORTINAS ATIRANDADAS 

 

Uma cortina atirantada é um muro de concreto armado, ancorado no solo ou na rocha 

através de tirantes, posicionados fora da superfície de ruptura do maciço que transmite 

carga ao mesmo de forma a equilibrar as forças atuantes de ruptura, para a estrutura 

permanecer estável, sem que haja excesso de deformações ou rupturas devido à ação de 

cargas externas. (Gerscovich et al., 2016).  

 

As cortinas atirantadas podem ser executadas tanto no sentido ascendente como no 

sentido descendente. No caso de serem executadas no sentido descendente, entre uma 

linha de tirantes e a próxima, deve-se escavar e executar tirantes alternados (damas) e 

deve-se colocar uma carga mínima nos tirantes já executado para que possam trabalhar 

a favor de segurança durante a escavação do talude conforme Figura 3.1. 

 

 

Figura 3.1 - Vista da cortina atiarantada executada em damas com injenção de calda de 

cimento (adaptado de Gerscovich et al., 2016). 

 

 

Em casos mais extremos (em solos ou rochas com pouca resistência), podem-se 

executar estacas verticais espaçadas para que as mesmas atuem como sustentação da 

cortina apoiadas no terreno.  
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Porto (2015) cita que, quando verificado junto à literatura Luso-Brasileira, os avanços 

conseguidos em relação ao aperfeiçoamento da técnica de cortinas atirantadas, são 

consequências da “expertise” das empreiteiras.  

 

3.1- CARACTERÍSTICAS DE UMA CORTINA ATIRANTADA 

 

Pode-se dizer que o comportamento de uma cortina atirantada está diretamente 

relacionado ao comportamento do maciço onde ela se encontra fixada e da sua 

capacidade de transferência de tensões ao maciço através de seu sistema de ancoragem 

(tirante e bulbo de ancoragem), que irão se opor às tensões do maciço, equilibrando o 

sistema de forças, conforme Figura 3.2.  

 

 
Figura 3.2 - Detalhe de uma cortina atirantada (adaptado de Gerscovich et al., 2016). 

 

No caso de execução de cortinas descendentes, após a remoção da segunda camada de 

solo, a cortina sofre a ação de forças de deformação e momentos em relação ao ponto de 

fixação do tirante, em sua camada superior já executada, devido ao alívio de tensão do 

maciço e também sofre o aumento das forças de cisalhamento na região do bulbo de 

ancoragem.     

 

Segundo Gerscovich et al. (2016), as teorias de empuxo de Coulomb e Rankine não são 

aplicáveis a cortinas na maioria dos casos, pois trata-se de uma estrutura esbelta que 

sofre a ação de forças de deformação e momentos em relação ao ponto de fixação do 

tirante, em seu topo e na sua base. Uma prática comum na engenharia para se 
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compreender como o empuxo lateral e as deformações atuam sobre uma cortina, é 

utilizar como referência os cortes escavados e escorados em ambos os lados por meio de 

estroncas, conforme visto nas Figuras 3.3 e 3.4. 

 

Figura 3.3 - Corte escorado e deformação sofrida pela cortina (Das, 2011). 

 

 

Figura 3.4- Distribuição de empuxo de terra sobre um muro com rotação em torno do 

topo (Das, 2001). 

 

Peck (1969) propõe o comportamento das tensões horizontais para sistemas de 

escoramento, em solos arenosos e argilosos, conforme Figura 3.5. 
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Figura 3.5- Diagramas de pressão de Peck, para projeto de sistema de escoramento 

(Das, 2011).  

 

3.2- MODOS DE RUPTURA DE UMA CORTINA ATIRANTADA 

 

Diferentemente de muros de arrimo, uma cortina atirantada não se rompe de uma só 

vez, sua ruptura ocorre de forma gradual com a perda de resistência do conjunto tirante 

e bulbo de ancoragem.  

 

More (2003) faz uma breve descrição dos modos de ruptura que uma cortina atirantada 

está sujeita, conforme mostrado Figura 3.6:  

 

A. Ruptura de fundação acontece quando o solo onde a cortina está assentada tem 

baixa resistência à compressão, isso pode ser verificado através de ensaios de 

SPT no solo local; 

B. Ruptura de talude acontece quando o solo da região onde a cortina está 

localizada tem baixa resistência à compressão, isso também pode ser verificado 

através de ensaios de SPT no solo local; 

C. Ruptura de talude global acontece geralmente quando do processo de execução 

da cortina, durante a escavação das próximas camadas de solo para a execução 

da próxima etapa do muro atirantado ou devido ao posicionamento incorreto do 

sistema de protensão dentro da superfície de ruptura;  
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D. Ruptura por deformação excessiva pode acontecer quando o talude depois de 

escavado se deforma excessivamente e ainda não foi possível realizar a 

protensão da cortina atirantada; 

E. Ruptura dos tirantes pode acontecer devido a erros de execução e protensão do 

tirante ou quando houver uma força de cisalhamento capaz de romper o mesmo, 

geralmente devido à presença de uma carga vertical acidental ou adicional não 

prevista em projeto; 

F. Ruptura do painel pode acontecer devido a erros de execução ou de projeto, por 

rompimento ou perda de resistência dos tirantes.    

 

 

Figura 3.6- Tipos de ruptura de uma cortina ancorada em solo (Georio, 2014).  

 

3.3- CARACTERÍSTICAS EXECUTIVAS  

 

As características de execução de uma cortina atirantada são de fundamental 

importância para uma obra de boa qualidade. Não se pode desprezar a etapa de 

confecção das contenções, caso contrário estar-se-á simplesmente sobrecarregando o 

maciço e trabalhando a favor de sua desestabilização.  

 

Pode-se citar como referência no país, o professor Antônio José da Costa Nunes, sendo 

ele o pioneiro no desenvolvimento da técnica. As primeiras obras foram executadas no 

Rio de Janeiro em 1957, nas estradas de Rio-Teresópolis e Grajau-Jacarepaguá. 

(Gerscovich et al., 2016). 
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3.3.1- Perfuração para instalação do tirante 

 

O primeiro procedimento executivo a ser realizado é a perfuração, que servirá de apoio 

ao projeto, pois irá revelar as características do talude em complementação às 

sondagens já realizadas. Durante sua execução pode-se constatar a presença de água ou 

de outros tipos de formações de solo ou rocha que não foram identificados 

anteriormente e adequar o projeto a realidade do campo. 

 

Os furos podem ser executados por diversos tipos de cabeças perfurantes, como: 

martelo de fundo; coroa fixa; trépano ou tricone fixo. Sendo que o furo pode ser lavado 

ou soprado e pode ser encamisado ou não, dependendo do tipo do material da formação.   

Um cuidado especial deve ser dado à sua locação e ao ângulo de perfuração, caso 

contrário, pode interferir de forma significativa no projeto. 

 

3.3.2- Montagem e injeção do tirante 

 

Atualmente, existem vários tipos de tirantes no mercado, podem-se citar as monobarras, 

os fios ou cordoalhas e monobarras de fibra de vidro. A sua montagem é feita na 

maioria dos casos no próprio canteiro de obras. Depois da perfuração e da limpeza do 

furo, através de ar comprimido ou água, instala-se o tirante com os espaçadores para que 

se possa garantir um recobrimento adequado de calda de cimento ou resina sobre o 

mesmo e um perfeito preenchimento do bulbo de ancoragem.  

 

Os espaçadores devem ser instalados a cada 0,50 m na região de trabalho e a cada 1,00 

m na seção livre. Assim como os espaçadores, o tubo de injeção da calda de cimento 

deve possuir válvulas tipo (manchete), que devem obedecer ao mesmo espaçamento 

para um recobrimento perfeito do tirante e execução do bulbo de ancoragem, de baixo 

para cima, ABNT (2006). Para a calda de cimento, a NBR 5629 recomenda o uso de um 

o fator a/c  0,5. As injeções são realizadas por meio de bombeamento por ar 

comprimido que auxiliam na estruturação do furo e um melhor enraizamento do bulbo 

de ancoragem, conforme descrito por Porto (2015).  
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3.3.3- Mão de obra 

 

Em geral, a utilização de mão de obra qualificada em obras de engenharia civil sempre 

foi um ponto crítico a ser observado, devido à falta de uma melhor capacitação técnica e 

a alta rotatividade de postos de trabalho, que impactam diretamente na qualidade dos 

serviços executados. 

 

Porém, nos últimos anos, este quadro vem passando por algumas mudanças devido à 

melhora da estabilidade econômica e à conscientização das empresas que decidiram 

investir na qualificação de seu pessoal, mas há muito o que avançar para se conseguir 

atingir um nível de confiabilidade e qualidade desejáveis. 

 

3.3.4- Ensaios de carga 

 

A ABNT (2006) NBR 5629 prevê os ensaios em tirantes durante a execução da obra:  

 

 Ensaio básico, executado somente para verificação da adequação de um novo 

tipo de tirante injetado; 

 Ensaio de qualificação, executado para verificação, em um dado terreno, do 

desempenho de um tipo de tirante já credenciado; 

 Ensaio de recebimento, executado para controlar a capacidade de carga de todos 

os tirantes executados na obra;  

 Ensaio de fluência, executado para avaliar o tirante sob a ação de cargas de 

longa duração. 

 

O ensaio de recebimento prevê quatro tipos de carregamento, conforme a utilização do 

tirante e sua execução, sendo que todos os ensaios devem partir da carga inicial F0 e 

atingir a carga máxima de trabalho Ft e serem descarregados até F0 e novamente 

carregados até Ft, medindo o deslocamento da cabeça do tirante para o carregamento e 

para o descarregamento. O objetivo deste ensaio é analisar a estabilização dos 

deslocamentos na cabeça dos tirantes. As cargas a serem utilizadas no ensaio estão 

descritas na Tabela 3.1. 
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Tabela 3.1- Cargas a serem aplicadas no ensaio de recebimento (ABNT NBR 

5629:2006). 
 

 

 

 3.4- DIMENSIONAMENTOS DAS ANCORAGENS 

 

Para o correto dimensionamento de cortinas atirantadas, em especial o bulbo de 

ancoragem, é importante entender a correta transferência de cargas entre o tirante para o 

bulbo e do bulbo para o solo. Existem muitas variáveis envolvidas neste processo como: 

as características do solo ou rocha onde o tirante ficará ancorado; os níveis de tensão 

atuantes no bulbo; as cargas de tração aplicadas ao tirante, dentre outras. Os bulbos de 

ancoragem podem apresentar diversas configurações, pois um dos fatores principais que 

influenciam nas suas dimensões/geometria é a metodologia executiva empregada por 

cada empresa/operador de equipamentos; tipo de solo ou rocha; pressão de injeção; 

número de injeções, limpeza do furo, dentre outros.  

 

De forma geral, deve-se considerar que o bulbo possua uma forma cilíndrica, que esteja 

totalmente preenchido com calda de cimento, sem falhas executivas e que apesar da 

seção livre do tirante também estar totalmente preenchida com calda de cimento, não 

deve haver uma ligação estrutural entre as duas seções, ou seja, considera-se somente a 

seção do bulbo de ancoragem para efeitos de cálculo. Para definir uma estimativa de 

carga para as ancoragens, deve-se considerar a força necessária para cisalhamento do 

conjunto solo-bulbo, em função das cargas atuantes no local. As ancoragens devem 

estar contidas preferencialmente fora da região de ruptura, devidamente posicionadas 
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em local competente, a fim de proporcionar um perfeito engastamento, conforme 

mostrado na Figura 3.7. 

 

Figura 3.7- Posicionamento das ancoragens no talude (ABNT NBR 5629: 2006). 

 

Segundo Porto (2015), apud Skrabl (2004), a resistência de um sistema de ancoragem, 

está diretamente relacionada ao comprimento do bulbo de ancoragem e a rigidez do 

conjunto bulbo tirante. Para os sistemas de ancoragem que possuam uma quantidade de 

aço maior do que o previsto em projeto, os mesmos podem atingir um ganho de 

resistência ao arrancamento de 20% maior em relação aos demais.  

 

3.4.1- Norma ABNT NBR 5629: 2006  

 

A Norma da ABNT NBR 5629: 2006, define a execução dos tirantes provisórios ou 

permanentes ancorados em solo ou em rocha, conforme descrito na síntese abaixo: 

 

 Tirante injetado: peça montada com elementos resistentes à tração. 

 Tirante provisório: inferior a 2 anos. 

 Tirante permanente: superior a 2 anos. 

 Tirante reinjetável: injeções adicionais após ensaios ou no tempo. 

 Carga aplicada ao tirante: carga que, aplicada na cabeça do tirante, é transmitida 

ao solo pelo bulbo de ancoragem. 

 

A seção de aço dos tirantes deve ser calculada a partir do esforço máximo a que ele é 

submetido, tomando-se como tensão admissível: 

 No caso de tirantes permanentes:      (
   

    
)      

 No caso de tirantes provisórios:      (
   

    
)      
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Onde: 

σ adm. = tensão admissível. 

Fyk = resistência característica do aço à tração. 

 

Para outros materiais resistentes à tração, manter o conceito de tensão admissível igual a 

90% da sua resistência característica à tração, dividida pelo fator de segurança (FS) de 

1,75 ou 1,50, conforme os tirantes sejam definitivos ou provisórios e desde que o 

material não apresente fluência. No caso de tirantes com elementos de aço, a seção 

individual de cada barra, fio ou cordoalha não deve ser inferior a 50 mm
2
. 

 

O dimensionamento do bulbo de ancoragem para a determinação do comprimento e 

seção transversal da ancoragem deve ser feita de forma experimental através de ensaios 

básicos e de qualificação. 

 

No caso de solos arenosos, a resistência à tração  (T) de uma ancoragem pode ser 

estimada pela seguinte Equação 3.1: 

 

                                                                                               (3.1) 

 

Onde: 

σ'z = tensão efetiva no ponto médio da ancoragem. 

U = perímetro médio da seção transversal da ancoragem. 

Lb = comprimento ancorado ou comprimento do bulbo. 

Kf = coeficiente de ancoragem indicado na Tabela 3.2. 

  

Tabela 3.2- Coeficientes de ancoragem para solos granulares, (ABNT NBR 5629:2006) 
 

 

Solo 

Compacidade 

Fofa Compacta Muito Compacta 

Silte 0,1 0,4 1,0 

Areia Fina 0,2 0,6 1,5 

Areia Média 0,5 1,2 2,0 

Areia Grossa 1,0 2,0   3,0 
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Para solos argilosos, a resistência à tração (T) pode ser estimada utilizando-se a 

Equação 3.2: 

 

                                                                                                 (3.2) 

 

Onde: 

α = coeficiente redutor da resistência ao cisalhamento. 

Su = resistência ao cisalhamento não drenado do solo argiloso. 

 

Notas:  

 Para Su ≤ 40 kPa, α = 0,75. 

 Para Su ≥ 100 kPa, α = 0,35. 

 Entre estes dois valores, interpolar linearmente. 

 

A ancoragem em rocha é estimada a partir de uma tensão de aderência rocha-argamassa 

que deve ser a menor dos dois seguintes valores: 

 

 1/30 da resistência à compressão simples da rocha; 

 1/30 da resistência à compressão simples da argamassa. 

 

O trecho de ancoragem do tirante não pode ser executado nos seguintes solos: 

 Solos orgânicos moles; 

 Aterros ou solos coesivos, com N ≤ 4 do ensaio SPT; 

 Aterros sanitários. 

 

Atualmente já existe a revisão da ABNT (2006) NBR 5629, para a execução de tirantes 

ancorados, que deve ser publicada ainda este ano.   

 

3.4.2- Método de Ostemayer (1974) 

 

O método de Ostemayer (1974) é baseado em uma série de ensaios realizados na 

Alemanha, aproximadamente 300 ensaios realizados em solos do tipo granular e 
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coesivos, de ancoragens com bulbos de diâmetro da ordem de 10 e 20 cm. Foram 

propostos ábacos que fazem a correlação entre o comprimento do trecho ancorado, 

bulbo, com a carga última da ancoragem. 

Nos ábacos para solos granulares, da figura abaixo, Ostemayer não fez mensão ao modo 

executivo e desprezou a pressão de injeção da calda de cimento Figura 3.8. 

 

 

Figura 3.8- Capacidade de carga limite de ancoragem para solos granulares (Ostemayer. 

1974, apud More 2003). 

 

Já nos ábacos para solos coesivos do tipo siltes e argilas, da Figura 3.9, Ostemayer 

(1974, apud More 2003)  apresentou a variação da resistência de cisalhamento em 
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função do comprimento do bulbo e de processos com e sem a reinjeção de calda de 

cimento.  

 

Figura 3.9- Resistência ao cisalhamento por unidade de comprimento das ancoragens 

para solos coesivos (Ostemayer 1974, apud More 2003). 

