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RESUMO
O principal objetivo dessa dissertação é apresentar uma Metodologia para o
Dimensionamento de Cavas Rochosas com adoção de abordagens probabilísticas que
contempla a introdução de uma nova formulação para o dimensionamento de bermas
capazes de conter parcial ou totalmente os volumes de materiais advindos de rupturas em
cunhas. Nessa formulação irão concentrar as principais contribuições da metodologia,
uma vez que são definidas as cunhas potencialmente instáveis mais críticas e as larguras
das bermas capazes de contê-las, além de possibilitar o dimensionamento do ângulo interrampa da Cava. Esse dimensionamento se dá por meio da definição da melhor relação
entre a conjugação geomecânica/operacional da largura da berma de contenção e o ângulo
de face de bancada, garantindo a estabilidade dos taludes por meio da eliminação de
praticamente todas as possíveis rupturas locais. Dessa forma evita-se que blocos
desprendidos atinjam o fundo da cava. Para consolidar tal metodologia, foram
desenvolvidas rotinas computacionais baseadas nas principais técnicas de análises e
dimensionamento de taludes rochosos, em que algoritmos específicos foram elaborados
para realizar de forma analítica as análises cinemáticas, o dimensionamento das larguras
das bermas de contenção e as análises de estabilidade das bancadas, sem adotar recursos
gráficos e/ou simplificações geralmente usuais, privilegiando sempre a adoção de
critérios mais precisos e realísticos. Novas formulações também foram propostas para os
cálculos dos volumes das rupturas em cunhas (blocos tetraédricos: com e sem fendas de
tração), as quais foram comparadas com os dados de entrada do Swedge (Rocscience),
sendo destacadas, as principais vantagens e diferenças dentre as opções de cálculos
disponíveis. Logo, a presente dissertação busca apresentar ao meio técnico e acadêmico
uma metodologia que possibilita obter como resultado final o dimensionamento de cavas
rochosas com redução do volume das escavações, com maior segurança e conhecimento
dos principais riscos inerentes a operação, além de possibilitar a estabilidade geotécnica
dos taludes após o término da vida útil da mina.
Palavras chaves: Estabilidade de Taludes, Maciços Rochosos, Cavas, Rupturas em Cunha
e Bermas de Contenção.
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ABSTRACT
The main objective of this dissertation is to present an Open Pit Mine Design
Methodology by adopting probabilistic approaches. This methodology contemplates the
introduction of a new formulation for the design of berms capable of containing partially
or totally the volumes of materials from wedge failures. In this formulation will focus the
main contributions of the methodology, since the most critical and frequent wedges are
defined, as it involves calculating the volumes of the potentially unstable blocks and the
widths of the berms able to contain them, in addition to allows the inter-ramp angle
dimensioning. This design is based on the definition of the best relation between the
geomechanical/operational conjugation of the width of the catch bench and the angle of
the bench face, guaranteeing the stability of the slopes by eliminating practically all
possible local failures, avoiding that loosened blocks reach the bottom of the pit. To
consolidate this methodology, computational routines have been developed, based on the
main techniques of analysis and design of rock slopes, where specific algorithms has been
made to execute the kinematic analysis, the design of the catch bench and stability
analysis of benches, without adopting graphical resources and / or simplifications, always
favoring the adoption of more precise and realistic criteria. New formulations were also
proposed to calculate the wedge failure volume (tetrahedral blocks: with and without
tension crack), which were compared with Swedge (Rocscience) input data, being
highlighted, among the available calculation options, the main differences and
advantages. Therefore, the present dissertation aims to propose to the technical and
academic community a methodology that allows obtaining as final results in rocky open
pit design: the reduction of the volume of the excavations, greater safety and knowledge
of the main inherent operation risks, besides allowing the geotechnical stability of the
slopes after the end life of mine.

Keywords: Slope Stability, Rock Mass, Open Pit, Wedge Failures and Catch Bench.
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1 – CONSIDERAÇÕES INICIAIS
1.1 – DEFINIÇÃO DO TRABALHO
Nos últimos anos, em todo o mundo tem se notado a existência de várias lavras a céu
aberto com dimensões significativas do ponto de vista da estabilidade geotécnica. Tratase de projetos de cavas que têm alcançado dimensões superiores a 600 m e que em alguns
casos, a diferença entre a elevação da crista e a base do talude global, pode ultrapassar
1000 m (Zea Huallanca, 2004).
No Brasil, não tem sido diferente. Grandes cavas têm sido projetadas ou estão sendo
operadas com dimensões nunca praticadas anteriormente. As volumosas extrações dos
minérios associadas a um grande desenvolvimento tecnológico da indústria mineral
brasileira têm marcado as últimas décadas. Uma das justificativas para este fato se dá
quando os minérios se valorizam no cenário econômico global e muitas jazidas com
baixos teores se tornam atrativas e viáveis economicamente, principalmente quando a
produção e o processo de beneficiamento associados a esta lavra, ocorrem em maiores
escalas. Porém, produzir em grandes escalas significa também gerar grandes volumes de
estéril. A geração do estéril em maiores quantidades representa uma parcela significativa
dos custos de produção, devido aos maiores gastos com o transporte e a disposição dos
mesmos. Logo, reduzir o fator da relação “estéril vs. minério”, geralmente implica em
adotar para as cavas, taludes finais mais íngremes. Em tais situações, garantir a
estabilidade desses taludes constitui um grande desafio aos engenheiros geotécnicos, os
quais têm buscado continuamente a utilização das mais avançadas tecnologias disponíveis
na área de Geotecnia Aplicada a Mineração, inclusive desenvolvendo novas ferramentas
e metodologias de trabalho, para preencher as lacunas técnicas existentes nas atividades
de rotina das empresas de engenharia (Brito, S. N. A. et al., 2011).
Mediante tal cenário, a presente dissertação busca apresentar ao meio técnico e acadêmico
uma metodologia que possibilita obter como resultado final as seguintes contribuições:
reduzir o volume das escavações de cavas em maciços rochosos, fornecer os subsídios
necessários para o gerenciamento dos principais riscos inerentes a operação, além de
garantir a estabilidade geotécnica dos taludes após o fim de sua vida útil.
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Para consolidar tal metodologia, o autor desenvolveu rotinas computacionais, baseadas
nas principais técnicas de análises e dimensionamento de taludes em maciços rochosos,
em que algoritmos específicos foram elaborados para realizar analiticamente as análises
cinemáticas, o dimensionamento das larguras das bermas e as análises de estabilidade das
bancadas, sem a adoção de recursos gráficos e/ou simplificações geralmente usuais,
privilegiando sempre a adoção de critérios mais precisos e realísticos.

1.2 – OBJETIVOS
1.2.1 - OBJETIVO PRINCIPAL
O principal objetivo dessa dissertação é apresentar uma “Metodologia para o
Dimensionamento de Cavas Rochosas com adoção de abordagens probabilísticas”, isto
é, cavas que possuem maciços susceptíveis a mecanismos de ruptura condicionados por
estruturas geológicas, tais como as rupturas em cunhas e planares. Trata-se de uma
abordagem proposta por (Cella, 2007) e desenvolvida pelo autor do presente trabalho,
com a introdução de uma nova formulação para o dimensionamento de bermas, capazes
de conter parcial ou totalmente os volumes de materiais advindos de rupturas em cunhas.

1.2.2 - OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Ao estabelecer e propor critérios técnicos para o dimensionamento de bancadas tem-se
como intenção garantir a estabilidade dos taludes nesta escala, por meio da eliminação de
praticamente todas as possíveis rupturas locais. É justamente nesta etapa do
dimensionamento que irão concentrar as principais contribuições da presente
metodologia, pois, é na escala das bancadas onde ocorre a maior influência das
descontinuidades rochosas (Brito, S. N. A. et al., 2011). Consequentemente, os dois
principais problemas envolvidos nessa etapa de dimensionamento são: a definição da
inclinação da face do talude e a determinação da largura da bancada de modo a acomodar
eventuais rupturas localizadas propiciando uma operação segura de todo o processo de
lavra. Nesse contexto, é preciso realizar várias rotinas de cálculos, dentre as quais,
destacam-se aquelas que configuram os objetivos específicos dessa dissertação. A saber:
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DEFINIR AS CUNHAS E AS RUPTURAS PLANARES CRÍTICAS.
Tal processo opera vetorialmente grande número de descontinuidades e blocos,
podendo combinar entre si todos os planos medidos no mapeamento
(realização de análises cinemáticas individuais das descontinuidades e adoção
de ângulo de atritos diferentes para cada plano, por exemplo) ou optar por
combinações de planos dentro das margens de dispersão em torno do vetor
médio de uma família (realização de análises cinemáticas probabilísticas,
adotando

um

padrão

estatístico

representativo

das

famílias

de

descontinuidades).
O resultado é a determinação dos blocos potencialmente instáveis de maior
frequência definidos, considerando a dispersão em torno da média e não apenas
as orientações médias (ou máximas) de famílias ou de planos selecionados
arbitrariamente nos estereogramas.


CALCULAR O VOLUME DOS BLOCOS E DETERMINAR A LARGURA
DA BERMA DE CONTENÇÃO
Calcular os volumes dos blocos potencialmente instáveis com adoção de
conceitos probabilísticos, para a estimativa do volume do material rompido (e
empolado) além de determinar a distância do alcance do mesmo na bancada,
com base nos ângulos de repouso das massas maiores.



DIMENSIONAR O ÂNGULO DE FACE ÓTIMO
Consiste em estabelecer o ponto ótimo entre a conjugação geomecânica e
operacional da largura da berma de contenção e o ângulo de face de bancada,
de modo a acomodar eventuais rupturas localizadas.

Na prática, todos os objetivos classificados como específicos consistem em obter o ponto
ótimo no dimensionamento de uma cava rochosa por meio de uma geometria da bancada
ideal, isto é, aquela que praticamente elimina os riscos de deslizamentos estruturalmente
controlados, e a configuração com a qual se associa um número reduzido de instabilidades
que possam ser contidas nas bermas, evitando que os blocos desprendidos atinjam o fundo
da cava (Cella, P. R. C. et al., 2008).
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1.3 – ORGANIZAÇÃO DA DISSERTAÇÃO
Esta dissertação está organizada em seis capítulos, os quais serão descritos
resumidamente a seguir.
No Capítulo 1, referente a Introdução do trabalho, serão retratados os fatores que
motivaram a proposição deste estudo assim como os principais objetivos e a estruturação
geral desta dissertação.
A Revisão Bibliográfica elaborada para subsidiar todas as abordagens e proposições feitas
em relação ao tema encontra-se consolidada no Capítulo 2. Nesse capítulo buscou-se
apresentar os principais embasamentos teóricos encontrados na literatura técnica que
estabelecem as diretrizes necessárias para o Dimensionamento das Cavas Rochosas, além
de destacar as principais formulações existentes para o dimensionamento das bermas de
contenção.
O Capítulo 3 apresenta por meio de um fluxograma, a metodologia proposta para o
Dimensionamento de Cavas Rochosas com adoção de abordagens probabilísticas, tanto
na ocasião da realização das análises cinemáticas quanto na realização das análises de
estabilidade. Nesse capítulo serão descritas cada uma das etapas do procedimento
proposto, dando ênfase para aquelas que configuram os objetivos específicos dessa
dissertação, isto é, aqueles relacionados aos dimensionamentos dos ângulos de face dos
taludes e das larguras das bermas de contenção.
No Capítulo 4 serão apresentados os resultados obtidos com o presente trabalho,
destacando os principais diferenciais da metodologia objeto desta dissertação, em relação
às abordagens tradicionais e mais usuais na rotina de engenharia. Entre os resultados
mencionados, citam-se: As Planilhas Eletrônicas (MS Excel) elaboradas com a finalidade
de realizar: análises cinemáticas para verificar o potencial de ocorrer rupturas planares
utilizando um ângulo de atrito por descontinuidade; A abordagem dada para a realização
de análises cinemáticas para determinação dos mecanismos de rupturas em cunha, planar
e tombamentos, separando os resultados dos casos passíveis de ocorrer na escala das
bancadas dos que provavelmente ocorrerão abrangendo os taludes inter-rampas;
Formulações propostas para os cálculos dos volumes das rupturas em cunhas (blocos
25

tetraédricos: com e sem fendas de tração) e apresentação das principais diferenças em
relação aos dados de entrada do Swedge (Rocscience, 2014a).
O Capítulo 5 cumpriu com o objetivo de apresentar uma análise comparativa entre as
metodologias existentes na literatura técnica para o dimensionamento das bermas de
contenção para rupturas em cunha com a que foi proposta pelo autor da presente
dissertação, cuja descrição e verificações encontram-se descritas no Capítulo 4.
E, por último, no Capítulo 6 serão apresentadas as Considerações Finais e as Sugestões
para os trabalhos futuros.
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2 – REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
2.1 – DIMENSIONAMENTO DE UMA CAVA ROCHOSA
O projeto para implantação de uma escavação a céu aberto requer o dimensionamento
geométrico e geotécnico dos seus taludes, sendo essa atividade considerada um dos
maiores desafios da equipe técnica responsável pelo planejamento e operação de uma
mina a céu aberto (Stacey, 2009). Pois, o estudo necessário para certificar a viabilidade
técnica de sua implantação requer a proposição de uma geometria adequada para os
taludes, a qual é determinada em função da disposição espacial apresentada pelo depósito
mineral e em função dos aspectos geológicos advindos do seu processo de formação, tanto
no que diz respeito ao corpo de minério quanto aos maciços rochosos encaixantes. Como
exemplo, a Figura 2-1 apresenta uma configuração típica de taludes de uma mina, na qual
se pode visualizar a geometria proposta para a cava inicial e a expectativa de expansão
do arranjo geométrico da escavação por meio das retomadas determinadas em função da
disposição do corpo mineralizado.

Figura 2-1 – Seção Típica de uma Cava com destaque para a posição do Corpo de Minério a ser lavrado
Fonte: Próprio autor.
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2.2 – PARÂMETROS GEOMÉTRICOS DE UMA CAVA
Os parâmetros geométricos típicos utilizados para definir a configuração dos taludes de
uma cava encontram-se ilustrados por meio da Figura 2-2.

Figura 2-2: Principais parâmetros geométricos considerados no dimensionamento de uma Cava
Fonte: Adaptação de representações cedidas pela BVP Engenharia.

O Ângulo do Talude Global () é definido como a inclinação da linha que conecta o pé e
a crista da cava. O Ângulo do Talude Inter-rampas () refere-se à inclinação da linha que
conecta crista a crista ou pé a pé de bancadas ininterruptas, ou seja, compreendidas entre
as rampas de acesso. O ângulo inter-rampa determina a forma geral e o dimensionamento
da cava, sendo uma função da Altura da Bancada (H), Largura Total da Berma (L) e o
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Ângulo de Face. A largura total da berma inclui o recuo ou quebra da crista (Lbb) que é
função do Ângulo Esperado de Ruptura (w) e a Largura Efetiva da Berma (Leff).A largura
efetiva da berma é a largura que permanece após a ruptura e tanto permite acesso para o
talude, como retém os blocos desprendidos e rupturas menores. E, a Altura da Bancada
(H) é usualmente selecionada com base na dimensão do equipamento de escavação.

2.3 – ESTUDOS INICIAIS
Os primeiros estudos para verificação da viabilidade de uma lavra a céu aberto requerem
a identificação do padrão estrutural apresentado pelos maciços rochosos assim como o
conhecimento das variações intrínsecas de suas propriedades geológicas e geotécnicas, as
quais podem culminar em complexos modelos geológicos. Logo, é preciso caracterizar a
geologia regional para que o arcabouço litoestrutural do local seja bem compreendido,
possibilitando a correta interpretação dos diversos litotipos presentes e das
descontinuidades que os interceptam. Tais elementos ditarão o comportamento da
estrutura quando os maciços forem submetidos aos esforços impostos pelas escavações.
Outro aspecto igualmente importante, na etapa inicial dos estudos, refere-se à viabilidade
econômica do empreendimento. Para isso, o projeto deve buscar a determinação dos
taludes com a melhor configuração geométrica possível, que resulte em um ângulo estável
para o nível de segurança requerido pelas legislações, tanto para o período produtivo
quanto para a retomada após paralisações, incluindo o período após o final da vida útil da
Mina. Pois, se a geometria adotada para o talude apresentar um ângulo global menor que
o “ângulo ótimo”, isso vai implicar em maior custo para as escavações, transporte e
beneficiamento do material escavado, ou seja, maior será a relação estéril vs. minério.
Por outro lado, se a geometria final proposta apresentar um ângulo maior que o “ângulo
ótimo”, o talude poderá apresentar condições inseguras podendo evoluir para rupturas, as
quais ao se concretizarem, poderão afetar as operações da Mina, inclusive com prováveis
perdas de vidas humanas e/ou de equipamentos. Na Figura 2-3 é apresentado um gráfico
indicando que, ao praticar ângulos mais íngremes para os taludes, os custos com as
instabilizações dos mesmos crescem muito mais rapidamente que os benefícios (Call R.
D., 1992). A curva dos benefícios líquidos é obtida subtraindo do benefício bruto, os
custos previstos com os serviços decorrentes das instabilidades. E, o ângulo de inclinação
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em que se obtém o máximo benefício líquido corresponde ao “ângulo ótimo” ou ideal,
alvo do dimensionamento geotécnico.