 

No último gráfico, da Figura 3.10, Ostemayer (1974, apud More 2003) apresenta o 

aumento da resistência cisalhante em função do aumento da pressão de reinjeção e adota 

um fator de água/ cimento (A/C = 0,4). 

 

 
Figura 3.10- Influência da pressão de injeção na resistência ao cisalhamento em solos 

coesivos (Ostemayer 1974, apud More, 2003). 
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Pode-se observar nos gráficos das Figuras 3.9 e 3.10 que, a resistência ao cisalhamento 

aumenta em função do aumento da pressão de injeção e que a resistência ao 

cisalhamento diminui em função do aumento do comprimento do bulbo de ancoragem, 

sendo que ambos os casos são para solos coesivos. Já para solos granulares a resistência 

ao cisalhamento aumenta em função do aumento do comprimento do bulbo de 

ancoragem. 

 

3.4.3- Método de Bustamante e Doix (1985)  

 

Segundo Porto (2015), apud Bustamante e Diox (1985), realizaram 120 ensaios de 

provas de carga com o intuito de determinar a capacidade de carga limite das 

ancoragens, foram considerados como premissas de entrada a técnica de injeção, a 

pressão de injeção e os volumes de calda de cimento injetados. O dimensionamento 

proposto para o cálculo da capacidade de carga das ancoragens pode ser visto nas 

fórmulas abaixo: 

 

  (    )                                                                                      (3.3) 

 

                                                                                                  (3.4) 

 

Onde: 

T(Lmax) = carga limite que suporta o bulbo de ancoragem (KN). 

Ds = diâmetro médio do bulbo (m). 

β = coeficiente de majoração do bulbo devido a injeção de nata de cimento. 

Dp = diâmentro perfurado do bulbo (m). 

Lb = comprimento do trecho ancorado, tirante-bulbo (m).  

qs =  resistência ao cisalhamento do conjunto tirante e bulbo (KN/m²).   

 

Bustamante e Diox (1985), propuseram a Tabela 3.3, para o coeficiente de majoração do 

bulbo β. Deve-se considerar que o volume de injeção de nata de cimento deva ser de no 

mínimo 1,5 o volume escavado do bulbo.  
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Tabela 3.3- Coeficiente de majoração do bulbo devido a injeção de nata de cimento 

(adaptado de  Bustamante e Doix, 1985 apud Porto, 2015). 
 

Tipo de solo Coeficiente B 

Com reinjeção Sem reinjeção 

Cascalho 1,8 1,3 – 1,4 

Cascalho arenoso 1,6 - 1,8 1,2 – 1,4 

Areia com cascalho 1,5 - 1,6 1,2 – 1,3 

Areia grossa 1,4 - 1,5 1,1 – 1,2 

Areia média 1,4 – 1,5 1,1 – 1,2 

Areia fina 1,4 – 1,5 1,1 – 1,2 

Areia siltosa 1,4 – 1,5 1,1 – 1,2 

Silto 1,4 – 1,6 1,1 – 1,2 

Argila 1,8 – 2,0 1,2 

 

 

Também foram propostos ábacos para a determinação da resistência ao cisalhamento 

(qs) para solos argilosos, solos granulares e rochas fragmentadas, considerando-se 

injeção em estado único (IEU) e injeção em estado repetitivo (IER), conforme Figuras 

3.11  a 3.13. 

 

 

Figura 3.11- Relação entre a pressão lateral e a pressão de injeção - solos argilosos e 

siltosos (adaptado de  Bustamante e Doix, 1985 apud Porto, 2015).  
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Figura 3.12- Relação entre a pressão lateral e a pressão de injeção - solos granulares  

(adaptado de  Bustamante e Doix, 1985 apud Porto, 2015). 

  

 
Figura 3.13- Relação entre a pressão lateral e a pressão de injeção - rochas fragmentadas 

(adaptado de  Bustamante e Doix, 1985 apud Porto, 2015). 
 

Pode-se observar nos gráficos acima que quando se trabalha com injeções repetitivas de 

calda de cimento, há um ganho de reistência na tensão de cisalhamento máxima, 

principalmente quando as pressões de injeções são mais elevadas. 
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3.4.4- Método de Costa Nunes (1987)  

 

Costa Nunes (1987) apresentou um método muito semelhante a proposta de Bustamante 

e Diox (1974), no qual pode-se destacar dois pontos como sendo os mais relevantes. A 

consideração da pressão de injeção de modo quantitativo no cálculo, onde a pressão 

residual efetiva de injeção σ'r pode ser estimada como sendo 50 % da pressão de injeção 

aplicada e a resistência ao cisalhamento qs, para a interface solo-bulbo adotando a 

superfície de ruptura de Mohr-Columb. Costa Nunes (1987), considera uma 

simplificação para a maioria dos casos, nd = nl = nh = 1. 

Sendo que a carga limite que suporta o bulbo de ancoragem é expressa através das  

Equações 3.5 e 3.6.  

 

 (    )                                                                                    (3.5) 

 

        [        ]                                                                     (3.6) 

 

Onde: 

T(Lmax) = capacidade de carga limite do bulbo (kN).  

Dp = diâmetro perfurado (m).   

nd = fator de aumento do diâmetro pela pressão de injeção.  

Lb = comprimento do trecho ancorado tirante-bulbo (m). 

nl = fator de redução do comprimento do bulbo, para  Lb ≤ 8 metros, adotar nl  = 1.  

qs = τ = resistência ao cisalhamento na interface solo-bulbo (kN/m²).  

c = aderência entre a calda e o solo, pode-se usar c igual à coesão real do solo.  

γ = peso específico do solo.  

h = profundidade do centro do bulbo.  

nh = fator de redução da profundidade, para valores maiores que 9 m, adotar nh = 1.  

ϕ = ângulo de atrito do solo.  

σ'r = pressão residual efetiva de injeção no ponto médio do bulbo, limitado ao valor da 

ruptura hidráulica, sendo que a ruptura varia devido ao tipo de solo e a profundidade.   
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3.4.5- Método de Kranz (1953)  

 

Kranz (1953,apud More 2003) desenvolveu um método para analisar a estabilidade 

global de cortinas flexíveis através do equilíbrio de forças, com a cunha de ruptura 

passando pelo centro do bulbo de ancoragem e pela base do pé de apoio da cortina.  

 

Após a determinação da geometria hipotética do polígono que está compreendido entre 

a face da cortina, o pé da ficha de ancoragem e o centro do bulbo de ancoragem do 

tirante, aplica-se o conceito de equilíbrio limite para esta superfície, a fim de determinar 

qual o  comprimento livre necessário da ancoragem para estabilizar a cunha. São 

realizadas várias simulações até que se possa encontrar o comprimento livre ideal para o 

tirante, conforme mostrado na Figura 3.14. As forças Ia, P e I1 são forças conhecidas e 

as forças R e Fanc serão determinadas através do equilíbrio de forças. Uma sobrecarga 

eventual, deve ser considerada quando o ângulo da superfície potencial de ruptura com a 

horizontal α for maior que ângulo de atrito efetivo do solo ɸ´, caso contrário a 

sobrecarga irá trabalhar a favor da segurança. 

 

Segundo Leal (2013), a vantagem do método de Kranz é devido a sua simplicidade, que 

incentivou a sua incorporação nas normas técnicas de diversos países. 

 

 
Figura 3.14- Análise da estabilidade (adaptado de Kranz 1953, apud Leal 2013).  
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Podemos chegar ao equilíbrio de forças verticais, através das equações 3.7 e 3.7.1.  

 

                                    (   
 )                                    (3.7) 

 

   
                         

    (     
                                                                    (3.7.1) 

 

Podemos chegar ao equilíbrio de forças horizontais, através das equações 3.8 e 3.8.1.  

 

                        
                                                   (3.8) 

 

                        
  (                       )     (    )         (3.8.1) 

 

Coeficiente de segurança pode ser obtido através da equação 3.9.  

 

    
          

         
                                                                                       (3.9) 

 

Onde: 

Ia= resultante de empuxo ativo atuante na cortina.  

P = peso da massa a ser contida. 

I l= resultante de empuxo ativo atuante na cunha. 

F anc = força na ancoragem. 

R = reação sobre a superfície potêncial de ruptura. 

α = ângulo da superfície potencial de ruptura com a horizontal. 

δa = ângulo de atrito solo cortina. 

ϕ´ = ângulo de atrito efetivo do solo. 
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CAPÍTULO 4  

 

MÉTODOS ESTATÍSTICOS  

 

Segundo Maia e Assis (2004), na engenharia geotécnica sabe-se que os solos são 

materiais heterogêneos tanto em sua constituição como em sua distribuição espacial, 

podendo ser formados de maneiras diversas, através de depósitos aluviais; transportes 

eólicos; alteração da rocha no próprio local; etc. As características dos solos dependem 

do tipo da matriz de rocha base, sendo que estas características geotécnicas estão 

diretamente influenciadas pelo processo de formação geológica. Os maciços rochosos 

também são influenciados na sua resistência pelas suas descontinuidades, rugosidade, 

grau de faturamento, espaçamento das fraturas e na maioria dos casos apresentam 

características heterogêneas.  

 

Devido a essa grande heterogeneidade presente nos solos e nas rochas, pode-se dizer 

que existe certo grau de incerteza nos parâmetros utilizados pelos geotécnicos para as 

obras, sendo uma tendência natural, trabalhar de forma um pouco mais conservadora 

quando se está diante destas variáveis. O fator de segurança (FS) obtido nas análises de 

estabilidade das obras, também pode refletir de certa forma esta incerteza desses 

parâmetros, pois na maioria dos casos, quando se age de forma mais conservadora 

diante do grande número possível de variáveis existentes, na realidade desconsidera-se 

alternativas mais arrojadas e factíveis para a solução do mesmo problema ou então atua-

se de forma contrária, sendo otimistas em relação aos dados coletados e trabalhados. Em 

qualquer que seja a situação, não fazendo a melhor engenharia possível.  

 

Portanto, quando se realiza uma análise determinística de estabilidade de taludes, seja 

uma análise paramétrica ou não, adotam-se valores médios das características dos 

materiais, ou em alguns casos trabalha-se nos dois extremos (conservador ou arrojado). 

Este tipo de procedimento tem impacto direto na estrutura geotécnica, seja no aspecto 

da segurança, dos custos construtivos, dos riscos associados a estrutura das vidas 

humanas envolvidas ou dos custos materiais envolvidos.  
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Os métodos probabilísticos veem atuar de forma a complementar as análises 

determinísticas, introduzindo um novo conceito nas análises, a probabilidade de falha 

PF, conforme referenciado por Silva (2015). 

  

Segundo Silva (2015), também é factível afirmar que para uma obra geotécnica com FS 

elevado, ela não necessariamente irá possuir uma PF baixa, sendo o seu oposto também 

uma verdade. Pode-se exemplificar com o caso de se avaliar a probabilidade de um 

determinado talude ser estável ou não, mesmo que o FS encontrado esteja atendendo as 

recomendações da norma vigente, isso não torna o talude 100% seguro. Deve-se nestes 

casos avaliar se o risco assumido é aceitável; qual é o risco que se deseja correr; se há 

vidas humanas em jogo e quais são os impactos para a sociedade se algo ocorrer de 

forma errada. Essa e outras perguntas sob, um ponto de vista estatístico, irão permitir a 

tomada de decisões mais assertivas, reduzindo os riscos associados às variáveis 

intangíveis. 

 

Segundo Saliba et al., (2014), uma grande vantagem da aplicação de métodos 

probabilísticos em relação aos métodos determinísticos, é a determinação da 

probabilidade de falha da estrutura geotécnica para qualquer tipo de obra, permitindo 

assim, no âmbito da mineração, uma avaliação das diversas fases de vida da cava, até 

mesmo propondo alguns pontos de rupturas aceitáveis para o empreendimento. 

 

Por meio da abordagem probabilística nas análises de estabilidade dos taludes, tem-se 

como objetivo a introdução das incertezas contidas nos principais parâmetros e a 

variação aleatória dos parâmetros de maior relevância para a estabilidade do talude. Os 

parâmetros dessas distribuições de probabilidade poderão ser determinados durante as 

investigações de campo, descrição geotécnica dos materiais ou até mesmo por meio dos 

resultados de ensaios de laboratório (Saliba et al., 2014). 

 

A grande vantagem dos métodos probabilísticos, frente aos tradicionais métodos 

determinísticos, está em sua capacidade de calcular a probabilidade de falha (PF) 

intrínseca nos projetos de engenharia. Esta capacidade se contrapõe à ideia de que altos 

fatores de segurança (FS) implicam em projetos mais seguros, como demonstrados por 

(Maia 2003, apud Maia e Assis 2004).  
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4.1- Fundamentos básicos de estatística 

 

Para o entendimento do conceito de probabilidade de falha e como os métodos 

estatísticos podem complementar as análises determinísticas, a favor da engenharia 

geotécnica, deve-se conhecer alguns conceitos básicos de estatística. Pode-se definir 

estatística como sendo um grupo de métodos utilizados para coletar, analisar, apresentar 

e interpretar dados auxiliando na tomada de decisões.  

 

Segundo Reis et al., (2015), pode-se dividir a estatística em duas vertentes: 

 

 Estatística descritiva é aquela que se propõem a organizar, exibir e a descrever 

os dados coletados. 

 Estatística inferencial é aquela que utiliza dados conhecidos de parte de uma 

população, com o objetivo de deduzir as características de toda a população ou 

validar hipóteses sobre a mesma. 

 

4.1.1- Medidas de Posição 

 

A maioria dos dados coletados possui uma tendência de se disporem em relação a uma 

posição central. Desta forma pode-se determinar o número que melhor representa esta 

disposição, pode-se citar três medidas de posição para a caracterização deste número: 

mediana; média aritmética e a moda. 

 

4.1.2- Mediana 

    

A mediana é o valor do meio de uma sequência de valores de dados. A mediana não 

representa todo o conjunto de dados, portanto ela não é afetada por valores extremos; 

deve ser vista como o ponto médio de um conjunto de dados, que pode descrever uma 

tendência do conjunto caso haja valores extremos no mesmo. 

 

Se o conjunto de dados for ímpar, a mediana será um dos seus elementos; no caso do 

conjunto de dados for par, ela não será necessariamente um dos seus dados, podendo ser 

representada através da média aritmética de dois de seus dados centrais da Equação 4.1. 
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                                                                                             (4.1) 

Onde: 

Me = mediana. 

n = número de dados do conjunto. 

 

4.1.3- Média aritmética  

 

É definida como sendo a soma de todos os valores de dados de um conjunto, dividido 

pelo número de dados deste conjunto. É a medida de posição central mais utilizada e 

pode ser expressa da seguinte forma (Equação 4.2): 

 

  ̅  (
               

 
)                                                                            (4.2) 

 

Onde:  

  ̅ = média aritmética.  

A média aritmética é influenciada por valores extremos. 

 

4.1.4- Moda 

 

A moda é o número que aparece mais frequentemente em um conjunto de dados. Um 

conjunto pode ter uma moda ou múltiplas modas, ela é utilizada mais para fins 

descritivos ou de tendência no conjunto de dados porque não é afetada por valores 

extremos.    

 

4.1.5- Medidas de variação 

 

Medida de variação é a quantidade de dispersão dos dados ou o espalhamento dos 

dados. É utilizada para se estimar a precisão de experimentos, tendo como característica 

principal a comparação de distribuições diferentes. As principais medidas de variação 

são a amplitude, a variância, o desvio padrão e coeficiente de variação.   
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4.1.6- Amplitude 

 

A amplitude nos fornece a variação extrema do conjunto de dados, sendo influenciada 

diretamente por eles (Equação 4.3): 

 

                                                                                              (4.3) 

 

Onde:  

A = amplitude 

Xmax = maior valor do conjunto de dados. 

Xmin = menor valor do conjunto de dados. 

 

4.1.7- Variância  

 

A variância, assim como o desvio padrão, procuram demonstrar como os dados estão 

dispostos em relação a sua média, que pode ser definida como a soma da média dos 

quadrados das diferenças de cada elemento do conjunto de dados e a média aritmética 

do conjunto, dividido pelo número das observações menos 1 (Equação 4.4): 

 

   (    ̅)   (    ̅)    (    ̅)   (   )                               (4.4) 

 

Onde: 

S² = variância. 

 

4.1.8- Desvio padrão 

 

O desvio padrão é a raiz quadrada da variância amostral (Equação 4.5): 

 

  √∑ (    ̅)  
    (   )

 
                                                                   (4.5) 
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4.1.9- Coeficiente de variação 

 

O coeficiente de variação mede a maneira que os dados estão dispersos e relação à 

média aritmética. Em outras palavras quanto menor o coeficiente de variação maior será 

sua previsibilidade ou acerto em relação à média (Equação 4.6): 

 

   (
 

  ̅
)                                                                                         (4.6)   

Onde: 

CV = Coeficiente de variação. 