Figura 2-3: Curvas de Custos dos Benefícios (Modificado de Call, 1992)

De acordo com Stacey (2009), as etapas integrantes das metodologias existentes na
literatura técnica para o dimensionamento dos taludes de uma Cava têm sido
desenvolvidas ao longo dos últimos anos resultando em procedimentos padrões, embora
algumas abordagens apresentem variações entre as propostas elaboradas pelos
especialistas. Desse modo, visando expressar de forma gráfica as referidas etapas, vários
autores propuseram fluxogramas para exemplificar as conexões entre as várias atividades
e etapas necessárias para o dimensionamento de uma cava, assim como as destacar as
áreas multidisciplinares envolvidas. Dentre os fluxogramas existentes, serão destacados
a seguir, dois arranjos de processos que exemplificam as boas práticas mundiais,
consolidadas no meio geotécnico, contemplando a correlação dos diversos componentes,
desde a investigação geotécnica até os estudos finais necessários para o dimensionamento
dos taludes de uma Cava, abrangendo também recomendações para o período
operacional. A Figura 2-4 apresenta o primeiro fluxograma, o qual de forma simplificada
ilustra as duas principais fases necessárias para a elaboração e implantação de uma cava,
ou seja, a fase de Viabilidade e a fase de Operação.
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Figura 2-4: Fluxograma Simplificado para Dimensionamento de Cavas (Modificado de Sullivam, 2006)

Observa-se na Figura 2-4, que simultaneamente aos Estudos Geotécnicos são
apresentadas também as atividades de Avaliação Econômica, enfatizando a interação
entre os Estudos para o Plano de Lavra/Avaliações Econômicas e os Estudos Geotécnicos
necessários para alcançar o êxito de um projeto de implantação de uma mina a céu aberto.
Importante mencionar que, os ciclos de realimentação e adequações geométricas devem
ser contínuos, estendendo-se por toda a vida da mina, principalmente porque é difícil
obter uma resposta definitiva na primeira fase de elaboração de um projeto e em segundo
lugar, porque muitas vezes, os parâmetros econômicos mudam constantemente (Sullivan,
2006).
O segundo fluxograma escolhido para ilustrar as etapas de dimensionamento dos taludes
de uma cava, apresentado na Figura 2-5, refere-se aquele apresentado no livro:
“Guidelines for Open Pit Slope Design”, editado por John Read e Peter Stacey (2009).
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Nele, são apresentadas basicamente todas as etapas para a elaboração, operação e
fechamento de uma cava, independentemente do tamanho ou litotipos constituintes. Tais
etapas são relacionadas a seguir.


Elaboração do Modelo Geotécnico da área de implantação da Cava;



Amostragem de dados relevantes para o Modelo;



Divisão do Modelo em Domínios Geotécnicos;



Subdivisão dos Domínios Geotécnicos em Setores de Dimensionamento;



Determinação dos parâmetros geométricos de cada Setor nos seus respectivos
Domínios;



Avaliação dos Resultados das Análises de Estabilidade por setores em termos de
critérios de aceitabilidade, e;



Definição do Plano de Implantação e de Monitoramento requeridos para o Projeto.

Importante frisar que, dentre os fluxogramas pesquisados, embora muitos deles fizessem
menção à importância da determinação da geometria das bancadas dos taludes para a
elaboração do Projeto de uma Cava, não foi encontrado um arranjo de procedimentos e
etapas que abordasse com detalhes os critérios necessários para realizar o
dimensionamento da altura dos bancos e largura das bermas e suas interações/implicações
com a geometria e com a estabilidade dos taludes inter-rampa e taludes globais.
Logo, na presente revisão bibliográfica, buscar-se-á citar os principais requisitos e
disciplinas necessários para o dimensionamento de um talude, dado um maior enfoque
aos conteúdos teóricos que contribuíram essencialmente para o desenvolvimento da
presente metodologia, proposta para o dimensionamento de bancadas das cavas em
maciços rochosos, tema central da presente dissertação.
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Figura 2-5: Fluxograma para Dimensionamento de taludes em Cavas (Modificado de Stacey, 2009)

2.4 – MODELOS GEOTÉCNICOS
A construção do modelo geotécnico da cava a ser dimensionada constitui a base e o ponto
de partida das várias metodologias encontradas na literatura técnica. Os principais
componentes propostos para constituir os modelos geotécnicos são os seguintes:


Modelo geológico;
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Domínios Estruturais;



Caracterização do maciço rochoso, e;



Modelo Hidrogeológico.

Observa-se que cada um dos componentes citados contempla um grupo de informações
que resultam nos parâmetros de entrada necessários para o estabelecimento dos domínios
geotécnicos, isto é, na separação de áreas da cava que possuem características e
comportamentos geotécnicos semelhantes. De posse do conhecimento dos domínios
geotécnicos torna-se possível determinar os setores de dimensionamentos e realizar as
análises de estabilidade representativas dos mesmos. A Figura 2-6, apresentada a seguir,
sintetiza as principais informações requeridas para a elaboração do Modelo Geotécnico,
as quais serão descritas nos subitens a seguir. Nela, pode-se constatar que é necessário
levantar uma série de dados que geralmente são obtidos e complementados durante as
várias fases de elaboração dos projetos (Viabilidade, Conceitual, Básico e Executivo)
assim como no decorrer da implantação da Lavra.

Figura 2-6: Informações constituintes e resultantes dos modelos geotécnicos (Modificado GUEST &
READ, 2009)
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Por exemplo, citam-se os dados estruturais, como as atitudes das descontinuidades que
compartimentam o maciço rochoso, as quais podem ser inicialmente obtidas a partir da
descrição de furos de investigações orientados, realizados na fase de projeto e que após a
abertura da cava são complementadas por meio dos mapeamentos geológico-geotécnicos
de superfície, a partir dos afloramentos evidenciados pelas escavações.
Além da aplicação no dimensionamento dos taludes, os modelos geotécnicos constituem
importantes ferramentas para conceder confiabilidade às Declarações de Reservas
Minerais assim como a escolha do Método de Lavra a ser empregado. Ou seja, os modelos
geotécnicos abrangem todas as informações geológicas e geotécnicas necessárias para a
previsão do comportamento do maciço tanto na fase do projeto quanto para a fase
operacional de qualquer empreendimento mineiro.

2.4.1 - MODELO GEOLÓGICO
O modelo geológico é um dos pilares básicos para a elaboração do modelo geotécnico. O
mesmo tem como objetivo compreender os eventos geodinâmicos que ocorreram no
depósito, a partir dos dados extraídos de: sondagens, mapeamentos superficiais,
características regionais, dentre outros. Tais eventos variam de local para local,
conferindo características diferentes ao maciço. Logo, avaliar a distribuição e as
diferentes naturezas dos solos e rochas, incluindo os efeitos de alteração e intemperismo,
se configura numa importante ferramenta para caracterização da geologia à escala da
mina (Read & Keeney, 2009).
Devido aos diferentes maciços existentes na área de implantação de uma cava, torna-se
necessário identificar por meio dos modelos geológicos, os atributos que isolada ou
conjuntamente, condicionam o seu comportamento perante aos esforços que lhe serão
impostos por meio da realização das escavações dos taludes. Dentre os atributos que
condicionam o comportamento do maciço rochoso, cabe destacar a Litologia, o Grau de
Alteração e o Estado de Tensão “In situ”.
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2.4.1.1 -

Litologia

A litologia diz respeito aos tipos de rochas, que recebem denominações específicas e são
identificados a partir de um sistema de classificação apoiando-se em conceitos da
Petrografia. Este segmento da geologia estuda as rochas por meio da identificação da sua
composição mineral, cor, textura, tamanho dos grãos, estruturas e outras feições
importantes que comumente as individualizam. No entanto, uma classificação litológica
para aplicação em modelos geotécnicos para fins de obras de engenharia deve ser
simplificada e objetiva, evitando nomenclaturas complexas, cujo emprego não
proporcione resultados práticos (Junior & Ojima, 1998).

2.4.1.2 -

Grau de Alteração

A alteração de uma rocha pode ser definida como uma denominação dada a rocha com os
seus minerais constituintes modificados e transformados por agentes externos. Porém, de
acordo com Junior & Ojima (1998), para fins de engenharia, pode-se definí-la como sendo
um conjunto de modificações físico-químicas a que as rochas se encontram submetidas,
que conduz a degradação de suas características mecânicas. Ou seja, para um mesmo tipo
litológico, a rocha poderá se apresentar menos resistente e mais deformável, quanto mais
avançada a alteração, o que permite reconhecer graus de intensidade da manifestação do
processo.