 

4.2- Probabilidade 

 

A probabilidade é definida como sendo a possibilidade que um determinado evento 

aconteça ou não. Quando falamos em eventos futuros e associamos isso a tomadas de 

decisão, significa sairmos do plano da hipótese e passa-se para o plano de risco 

assumido.    

 

4.2.1- Probabilidade clássica 

 

É definida como sendo probabilidade de sucesso baseada no conhecimento do processo 

e de seus resultados esperados, pode ser definida na Equação 4.7: 

 

 ( )  
 ( )

 ( )
                                                                                          (4.7)  

 

Onde: 

P(A) = probabilidade de ocorrência do evento (A). 

n(A) = número de sucessos do evento (A). 

n(S) = número total de elementos do evento.  

Exemplo: jogo de cartas. 
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4.2.2- Probabilidade clássica empírica 

 

Neste caso, a probabilidade de sucesso não está baseada no conhecimento do processo e 

sim nos resultados obtidos, pode ser definida na Equação 4.8. 

 

 ( )  
 ( )

  ( )
                                                                                          (4.8)  

 

Onde: 

P(A) = probabilidade de ocorrência do evento (A). 

n(A) = número de sucessos do evento (A). 

n’(S) = número total de elementos observados. 

Exemplo: pesquisas de mercado. 

 

4.2.3- Variável aleatória 

 

Entende-se por variável aleatória, como sendo uma função que associa todos os 

elementos da amostra a um valor real. Em outras palavras, para cada evento que seja 

possível a sua ocorrência, sempre irá existir um valor definido através de uma função. 

 

4.2.4- Distribuição de Probabilidade 

 

Distribuição de probabilidade é quando uma variável aleatória assume um determinado 

valor que está diretamente associado a uma função específica. Em outras palavras, para 

obter uma determinada distribuição de probabilidade, esta deve estar associada a uma 

função especifíca que trará valores aleatórios reais com base nesta função. 

 

As distribuições de probabilidades podem ser discretas ou contínuas. Para a distribuição 

discreta considera-se que seja possível determinar de forma excludente, todos os 

resultados para uma variável aleatória e a soma de seus resultados não será maior que 1, 

ou seja, é possível contar os resultados e a sua soma não será maior que 100% de 

certeza (probabilidade de ocorrência). A distribuição contínua possui um número 

infinito de variáveis e é representada pela área abaixo do gráfico de função de densidade 

de probabilidade. 
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4.2.5- Distribuição de Probabilidade Normal 

 

Também chamada de distribuição Gaussiana ou distribuição Laplace-Gauss é a mais 

importante distribuição contínua, pois conforme explicado através do teorema central, 

há uma convergência da média dos valores para uma distribuição normal conforme 

aumenta a quantidade de dados obtidos, independente se estes seguem ou não há uma 

distribuição normal. Sua função é representada pela Equação 4.9:  

 ( )   
 

  √  
 | 

 

  
(
   

 
) |

                                                                            (4.9) 

 

Onde:  

   desvio padrão.  

x = variável aleatória associada        . 

   média da distribuição.  

e = 2,7182; número de Euler. 

 

Suas principais características são: 

 

 Apresenta a forma de sino. 

 É uma função simétrica em relação à média. 

 A média = a mediana = a moda. 

 É representada por duas medidas:    média e    desvio padrão. 

 A variável aleatória pode variar entre       . 

 A dispersão média é igual a 1,33 do desvio padrão. 

 

A Figura 4.1 representa as principais características de uma função de probabilidade 

normal.  

 

 

 

 

 

 

Figura 4.1- Função de probabilidade normal. 

 

- + 
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4.2.6- Distribuição de Probabilidade Log-Normal 

A distribuição log-normal ocorre quando uma variável aleatória possui uma função cujo 

o logarítmo y = log (x) tem distribuição normal e neste caso (x) terá uma distribuição 

log normal, sendo representado pela Equação 4.10:   

 

 (     )   
 

   √  
 |
(  ( )  ) 

   
|
                                                                   (4.10) 

 

Onde: 

   desvio padrão, restrito    . 

x = variável aleatória, restrito     . 

   média, restrita         

e = 2,7182. 

 

Este tipo de distribuição é utilizado quando os valores das variáveis aleatórias são 

somente positivos ou quando sua simetria tende a esquerda. Podem-se citar como 

exemplo na geotecnia os valores de coesão, ângulo de atrito, índices físicos do solo, 

fator de segurança, etc. A Figura 4.2 representa as principais características de uma 

função de probabilidade log-normal.  

 
Figura 4.2- Função de probabilidade log-normal (adaptado de Hahn e Shapiro 1967, 

apud Maia 2003). 

 

4.3- MÉTODOS PROBABILÍSTICOS 

 

Conforme mencionado anteriormente, os métodos probabilísticos atuam de forma 

complementar às análises determinísticas, introduzindo o conceito de probabilidade de 

falha (PF) nas análises.  
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Segundo Wu e Wang (2011), desde a década de 1970, as análises probabilísticas veem 

se incorporando à prática geotécnica e entre os métodos utilizados pode-se destacar 

First Order Second Moments Method (FOSM); Point Estimate Method (PEM); 

Response Surface Method (RSM); Monte-Carlo Simulation Method (MCS), dentre 

outros.  

 

Outro conceito que se pode incorporar aos projetos de engenharia geotécnica é o 

conceito de confiabilidade para as estruturas, trata-se de definir um índice de 

confiabilidade a uma determinada estrutura   que está diretamente correlacionado com 

a média da probabilidade dos fatores de segurança menos 1, número que representa o 

fator crítico de segurança para as estruturas, dividido pelo desvio padrão da 

probabilidade dos fatores de segurança.  

 

Esta equação considera que os fatores de segurança são normalmente distribuídos, 

conforme a expressão (Equação 4.11):  

 

   
1m

  
                                                                                       (4.11) 

 

Onde: 

 m = média dos fatores de segurança.  

    desvio padrão dos fatores de segurança.  

 

Ou seja, pode-se afirmar que o índice de confiabilidade de uma estrutura é o inverso da 

probabilidade de falha da estrutura. Neste caso pode-se observar que quanto menor for a 

variação do desvio padrão dos fatores de segurança, maior será a possibilidade de 

sucesso ou a confiabilidade de nossa estrutura geotécnica. 

 

No Brasil, a utilização de métodos probabilísticos em análises de problemas geotécnicos 

está avançando, mas para que haja uma mudança de comportamento no sentido de se 

utilizar de forma mais usual estes métodos, deve-se introduzir este conceito na formação 

de novos profissionais e demonstrar os ganhos reais destas análises. 
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4.3.1- Método probabilístico de Rosenblueth 

O método de Rosenblueth (1975), apud Silva (2015) é baseado no método da estimativa 

do ponto (PEM), que calcula os valores da variável dependente, utilizando-se de valores 

de entrada nos pontos de variáveis aleatórias independentes. Para que este método possa 

ser utilizado, faz-se necessário o conhecimento da média e o desvio padrão de cada 

variável de entrada. Trata-se de um método simplificado que possui sua eficácia quando 

não há grandes variações de dados e heterogeneidade. Sua vantagem é de não ser 

necessário conhecer a função de distribuição da probabilidade, sendo somente 

necessário conhecer a média e o desvio padrão das variáveis de entrada. Pode-se dizer 

ainda que a distribuição da variável aleatória é contínua sendo esta representada por 

dois pontos (      ) e pelos seus respectivos pontos de concentração de probabilidade 

na curva de distribuição (      ), conforme Figura 4.3. 

 

Figura 4.3- Estimativas pontuais da função f(x) (adaptado de Flores 2008).  

 

Maia e Assis (2004) supuseram que a distribuição de uma variável aleatória Xi é 

concentrada em dois pontos localizados pelas Equações 4.12 e 4.13: 

 

xxxi                                                                                                                 (4.12) 

xxxi                                                                                                                 (4.13) 

 

Onde: 

x = média da distribuição variável Xi. 

x = desvio padrão da distribuição variável Xi. 
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Para um número maior de variáveis de entrada (n), será necessário um número maior de 

cálculos conforme descrito por N = 2
n 

,conforme pode ser visto pela Figura 4.4.  

 
Figura 4.4- Combinação de pontos particulares 

xi  e 
xi (adaptado de Harr 1987, apud 

Maia e Assis 2004). 

 

4.3.2- Método probabilístico FOSM 

 

Segundo Maia e Assis (2004), o método FOSM foi inicialmente utilizado na indústria 

de aço. Atualmente é um método amplamente utilizado em projetos de geotecnia e foi 

desenvolvido a partir da expansão da série de Taylor da equação do indicador de falha. 

Sendo as entradas e saídas de dados definidos por valores esperados médios e por 

desvios padrão, trata-se de soluções de simples requisitos matemáticos e do 

conhecimento do desvio padrão e da média das distribuições estatísticas das variáveis da 

função.  

 

A ideia básica é expressar a função de performace (fator de segurança) como uma 

função de diferentes variáveis aleatórias (Harr, 1987 apud Flores 2008).  

 

Por exemplo, sendo “f” a função que exprime a função de pré-forma-se ou o fator de 

segurança em função das variáveis aleatórias (x), temos a Equação 4.14: 

 

   (             )                                                                       (4.14) 

 

E os valores médios da função são dados pela Equação 4.15: 

   (               )                                                                    (4.15) 

 



 

63 

 

Expandindo-se a função para os valores médios das variáveis aleatórias mediante a série 

de Taylor teremos a Equação 4.16: 

 

f( )   (  )(x-   )   
  (  )

  
 (     )      

    (  )

(   ) 
 (     )            (4.16) 

  

Onde: 

  (  ) = é o n-ésimo derivado avaliado para x =   . 

   = é o resto, o qual pode ou não ser zero.  

 

A expansão de Taylor para uma função com duas variáveis, f (x, y) para os pontos 

(      ) considerando termos lineares (1ª ordem) temos a Equação 4.17: 

 

 (   )   (      )   
  

   
 (    )   

  

  
 (    )                                   (4.17) 

 

Sendo todas as derivadas estimadas para (    ) e (    ).  

 

Tomando         para serem os respectivos valores esperados das variáveis, e 

aplicando o formulário para distribuições bivariadas, tem-se as aproximações (Equação 

4.18 e 4.19): 

 

E[f(x,y)] = f (      )                                                                          (4.18) 

 

  [ (   )]  (
  

  
)
 

 ( )  (
  

  
)
 

 ( )    (
  

  
) (

  

  
)     (   )                    (4.19) 

 

Todas as derivadas são estimadas para os valores esperados das variáveis, sendo 

realizado assim sucessivamente para “n” variáveis aleatórias (Equação 4.20): 

 

 [ ]   (  ̅    ̅    ̅ )                                                                        (4.20) 

 

Também é possível determinar o coeficiente de confiabilidade “β” para o método de 

FOSM, conforme a equação abaixo (Equação 4.21):  
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  (
  

  ⁄ )

√       
                                                                                (4.21) 

 

Onde: 

      = índice de confiabilidade calculado para FOSM. 

        = médias de X e Y, respectivamente. 

        = desvios padrão de X e Y, respectivamente.  

 

4.3.3- Método probabilístico Monte Carlo 

 

O método Monte Carlo se diferencia dos demais métodos apresentados anteriormente, 

devido a sua necessidade de conhecer as funções de densidade das variáveis aleatórias 

envolvidas no processo. O método gera aleatoriamente números que estão 

correlacionados com a função de probabilidade das variáveis, tenta aproximar estes 

números aleatórios com a distribuição de probabilidade da função de densidade para 

assim poder determiná-la. Após diversas simulações numéricas, todas independentes 

entre si e geralmente com ordem de grandeza não inferior a 10.000 simulações, cria-se 

um histograma de dados onde todos os seus dados são utilizados para gerar a função de 

densidade das variáveis que mais se aproxima com a realidade, obtendo-se o FS e 

posteriormente a probabilidade de falha.  

 

Este método possui a vantagem de não ter o seu grau de dificuldade influenciado pela 

quantidade de variáveis com que se pretende trabalhar, mas sim pela falta de elementos 

de dados destas variáveis para geração das simulações.   

 

Segundo Harr (1987), apud Maia e Assis (2004) a equação para se checar qual o grau de 

confiança (α) se deseja obter através do método de Monte Carlo é descrita abaixo como 

(Equação 4.22):  

 

    [
  

    
]
 

                                                                                      (4.22) 

 

Onde: 

    = indica o número de cálculos a serem utilizados.  
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Z = valor da distribuição normal padrão para o índice de significância α. 

α = nível de confiança do teste estatístico. 

n = número de variáveis características do problema. 

 

Harr (1987) propõe a tabela de nível de confiança abaixo (Tabela 4.1) para uma 

distribuição normal.   

 

Tabela 4.1- Coeficientes de confiança para a distribuição normal (Harr 1987). 

Nível de Confiança % (1 - α) Z 

90 1,64 

95 1,96 

95,450 2,00 

98 2,33 

99 2,58 

99,500 2,81 

99,730 3,00 

99,900 3,29 

99,990 3,89 

99,994 4,00 

 

 

 4.4- MODELAGEM COMPUTACIONAL 

 

Os métodos de estabilidade de taludes e de estruturas de contenção, chamados métodos 

tradicionais estão sendo aprimorados devido ao advento da computação.  

 

Com a implementação de técnicas de modelagem numérica tornou-se possível à 

resolução de problemas mais complexos de estabilidade de taludes com diversas 

variáveis e incógnitas, baseados em estudos de tensão deformação e equilíbrio limite.  

 

Segundo Hoek (2009), a vantagem de utilizar o método de equilíbrio limite para 

analisar a estabilidade de taludes, é a facilidade e rapidez com que se pode analisar a 

inclinação da face do talude e as possíveis mudanças em sua geometria, analisar os 

parâmetros de resistência ao cisalhamento, condições do lençol freático subterrâneo e  
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possíveis carregamentos dinâmicos que o mesmo está sujeito. E uma desvantagem é que 

este método não possui a capacidade de avaliar ou prever possíveis deslocamentos. 

 

Goodman et al. (1968), propuseram o primeiro método de modelagem de blocos em 

maciços rochosos baseado na teoria do contínuo através do método de elementos finitos, 

no qual um elemento de articulação simularia as descontinuidades existentes nos 

maciços rochosos. Com o passar dos anos outros métodos de modelagem baseada em 

descontinuidades numéricas surgiram como, método do elemento discreto e a análise de 

deformação descontínua que por sua vez foram mais utilizados que o método de 

elementos finitos.  

 

Com o surgimento do método de redução da força ao cisalhamento e o avanço da 

computação devido ao desenvolvimento de elementos especiais, elementos de junção ou 

interface, o método dos elementos finitos, baseado no contínuo pode ser aplicado à 

modelagem de maciços rochosos descontínuos. Os elementos especiais podem assumir 

espessura zero ou espessura fina e finita. Podem assumir um comportamento elástico 

linear ou plástico, quando as tensões excedem os pontos fortes das descontinuidades, 

conforme descrito por Hammah et al. (2008). 

 

As descontinuidades influenciam na capacidade de resistência dos maciços rochosos, 

sobretudo em situações de baixas tensões como em encostas e escavações próximas a 

superfície, exercendo uma maior influência no comportamento destes maciços rochosos 

em comparação com as propriedades de rochas intactas. O comportamento de 

características estruturais como o a resistência ao cisalhamento, módulo de deformação 

e tensão-deformação, podem ser afetados pela influência das descontinuidades, de 

maneira não linear e anisotrópica, conforme descrito por Hammah et al. (2008). 

 

Segundo Oscamayta (2016), o método de redução da resistência ao cisalhamento 

geralmente é baseado no critério de ruptura de Mohr-Columb, onde ocorre uma redução 

sistemática das propriedades de resistência dos materiais até que ocorra a ruptura do 

meio. Essa redução de resistência ocorre através de um fator de redução (F), que atua de 

maneira a reduzir proporcionalmente as características geomecânicas do material, 

conforme descrito nas equações 4.23 a 4.24. 
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Equação de Mohr-Coulomb: 

 

                                                                                                                (4.23) 

 

Equação de Mohr-Coulomb com redução da resistência ao cisalhamento: 

 

    

 
  

 

 
      

     

 
                                                                                                  (4.24) 

 

O fator de redução à resistência ao cisalhamento (F) é aumentado de forma a se obter 

novos valores para as características mecânicas do material, então através de um 

programa de cálculo de elementos finitos, realiza-se uma nova simulação de 

estabilidade e deformabilidade do talude, onde encontraremos um novo fator de 

segurança (FS) e uma nova deformação máxima. 

 

Este processo é repetido várias vezes até atingir um FS = 1, condição para a ruptura do 

talude. Neste momento o valor do fator de redução (F) é considerado como sendo o 

fator de segurança (FS). 
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CAPÍTULO 5  

 

 ESTUDO DE CASO CORTINA ATIRANTADA  

 

A cava de mineração do presente estudo está localizada no Supergrupo Minas, onde se 

destaca a litologia de estéril em quartzitos da Formação Moeda; filitos (dolomíticos e 

sericíticos) da Formação Batatal (Grupo Caraça) e o minério (formações ferríferas) da 

Formação Cauê (Grupo Itabira), localizados no Sinclinal Moeda, na Borda Leste do 

Quadrilátero Ferrífero, que possui seu desenvolvimento na direção NW-SE. As 

formações ferríferas encontradas são constituídas por: itabiritos argilosos, itabiritos 

silicosos de consistência friável, média e compacta e hematitas de consistência friável, 

média e compacta, bem como das rochas metavulcânicas e intrusivas máficas, conforme 

visto na Figura 5.1. 

 

 

Figura 5.1- Mapa dos litotipos da cava (Adaptado do relatório técnico interno da 

mineradora Nº: 2.08.01.101-E-RT-001) 

 

As principais litologias que envolvem o problema abordado são as formações ferríferas 

bandadas e rochas básicas intrusivas saprolitizadas. O talude que sofreu a ruptura 

apresenta em uma de suas seções um alto grau de deterioração da rocha básica intrusiva, 

devido a sua exposição as intempéries. A ruptura deu-se principalmente em um dique de 
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rocha básica intrusiva (cerca de 30m de espessura), que corta todo o talude desta faixa, 

fazendo um ângulo de aproximadamente 30º com a direção do talude. Conforme se 

pode observar nas Figuras 5.2 e 5.3, a ruptura ocorreu dentro do corpo da rocha básica 

intrusiva e está limitado à direita pelo contato da básica com a rocha encaixante 

(Itabirito). As figuras (5.2 e 5.3) mostram a rocha básica intrusiva na região do contato 

(Adaptado do relatório técnico interno da mineradora Nº: 2.08.01.101-E-RT-001).   

 

 
Figura 5.2- Vista frontal do escorregamento. Fonte: Relatório interno mineradora. 2012  

 

 

 

 

 



 

70 

 

 

 Figura 5.3- Região de contato entre a rocha básica e o itabirito. Fonte: Relatório interno 

mineradora. 2012  

 

5.1- DESCRIÇÃO GEOLÓGICA DOS MATERIAIS DA CAVA 

 

O mapeamento da cava foi realizado por meio do levantamento de informações 

geológico-geotécnicas em 1500 pontos nas bancadas da mina, conforme Figura 5.4. Nos 

locais mapeados foram registrados os litotipos e as estruturas presentes, além de 

parâmetros de caracterização geomecânica utilizados para os taludes.  

 

A seguir, uma breve descrição dos tipos de rochas encontrados na região onde ocorreu o 

escorregamento e que foi realizada a contenção (Adaptado do relatório técnico interno 

da mineradora Nº: 2.08.01.101-E-RT-001). 
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Figura 5.4- Mapa dos pontos gerados no mapeamento da cava (Adaptado do relatório 

técnico interno da mineradora Nº: 2.08.01.101-E-RT-001). 

 

5.1.1- Itabiritos 

 

Os Itabiritos encontrados na parede da cava onde houve a ruptura são em sua maioria de 

composição silicosa e possuem consistências que variam de friável a compacta, também 

foram encontrados níveis de itabirito friável argiloso.  

 

Os itabiritos compactos silicosos (ICS) afloram na direção noroeste, sua maior 

concentração ocorre na porção oeste da mina. Pode-se encontrar alguns corpos na 

porção centro-norte da mina conforme pode ser observado na Figura 5.5.  

 

Os itabiritos compactos apresentaram consistência variando de média dura a dura, com 

predomínio de média dura. O grau de alteração se mostra leve a moderado, já o grau de 

fraturamento se mostrou muito variável, predominando o intensamente fraturado e seu 

ângulo de atrito estimado é de 40º. As clivagens também contribuem de forma 

expressiva no processo de instabilização dos maciços, podendo favorecer o processo de 

queda de blocos de dimensões decimétricas a métricas. Os cálculos de RMR revelam 

predomínio da classe IV, ocorrendo variações nas classes II e III (Adaptado do relatório 

técnico interno da mineradora Nº: 2.08.01.101-E-RT-001). 
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Figura 5.5- Mapa dos Itabiritos Compactos Silicosos, porções oeste e centro-norte 

(Adaptado do relatório técnico interno da mineradora Nº: 2.08.01.101-E-RT-001). 

 

Os itabiritos friáveis silicosos (IFS) ocupam grande parte da área mapeada, estando 

mais concentrados na porção oeste e nas porções centro-norte e sul da mina, conforme 

visto na Figura 5.6. Os itabiritos friáveis silicosos apresentam consistência 

predominantemente macia, com ocorrência de consistência média macia e em menor 

escala extremamente macia. O grau de alteração predominante é considerado como 

moderado, já o grau de fraturamento predominante é o intensamente fraturado, seu 

ângulo de atrito aproximado é de 30º. O RMR predominante no itabirito friável o 

classifica como classe IV, com alguma incidência de classe V. A principal estrutura 

condicionante geotécnica é o bandamento, chamando atenção a baixa consistência e o 

aspecto fragmentado das bandas de hematita, em razão das clivagens (Adaptado do 

relatório técnico interno da mineradora Nº: 2.08.01.101-E-RT-001).  
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Figura 5.6- Mapa dos Itabiritos Friáveis Silicosos, porções oeste, centro-norte e sul 

(Adaptado do relatório técnico interno da mineradora Nº: 2.08.01.101-E-RT-001). 

  

Dois corpos de itabirito friável argiloso (IFA) foram encontrados na cava, sendo o 

maior posicionado na porção centro-sul - sudoeste da mina, e o outro, estreito e 

alongado na direção NWN, marca o contato entre o filito Batatal e os demais litotipos 

da formação Cauê, ao longo da porção leste da mina conforme Figura 5.7. São 

constituídos por bandas argilosas de coloração marrom-escuras ou bandas de hematita 

friável e/ou bandas de hematita dura, geralmente fragmentadas. Os itabiritos friáveis 

argilosos mostram maior coesão proporcionada pela presença de argila em sua 

composição, ao invés da sílica. Apresentam grau de alteração alto. O grau de 

consistência é o mais variável dos parâmetros, em função da proporção e consistência 

da hematita presente. Predomina a consistência média macia, seguida da macia, o seu 

grau de fraturamento é intenso e seu ângulo de atrito aproximado é de 25º. O cálculo de 

RMR revela ocorrência predominante da classe V, seguida pela classe IV (Adaptado do 

relatório técnico interno da mineradora Nº: 2.08.01.101-E-RT-001). 
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Figura 5.7- Mapa dos Itabiritos Friável Argiloso, porções: centro-sul – sudoeste e 

noroeste – norte da mina (Adaptado do relatório técnico interno da mineradora Nº: 

2.08.01.101-E-RT-001). 

 

5.1.2- Básica Intrusiva 

 

Três corpos de rocha básica intrusiva (diques) afloram na mina, com direção NE-SW e 

caimento para SE e são dispostos de forma perpendicular ao das formações ferríferas. 

Dois corpos estão situados na porção centro-norte da mina e o terceiro na porção sul, de 

direção ENE-WSW, conforme visto na Figura 5.8. São rochas que possuem foliação nas 

bordas, mas os núcleos são maciços. Estas rochas apresentam grau de alteração bastante 

variável, podendo ser classificadas como básica intrusiva (BI) ou básica intrusiva 

saprolitizada (BIS). Em geral são mais alteradas nas bordas, junto aos contatos, 

formando núcleos rochosos pouco alterados. Apresentam coloração verde-escura 

quando não alterados, e amarelos ou rosada quando alteradas. 

 

A rocha metabásica intrusiva saprolitizada (BIS) ocorre com o grau de alteração 

predominantemente alto, consistência predominantemente macia com ocorrências de 

média macia e média, e fraturamento variando de pouco a intensamente fraturado. De 

acordo com os cálculos do RMR esse litotipo foi classificado como classe V. As 

principais estruturas são as fraturas e a foliação, seu ângulo de atrito aproximado é de 

26º. 



 

75 

 

A rocha básica intrusiva pouco alterada ou sã (BI) tem comportamento geomecânico 

bastante diferenciado da intrusiva saprolitizada (BIS). Os principais parâmetros que as 

divergem são o grau de alteração, sendo classificadas em geral como levemente 

alteradas e a consistência, predominando a média, com ocorrências pontuais de média 

dura a dura. O grau de fraturamento varia de moderado ao muito fraturado. Os cálculos 

de RMR mostram ocorrências das classes II a IV, predominando a classe III. Neste 

litotipo um parâmetro que se destaca é o elevado grau de alteração das paredes das 

fraturas. Outro aspecto importante a se considerar é a rápida ciclagem sofrida por este 

material quando exposto às intempéries, com perda rápida de suas características como 

a coesão aparente, consistência, abertura das paredes das descontinuidades, entre outras. 

Apesar de enquadrado como classe III, há um decréscimo significativo da qualidade 

geomecânica deste material. As principais estruturas condicionantes geotécnicas são as 

fraturas (Adaptado do relatório técnico interno da mineradora Nº: 2.08.01.101-E-RT-

001). 

 

 
Figura 5.8- Mapa das Básicas Intrusivas, (Adaptado do relatório técnico interno da 

mineradora Nº: 2.08.01.101-E-RT-001). 

 

5.2- PARÂMETROS GEOTÉCNICOS ADOTADOS - PROJETO EXECUTIVO 

 

Este tópico se destina a avaliar o projeto executivo de contenção que foi implementado 

pela mineradora para a contenção do talude. Todos os dados geotécnicos para a 
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confecção dos estudos foram fornecidos pela mineradora à empresa projetista.  

Baseando-se na topografia e no perfil geológico, foram definidas as seções a partir do 

centro da ruptura, afim de se verificar as seções críticas para o desenvolvimento da 

análise geológica-geotécnica e suas respectivas condições de estabilidade.   

O modelo geológico apresentou a litologia do terreno dividido em blocos de 10 m, 

servindo como referência para definição dos parâmetros geotécnicos aplicados ao 

estudo. Foram observados no perfil geológico a formação de itabiritos friáveis, itabiritos 

friáveis argilosos, itabiritos compactos e rocha básica intrusiva alterada e fresca.  

Conforme relatório interno da empresa, as avaliações de equilíbrio limite foram 

baseadas na resistência à compressão uniaxial das rochas e na condição de anisotropia.  

Para as rochas de maior resistência foi adotado o método Generalised Hoek-Brown, sem 

consideração de anisotropia. Para as rochas isotrópicas o critério de ruptura adotado foi 

o Mohr-Coulomb e para as rochas de menor resistência com anisotropia, o Anisotropic 

Strength. As mesmas foram agrupadas em função das resistências obtidas conforme 

parâmetros fornecidos para a elaboração do projeto de contenção: 

 

 Rocha de alta resistência: Itabiritos compactos (Generalised Hoek-Brown) 

- Peso específico (γ): 25 kN/m³ 

- Peso específico saturado (γsat): 28 kN/m³ 

- Índice de resistência geológica (GSI): 80 

- Constante de rocha intacta (mi): 23 

- Índice de perturbação (D): 0 

- mb: 6,994 

- s: 0,0483 

- a: 0,50 

 

 Rocha de baixa resistência, isotrópicas: Básica intrusiva alteada (Mohr-

Coulomb) 

- Peso específico (γ): 20 kN/m³ 

- Peso específico saturado (γsat): 23 kN/m³ 

- Coesão (c`): 24kPa  

- Ângulo de atrito (ϕ`): 32º  
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 Rochas de baixa resistência, anisotrópicas: Itabiritos friáveis silicoso 

(Anisotropic Strength) 

- Peso específico (γ): 25 kN/m³ 

- Peso específico saturado (γsat): 29 kN/m³ 

- Coesão (c1): 3,5kPa 

- Ângulo de atrito (ϕ1): 36º 

- Coesão (c2): 5,0kPa 

- Ângulo de atrito (ϕ2): 37º 

 

 Rochas de baixa resistência, anisotrópicas: Itabiritos friáveis argilosos 

(Anisotropic Strength) 

- Peso específico (γ): 20 kN/m³ 

- Peso específico saturado (γsat): 24 kN/m³ 

- Coesão (c1): 3,5 kPa 

- Ângulo de atrito (ϕ1): 28º 

- Coesão (c2): 5,0 kPa 

- Ângulo de atrito (ϕ2): 30º 

 

Os critérios de ruptura para as análises do equilíbrio limite utilizados foram os de 

Bishop Simplificado, conforme projeto executivo. Segue-se o levantamento topográfico 

da seção onde ocorreu a ruptura, conforme Figura 5.9.  
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Figura 5.9- Mapa topográfico da área de intervenção com a indicação das seções 

transversais a partir do centro da ruptura (Adaptado do relatório técnico interno da 

mineradora Nº: RL-1550MD-B-80105. 
 

 

5.3- DESCRIÇÃO DA CONTENÇÃO 

 

O talude rompido situa-se na parede oeste da cava, na elevação 1.359 m e ocorre ao 

longo de uma intrusão de rocha básica entre o itabirito compacto e o itabirito friável. O 

projeto de contenção baseou-se na estabilização do maciço rochoso através do 

confinamento da rocha básica intrusiva e do itabirito friável. As obras de reforço do 

talude tiveram início no dia 25 de novembro de 2015, onde foi implantada uma cortina 

atirantada. Antes de ser realizado o confinamento do maciço, foi injetado calda de 

cimento sob-baixa pressão em trincas que foram identificadas durante o levantamento 

de campo para a execução do projeto executivo, com o objetivo de aumentar a coesão 

do maciço e minimizar as ações de percolação de água através do mesmo. O próximo 

passo foi nivelar a face das seções. A face do talude na seção A foi nivelada a 45º, 

posteriormente ocorreu perfuração para a instalação dos tirantes ativos em conjunto com 
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a instalação da armadura de aço na face do talude, sendo esta posteriormente recoberta 

por uma camada de concreto projetado de 30 MPa, com espessura variável para cada 

trecho da cortina, além da instalação de drenos do tipo barbacãs para o alívio da água no 

talude.  

Após concluída a execução de uma faixa de cortina em um determinado trecho, foram 

instalados drenos horizontais profundos (DHP) a partir dos barbacãs inicialmente 

executados para garantir o alívio da água interna ao maciço, melhorando sua condição 

de estabilidade e finalmente a execução do atirantamento propriamente dito.  

Para realizar as análises de estabilidade de equilíbrio limite do maciço onde se encontra 

apoiado a estrutura do TCLD (transportadora por correia de longa distância), foram 

consideradas a seções A (que apresentou movimentação) e a seção B, por se tratar de 

uma seção crítica da ruptura que atinge o maciço, conforme observado na Figura 5.10.  

 

 
Figura 5.10- Trechos onde foram calculadas as estruturas de contenção (Adaptado do 

relatório técnico interno da mineradora Nº: RL-1550MD-B-80105). 
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A estrutura de contenção foi dividida em quatro regiões descritas abaixo para melhor 

entendimento:  

 Trecho A: porção frontal do maciço composto por itabirito friável, com altura 

aproximada de bancada de 7,00 m, ângulo de face do talude de 45º e espessura 

da cortina de 0,14 m (trecho estudado); 

 Trecho B: porção lateral esquerda da erosão também composta por itabirito 

friável, com altura aproximada de bancada de 13,60m, ângulo de face do talude 

de 45º e espessura da cortina de 0,17m; 

 Trecho C: porção central da erosão composto por rocha básica, com altura 

aproximada de bancada de 11,50 m, ângulo de face do talude de 45º e espessura 

da cortina de 0,17m; 

 Trecho D: porção lateral direita da erosão, composto por itabirito compacto, com 

altura aproximada de bancada de 9,00 m, ângulo de face do talude de 45º e 

espessura da cortina de 0,10 m. 

 

Foi considerada para efeito de projeto executivo, uma sobrecarga eventual distribuída de 

22,30 kN/m², na cota 1359 m, correspondente a carga do TCLD. 

 

Ao analisar a seção A-A, onde está contido o trecho de contenção A, observa-se que 

esta região é formada por uma camada de itabirito friável (IFR), seguida por uma 

camada de rocha básica alterada (RBA) e posteriormente uma camada de itabirito 

compacto (ICO). Durante a inspeção de campo para a execução do projeto, verificou-se 

a existência de trincas, que receberam tratamento de injeção de calda de cimento para 

melhorar as condições de coesão da rocha e principalmente para reduzir possíveis 

processos de percolação de água através do maciço e a consequente expansão da rocha 

básica. 