2.4.1.3 -

Estado de Tensão dos Maciços Rochosos

O estado de tensões dos maciços rochosos é um dos elementos, cujo conhecimento se faz
necessário para avaliar a integridade das obras de engenharia. Quanto a este tema, é
importante conhecer o estado de tensões naturais (tensões preexistentes no local de
estudo) e saber que as anisotropias geológicas e as irregularidades topográficas são fatores
que o influenciam. Logo, tais fatores são de interesse constar na elaboração do modelo
geológico a partir do qual será embasado o dimensionamento da cava.
No que se refere ao dimensionamento dos taludes, deve ser considerado que, quando se
executa uma cava, as escavações condicionam uma perturbação ao estado de tensões
naturais induzindo uma redistribuição de tensões no maciço rochoso (tensões induzidas)
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no entorno do espaço ocupado pela obra. Consequentemente, esta redistribuição se traduz
em deformações de várias magnitudes, as quais podem condicionar o maciço rochoso a
rupturas como o “embarrigamento” da superfície escavada ou soerguimento do fundo da
cava (Mioto & Coelho, 1998).
Outro comportamento advindo do avanço da lavra a céu aberto, de acordo com SJÖBERG
(1999b), refere-se a possibilidade de ocorrer aberturas de fendas de tração na crista do
talude a medida em que ocorre o desconfinamento gradativo do maciço, enquanto nas
regiões inferiores da cava ocorre a concentração de tensões, principalmente no pé, a qual
aumenta quanto maior for a profundidade da cava (Ver Figura 2-7).
Além dos fatores supracitados, deve ser considerado também no dimensionamento de
uma cava que o campo de tensões nos taludes também varia em função da geometria de
corte e de sua relação com os eixos de tensão principais do maciço rochoso.

Figura 2-7: Representação 2D da distribuição da tensão horizontal (h) e vertical (v) por efeito da
escavação. Modificado de Sjöberg (1996).

2.4.2 - DOMÍNIOS ESTRUTURAIS
Para a elaboração do Modelo Geotécnico em que uma lavra a céu aberto será planejada,
é necessário estabelecer o Modelo Estrutural da região onde as escavações serão
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implantadas, o que implica em conhecer as estruturas dos maciços rochosos, a disposição
arquitetural ou arranjo espacial das rochas e suas relações mútuas. Esse conhecimento
pode ser obtido por meio do levantamento e análise das feições estruturais, acompanhadas
de medidas de orientações geralmente apresentadas em diagramas e mapas, não se
limitando somente aos referidos dados. Deve-se procurar estabelecer o entendimento dos
processos deformacionais envolvidos para o real entendimento da geometria estrutural e
sua variabilidade no maciço rochoso para posteriormente elaborar o Modelo Estrutural, o
qual deve consubstanciar os tipos de estruturas presentes e suas relações de sequência,
através dos estudos da geometria e cinemática (Magalhães & Cella, 1998).
Um modelo estrutural é compreendido por vários domínios estruturais individuais. Cada
domínio estrutural contém características estruturais geológicas que o difere do domínio
estrutural vizinho. Onde, o que geralmente separa tais domínios são os contornos
definidos pelos contatos de tipos de rochas diferentes e descontinuidades singulares
(estruturas maiores) tais como falhas regionais e eixos axiais de dobras. A Figura 2-8
apresentada a seguir, ilustra um Mapa de Domínios Estruturais da Cava Chuquicamata
(2005), elaborado pela Codelco (Read, 2009).
Logo, para determinar um domínio estrutural, deve-se buscar separar o depósito em
regiões referentes aos diferentes litotipos nele presentes, com base nos parâmetros de
resistência do maciço rochoso e das principais descontinuidades geomecânicas que o
compartimenta. Nesse caso, entende-se por descontinuidades geomecânicas as feições
geológicas que separam fisicamente a rocha, tais como: juntas, falhas e alguns casos de
foliações proeminentes e contatos litológicos bruscos.
As principais feições que caracterizam ou delimitam os domínios estruturais podem ser
classificadas em Estruturas Maiores ou Singulares, abrangendo as dobras, falhas e zonas
de cisalhamento, geralmente merecem estudo individualizado devido às suas dimensões,
expressivas em relação ao volume do maciço considerado e por possuírem propriedades
muito distintas das demais estruturas presentes no meio rochoso; Já as Estruturas
Menores, isto é, com menores persistências, como as diaclases e as superfícies de
estratificação e de xistosidade, que conduzem isoladamente ou associados entre si à
compartimentação dos maciços, ocorrem em geral em grande número, associadas em
famílias (conjunto de descontinuidades com orientação e gênese semelhantes), o que
justifica que o seu estudo se revista de um caráter estatístico.
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Figura 2-8: Exemplo de um Mapa de Domínios Estruturais elaborado para a Cava Chuquicamata (Read,
2009)

2.4.3 - CARACTERIZAÇÃO DO MACIÇO ROCHOSO
Somente após a definição do Modelo Estrutural de uma área de interesse, de acordo com
Magalhães & Cella (1998), é que se deve proceder ao levantamento sistemático das
características das descontinuidades de interesse para efetuar a Caracterização do Maciço
Rochoso, o qual de acordo com Junior & Ojima (1998), pode ser definido por um conjunto
de blocos de rocha, justapostos e articulados, formado pela matriz rochosa, ou rocha
intacta e pelas superfícies que delimitam estes, chamadas de descontinuidades. Essas
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descontinuidades geralmente se configuram um motivo de preocupação, pois, na prática,
raramente se encontra um maciço rochoso íntegro e homogêneo, recaindo sobre elas a
representação ou indução de zonas de fraqueza mecânica e vias de percolação preferencial
no interior das massas rochosas. Logo, a qualidade de um maciço rochoso é determinada
a partir da análise das características da rocha intacta e das referidas descontinuidades que
o compartimenta, além das respostas que esse conjunto apresenta quando solicitado aos
esforços advindos das escavações ou da implantação de obras de engenharia. Dependendo
das modificações e solicitações aplicadas sobre um maciço, este vai se comportar de
maneira diferente, procurando equilibrar as distribuições desses esforços entre seus
“blocos”, pois as características relacionadas com a resistência, permeabilidade, alteração
das superfícies, entre outras propriedades, mudam de local para local. Portanto, para cada
cava a ser dimensionada, torna-se necessário descrever todos os elementos que
caracterizam o maciço rochoso, tais como: persistência, espaçamento, condições das
paredes/superfícies, para fins de propiciar a determinação dos parâmetros de resistência
das rochas intactas e das suas descontinuidades, além de levantar os parâmetros e índices
necessários para classificar e determinar os parâmetros de resistência e/ou elásticos do
próprio maciço rochoso, para que seja possível representar, simular e prever o seu
comportamento mecânico e os potenciais mecanismos de rupturas a ele associados.

2.4.4 - CARACTERIZAÇÃO DAS DESCONTINUIDADES
É de fundamental importância estudar as descontinuidades, pois estas estruturas
condicionam, com grande relevância, o comportamento dos maciços rochosos,
especialmente em relação à deformabilidade, resistência e permeabilidade, podendo
controlar toda a estabilidade do meio rochoso (Junior & Ojima, 1998). Essa afirmação é
notória, principalmente para os casos em que os mecanismos de rupturas associados são
estruturalmente controlados, isto é, quando ocorrem segundo um plano definido por uma
descontinuidade (junta, superfície de estratificação ou falha), ou até mesmo pela
combinação de duas ou mais dessas estruturas. É o caso dos mecanismos de rupturas que
serão amplamente discutidos na Metodologia proposta nesta dissertação, denominadas de
rupturas planares e rupturas em cunhas, as quais ocorrem com maiores frequências na
escala das bancadas e/ou dos taludes inter-rampas de uma cava. Nesses casos, é
imprescindível caracterizar os parâmetros descritivos das descontinuidades, os quais
determinam a forma e dimensão dos blocos que compartimentam os maciços rochosos,
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conforme ilustra a Figura 2-9. São eles: a orientação e número de famílias, a persistência
e o espaçamento.

Figura 2-9: Elementos Característicos das Descontinuidades (ABGE, 1983)

2.4.4.1 -

Orientação Espacial

A primeira etapa da caracterização das descontinuidades de um maciço rochoso consiste
na análise da orientação e identificação das famílias de descontinuidades (conjunto de
descontinuidades com orientação e origem próximas), ou descontinuidades singulares,
que podem determinar blocos rochosos potencialmente instáveis. A orientação, ou atitude
de uma descontinuidade (estrutura geológica planar) no espaço é definida pelo mergulho
da linha de maior declive do respectivo plano que a contem e pelo azimute da direção
dessa mesma linha, conforme ilustra a Figura 2-10. Em que:


O azimute do Mergulho (d) é definido pelo ângulo que a interseção do plano da
descontinuidade com o plano horizontal, faz com a direção Norte. Ou seja,
azimute da linha de maior declive (“dip direction”);



O Mergulho (y) é o ângulo de inclinação do plano da descontinuidade com o
plano horizontal. E a reta do mergulho é a reta da máxima inclinação (declive) no
plano, perpendicular à direção.
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Figura 2-10: Terminologia definindo a orientação do plano de uma descontinuidade (150/30): (a) Vista
em perspectiva (b) Vista Superior. (FEUP, 2017).