 

Durante as análises de estabilidade do projeto executivo desta seção, utilizando-se o 

programa Slide 6.0, foram verificadas apenas superfícies de ruptura na face do maciço, 

sendo que a estabilidade global estava dentro dos parâmetros desejados, conforme pode 

ser observado na Figura 5.11.  
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Figura 5.11- Análise de estabilidade superficial da seção A-A trecho A da cortina 

(Adaptado do relatório técnico interno da mineradora Nº: RL-1550MD-B-80105).  

 

A seção B-B localiza-se no eixo principal da ruptura onde está contido o trecho de 

contenção C da cortina atirantada. Observa-se que a região é formada também por uma 

camada de itabirito friável, seguida por uma camada de rocha básica intrusiva e uma 

camada de itabirito friável argiloso e posteriormente uma camada de itabirito compacto. 

O trecho C de contenção, também apresentou as mesmas características do trecho A, no 

que diz respeito às fraturas e a percolação de água através do maciço. Porém, ao 

persistir a saturação de água através dos trechos de talude a montante da cortina e 

quando esta água entrar em contato com a rocha básica, provavelmente haverá a 

expansão da mesma que poderá se refletir em uma possível deformação da cortina 

atirantada. Para minimizar a influência do empuxo e da expansão da rocha básica foram 

implantados DHP´s, com o objetivo de esgotar possíveis fluxos internos de água do 

maciço.  

 

Durante as análises de estabilidade desta seção do maciço, verificou-se nos cálculos do 

projeto, apenas uma ruptura de face não estando comprometida a estabilidade global, 

como pode ser observado na Figura 5.12. 
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Observa-se que, em ambas as seções analisadas pela projetista, foram consideradas 

análises de ruptura do tipo circular, o que não reflete necessariamente o mecanismo de 

ruptura encontrado na seção B dos trechos B e C, onde observamos uma ruptura do tipo 

cunha, conforme a Figura 4.2. A análise do tipo circular empregada para esta seção 

pode influenciar negativamente no resultado das análises de estabilidade da cortina 

atirantada. 

 
Figura 5.12- Análise de estabilidade superficial da seção B-B trecho C da cortina 

(Adaptado do relatório técnico interno da mineradora Nº: RL-1550MD-B-80105). 

 

 

5.4- CÁLCULO DOS TIRANTES - PROJETO  

 

Para a seção A-A foram consideradas as seguintes cargas através do cálculo do peso da 
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cunha de ruptura e a capacicidade de carga necessária dos tirantes para equilibrar o 

talude, através do método de Joppert (2007) conforme a Tabela 5.1.    

 

Tabela 5.1- Cálculo do peso da cunha e capacidade/ quantidades de tirantes, trecho A.                                                                                                                                                                   

                                                                                                                     (Continua 1) 

1 

Características do Material 

Material: Itabirito Friável 

Peso específico (γ):                                          29,0                                                    kN/m³ 

Ângulo de atrito (ϕ): 37,00 ° 

Coesão (C): 5,00 t/m³ 

Valor SPT (NSPT) 20,00   

 

   

2 

Cálculo do peso da cunha 

  (     ) 

Área (S): 7,20 m² 

Comprimento (l): 30,00 m² 

Volume (V): 216,00 m³ 

Peso: 626,40 t 

 
   

3 

Capacidade de carga dos tirantes/chumbadores 

 

                      

 

Número SPT (Nspt) 20,00   

Diâmetro do bulbo (DN) 0,10 m 

Comprimento do bulbo (L) 2,50 m 

Coeficiente de solo (K) - Ver tabela 0,60 t/m² 

Carga de ruptura de cada tirante (Rrup) 27,60 t/tirante 
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Tabela 5.1- Cálculo do peso da cunha e capacidade/ quantidades de tirantes, trecho A.  

                                                                                                                       (Continua 2)                                                                                                                                                                        

Tipo de solo Coeficiente K (t/m²)  

 
 

 Areia muito argilosa / siltosa 0,60 

 

 

 

 

 

 

 

4 

Quantidade mínima de tirantes/chumbador 

Ntirantes = (P x F.S.) / Rrup 

Peso (P) 626,40 t 

Fator de Segurança (F.S.)                      1,50   

Tensão de Ruptura (Rrup) 27,60 t/tirante 

Número mínimo de tirantes (Ntirantes) 34,04 und 

 

  

 

 

5 

Carga aplicada a cada tirante/chumbador 

      )      

Peso (P) 626,40 t 

Fator de Segurança (FS) 1,50   

Número adotado de tirantes (Nadt)                     40 und 

Carga aplicada a cada tirante (T) 23,49 t/tirante 
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Tabela 5.1- Cálculo do peso da cunha e capacidade/ quantidades de tirantes, trecho A.  

                                                                                                                        (Conclusão)                                                                                                            

6 Validação dos dados 

 

 

6.1 

Carga sobre cada tirante/chumbador 

Rrup > T 

Carga de ruptura de cada tirante (Rrup) 27,60 t/tirante 

Carga aplicada a cada tirante (T) 23,49 t/tirante 

Validação VERDADEIRO 

 

   

6.2 

Quantidade de tirantes/chumbadores 

Ntirantes < Nadt 

Número mínimo de tirantes (Ntirantes) 34,04 und 

Número adotado de tirantes (Nadt) 40,00 und 

Validação VERDADEIRO 

 
   

7 

Limite de escoamento do tirante/chumbador 

Dywidag GW + 32 67/80 4695,65 Kgf/cm² 

Diâmetro da barra 32 mm 

Área de aço 8,04 cm²/tirante 

Limite de carga do tirante                  37.745,53 Kgf/cm² 

ou                         37,75 t/tirante 

Validação VERDADEIRO 

Fonte: Adaptado do relatório técnico da mineradora Nº: MC-1550MD-B-00367, 2015. 

 

Para o trecho A da cortina foram considerados, a título de projeto executivo, 40 tirantes 

do tipo Dywidag GW + 32 67/ 80, (carga de trabalho de 280 kN) dispostos em 3 linhas 

conforme Figura 4.13, sendo: 

 T1 a T13 – comprimento 17,00 m; comprimento bulbo 2,50 m, 

 T14 a T26 – comprimento 20,00 m; comprimento bulbo 2,50 m. 

 T27 a T36 – comprimento 22,00 m; comprimento bulbo 2,50 m. 
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Todos os tirantes foram instalados com 5º de inclinação. 

 
Figura 5.13- Disposições dos tirantes no trecho A da cortina (Adaptado do projeto 

executivo da mineradora Nº: 1550MD-B-00368_Rev.02). 

 

Após os cálculos dos tirantes feitos para o trecho A da cortina atirantada, foi realizada 

uma análise de estabilidade do maciço pela projetista, conforme pode ser observado na 

Figura 5.14. 

 
Figura 5.14- Nova análise de projeto executivo para a estabilidade do trecho A da 

cortina (Adaptado do relatório técnico interno da mineradora Nº: RL-1550MD-B-

80105). 

 

 

Local da retroanálise, 

na seção A da cortina. 



 

87 

 

Para o trecho B superior da cortina foram considerados 17 tirantes do tipo Dywidag GW 

32 95/ 105, (carga trabalho de 39 toneladas) dispostos em 3 linhas de tirantes, sendo: 

 T59 a T64 – comprimento 10,00 m; comprimento bulbo 4,00 m;  

 T65 a T70 – comprimento 10,00 m; comprimento bulbo 4,00 m. 

 T71 a T75 – comprimento 10,00 m; comprimento bulbo 4,00 m. 

Para o trecho B inferior da cortina foram considerados 18 tirantes do tipo Dywidag GW 

32 50/ 57, (carga trabalho de 21 toneladas) dispostos em 3 linhas, sendo: 

 T41 a T46 – comprimento 12,00 m; comprimento bulbo 2,70 m. 

 T47 a T52 – comprimento 12,00 m; comprimento bulbo 2,70 m. 

 T53 a T58 – comprimento 12,00 m; comprimento bulbo 2,70 m. 

Para o trecho C da cortina foram considerados 40 tirantes do tipo Dywidag GW 32 95/ 

105, (carga trabalho de 39 toneladas) dispostos em 5 linhas, sendo: 

 T76 a T83 – comprimento 25,00 m; comprimento bulbo 3,50 m. 

 T84 a T91 – comprimento 28,00 m; comprimento bulbo 3,50 m. 

 T92 a T99 – comprimento 34,00 m; comprimento bulbo 3,50 m. 

 T100 a T107 – comprimento 38,00 m; comprimento bulbo 3,50 m. 

 T108 a T115 – comprimento 40,00 m; comprimento bulbo 3,50 m. 

Todos os tirantes do trecho B superior; B inferior e do trecho C, foram considerados 

para serem instalados com 5º de inclinação, a seguir a disposição dos tirantes conforme 

projeto executivo, Figura 5.15. 

 

 
Figura 5.15- Disposições dos tirantes nos trechos B´e C da cortina. (Adaptado do 

projeto executivo da mineradora Nº: 1550MD-B-00368_Rev.02). 

 

Local da retroanálise, na 

seção em cunha da cortina. 
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Devido a análise de estabilidade do projeto executivo para os trechos B e C, não terem 

obedecido a uma ruptura por cunha, a mesma será desconsiderada neste momento, para 

efeito de análise. Posteriormente, realizou-se uma retroanálise pelo mecanismo de 

ruptura por cunha destas seções, adotando-se o vértice da cunha de ruptura como sendo 

a linha divisória do trecho B com o trecho C conforme sinalizado na Figura 5.15 acima. 

 

Abaixo a locação de todos os tirantes propostos no projeto de estabilização, totalizando 

183 unidades, conforme Figura 5.16.  

 

 
Figura 5.16- Locação de todos os tirantes do projeto (Adaptado do relatório técnico 

interno da mineradora Nº: RL-1550MD-B-80105). 

 

A execução da cortina atirantada ocorreu de forma descendente. No trecho A onde 

existe uma maior facilidade de acesso, a berma do talude foi escavada formando uma 

praça de trabalho para a execução dos furos e o atirantamento realizou-se através de 

rapel, bem como nos demais trechos da cortina. As figuras de execução da cortina 

atirantada estão dispostas a seguir (Figuras 4.17; 4.18; 4.19 e 4.20).   
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Figura 5.17- Vista da perfuração dos tirantes da cortina. Fonte: Relatório interno 

mineradora, 2016. 

 

 

 

 
Figura 5.18- Vista da execução da protensão dos tirantes da cortina. Fonte: Relatório 

interno mineradora, 2016. 
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Figura 5.19- Vista frontal da cortina atirantada, do TCLD e da ruptura em cunha. Fonte: 

Relatório interno mineradora, 2016. 

 

 

 

 
Figura 5.20- Vista aérea da cortina atirantada. Fonte: Relatório interno mineradora, 

2016. 
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CAPÍTULO 6 

 

ANÁLISE COMPUTACIONAL HIPOTÉTICA 

 

6.1- METODOLOGIAS APLICADAS  

 

Para avaliar a estabilidade e a deformação da cortina atirantada, inicialmente realizou-se 

uma retroanálise para o trecho A do projeto, com o objetivo de validar os cálculos da 

cortina utilizando-se os mesmos dados do projeto executivo, porém com a seção 

transversal reinterpretada pela equipe de geologia da mineradora. Posteriormente, foram 

adotados os parâmetros de materiais com base em ensaios de campo, de materiais 

similares encontrados em outros pontos da cava e, na falta destes dados, foi utilizado o 

critério de classificação de maciços rochosos de Hoek-Brown.  

 

Para obter uma melhor calibração dos dados, utilizaram-se como referências, os 

deslocamentos mapeados por radar terrestre e prismas na seção A, considerando a data 

de 16 de outubro de 2017 como sendo o marco referência (antes do próximo período 

chuvoso), para o estudo de caso.  

 

Com o apoio do programa Phase 2, realizou-se uma análise determinística de tensão 

deformação no talude, obtendo-se o fator de segurança e o valor do deslocamento para o 

mesmo. Este valor foi comparado com o valor de deslocamento, medido pelos prismas 

por meio do radar de monitoramento terrestre. Após a comparação inicial, foram 

realizadas outras análises de tensão deformação variando gradualmente os parâmetros 

iniciais adotados, com o intuito de calibrar os parâmetros geotécnicos dos materiais que 

compõem o talude, objetivando-se aproximar as deformações obtidas pelo programa 

com as registradas em campo por meio do radar terrestre.  

 

Posteriormente, realizou-se uma análise de estabilidade determinística do talude, 

baseada nos parâmetros encontrados em campo já calibrados. Com o objetivo de avaliar 

quais seriam as características dos materiais que mais influenciam na sua estabilidade, 

foi aplicado o método probabilístico FOSM.  
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Após a análise FOSM, realizou-se a análise probabilística pelo método Monte Carlo, 

para o equilíbrio limite, onde se obteve além do fator de segurança, a probabilidade de 

falha da estrutura e o seu grau de confiabilidade. Ao término dos cálculos de equilíbrio 

limite, realizou-se análise probabilística para tensão deformação, por meio do método 

de Rosenblueth, onde se incluiu o módulo de elasticidade como sendo mais uma 

variável aleatória no cálculo. 

 

Nas novas análises citadas, foram utilizados os mesmos tipos de tirantes do projeto 

executivo para a seção A (Dywidag GW + 32 67/ 80), as mesmas dimensões dos bulbos 

de ancoragem (comprimento do bulbo 2,50 m e diâmetro 0,10 m) e a mesma malha de 

tirantes proposta pelo projetista (malha 2,0 m x 2,0 m). A única variação ocorreu em 

relação ao comprimento das ancoragens, onde verificaram durante a sua execução a 

necessidade de adequação do projeto às condições reais de campo, sendo que os 

mesmos foram ancorados junto ao Itabirito Compacto. Quando da execução dos novos 

cálculos utilizou-se o comprimento médio dos tirantes de cada linha de ancoragem. 

 

Nos relatórios dos ensaios triaxiais dos materiais da cava, foram obtidas as tensões 

principais dos mesmos. Posteriormente, utilizou-se essas tensões principais junto ao 

programa Rocdata com o objetivo de obter-se os parâmetros: coesão, ângulo de atrito, 

módulo de deformação e coeficiente de Poison, para executar os novos cálculos de 

estabilidade e de tensão deformação. Para tanto utilizaram-se os programas:   

 

 Slide, versão 6.0, da Rocscience Inc, para a análise de estabilidade de taludes em 

solo ou rocha é baseado na teoria do equilíbrio limite - equilíbrio de forças e/ou 

momentos. O programa permite a análise para superfícies circulares e não 

circulares; permite a presença de empuxo devido a presença de água no maciço; 

a utilização de suportes metálicos tirantes; e a realização de cálculos 

determinísticos e probabilísticos através da inserção de dados das características 

dos materiais. O programa Slide foi utilizado para uma análise de ruptura do tipo 

circular junto à seção A da cortina atirantada, devido ao alto grau de 

deteriorização da rocha que passa a ter comportamento de solo.  
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 Phase2, versão 8.0, da Rocscience Inc para a análise de tensão deformação de 

taludes em rocha ou túneis, através do método de elementos finitos. O programa 

permite que o maciço rochoso possa ter comportamentos do tipo elástico ou 

plástico; permite a presença de empuxo devido a presença de água no maciço; a 

utilização de suportes metálicos tirantes; a presença de juntas; e a realização de 

cálculos determinísticos e probabilísticos através da inserção de dados das 

características dos materiais. 

 

 DIPS, versão 6.0, da Rocscience Inc, para análise de projeção esterográfica 

desenvolvido pela Universidade de Toronto. O programa permite uma análise 

das descontinuidades cadastradas que se encontram no maciço rochoso, gerando 

um estereograma das condições do maciço;  

 

 Swedge, versão 4.0, da Rocscience Inc para análise de ruptura por cunha em 

taludes rochosos baseado na teoria do equilíbrio limite, desenvolvido pela 

Universidade de Toronto. O programa utiliza os dados das descontinuidades do 

maciço rochoso e simula a intercessão de duas descontinuidades formando um 

plano preferencial de escorregamento; utiliza a geometria do maciço; o empuxo 

devido a presença de água no maciço; permite a utilização de suportes metálicos 

tirantes e a realização de cálculos determinísticos e probabilísticos. O programa 

Swedge foi utilizado para uma análise de ruptura do tipo cunha junto à seção B e 

C da cortina atirantada, devido ao mecanismo de ruptura da rocha que foi 

comprovado através do programa Dips.  

  

 Rocdata versão 3.0 da Rocscience Inc desenvolvido pela própria Rocsience, com 

o objetivo de determinar as propriedades físicas dos materiais encontrados em 

campo, através da inclusão de dados de ensaios ou da utilização do sistema de 

classificação desenvolvido por Hoek-Brown.  

 

6.2- PARÂMETROS FORNECIDOS PELA MINERADORA 

 

Com base nos dados dos ensaios fornecidos pela mineradora e na geologia local, 

determinou-se os seguintes parâmetros, a saber: 
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 A inclinação global do talude da cava é de 23º. 

 A inclinação entre bermas na seção do escorregamento é de 22º para Básica 

Intrusiva. 

 Altura do escorregamento é de aproximadamente 30 m. 

 A berma onde se localiza o transportador de correia de longa distância, encontra-

se na cota 1359 m e possui largura aproximada de 23,00 m, podendo variar em 

alguns pontos. 

 As bermas intermediárias possuem largura aproximada de 8,00 m, podendo 

variar em alguns pontos. 

 Foram mapeadas duas descontinuidades na região da ruptura (J1 e J2), sendo 

que os ângulos de mergulho são: J1 (60/330) e J2 (45/60). 

 A face do escorregamento possui um ângulo de 45º e um mergulho de 50º. 

 O lençol freático encontra-se na cota 1250 m aproximadamente, não 

influenciando no escorregamento. 

 Apresentação de um modelo geológico proposto pela geologia da mina, 

conforme visto na Figura 6.1. 

 

 
 Figura 6.1- Perfil geológico antes do escorregamento (Adaptado do relatório interno da 

mineradora) 2011.  

 

6.3- ANÁLISES ESTEREOGRÁFICAS DA RUPTURA 

 

Conforme pode-se observar anteriormente, a ruptura ocorreu com o formato de cunha 

junto ao corpo da Básica Intrusiva e entre o contato da Básica com o Itabirito Compacto 
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e o Itabirito Friável Silicoso. Os mergulhos das descontinuidades, foram mapeados pela 

mineradora e através destes mergulhos utilizando o programa DIPS, realizou-se análises 

de projeção esterográfica, com o objetivo de confirmar o tipo de ruptura ocorrido.  

Abaixo estão apresentados os cálculos de projeção esterográfica para ruptura do tipo 

planar, (com probabilidade de ocorrencia 0%) e em cunha, (com probabilidade de 

ocorrência 100%), confirmando a ruptura do tipo cunha para a rocha Básica Intrusiva, 

conforme descrito nas Figuras 6.2 e 6.3.  

 

 

 
 

Figura 6.2- Análise de estereograma, simulando uma seção de escorregamento do tipo 

planar, onde se verifica que a probabilidade de ocorrência é de 0%. 

 

Conforme pode-se observar na projeção estereográfica da Figura 6.3, a mesma 

apresenta a projeção de dois polos para as descontinuidades mapeadas J1 e J2 e a 

interceptação do plano do grande círculo, pelo novo plano de mergulho formado pela 

junção das duas descontinuidades, comprovando a possibilidade de ruptura através do 

mecanismo de cunha. 
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Figura 6.3- Análise de estereograma, simulando uma seção de escorregamento do tipo 

cunha, onde se verifica que a probabilidade de ocorrência é de 100%. 

 

Posteriormente, à análise do estereograma, obtendo-se a confirmação de rompimento 

por cunha, realizou-se uma análise de equilíbrio limite deste escorregamento através do 

programa Swedge, (ruptura em formato de cunha) com a intenção de se conseguir 

parâmetros para utilizar nos próximos cálculos. Para tanto foram adotados os seguintes 

parâmetros, baseados no relatório interno da mineradora (Nº: 2.08.01.101-E-RT-001), 

(Figura 6.4). 

 

 Ângulo de atrito de 26º conforme descrito no item 5.1.2.   

 Coesão de 2,70 kN/m², a coesão foi trabalhada para que a massa do talude 

rompesse.  

 Mergulhos das descontinuidades, o ângulo de face e o ângulo de mergulho da 

seção de tombamento conforme descrito no item 6.2. 

 Altura “H” de 30,00 m que corresponde a massa rompida do talude.  

 Peso específico de 23,00 kN/m³ como sendo o peso da Básica Intrusiva que 

rompeu. 
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Figura 6.4- Dados utilizados para a análise de ruptura do maciço rochoso. 

 

Analisando os resultados apresentados na Figura 6.4 e apoiando se na teoria de Mohr-

Coulomb, pode-se dizer que por tratar-se de um talude de pequeno porte (ruptura), com 

30 metros de altura, o mesmo apresenta-se em situação de baixas tensões, onde a coesão 

possui maior influência do que o ângulo de atrito.  

 

No que diz respeito à análise da sua estabilidade, o ângulo de atrito foi mantido a 26º e a 

coesão foi variada com a intenção de que a massa do talude chega se em um fator de 

segurança igual a 1, para se obter um parâmetro de referência para os próximos cálculos 

de equilíbrio limite e tensão deformação do talude, nos trechos A e no vértice da cunha 

de ruptura do trecho B com o trecho C. 

 

A Figura 6.5 apresenta a simulação gráfica da ruptura do maciço rochoso em cunha e o 

resultado do fator de segurança (FS = 1) proposto para a ruptura do talude.  
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Figura 6.5- Simulação gráfica da ruptura do maciço rochoso por cunha. 

 

6.4- RETROANÁLISE DA ESTABILIDADE 

  

Para a análise de condição de equilíbrio da estrutura da cortina atirantada, adotou-se a 

seção A como a seção base do estudo, pois atualmente esta seção está sofrendo um 

processo de deformação.  

 

Inicialmente foi executada uma análise de equilíbrio limite do talude sem a implantação 

da cortina atirantada, com o objetivo de se determinar qual o fator de segurança do 

talude, para efeito de comparação inicial, foram utilizados os mesmos parâmetros 

geotécnicos adotados no projeto executivo.  

 

Posteriormente, desenvolveu-se uma retroanálise do projeto executivo para a seção A da 

cortina, com o objetivo de validar os cálculos dos tirantes do projeto. Após a validação 

dos cálculos dos tirantes do projeto executivo, foi realizada uma análise de estabilidade 

de equilíbrio limite da seção A com a presença de tirantes, para se obter o fator de 

segurança da cortina.  

 

A equipe de geologia da mineração reinterpretou o perfil geológico que foi adotado na 

reavaliação do projeto executivo. A seção A está sendo monitorada através de radar 

terrestre pela equipe de geologia da mineração.  
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Nota-se nesta seção que várias trincas estão ocorrendo no concreto estrutural, que 

podem estar associadas às deformações sofridas pela estrutura ou a outros fatores como 

a espessura da camada de concreto projetado aplicada; a acomodação global do maciço; 

a ação de processo erosivo reiniciado devido ao período chuvoso e a drenagem 

insuficiente, dentre outros.  

 

Os deslocamentos medidos estão sendo mapeados por radar e ocorrendo no sentido de 

oeste para leste, ou seja, para interior da cava. Diversos prismas foram posicionados nos 

taludes da mina, na região onde se encontra a cortina. Foram considerados para efeito 

dos estudos os seguintes instrumentos:  

 

 P 246, situado no talude da seção A, apoiado em Itabirito Friável Silicoso; 

 P 282, situado junto à treliça na seção A, que está apoiada próximo da interface 

do Itabirito Friável Silicoso com a Básica Intrusiva, local da ruptura;  

 P 283, situado junto à treliça na seção A, que está apoiada próximo da interface 

do Itabirito Friável Silicoso com a Básica Intrusiva, local da ruptura;  

Pode-se observar nas Figuras 6.6 a 6.8, a locação dos prismas e os deslocamentos 

ocorridos no talude.  

 

 
Figura 6.6- Localização dos prismas no talude da mina. 

 

Local da retroanálise, 

na seção A da cortina. 
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Figura 6.7- Imagem de radar mostrando o monitoramento do talude. 

 

 
Figura 6.8- Gráfico de deslocamento horizontal no sentido leste (para dentro da cava). 
 

Analisando as figuras acima e os gráficos de deslocamento gerados pelo radar terrestre, 

verifica-se que o talude sofreu grande deformação antes da implantação da cortina 

atirantada, aproximadamente 0,128 m medidos pelo prisma 246, em um período de 3 

anos. Esse deslocamento pode ser justificado em função dos períodos chuvosos 

Início de execução 

da cortina25/11/15. 
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consecutivos e da acomodação do talude da cava como um todo. Há de se ressaltar a 

falta de um sistema de drenagem mais eficiente para minimizar a ação erosiva das águas 

pluviais. Outro ponto a se considerar é a ciclagem da rocha básica intrusiva que 

continuou exposta neste período, que através da perda de suas características 

geomecânicas pode ter contribuído para a deformação do mesmo.   

 

Observa-se que os prismas P 246 e P 282, apresentam um deslocamento máximo da 

ordem de 0,020 m e 0,036 m respectivamente após a instalação da cortina atirantada. Já 

o prisma P 283, apresenta um deslocamento de 0,043 m que ocorreu após a instalação 

da cortina atirantada, até a data de leitura de 16 de outubro de 2017, conforme registro 

do radar de monitoramento.  

 

Após a seção geológica ser reinterpretada, foi realizada a análise inicial de estabilidade 

de equilíbrio limite do talude, sem a presença de tirantes, conforme Figura 6.9.   

 

 
Figura 6.9- Retroanálise de estabilidade do talude Seção A, sem tirantes, FS = 1,423.  

  

As resistências encontradas no cálculo de equilíbrio limite estão abaixo do fator de 

segurança que preconiza a norma brasileira para obras civis (FS = 1,5) e acima dos 

parâmetros usualmente utilizados para taludes de mineração (FS = 1,3). 
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6.5- RETROANÁLISE DOS TIRANTES SEÇÃO A - PROJETO EXECUTIVO 

 

As características dos materiais adotados para a análise de estabilidade são as mesmas 

usadas no projeto executivo, assim como a sobrecarga adotada de 22,30 kN/m² que 

simula o peso do transportador de correia de longa distância. 

 Rochas de baixa resistência, anisotrópicas: Itabiritos friáveis silicoso 

(Anisotropic Strength) 

- Peso específico (γ): 25 kN/m³ 

- Peso específico saturado (γsat): 29 kN/m³ 

- Coesão 1 (C1): 3,5 kPa 

- Ângulo de atrito 1 (ϕ1): 36º 

- Coesão 2 (C2): 5,0 kPa 

- Ângulo de atrito 2 (ϕ2): 37º 

 Rocha de baixa resistência, isotrópicas: Básica intrusiva (Mohr-Coulomb) 

- Peso específico saturado (γsat): 23 kN/m³ 

- Coesão (C): 24,0 kPa 

- Ângulo de atrito (ϕ): 32º 

 Rocha de alta resistência: Itabiritos compactos (Generalised Hoek-Brow) 

- Peso específico (γ): 25 kN/m³ 

- Peso específico saturado (γsat): 28 kN/m³ 

- Índice de resistência geológica (GSI): 80 

- Constante de rocha intacta (mi): 23 

- Índice de perturbação (D): 0 

- mb: 6,994 

- s: 0,0483 

- a: 0,50 

 

Na nova análise de equilíbrio limite da figura 6.9, a área correspondente da seção 

transversal da cunha de ruptura, possui uma superfície de 7,47 m², sendo a extensão da 

cortina atirantada da ordem de 30,00 m para a seção A do projeto executivo. Os cálculos 

da retoranálise dos tirantes da cortina atirantada, estão descritos conforme Tabela 6.1.  

 

 



 

103 

 

Tabela 6.1- Retroanálise dos tirantes trecho A. 

                                 (Continua 1) 

                                                                                                                         

1 

Características do Material 

Material: Itabirito Friável 

Peso específico (γ):                             29,0                                                   kN/m³ 

Ângulo de atrito (ϕ): 37,00 ° 

Coesão (C): 5,00 t/m³ 

Valor SPT (NSPT) 20,00   

 
   

2 

Cálculo do peso da cunha 

  (      ) 

Área (S): 7,47 m² 

Comprimento (l): 30,00 m² 

Volume (V): 224,10 m³ 

Peso: 649,89 t 

 
   

3 

Capacidade de carga dos tirantes/chumbadores 

                       

Número SPT (Nspt) 20,00   

Diâmetro do bulbo (DN) 0,10 m 

Comprimento do bulbo (L) 2,50 m 

Coeficiente de solo (K)  0,60 t/m² 

Carga de ruptura de cada tirante 

(Rrup) 27,60 t/tirante 

 
   

Tipo de solo Coeficiente K (t/m²) 

 
Areia muito argilosas / siltosas 

 

0,60 
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Tabela 6.1- Retroanálise dos tirantes trecho A.  

         (Continua 2) 

                                                                                                                        

4 

Quantidade mínima de tirantes/chumbador 

          (          

 

Peso (P) 649,89 t 

Fator de Segurança (FS) 1,5   

Tensão de Ruptura (Rrup) 27,60 t/tirante 

Número mínimo de tirantes 

(Ntirantes) 35,32 und 

 
   

5 

Carga aplicada a cada tirante/chumbador 

  (    )      
 

Peso (P) 649,89 t 

Fator de Segurança (FS) 1,50   

Número adotado de tirantes (Nadt) 40 und 

Carga aplicada a cada tirante (T) 24,37 t/tirante 

 
   6 Validação dos dados 

 
 

6.1 

Carga sobre cada tirante/chumbador 

Rrup > T 

Carga de ruptura de cada tirante (Rrup) 27,60 t/tirante 

Carga aplicada a cada tirante (T) 24,37 t/tirante 

Validação                    VERDADEIRO 
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Tabela 6.1- Retroanálise dos tirantes trecho A. 

                 (Conclusão) 

                                                                                                                         

6.2 

Quantidade de tirantes/chumbadores 

Ntirantes < Nadt 

Número mínimo de tirantes (Ntirantes) 35,31 und 

Número adotado de tirantes (Nadt) 40,00 und 

Validação VERDADEIRO 

 

  

7 

Limite de escoamento do tirante/chumbador 

Limite de escoamento aço CA-50 4347,83 kgf/cm² 

Diâmetro da barra 32 mm 

Área de aço 8,04 cm²/tirante 

Limite de carga do tirante 

                        

34.949,57  kgf/cm² 

ou 

                                

34,95  t/tirante 

Validação VERDADEIRO 

 

   

8 

Limite de escoamento do tirante/chumbador (deformação do tirante) 

Dywidag GW + 32 67/80 4695,65 kgf/cm² 

Diâmetro da barra 32 mm 

Área de aço 8,04 cm²/tirante 

Limite de carga do tirante 

                        

37.745,53  kgf/cm² 

ou 

                                

37,75  t/tirante 

Validação VERDADEIRO 

Fonte: Adaptado do relatório técnico da mineradora Nº: MC-1550MD-B-00367, 2018. 

 

A análise dos resultados acima confirma que para o trecho A da cortina atirantada, os 

tirantes foram calculados corretamente, a resistência de ruptura por cisalhamento e a 

deformação execessiva, conforme obtido na retroanálise e checado com a memória de 

cálculo do projeto executivo. Sendo que o novo fator de segurança obtido após a 

implantação dos tirantes foi de FS = 5,46, conforme a Figura 6.10.  
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O modo de ruptura foi do tipo global, pois o material possui comportamento de solo. O 

peso específico dos materiais foi considerado como sendo saturado. Não se considerou a 

presença do lençol freático atuando, devido o mesmo estar situado há 289 m abaixo da 

cota do talude. 

 

 
Figura 6.10- Retroanálise da estabilidade com a implantação de tirantes FS = 5,459. 

 

Não se realizou estudos de tensão deformação da cortina atirantada em relação ao 

projeto executivo, devido a falta deste tipo de estudo por parte da projetista, não 

havendo assim parâmetros de comparação.   

 

6.6- ÁNALISE DE TENSÃO DEFORMAÇÃO 

 

Realizou-se uma análise preliminar tensão deformação para a cortina atirantada. Os 

dados utilizados foram calibrados em relação ao projeto executivo e posteriormente 

adaptados com base nos ensaios realizados pela mineradora em materiais similares 

encontrados em outros locais na cava e/ou na falta desses ensaios utilizou-se a 

classificação GSI. Conforme já citado, a comparação foi realizada em relação aos 

deslocamentos mapeados pelo radar terrestre, para o prisma 283 que registrou a maior 

deformação, após a implantação da cortina atirantada em 25 de novembro de 2015, 

respectivamente 0,043 m, até a data limite de 16 de outubro de 2017, conforme registro 

do radar de monitoramento. Utilizou-se o programa de cálculo da Rocsience (RocData), 
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para se obter informações referentes ao módulo de deformação; coesão e ângulo de 

atrito dos materiais encontrados em campo, conforme informações de ensaios triaxiais, 

cedidas pela mineradora e apresentadas nas Figuras 6.11 a 6.15. Na falta destas 

informações utilizou-se o sistema de classificação de maciços rochosos de Hoek-Brown 

para determinar tais parâmetros. 

 

 Itabirito Friável Silicoso (IFS) 

 

 
Figura 6.11- Análise dos ensaios triaxiais do Itabirito Friável Silicoso. 