2.4.4.2 -

Persistência

A Persistência ou continuidade de uma descontinuidade é um parâmetro ligado ao
tamanho e à forma geométrica da estrutura e por isso é afetada pela orientação e dimensão
da superfície rochosa na qual ela se expõe Magalhães & Cella (1998). É um dos
parâmetros que maior influência tem no comportamento dos maciços rochosos, mas
também é um dos mais difíceis de determinar dada a dificuldade de acessos à medição de
tais áreas. A Figura 2-11 ilustra os aspectos da formação de blocos em função da
persistência dos sistemas de descontinuidades. Junto com a orientação espacial e o
espaçamento das descontinuidades, a persistência irá definir o formato do bloco típico em
cada maciço rochoso.

Figura 2-11: Representações de blocos-diagramas para exemplificar a Persistência relativa de várias
famílias de descontinuidades: (a) persistência baixa (b) persistência elevada. Modificado (ISRM, 1978).
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2.4.4.3 -

Espaçamento

O espaçamento é a distância entre descontinuidades adjacentes de uma mesma família
(Figura 2-12). É um parâmetro que busca exprimir a ocorrência relativa de
descontinuidades, ou seja, refere-se à quantidade de descontinuidades por unidade de
medida, seja em comprimento linear, área ou volume.
O espaçamento também é um dos parâmetros que interfere diretamente no
comportamento do meio rochoso, em relação à deformabilidade, resistência ao
cisalhamento e permeabilidade. Os mecanismos de ruptura e de deformação podem variar
em função da razão entre as dimensões do espaçamento das descontinuidades e as da
escavação.
Por exemplo, um espaçamento das descontinuidades demasiado pequeno traduz-se por
uma perda de “coesão” do maciço rochoso, principalmente se for grande a área das
descontinuidades. Verifica-se que, então, perante um espaçamento das descontinuidades
demasiado pequeno, dando lugar à formação de pequenos blocos, o parâmetro orientação
decresce de importância quanto à sua influência em relação às características de
resistência e deformabilidade dos maciços.

Figura 2-12: Medição do Espaçamento das Descontinuidades a partir de uma face exposta. Modificado
(ISRM, 1978)
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2.4.4.4 -

Rugosidade

A rugosidade corresponde a ondulações na superfície das descontinuidades, a qual
influencia especialmente a resistência ao cisalhamento, principalmente para as situações
em que se trata de descontinuidades não preenchidas, conferindo um incremento ao
ângulo de atrito, até um nível de tensões a partir do qual, verifica-se a sua ruptura (Junior
& Ojima, 1998). A sua importância como fator favorável à resistência diminui com os
aumentos da abertura, da espessura do enchimento ou do valor do deslocamento devido
a anteriores movimentos de escorregamento. Cabe destacar que, para uma mesma
descontinuidade, a rugosidade pode apresentar-se com valores distintos em função da
direção em que se dará o movimento, devendo ser conhecida previamente qual a direção
provável do movimento. Logo, se a direção de um potencial escorregamento é conhecida,
a rugosidade poderá ser amostrada através de perfis lineares paralelos a essa direção (Ver
Figura 2-13). Em muitos casos a direção relevante será a da reta de maior declive
(escorregamentos planares), mas em outros, quando o escorregamento é controlado pela
interseção de duas descontinuidades planas, a direção do potencial escorregamento será
paralela à linha de interseção daqueles planos. Se a direção do potencial escorregamento
é desconhecida, a rugosidade deverá ser amostrada nas três dimensões do espaço.

Figura 2-13: Determinação da rugosidade ao longo de uma direção de potencial deslizamento.
Modificado (ISRM, 1978)
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2.4.4.5 -

Abertura e Preenchimento

A Abertura de uma descontinuidade pode ser definida como a distância que separa as
paredes adjacentes de uma descontinuidade no qual o respectivo espaço está ocupado por
ar ou água (Figura 2-14b). Já o Preenchimento é o termo usado para descrever o material
que preenche o espaço entre as paredes da descontinuidade o qual poderá ser dos mais
diversos. A distância medida na perpendicular às paredes de uma descontinuidade que
esteja preenchida é usualmente designada por espessura (Figura 2-14c).

Figura 2-14: Representações esquemáticas: a) descontinuidade fechada; b) descontinuidade aberta; c)
descontinuidades preenchida. Modificado (ISRM, 1978)

2.4.4.6 -

Resistência ao Cisalhamento das Descontinuidades

Com o intuito de conhecer o comportamento das descontinuidades quando submetidas a
esforços cisalhantes, o ensaio mais comum para avaliar a resistência das mesmas, é o
Ensaio denominado “Cisalhamento Direto”. Tal ensaio consiste em preparar uma amostra
do material rochoso onde se inclua a descontinuidade cuja resistência se pretende
determinar. Este ensaio pode ser realizado em campo, mas é mais comum realizá-lo em
laboratório sobre amostras coletadas diretamente de uma escavação ou preparadas a partir
dos testemunhos recolhidos em sondagens. A Figura 2-15 apresentada a seguir ilustra
uma seção típica de um equipamento utilizado para realização do ensaio de determinação
da resistência ao cisalhamento de uma descontinuidade ou um plano previamente
conhecido.
Para as descontinuidades lisas e planas, a curva Tensão Cisalhante () vs. Deslocamentos
(t), obtida por meio dos ensaios de Cisalhamento Direto, apresentam um comportamento
característico em que é possível identificar o instante a partir do qual se registra um forte
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crescimento dos deslocamentos, mantendo-se aproximadamente constante (ou com
pequena variação) o valor da tensão tangencial. Neste caso, verifica-se que a máxima
resistência é praticamente igual à resistência para grandes deslocamentos, denominada
por resistência residual. O procedimento deste ensaio requer que o mesmo tipo
comportamento seja verificado para diferentes valores de tensão normal, tornando-se
possível obter a envoltória de ruptura em um diagrama (τ, σn). Esta envoltória, para o caso
das descontinuidades em questão, pode ser expressa pela lei de Mohr-Coulomb:

𝝉 = 𝝈𝒏 . 𝒕𝒂𝒏∅

(Equação 2-1)

Onde:  é o valor do ângulo de atrito da descontinuidade, referenciado frequentemente
por ângulo de atrito básico (b quando correspondente a determinações sobre
descontinuidades planas, lisas e sem preenchimento.

Figura 2-15: Seção Esquemática do Equipamento de Ensaio de Cisalhamento Direto usado por Hencher e
Richards (1982), citado em (Hoek E. , 2007).

Já para os Ensaios de Cisalhamento Direto realizados em descontinuidades rugosas, na
curva típica: Tensão Cisalhante () vs. Deslocamentos (t) obtida verifica-se que, para
uma dada tensão normal, o valor da resistência de pico é atingido para um pequeno
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deslocamento e, para maiores deslocamentos horizontais (tangenciais), a resistência ao
escorregamento decresce até atingir um valor residual algo inferior ao máximo registrado;
simultaneamente, é corrente verificarem-se deslocamentos normais, no sentido do
afastamento das duas partes da amostra ensaiada.
Nesses casos, pode-se afirmar que uma descontinuidade rugosa apresenta uma resistência
de pico associada a um ângulo de atrito aparente (+ i). Em que a parcela (i) é atribuída
a dilatância, conforme será explanado através do Critério proposto por (Patton, 1966), no
item a seguir.

2.4.4.6.1 Critério de Patton (1966)
Patton em 1966 propôs uma relação entre o comportamento das descontinuidades, a carga
normal submetida às mesmas e rugosidades (ou asperezas). Ele demonstrou que as
rugosidades adicionam uma dilatação, ou seja, um aumento do volume que influencia
diretamente o comportamento cisalhante da descontinuidade. O modelo físico idealizado
por Patton consistiu em uma junta na qual as asperezas da superfície são representadas
por uma série de “dentes”, ou seja, triângulos com ângulo constante (i), conforme indica
a Figura 2-16.

Figura 2-16: Modelo Físico idealizado por Patton (1966) para representar o comportamento de uma
descontinuidade rugosa

Foi observado também, conforme indica a Figura 2-17 que para cargas ou tensões baixas
não há cisalhamento das rugosidades, e para essa situação, foi dada a seguinte formulação:

𝝉 = 𝝈𝒏 𝒕𝒈 (∅𝒃 + 𝒊)

(Equação 2-2)

Em que:
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 é a tensão cisalhante ao longo da descontinuidade;
n é a tensão normal no plano de descontinuidade;
b é o ângulo de atrito básico da superfície;
i é a inclinação da rugosidade (dilatância)
Para as situações de valores de tensão normal muito elevados, onde as pontas das
rugosidades são cisalhadas facilmente, Patton (1966) achou uma relação razoável por
meio de resultados experimentais, aplicando um critério diferenciado, apresentado a
seguir:
 = cj + n tg (r + i)

(Equação 2-3)

Em que, cj é a coesão de imbricamento, dependente da resistência da rocha; e r é o ângulo
de atrito residual, valor este que é próximo do valor que se obtém em ensaios de
deslizamento sobre juntas lisas preparadas artificialmente em amostras de rocha por corte
com serra. Ao combinar os critérios propostos, Patton obteve uma envoltória bilinear,
conforme indica a Figura 2-18, a qual descreve de forma adequada a resistência ao
cisalhamento de superfícies que contêm números de rugosidades espaçadas regularmente
e de dimensões iguais.