 

 

 
Figura 6.12- Apresentação dos resultados médios dos ensaios triaxiais. 
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 Básica Intrusiva (BI) 

 

 
Figura 6.13- Análise dos ensaios triaxiais da Básica Intrusiva. 

 

 

 
Figura 6.14- Apresentação dos resultados médios dos ensaios triaxiais. 
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 Itabirito Compacto (IC) 

 

 
Figura 6.15- Apresentação dos resultados por meio da classificação de Hoek-Brown. 

 

 As propriedades dos materiais utilizados no cálculo de tensão deformação, 

foram tratados com base nos ensaios de campo e no critério de classificação de Hoek-

Brown, conforme Tabela 6.2. 

 

Tabela 6.2- Parâmetros dos materiais utilizados no cálculo de tensão deformação. 

 
 

 O novo comprimento adotado para os tirantes (comprimento médio), baseou-se 

nas informações dos boletins de execução de campo, bem como o perfil do talude foi 

adaptado seguindo as mesmas informações de perfuração, durante a execução dos 

tirantes, conforme Tabela 6.3.  
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Tabela 6.3 – Comprimento médio adotado para as três linhas de tirantes executadas em 

campo.  

 
  

 Cálculo determinístico da tensão deformação da cortina atirantada, conforme 

figuras abaixo (Figuras 6.16; 6.17; 6.18).   

 

 
Figura 6.16- Apresentação dos resultados de segurança SRF = 1,25. 

 

 

 
Figura 6.17- Apresentação dos resultados de segurança e do deslocamento hipotético. 
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Figura 6.18- Apresentação do deslocamento crítico de 0,066 m na estrutura. 

 

Quando da análise dos dados de entrada acima para o cálculo de tensão deformação, 

verifica-se que os mesmos passaram por processo de calibração da seguinte maneira: os 

dados de entrada utilizados nos cálculos foram variados gradualmente, de modo que o 

valor encontrado para o deslocamento crítico chega-se o mais próximo possível do valor 

medido pelo radar terrestre. Este procedimento ocorreu devido à baixa quantidade de 

ensaios disponíveis e/ou da falta dos mesmos.  

 

Analisando o fator de segurança encontrado para a tensão deformação do talude, o 

mesmo está abaixo do recomendado por norma brasileira (FS = 1,25) e o deslocamento 

sofrido pela cortina até então, ainda está dentro do esperado. Observa-se também que o 

comprimento dos tirantes executados em campo para a seção A é 54% maior que o 

previsto em projeto executivo.  

 

6.7- ANÁLISES PROBABILÍSTICAS DOS PARÂMETROS GEOTÉCNICOS 

 

Para a utilização de ferramentas estatísticas em geotecnia é primordial que as amostras 

sejam representativas, pois uma amostragem reduzida pode levar a erros profundos. O 

número de elementos desta amostragem é dependente de fatores externos como: a 

qualidade da sondagem, os testes de laboratório, a localização da amostra que influencia 

diretamente na representatividade dos resultados devido à heterogênidade dos materiais, 

conforme descrito por Guedes (1997).   

 

Os coeficientes de variação estimados, obtidos através da literatura, com pouca 

variabilidade temporal e espacial são uma alternativa quando não se dispõem de um 
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banco de dados com amostras representativas, estes coeficientes de variação 

apresentam-se mais moldados às características de cada propriedade se comparados a 

suas respectivas médias e desvios-padrão individualmente. Os coeficientes possuem 

uma menor influência da média em relação ao desvio padrão e oferecem uma maior 

praticidade para o cálculo estatístico, quando da falta de dados amostrais suficientes e 

confiáveis, conforme descrito por Montoya (2013).  

 

Porém deve-se observar que os coeficientes de variação são uma maneira de se estimar 

a variabilidade de uma determinada propriedade de um material e que devido a essa 

incerteza, os coeficientes de variação possuem valores de spectro maiores que os 

coeficientes reais da propriedade específica do material. Devemos encará-los sempre 

como sendo os valores dos limites máximos e mínimos a serem trabalhados.  

 

Para tanto, foram utilizados os valores de ensaios de campo como sendo valores médios 

dos materiais mais representativos (coesão, ângulo de atrito e peso específico). Sendo 

posteriormente gerada uma análise de estabilidade de equilíbrio limite com os 

respectivos valores médios, conforme demostrado na Figura 6.19. Para determinar o 

desvio padrão dos mesmos foram utilizados os coeficientes de variação típicos de 

parâmetros geotécnicos, conforme a Tabela 6.4. 

 

Tabela 6.4- Dados de referência de coeficiente de variação (adaptado de Hidalgo & 

Assis, 2011).                                                                                                                             

Parâmetros 
Coeficiente de 

variação (%) 
Fonte 

Peso específico 
3 - 7 Ribeiro, 2008 

4 - 8 USACE, 1994 

Coesão 40 (20 a 80) Duncan, 2000 

Ângulo de atrito efetivo 

2 - 13 Ribeiro, 2008 

3,7 - 9,3 areias 
USACE, 1994 

7,5 - 10,1 argilas 

Módulo de deformabilidade E0 

10 – 30 Baecher & Christian 2003 

20 Mollon et al., 2012 
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Figura 6.19- Simulação de FOSM, análise de estabilidade valores médios, FS = 2,93. 

 

Os valores adotados para os coeficientes de variação típicos de parâmetros geotécnicos 

estão expressos na Tabela 6.5. 

 

Tabela 6.5- Valores dos coeficientes de variação adotados para o talude. 

Parâmetros dos Materiais Coeficientes de variação (%) 

Ângulo de atrito efetivo 8 

Coesão 40 

Peso específico 5 

Módulo de deformabilidade E0 20 

 

O desvio padrão corresponde a valores da média dos materiais de campo mais 

representativos, multiplicados pelo coeficiente de variação típico de parâmetros 

geotécnicos adotados, comforme exposto pela Tabela 6.6.  
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Tabela 6.6- Valores da média e do desvio padrão para os parâmetros geotécnicos de 

campo. 

Campo 

Materiais Parâmetros dos Materiais 

Coeficientes 

de variação 

(%) 

Média                

(µ) 

Desvio                 

Padrão (σ) 

Itabirito Friável 

Silicoso 

Ângulo de atrito efetivo (
o
) 8 22,2 1,8 

Coesão (kPa) 40 17,0 6,8 

Peso específico (kN/m
3
) 5 33,1 1,7 

Básica Intrusiva 

Ângulo de atrito efetivo (
o
) 8 28,3 2,3 

Coesão (kPa) 40 17,5 7,0 

Peso específico (kN/m
3
) 5 23 1,1 

Itabirito 

Compacto 

Ângulo de atrito efetivo (
o
) 8 64,8 5,2 

Coesão (kPa) 40 683,7 273,5 

Peso específico (kN/m
3
) 5 32 1,6 

 

Para que seja possível calcular o quanto cada variável é representativa para a segurança 

e estabilidade de um talude/cortina atirantada, deve-se considerar que o fator de 

segurança é em função da variação média de cada elemento individual. Segundo Farias 

e Assis (1998) essa variação média está entre 5 a 10%. Foi adotado para esta análise 

uma variação de 10% para cada elemento analisado, conforme Tabela 6.7. 

 

Tabela 6.7- Valores da variação da média para os parâmetros obtidos em campo. 

Campo 

Materiais Parâmetros dos Materiais 
Média                         

(µ) 

Média + 10% de 

Variação 

Itabirito Friável 

Silicoso 

Ângulo de atrito efetivo (
o
) 22,2 24,4 

Coesão (kPa) 17,0 18,7 

Peso específico (kN/m
3
) 33,1 36,4 

Básica Intrusiva 

Ângulo de atrito efetivo (
o
) 28,3 31,1 

Coesão (kPa) 17,5 19,2 

Peso específico (kN/m
3
) 23,0 25,3 

Itabirito Compacto 

Ângulo de atrito efetivo (
o
) 64,8 71,3 

Coesão (kPa) 683,7 752,0 

Peso específico (kN/m
3
) 32,0 35,2 



 

115 

 

6.7.1- Método FOSM aplicado ao Equilíbrio Limite 

 

Foram realizadas simulações através do método de FOSM, descrito no item 4.6.2, para 

verificar a variação do fator de segurança para o equilíbrio limite da seção A da cortina, 

através do Método de Bishop Simplificado e para tensão deformação do maciço, 

baseados em parâmetros obtidos em campo. 

 

O resumo dos fatores de segurança obtidos nas simulações, conforme Tabela 6.8. Os 

cálculos destes fatores de segurança encontram-se no Anexo 1- Memórias de Cálculos 

da dissertação. 

 

Tabela 6.8- Valores obtidos para fator de segurança, método de Bishop Simplificado 

para o equilíbrio limite, usando a análise FOSM. 
 

 
 

Observa-se que somente os parâmetros referentes ao Itabirito Friável Silicoso, 

influenciam na análise de estabilidade do talude, isso ocorre devido a espessura da 

camada. Portanto, somente as variáveis aleatórias do Itabirito Friável Silicoso foram 

utilizadas para as análises probabilísticas de equilíbrio limite e tensão deformação.  

 

Calculou-se a variação do fator de segurança com base nos valores obtidos na Tabela 

6.7. A Tabela 6.9 mostra os resultados dos pesos de cada variável aleatória no calculo 

do FS, em função das variações dos parâmetros obtidos em campo. 
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Tabela 6.9- Resultados dos pesos de cada variável aleatória no cálculo do FS 

 
 

Onde: 

δXi = Variação da média das variáveis em estudo (10% da média).  

δFSi = Variação do FS (diferença do FS Médio e o FS Simulado). 

V[Xi] = Variância da média das variáveis (desvio padrão ao quadrado). 

V[FS] = Variância total do Fator de Segurança (razão entre a variação dos parâmetros 

de campo e a variação do FS). 

 

Portanto, pode-se afirmar que a variação do FS é V[FS] = 0,1421 e o desvio padrão é σ 

= 0,377. A Figura 6.20 representa a influência que cada parâmetro possui no cálculo do 

fator de segurança. 

 

 
Figura 6.20- Peso das variáveis aleatórias que influenciam na variância do Fator de 

Segurança (FS), para o mecanismo de ruptura em global. 

 

A probabilidade de falha foi calculada pelo método de FOSM, considerando-se que trata 

de uma distribuição normal. Utilizou-se o programa de cálculo Excel, através da 

seguinte expressão: 

 

PF= DIST.NORM.N(1;FS Médio;σ;Verdadeiro), portanto tem-se que  
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PF= DIST.NORM.N(1;2,929;0,377;Verdadeiro),   

PF= 1,55 e
-7

 

 

Como pode-se observar, a influencia da coesão é mais significativa em relação aos 

demais parâmetros geotécnicos, seguido do ângulo de atrito. Portanto nos cálculos a 

seguir será desconsiderado o peso específico do material como sendo uma variável 

aleatória.  

 

6.7.2- Método de Monte Carlo aplicado ao Equilíbrio Limite 

 

Realizou-se a simulação do método Monte Carlo através do programa Slide 6.0 da 

Rocsience, utilizando-se a opção de “Overall Slope”, que não restringe as simulações à 

superfície de ruptura já definida, essa análise se justifica através do método 

probabilístico e analisa todas as superfícies de ruptura possíveis. Mesmo porque pode-se 

encontrar uma probabilidade de falha inadmissível com um fator de segurança elevado.  

 

O programa Slide 6.0, possibilita trabalhar com multíplas superfícies probabilísticas de 

ruptura, “Overall Slope” ou com a superfície crítica determinística de ruptura “Global 

Minimum”, ou seja, quando optamos em trabalhar com a superfície crítica de ruptura, a 

análise probabilística será realizada somente nesta superfície. Quando trabalhamos sem 

a restrição de uma determinada superfície o programa analisa probabilísticamente todas 

as superfícies possíveis de ruptura. 

  

Para se determinar a quantidade de simulações necessárias para o método Monte Carlo, 

o primeiro passo foi definir a quantidade de variáveis aleatórias para o estudo, neste 

caso serão duas as variáveis, coesão e ângulo de atrito do Itabirito Freável Silicoso. 

Utilizaram-se dois desvios padrões para se obter um índice de probilidade de acerto de 

95%, caso o desvio padrão fosse maior a coesão teria um valor negativo o que impediria 

o cálculo, pois trata-se de uma distribuição do tipo normal. Para tanto, utilizado-se a 

fórmula apresentada por Maia e Assis (2004) descrita no item 4.3.3 da dissertação para 

calcular o número necessário de simulações, conforme a equação 4.22. 

 

    [
  

    
]
 

                                                                                      (4.22)                                                                    
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Onde: 

   
 = indica o número de cálculos a serem utilizados. 

Z = valor da distribuição normal padrão para o índice de significância α (Tabela 4.1).  

α = nível de confiança do teste estatístico. 

n = número de variáveis características do problema. 

 

   
 = [(1,96)² / (4x (0,05)²)]² = 147.578,90; 

   
   150.000 simulações de Monte Carlo (adotado).  

 

Resultados obtidos na simulação de Monte Carlo para a seção A da cortina, estão 

apresentados nas Figuras 6.21 e 6.22. Conforme já mencionado anteriormente, a opção 

de “Overall Slope” não restringe as simulações à superfície de ruptura crítica e analisa 

todas as superfícies de ruptura possíveis. Analisando os resultados obtidos verificamos 

que o menor fator de segurança possível é igual à FS = 2,1, ou seja, 110% acima do 

limite crítico de ruptura FS = 1, uma probabilidade de falha de PF = 1,8 E
-13

 é baixa e o 

tempo necessário para a execução dos cálculos foi de aproximadamente três dias. 

 

 
Figura 6.21- Apresentação dos resultados, do fator de segurança e probabilidade de 

falha, com base na análise probabilística de Monte Carlo: FS determinístico = (2,9); FS 

médio = (3,1); PF = 1,8 e
-13 ; RI dist. normal = 7,3 e RI dist. log normal = 12,1. 
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O RI é o grau de confiabilidade, ele representa a quantidade de desvios padrões que 

distanciam o FS médio do FS crítico. Quanto maior o RI mais confiável é a estrutura. 

Os valores adotados e os coeficientes de variação estão expressos nas tabelas anteriores, 

(Tabelas 6.6 e 6.7). O histograma do Fator de Segurança x Frequência Relativa mostra 

os fatores de segurança mínimo, médio e máximo obtidos, conforme Figura 6.22. 

 

 
Figura 6.22- Histograma do Fator de Segurança x Frequência Relativa; onde foram 

encontrados, o FS médio = 3,1; o FS mínimo = 2,1 e o FS máximo = 4,6. 

 

A probabilidade de falha foi calculada pelo método de Monte Carlo, considerando-se 

que se trata de uma distribuição normal, utilizou-se o programa de cálculo Excel, 

através da seguinte expressão: 

 

PF = DIST.NORM.N(1;FS Médio;σ;Verdadeiro), portanto tem-se que  

PF = DIST.NORM.N(1;3,088;0,2873; Verdadeiro),   

PF = 1,8 e
-13

  

 

Conforme pode ser observado na Figura 6.22, na análise probabilística por equilíbrio 

limite pelo Método Monte Carlo, várias superfícies de ruptura se aproximam da rocha 

básica intrusiva, que rompeu por meio do mecanismo de cunha, indicando a necessidade 

de avaliação deste mecanismo de ruptura para a seção A. A rocha básica intrusiva está 

sofrendo um processo de ciclagem que pode desestabilizar os taludes acima do 

transportador de correia e levar a ruptura da cortina atirantada caso haja nova ruptura 

em cunha.  
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6.7.3- Método de Rosenblueth aplicado à Tensão Deformação  

 

O método das estimativas pontuais, conforme descrito no item 4.6.1, foi utilizado para a 

análise probabilística da tensão deformação. O método não aceita uma grande variação 

de dados e nem heterogeneidade de dados, pode-se dizer ainda que a distribuição da 

variável aleatória é contínua, ou seja, está contida dentro de um determinado intervalo.  

 

O teorema do limite central diz que quando se possui uma quantidade amostral grande, 

a distribuição da média se aproxima de uma distribuição normal. Para o método de 

estimativas pontuais, considera-se que os dados possuem uma distribuição normal e por 

tanto as variáveis aleatórias serão distribuídas simetricamente, sendo assim as 

estimativas pontuais irão possuir desvio padrão positivo e um negativo em relação ao 

valor médio esperado. Quando estes dados não são homogênios espera-se que os 

resultados também não sejam normalmente distribuídos.   

 

Para o concreto armado utilizou-se um ângulo de atrito de 35º; um Fck = 30 MPa; uma 

coesão de 10,5 MPa e o peso específico de 25 kN. Os valores adotados para os 

coeficientes de variação estão expressos na Tabela 6.10 e a Tabela 6.11 mostra os 

resultados da variação do FS em função das variações dos parâmetros obtidos em 

campo. 