Figura 2-17: Envoltórias das rupturas obtidas por (Patton, 1966).
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Figura 2-18: Envoltória de ruptura bilinear (Patton, 1966)

2.4.4.6.2 Critério de Barton & Choubey (1977)

Outro critério alternativo utilizado para prever a resistência ao cisalhamento das juntas
rugosas foi proposto por Barton (1977) o qual empiricamente incluiu parâmetros da
rugosidade da descontinuidade e valores à compressão das paredes da rocha por meio da
seguinte equação:

(Equação 2-4)

Em que,
JRC (Joint Roughness Coefficient) é o coeficiente de rugosidade da junta;
JCS (Joint Compressive Strength) é a resistência à compressão da rocha na superfície
da fratura;

n’ é a tensão normal efetiva, e;
f é a tensão de cisalhamento para as descontinuidades rugosas.

Constata-se que a resistência da descontinuidade por meio dessa expressão depende de
três componentes: a primeira, a componente do atrito,
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r;

a segunda, componente

geométrica dada pelo parâmetro JRC; e a terceira e final, a componente de aspereza,
regida pela relação JCS/’n.

2.4.4.6.3 Critério Barton & Bandis
Barton & Bandis (1983) propuseram a seguinte formulação com o objetivo de obter um
valor aproximado do ângulo de atrito crítico de uma descontinuidade:

 ≈ arctan (Jr/Ja)

(Equação 2-5)

Em que:
 é o ângulo de atrito crítico da descontinuidade do maciço rochoso;
Jr e Ja são os índices de rugosidade e de alteração do Sistema de
Classificação Q proposto por Barton em 1974.

2.5 – MECANISMOS DE RUPTURA EM MACIÇOS ROCHOSOS
Os diferentes modos de rupturas possíveis em taludes rochosos estão diretamente ligados
às estruturas geológicas que compartimentam o maciço, formando blocos. Tais estruturas
devem ser identificadas previamente, por meio do mapeamento geológico-geotécnico,
com o objetivo de definir as potenciais situações de instabilidade que as mesmas podem
ocasionar. Estas situações podem ser facilmente identificadas empregando as abordagens
propostas a partir do uso das projeções hemisféricas, em que as análises cinemáticas são
inicialmente realizadas, seguidas pelas análises de estabilidade baseadas nos métodos de
equilíbrio limite.
Os principais mecanismos de ruptura em maciços rochosos apresentam características
específicas em função das orientações relativas da face do talude e das descontinuidades.
Existe um método específico de análise da estabilidade para cada um dos potenciais tipos
de ruptura ocorrentes em maciços rochosos, o qual leva em consideração a forma e
dimensões dos blocos, a resistência ao deslizamento das superfícies de escorregamento,
as pressões da água e outras forças aplicadas.
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Logo, os mecanismos de rupturas que podem ser denominados como primários nos
maciços rochosos são os seguintes:


Ruptura Planar;



Ruptura em Cunhas, e;



Ruptura por Tombamentos.

2.5.1 - RUPTURA PLANAR
O mecanismo de ruptura caracterizado como Ruptura Planar pode ser definido quando
um bloco potencialmente instável se movimenta ou desliza para fora (ou para baixo) do
talude, ao longo de uma superfície planar ou pouco ondulada. Em maciços rochosos, o
deslizamento característico desse mecanismo é controlado estruturalmente por
superfícies de fraquezas, tais como: falhas, juntas, superfícies estratificação entre outras.
A Figura 2-19 apresenta a geometria típica para esse mecanismo.

Figura 2-19: Geometria ilustrativa de um Mecanismo de Ruptura Planar (Modificado de Wyllie & Mah,
2004)

2.5.2 - RUPTURA EM CUNHA
As rupturas em cunha correspondem ao deslizamento de um bloco tetraédrico delimitado
pela superfície da berma, pela face do talude e por dois planos de descontinuidades, na
direção da interseção de seus dois planos basais, conforme indica a Figura 2-20.
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Figura 2-20: Geometria ilustrativa de um Mecanismo de Ruptura em Cunha (Modificado de Wyllie &
Mah, 2004)

2.5.3 - RUPTURA POR TOMBAMENTO
No caso de maciços rochosos, onde as descontinuidades são bem desenvolvidas ou
foliações persistentes e íngremes mergulham para dentro do talude e com inclinação
paralela ou sub-paralela à face do talude, são especialmente susceptíveis ao tombamento,
e podem ser observados em diferentes escalas, tanto em taludes naturais como em cortes
abertos para mineração ou trabalhos de engenharia civil em geral.
O mecanismo de ruptura caracterizado por um tombamento pode ser classificado em três
tipos:


Tombamento Flexural;



Tombamento de Blocos, e;



Tombamento Bloco-Flexural.

Na Figura 2-21 encontram-se apresentadas as geometrias típicas de cada um dos tipos de
tombamentos mencionados.

(a)

(b)

Figura 2-21: Tipos de ruptura por Tombamento (Goodman & Bray, 1976)
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(c)

2.6 – ANÁLISES CINEMÁTICAS
A definição do termo Análise Cinemática pode ser entendido como a movimentação de
corpos, sem fazer, entretanto, referência às forças que causam o movimento (Goodman
R. E., 1989). No estudo para dimensionamento da estabilidade de um talude, a análise
cinemática se mostra como uma ferramenta para avaliação preliminar, por meio da qual
é possível identificar os potenciais mecanismos de ruptura levando em consideração
apenas o comportamento geométrico das descontinuidades.
Ao realizar uma análise cinemática, pode-se observar previamente a estabilidade inerente
a um bloco, ou a um talude, levando em consideração suas relações angulares, fazendo
uso da projeção hemisférica, a qual possibilita estabelecer a relação entre a direção sob a
qual um bloco pode se movimentar e a orientação do talude (Wyllie & Mah, 2004).
Portanto, a análise cinemática é capaz de oferecer uma boa indicação sobre as condições
de estabilidade, baseados na geometria do talude e atitude das descontinuidades sem
considerar as forças envolvidas ou fatores externos como a presença de água em fraturas
ou perturbações agravadas/geradas por agentes externos como vibrações no maciço. Ou
seja, a análise cinemática através da projeção hemisférica não está isenta de limitações.
Apesar dos contornos de densidade relativa das descontinuidades fornecerem uma
representação adequada da orientação da estrutura, na referida análise, não é levado em
consideração o espaçamento ou a persistência, nem a resistência ao cisalhamento. Logo,
quando a ruptura se dá segundo superfícies de descontinuidades é comum a realização de
análises cinemáticas para confirmar o mecanismo de ruptura potencial e auxiliar na
determinação da geometria dos blocos potencialmente instáveis. Posteriormente fazemse cálculos e análises numéricas para calcular o Fator de Segurança da estabilidade desses
blocos.
No presente item dessa Revisão Bibliográfica, serão abordadas as duas formas possíveis
de realizar a Análise Cinemática. A primeira refere-se à Abordagem Determinística
(Clássica) e a segunda será a Abordagem Probabilística.
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2.6.1 - ANÁLISES CINEMÁTICAS DETERMINÍSTICAS
Análises cinemáticas clássicas, ou determinísticas, para ruptura planar e por cunha, por
exemplo, são feitas a partir da utilização de projeções hemisféricas horizontais, como
proposto por Hoek & Bray (1981). A identificação dos mecanismos de ruptura a partir
dessas análises depende da adoção de alguns critérios arbitrários envolvendo as direções
relativas da escavação e das descontinuidades. Nesse tipo de análise, o processo é
simplificado, pois consiste em determinar os valores médios para a orientação e
parâmetros de resistência de cada família de descontinuidades levantadas em campo.
A Figura 2-22 ilustra as etapas desse processo de simplificação inicial. Tal processo
consiste em levantar todas as atitudes das descontinuidades e efetuar a representação em
projeção hemisférica dos polos das normais aos planos identificados no levantamento de
campo (Figura 2-22a). Na sequência definem-se as linhas de isodensidades de
concentração de polos (Figura 2-22b). A identificação das famílias de descontinuidades
é estabelecida pela distribuição dos polos a partir de diferentes conjuntos. Tais conjuntos
podem ser exemplificados pelas áreas delimitadas na Figura 2-22c, as quais contêm as
zonas de concentração de polos integrantes de uma mesma família. A partir dessas zonas
de concentração obtêm-se os polos das normais e os traços ciclográficos dos respectivos
planos “médios” ou planos com atitude média, conforme indicado na Figura 2-22d.
Cabe mencionar que, o azimute da reta de máximo declive do plano ou o azimute da
interseção entre planos em relação ao do plano do talude tem influência na estabilidade.
Portanto, para auxiliar na identificação do mecanismo de ruptura por meio da análise
cinemática, admite-se um intervalo para variação dos azimutes em relação ao talude como
um dos critérios para determinar a esconsidade entre os mesmos, o qual é denominado de
janela cinemática. Sendo que, para cada mecanismo de ruptura, adota-se um valor angular
para a janela cinemática (ou condição de sub paralelismo), conforme será apresentado
nos subitens adiante.
Será feita também uma breve descrição com ilustrações dos mecanismos clássicos,
contendo uma projeção hemisférica e um desenho esquemático explicitando suas
geometrias. Serão apresentados os critérios de análises necessários para determinar a
possibilidade de ocorrência de uma ruptura (ou não), dando maior enfoque àqueles de
maior interesse na metodologia objeto dessa dissertação.
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Figura 2-22: Famílias de Descontinuidades: (a) Representação em projeção hemisférica dos polos das
normais; (b) Zonas de isodensidades de polos; (c) Identificação das famílias de descontinuidades; (d)
Orientação dos planos médios das famílias de descontinuidades. Modificado de (FEUP, 2017).

2.6.1.1 -

Ruptura Planar

A condição de instabilidade de um bloco sujeito ao mecanismo de Ruptura Planar é
definida pela relação decrescente entre os ângulos de inclinação do talude, de mergulho
das descontinuidades e de atrito interno e o fator de esconsidade (janela cinemática). Isto
é, um bloco potencialmente instável, susceptível a uma ruptura planar, precisa possuir
uma superfície basal determinada por um plano de descontinuidade que deve satisfazer
as seguintes condições, conforme indica a Figura 2.23. A saber:


Precisa aflorar no talude (mergulho talude > mergulho da descontinuidade);



E, o plano da descontinuidade deve apresentar mergulho maior que o ângulo de
atrito adotado.

Satisfeitas as condições mencionadas anteriormente, complementando o critério definido
na literatura técnica a partir da janela cinemática, uma ruptura planar é considerada
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possível, quando a diferença entre o azimute da descontinuidade basal do bloco e o
azimute da face do talude for de ±20° (Hoek & Bray, 1981). Esse critério pode ser
justificado através dos casos em que a diferença entre as direções é superior a 20º, o que
consequentemente condiciona um incremento da espessura de rocha intacta numa das
extremidades do bloco, podendo inviabilizar o escorregamento.
Convém ressaltar também que, na prática, devem existir outros planos de
descontinuidades perpendiculares à face do talude com resistência desprezível, formando
junto com a descontinuidade principal, um bloco distinto, permitindo assim seu livre
escorregamento.
Esses planos de liberação não são explicitamente modelados na análise cinemática de
verificação da Ruptura Planar, para que esse mecanismo seja possível é necessário existir
descontinuidades que liberem lateralmente o bloco de forma que o mesmo seja removido
do talude. O deslizamento planar pode ser considerado um caso especial de Ruptura em
cunha para os casos em que o escorregamento do bloco ocorre em apenas um plano, e
outros planos atuam como planos de liberação.

Figura 2-23: Critérios da Análise Cinemática para Ruptura Planar. Modificado de Norrish & Wyllie
(1996).

2.6.1.2 -

Ruptura em Cunha

As condições para ocorrência de ruptura em cunha são as mesmas para as planares,
porém, o deslizamento se dará ao longo da linha de interseção de dois planos que deve
aflorar na face do talude, sendo que esta interseção deve se apresentar com inclinação
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menor que a do plano do talude. Ou seja, as condições e orientações das descontinuidades
que determinam o referido mecanismo de ruptura são as seguintes:


direção da linha de interseção próxima à direção da reta de maior declive do
talude;



inclinação da linha de interseção menor que a inclinação da face nessa direção;



ângulo da linha de interseção maior que o ângulo de atrito médio das
descontinuidades.

A verificação da condição de instabilidade no estereograma é semelhante à da ruptura
planar considerando agora a reta de interseção dos planos que formam a cunha ao invés
do vetor mergulho do plano basal. A condição de instabilidade é identificada mediante
um critério simultâneo envolvendo a relação angular decrescente entre a inclinação de
face, a inclinação da interseção e o ângulo de atrito dos planos, além do fator de
esconsidade. Para a verificação do referido efeito, recorre-se ao denominado “Teste de
Markland” (Markland, 1972). Esse teste foi inicialmente concebido para analisar a
estabilidade de blocos nos casos em que o movimento de deslizamento ocorre ao longo
da linha de interseção de duas descontinuidades planas, sendo possível identificar também
a situação de escorregamento de um bloco ao longo de um dos planos descolando do
outro. Se durante o deslizamento de uma cunha o contato for mantido ao longo dos planos
das duas descontinuidades basais, então o movimento dar-se-á obrigatoriamente na
direção da linha de interseção daqueles planos, devendo esta linha aflorar na face do
talude. Ou seja, para haver o deslizamento do bloco, a inclinação da linha de interseção
das descontinuidades deve ser menor que o mergulho aparente do plano da face do talude,
medido este na direção da linha de interseção. Na Figura 2-24 são apresentados por meio
da projeção hemisférica os critérios de análises para determinar a possibilidade de
ocorrência de uma ruptura em cunha. É importante mencionar que o Teste de Markland
apresenta como limitação o fato de utilizar um único valor do ângulo de atrito, sendo duas
as descontinuidades sobre as quais o bloco pode escorregar, podendo tais
descontinuidades possuírem ângulos de atrito diferentes. Porém, essa limitação pode ser
resolvida na ocasião da realização da Análise de Estabilidade, na qual é possível verificar
o Fator de Segurança em relação à estabilidade de um talude, por meio da relação entre a
resistência

disponível

(considerando

os

diferentes

ângulos

de

atrito

das

descontinuidades), expressa em termos de uma força, e o somatório das forças atuantes
que tendem a provocar o escorregamento, contabilizadas na direção do deslizamento.
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Figura 2-24: Critérios da Análise Cinemática para Ruptura em Cunha. Modificado de Norrish & Wyllie
(1996).

Uma situação particular da ruptura em cunha pode ocorrer quando dois planos se
interceptam, mas o deslizamento se dá apenas por um deles, determinando assim uma
ruptura planar. Para identificar esse tipo de situação, uma melhoria na abordagem
proposta por (Markland, 1972), foi apresentada por (Hocking, 1977), a qual consiste em
diferenciar as condições em que o escorregamento se dá segundo a reta de interseção de
dois planos, ou segundo a reta de maior declive de um dos planos que constitui a base do
bloco (Ver Figura 2-25).
Direção da Reta de
Maior Declive do
Plano A
Área Potencial de
Instabilidade

Reta de
Interseção entre
os Planos A e B

Direção da Reta de Maior
Declive do Plano B

(a)
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Reta de
Interseção entre
os Planos A e B

Direção da Reta de
Maior Declive do
Plano A

Direção da Reta de
Maior Declive do
Plano B

Área Potencial de
Instabilidade

(b)
Figura 2-25: Melhoria proposta por Hocking ao Teste de Markland (a) Deslizamento da cunha segundo a
reta de interseção; (b) Deslizamento da cunha segundo o Plano A. Modificado de FEUP (2017).

Se as condições do Teste de Markland são atendidas, ou seja, se a reta de interseção dos
dois planos cai na área potencial de instabilidade, e se, concomitantemente, a direção da
reta de maior declive de um dos planos das descontinuidades se situar entre a direção da
reta de interseção e a direção da reta de maior declive do outro plano, então o
deslizamento deverá ocorrer segundo a reta de maior declive do primeiro plano e não
segundo a reta de interseção.

2.6.1.3 -

Tombamento Flexural e Tombamento de Blocos

Conforme citado no item anterior, existem três tipos de tombamentos. Neste trabalho, em
função da abordagem pretendida, serão exemplificadas as condições necessárias para
caracterizar os requisitos cinemáticos para a ocorrência do Tombamento Flexural,
indicado na Figura 2-26 e o Tombamento de blocos conforme proposto por Hoek & Bray
(1981) por meio da Figura 2-27.
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É importante citar que, mesmo que sejam confirmadas as condições cinemáticas
favoráveis ao mecanismo de tombamento, estas por si só, não são suficientes para
avaliação da ruptura em questão, é preciso também aferir o equilíbrio de forças (ou
momentos) atuante em cada placa.