  

Tabela 6.10- Valores da média, coeficientes de variação adotados e do desvio padrão. 

# 

Itabirito Friável Silicoso (IFS) 

Tipo de Propriedade 
Média                

(µ) 

Coeficientes de 

variação (%) 

Desvio                 

Padrão (σ) 

1 
Módulo de 

deformabilidade E0 
126670 20 25334 

2 
Ângulo de atrito 

efetivo     ( 
o 
) 

22,2 8 1,8 

3 Coesão (kPa) 17,0 40 6,8 
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Tabela 6.11- Variação dos FS em função da variação dos parâmetros de campo, usando 

a análise de Rosenblueth para análise de tensão deformação. 

# 

Itabirito Friável Silicoso (IFS) 

Módulo de 

deformabilidade E0 

Ângulo de atrito 

efetivo ( 
o 
) 

Coesão 

(kPa) 

Fator de 

Segurança 

(FS) 

1 152004 24,0 23,8 1,33 

2 101336 24,0 23,8 1,32 

3 152004 20,4 23,8 1,29 

4 101336 20,4 23,8 1,29 

5 152004 24,0 10,2 1,31 

6 101336 24,0 10,2 1,29 

7 152004 20,4 10,2 1,30 

8 101336 20,4 10,2 1,26 

Média 1266670 22,2 17,0 1,30 

 

Os resultados obtidos na simulação de Rosenblueth encontram-se nas Figuras 6.23; 6.24 

e 6.25, bem como é apresentado na Tabela 6.12 um resumo de todos os resultados 

obtidos pelos Métodos de FOSM, Monte Carlo e Rosenblueth em comparação com o 

resultado obtido no projeto executivo da cortina atirantada. 

 

 
Figura 6.23- Apresentação dos resultados, do fator de segurança e probabilidade de 

falha, com base na análise probabilística de Rosenblueth: SRF = 1,30 e PF = 1,13 e 
-9

.  
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Figura 6.24- Apresentação dos resultados, do fator de segurança e a deformação 

hipotética. 

 

 
Figura 6.25- Apresentação do gráfico deslocamento máximo de 0,066 m e SRF Crítico 

= 1,25 da estrutura. 

  

Observa-se nos resultados acima que através de uma análise probabilística de tensão 

deformação, adotando-se a hipótese proposta para as características geotécnicas dos 

materiais e seus coeficientes de variação, o fator de segurança médio (SRF = 1,30) é 

superior ao fator de segurança determinístico (FS = 1,25), a probabilidade de falha da 

estrutura tende a zero (PF = 1,13 e
-9 

) e o desvio padrão do fator de segurança calculado 

é  σ = 0,1315. Optando-se em trabalhar somente com análises determinísticas, o talude 

em questão provavelmente teria que sofrer uma nova intervenção para garantir a sua 

estabilidade em relação a sua deformação, pois no cálculo determinístico a deformação 

crítica foi de 0,066 m, sendo que já havia registrado deformações de 0,043m e seu fator 

de segurança estaria abaixo do recomendado para um talude de mineração.  

 

A Tabela 6.12 apresenta um resumo comparativo dos fatores de segurança encontrados 

nas retroanálises versus projeto executivo. 
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Tabela 6.12- Fatores de segurança da retroanálise versus projeto executivo.  

 

 

Como pode ser observado na Tabela 6.12, os fatores de seguraça calculados através de 

métodos probabilísticos para o equilíbrio limite e tensão deformação, adotando-se a 

hipótese proposta para as características geotécnicas dos materiais e seus coeficientes de 

variação, apresentam-se maiores que o fator de segurança do projeto executivo e 

possuem uma probabilidade de falha baixa.  

 

6.8- RETROANÁLISE DA SUPERFÍCIE DE RUPTURA PASSANDO PELA 

ROCHA BÁSICA INTRUSIVA - MECANISMO DE CUNHA 

 

Conforme descrito, no item 6.3, observa-se que a ruptura ocorreu atráves do mecanismo 

de cunha, junto à rocha básica intrusiva e a encaixante, sendo este o mecanismo 

deflagrador da instabilidade do talude. Para a retroanálise em questão, foi considerada a 

utlilização do programa de cálculo Swedge, versão 4.0, da Rocscience Inc. Inicialmente 

considerou-se um ângulo de atrito de 26º, conforme descrito na geologia dos materiais 

da cava, item 5.1.2 e adotado na retroanálise inicial (item 6.3). As superfícies de ruptura 

seguindo o contato da encaixante com a rocha básica intrusiva (60/45) e a direção de 

fraturamento (330/60) e o talude com 30 m de altura. A análise de FOSM para a ruptura 

em cunha, conforme a Tabela 6.13, mostra os coeficientes de variação adotados.  

 

Tabela 6.13- Valores dos coeficientes de variação adotados para o talude. 

Parâmetros dos Materiais Coeficientes de variação (%) 

Ângulo de atrito efetivo 8 

Coesão 40 

Peso específico 5 
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O desvio padrão corresponde a valores da média dos materiais de campo mais 

representativos, multiplicados pelo coeficiente de variação típico de parâmetros 

geotécnicos adotados, conforme exposto pela Tabela 6.14.  

 

Tabela 6.14- Valores da média e do desvio padrão para os parâmetros geotécnicos de 

campo. 

Campo 

Materiais Parâmetros dos Materiais 

Coeficientes 

de variação 

(%) 

Média                

(µ) 

Desvio                 

Padrão (σ) 

Básica Intrusiva 

Ângulo de atrito efetivo (
o
) 8 28,27 2,3 

Coesão (kPa) 40 17,50 7,0 

Peso específico (kN/m
3
) 5 23,00 1,1 

 

Foi adotada para esta análise uma variação de 10% para cada elemento analisado, 

conforme Tabela 6.15. 

 

Tabela 6.15- Valores da variação da média para os parâmetros obtidos em campo. 

 

O resumo dos fatores de segurança obtidos nas simulações, conforme Tabela 6.16. 

 

Tabela 6.16- Valores obtidos para fator de segurança de equilíbrio limite, usando a 

análise FOSM. 
Parâmetros de Campo Simulações 

Materiais 
Parâmetros dos 

Materiais 

 Média                                            

(µ) 
1 2 3 

Básica Intrusiva 

Ângulo de atrito 

efetivo 
28,27 31,10 28,27 28,27 

Coesão 17,5 17,96 19,20 17,96 

Peso específico 23,00 23,00 23,00 25,30 

F.S. 0,95 1,04 0,97 0,93 

Campo 

Materiais Parâmetros dos Materiais 
Média                         

(µ) 

Média + 10% de 

Variação 

Básica Intrusiva 

Ângulo de atrito efetivo (
o
) 28,27 31,1 

Coesão (kPa) 17,50 19,2 

Peso específico (kN/m
3
) 23,00 25,3 
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Calculou-se a variação do fator de segurança com base nos valores obtidos na Tabela 

6.15. A Tabela 6.17 mostra os resultados dos pesos de cada variável aleatória no calculo 

do FS, em função das variações dos parâmetros obtidos em campo. 

 

Tabela 6.17- Resultados dos pesos de cada variável aleatória no cálculo do FS. 

 

 

A seguir a representação dos pesos de cada variável aleatória no cálculo do fator de 

segurança, para a ruptura tipo cunha, conforme Figura 6.26. 

 

 

Figura 6.26- Peso das variáveis que influenciam na variância do Fator de Segurança 

(FS), para o mecanismo de ruptura em cunha.  

 

De modo a estabelecer a base da retroanálise, considerou-se os parâmetros médios 

descritos na Tabela 6.14, e uma das superfícies de ruptura passando pelo contato do 

itabirito com a rocha básica intrusiva. Para o cálculo, considerou-se somente os ajustes 

dos parâmetros da rocha básica intrusiva, com isso obteve-se a superfície de ruptura 

desejada e adotada. 

 

Posteriormente foram implementados tirantes, com o objetivo de garantir a estabilidade 

do talude, nas seções: B e C, conforme o cálculo dos tirantes do projeto, no item 5.4. 
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Foi realizada uma análise probabilística através do método de Monte Carlo, onde foram 

utilizados dois desvios padrões para se obter um nível de confiabilidade de 95%. Foram 

realizadas 150.000 simulações de estabilidade, obedecendo assim à mesma quantidade 

de simulações já realizadas conforme demonstrado junto ao item 6.7.2., onde foram 

consideradas duas variáveis aleatórias, a coesão e o ângulo de atrito conforme 

demonstrado na Figura 6.26. A seguir são apresentados os resultados obtidos durante a 

retroanálise do mecanismo de ruptura por cunha, conforme pode-se observar nas 

Figuras: 6.27; 6.28 (determinísticas) e Figura 6.29 (probabilística).      

 

 
Figura 6.27- Apresentação fator de segurança determinístico, para a análise de ruptura 

em cunha, FS= 7,63. 

 

 
Figura 6.28- Apresentação dos parâmetros para a rocha básica intrusiva, e do Fator de 

Segurança Determinístico, para superfície de ruptura em cunha, com FS = 7,63. 
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Figura 6.29- Histograma Probabilístico do Fator de Segurança x Frequência Relativa; 

onde foram encontrados, os FS médio = 8,347; o FS mínimo = 5,871 e o FS máximo = 

13,02. 
 
 

PF= DIST.NORM.N(1; FS Médio;σ;Verdadeiro), por tanto temos 

PF= DIST.NORM.N(1;8,347;0,9158; Verdadeiro),   

PF= 5,18 e
-16

  

 

Conforme observou-se nos cálculos acima, a coesão adotada para a rocha básica 

intrusiva, aproxima-se de valores correspondentes a de solos muito duros, isso ocorre 

devido ao processo de ciclagem da rocha. Apesar destas condições e adotando-se a 

hipótese proposta para as características geotécnicas dos materiais e seus coeficientes de 

variação, os tirantes do projeto executivo garantem a estabilidade da cortina para uma 

possível ruptura em cunha, similar a ocorrida originalmente na cava. A probabilidade de 

falha é baixa (5,18 E
-16

) e o fator de segurança probabilistico médio encontrado é de FS 

= 8,35.  
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CAPÍTULO 7 

 

7.1- CONCLUSÕES 

 

O objetivo deste estudo foi avaliar a estabilidade de uma cortina atirantada, construída 

em um talude de mineração, que está sofrendo deformação, através de uma abordagem 

probabilística para avaliar as novas superfícies de ruptura e deformações sofridas pelo 

talude/cortina de modo a obter o seu fator de segurança, a probabilidade de falha e o 

índice de confiabilidade. Diante do exposto chegamos as seguintes conclusões: 

 

 Em relação à cortina atirantada, adotando-se como verdadeira a hipótese proposta para 

as características geotécnicas dos materiais e seus coeficientes de variação, observamos 

que os fatores de seguraça calculados através de métodos probabilísticos para o 

equilíbrio limite e para a tensão deformação, apresentam-se de maneira satisfatória se 

comparados aos fatores de segurança do projeto executivo. A retroanálises do cálculo 

dos tirantes mostra que os cálculos do projeto executivo estavam corretos, porém foi 

necessário durante a execução da cortina, aumentar o comprimento das ancoragens afim 

de fixá-las junto ao Itabirito Compacto. 

 

Comparando os resultados das análises de probabilidade de falhas encontradas, que 

variam de 1,0 e
-7 

a 1,0 e
-13 

, com os critérios relacionados à probabilidade de ruptura ou 

risco para taludes de cava, que são da ordem de 1,0 e
-1 

a 1,0 e
-2 

¸ os mesmos são 

considerados satisfatórios, pois a probabilidade de falha é baixa e caso haja a ruptura do 

talude/ cortina o risco estará restrito a cava de mineração, se comparado a um talude em 

área urbana.  

 

A utilização de uma abordagem probabilística, para se avaliar a estabilidade de obras 

geotécnicas, vem a contribuir muito no que diz respeito ao refinamento das análises 

deterministicas, incorporando ao projeto o conceito de probabilidade de falha e o grau 

de confiabilidade para a estrutura. A estrutura geotécnica deve ser avaliada sempre 

através da combinação do fator de segurança, da probabilidade de falha e do ponto de 

vista das possíveis consequências envolvidas, definindo-se assim o risco do projeto.       

 



 

129 

 

7.2- RECOMENDAÇÕES PARA ESTRUTURA 

 

A cortina apresenta-se segura, porém há de se ressaltar a necessidade de realização de 

um sistema de drenagem mais eficiente junto à estrutura e nas bermas próximas, pois a 

falta deste sistema de drenagem pode ocasionar sérios danos nos períodos chuvosos ao 

talude, desencadeando um processo de erosão junto à base da cortina, descalçando a 

mesma e aumentando assim a sua deformação. Isto faz com que a cortina seja solicitada 

de uma forma não prevista em projeto, podendo levar até a ruptura da mesma.  

 

Recomenda-se a limpeza/substituição dos drenos horizontais profundos (DHP) 

obstruídos, a construção de uma canaleta de drenagem junto ao vértice da cunha de 

ruptura da Rocha Básica Intrusiva e a construção de um dissipador de energia no pé do 

talude no fundo da cava, com o objetivo de reduzir o impacto da água e evitar novos 

processos erosivos. 

 

Outro ponto a ser considerado, diz respeito a conclusão das obras da cortina atirantada 

do lado esquerdo do talude, que não foram realizadas. Neste lado a rocha básica está 

exposta e está sofrendo um processo de ciclagem em função das condições climáticas. 

Como medida paliativa até a conclusão das obras da cortina, pode-se realizar uma 

pintura asfáltica na superfície da rocha exposta, com o objetivo de evitar a ação da água 

de chuva no processo de degradação da rocha. Faz–se necessário também uma 

revegetação dos taludes próximos desta região, com o objetivo de evitar o início de um 

processo de ravinamento, que pode evoluir rapidamente para um processo erosivo de 

maior porte.   

 

 

7.3- SUGESTÕES PARA PESQUISAS FUTURAS 

 

Para pesquisas futuras, sugere-se a execução de análises de ruptura dos tirantes, 

deformação execessiva da cortina atirantada, análises de equilíbrio limite e de tensão 

deformação através de análises probabilísticas, para as demais seções dos taludes da 

cava, incluindo análise de estabilidade global, apoiada nas deformações medidas pelo 

radar terrestre, com a finalidade de se prever possíveis rompimentos futuros dos taludes 

e garantir a segurança de operação da mina. 
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ANEXO 1  

 

  

ANÁLISES DE ESTABILIDADE PELO MÉTODO MONTE CARLO 

 

 
Figura Anexo 1- Simulação FOSM para verificação do FS, análise de estabilidade -1ª 

Análise. 

 

 

 

 
Figura Anexo 2- Simulação FOSM para verificação do FS, análise de estabilidade -2ª 

Análise. 
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Figura Anexo 3- Simulação FOSM para verificação do FS, análise de estabilidade -3ª 

Análise. 

 

 

 

 

Figura Anexo 4- Simulação FOSM para verificação do FS, análise de estabilidade -4ª 

Análise. 
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Figura Anexo 5- Simulação FOSM para verificação do FS, análise de estabilidade -5ª 

Análise. 

 

 

 

 
Figura Anexo 6- Simulação FOSM para verificação do FS, análise de estabilidade -6ª 

Análise.  
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Figura Anexo 7- Simulação FOSM para verificação do FS, análise de estabilidade -7ª 

Análise. 

 

 

 

 
Figura Anexo 8- Simulação FOSM para verificação do FS, análise de estabilidade -8ª 

Análise. 
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Figura Anexo 9- Simulação FOSM para verificação do FS, análise de estabilidade -9ª 

Análise. 
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ANEXO 2  

 

 

ANÁLISES DE TENSÃO DEFORMAÇÃO PELO MÉTODO ROSENBLUETH 

 

 

 
Figura Anexo 10- Simulação Rosenblueth para verificação do FS, análise de tensão 

deformação -1ª Análise. 

 

 

 

 
Figura Anexo 11- Simulação Rosenblueth para verificação do FS, análise de tensão 

deformação -2ª Análise. 
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Figura Anexo 12- Simulação Rosenblueth para verificação do FS, análise de tensão 

deformação -3ª Análise. 

 

 
 

 
Figura Anexo 13- Simulação Rosenblueth para verificação do FS, análise de tensão 

deformação -4ª Análise. 
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Figura Anexo 14- Simulação Rosenblueth para verificação do FS, análise de tensão 

deformação -5ª Análise. 

 

 

 

 

 
Figura Anexo 15- Simulação Rosenblueth para verificação do FS, análise de tensão 

deformação -6ª Análise. 
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Figura Anexo 16- Simulação Rosenblueth para verificação do FS, análise de tensão 

deformação -7ª Análise. 

 

 

 

 
Figura Anexo 17- Simulação Rosenblueth para verificação do FS, análise de tensão 

deformação -8ª Análise. 

 

 