Figura 2-26: Mecanismo de Ruptura por Tombamento Flexural. Modificado (Norrish & Wyllie, 1996)

Figura 2-27: Condições de estabilidade em função da geometria de um bloco paralelepípedo sob ação do
peso próprio (Hoek & Bray, 1981)
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2.6.2 - ANÁLISES CINEMÁTICAS PROBABILÍSTICAS
As análises cinemáticas determinísticas convencionais, conforme apresentado no item
anterior, requerem um valor representativo para cada parâmetro necessário na análise
cinemática, independentemente do grau de incerteza envolvido. Ou seja, nesse tipo de
análise é comum adotar, por exemplo, uma orientação representativa (o valor médio em
muitos casos) para uma determinada família de descontinuidades e os testes cinemáticos
são realizados usando uma projeção estereográfica envolvendo um único valor de ângulo
de atrito, adimitido como representativo para cada familia de descontinuidade. Portanto,
as análises cinemáticas determinísticas não representam corretamente a incerteza e a
variabilidade, muito comuns nas caracterizações geológico-geotécnicas necessárias para
o dimensionamento de uma cava, assim como nos estudos de geologia de engenharia de
uma forma geral. Para superar essa limitação, várias abordagens de análises
probabilísticas foram propostas por diversos autores e as mesmas vêm amplamente sendo
utilizadas nos dimensionamentos e cálculos de estabilidade dos taludes rochosos nas
últimas décadas. Logo, à luz de conceitos probabilísticos, as abordagens apresentadas
nesse item irão descrever algumas formas de realizar as análises cinemáticas das rupturas
potenciais, classificando-as em categorias qualitativas e/ou quantitativas de probabilidade
de ocorrência.
A primeira a ser apresentada refere-se a uma abordagem proposta por (Cella, P. R. C. et
al., 2008), denominada Semi-Probabilística Qualitativa, pois trata o problema
qualitativamente por meio de uma avaliação visual e comparativa do resultado da análise
cinemática no estereograma, em que se avalia o tamanho da interseção dos cones de
dispersão na área potencial de instabilidade, o círculo máximo do talude e o círculo de
atrito.
Já a segunda abordagem, refere-se a uma abordagem que pode ser denominada como
Semi-Probabilística Quantitativa, pois através da mesma pode-se estimar a
“probabilidade de falha” em relação a todas as descontinuidades levantadas em um
determinado estudo ou em relação a todos os planos individuais presentes em uma
determinada família para o caso das rupturas planares, por exemplo.
E, por último será descrita a Abordagem de Análises Cinemáticas Probabilísticas
propriamente ditas, a qual se refere ao tratamento numérico do problema no âmbito da
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teoria das probabilidades, visto que se trata da superposição de conjuntos de eventos
estruturados na forma de probabilidades condicionais (Cella & Rusilo, 2002).

2.6.2.1 -

Análises Semi-Probabilística Qualitativas

Para a realização do estudo cinemático Semi-Probabilístico Qualitativo, é efetuada
inicialmente a caracterização dos parâmetros de frequência e dispersão das famílias de
descontinuidades. Os parâmetros de frequência e dispersão referem-se, respectivamente,
à ocorrência comparada entre as várias famílias e à amplitude do espalhamento de
orientações em torno do plano vetorial médio de cada família. A frequência relativa
corresponde ao percentual de polos de planos pertencentes a uma dada família de
descontinuidades em relação ao total de polos de todas as descontinuidades no
estereograma de um domínio definido. A atitude modal é representada pela máxima
densidade de concentração de polos para cada família. Com base na frequência relativa
da moda, classificam-se as famílias pelos graus de ocorrência alta, média ou baixa, e de
acordo com o ângulo de abertura do cone de dispersão, aplica-se a mesma convenção de
alta, média ou baixa no tocante à concentração.
Determinado por meio da Distribuição de Fisher (Fisher, 1953), o cone de dispersão em
torno do vetor médio de uma família introduz um fator probabilístico na análise
cinemática, pois representa uma ‘área’ no estereograma associada com frequências
probabilísticas de atitudes de descontinuidades dessa família. O cone tem como geratriz
o vetor médio da família e sua abertura depende diretamente do coeficiente de dispersão
(Kf) e da probabilidade que se quer adotar no estudo.
Portanto, o coeficiente de dispersão (Kf) reflete a dispersão de seus planos em volta da
atitude média. Numa projeção hemisférica, este cone se traduz por formas circulares (a
elípticas), como o mostra a Figura 2-28, dependendo da projeção utilizada e do mergulho
do vetor médio na esfera.
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Pólos

Plano
Médio
Cone de
Dispersão do
Vetor Mergulho
Figura 2-28: Exemplo de um Cone de Dispersão do Vetor mergulho definido por 85% dos planos de uma
família. Fonte: Próprio autor.

A análise cinemática semi-probabilística supracitada consiste em avaliar inicialmente a
‘área’ do cone de dispersão que se encontra circunscrita na ‘área’ de instabilidade no
estereograma. Esta forma visual permite uma fácil percepção dos planos críticos em cada
setor da cava a ser dimensionada ou analisada. Em síntese, para se avaliar a probabilidade
de ocorrência de uma ruptura, seja planar, cunha ou tombamento, conforme será
detalhado nos subitens a seguir, deve-se levar em consideração dois fatores: Concentração
máxima (moda) de ocorrência da junta condicionante que é função da frequência relativa
das juntas da família no domínio considerado e de sua dispersão; Grau da interseção do
cone de dispersão na área de instabilidade.
A Tabela 2-1 apresenta o critério proposto para estimar a “probabilidade”, resultante da
combinação das categorias dos parâmetros de frequência relativa e de interseção do cone
de dispersão na área de instabilidade.

Tabela 2-1: Critérios para Definição da Probabilidade Semi-Probabilística Qualitativa de Ocorrência de
Ruptura

Concentração máxima
(moda) de ocorrência da
junta

Interseção do cone na
área de instabilidade

Probabilidade da
Ruptura

Baixa

Baixa

Baixa

Média

Baixa

Baixa

Alta

Baixa

Média
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Concentração máxima
(moda) de ocorrência da
junta

Interseção do cone na
área de instabilidade

Probabilidade da
Ruptura

Baixa

Média

Média

Média

Média

Média

Alta

Média

Média

Baixa

Alta

Média

Média

Alta

Alta

Alta

Alta

Alta

2.6.2.1.1 Análise Cinemática Semi-Probabilística Qualitativa de Ruptura Planar
Para determinar a ‘área’ de instabilidade no estereograma para rupturas planares, é
necessário obter o plano médio (vetor médio) de uma família de descontinuidades que
intercepta a face da bancada e cuja direção é próxima à direção do talude, e o seu cone de
dispersão. A condição de instabilidade para cada polo é definida pela relação decrescente
entre os ângulos de inclinação do talude, de mergulho das descontinuidades e de atrito
interno e o fator de esconsidade (janela cinemática). A Figura 2-29 ilustra o procedimento
clássico no estereograma.

(b)
Figura 2-29: Análise Cinemática
Semi-Probabilística Qualitativa de uma Ruptura
Planar (Cella, P. R. C.
(a)
et al., 2008).
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2.6.2.1.2 Análise Cinemática Semi-Probabilística Qualitativa Ruptura em Cunha
Para a análise semi-probabilística de Ruptura em Cunha, há a necessidade de se delimitar
primeiramente a área onde se concentram todas as interseções possíveis dos planos que
formam a cunha. Esta área de interseções possíveis é delimitada por meio dos planos
limites do cone de dispersão para uma dada probabilidade (90%, por exemplo) para ambas
as famílias que constituem a cunha.
A Figura 2-30 apresenta os passos para se obter a área de intersecções contida na área de
instabilidade, a qual é delimitada pelo ângulo de atrito, pelo talude e pelo ângulo de
esconsidade da cunha fixado em 90° nesse exemplo tomado como referência.

Figura 2-30: Análise Cinemática Semi-Probabilística Qualitativa de uma Ruptura em Cunha (Cella, P. R.
C. et al., 2008).

A Figura 2-30(a) mostra os dois planos da cunha identificada, com seus cones de
dispersão dos vetores mergulho. Na Figura 2-30(b) estão apresentados os planos limites
(pequenos círculos) definidos no cone dos vetores polo de cada família de junta e na
Figura 2-30(c) é mostrada a área (sombreada) na qual ocorrem todas as interseções
possíveis entre as duas famílias. Já na Figura 2-30(d) é definida a área de instabilidade
onde pode ocorrer a ruptura em cunha, a qual representa a interseção da área definida na
Figura 2-30(c) com a área de instabilidade cinemática.
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2.6.2.1.3 Análise Cinemática Semi-Probabilística Qualitativa de Ruptura por
Tombamentos
A análise de rupturas por tombamentos é dada pela identificação de um conjunto de três
famílias de juntas: duas criando um “prisma” sub-vertical de arestas com mergulho subvertical e oposto ao talude e uma terceira, basal, sub-horizontal, mergulhando para fora
do talude, que permite o tombamento do bloco. A Figura 2-31 mostra o procedimento
para a identificação desse tipo de ruptura.

Figura 2-31: Análise Cinemática Semi-Probabilística Qualitativa de uma Ruptura por tombamento.
(Cella, P. R. C. et al., 2008)

2.6.2.2 -

Análises Semi-Probabilísticas Quantitativas

A abordagem denominada neste trabalho como Análise Cinemática Semi-Probabilística
Quantitativa refere-se à tratativa dada para a análise cinemática, em que o os critérios
cinemáticos são realizados contemplando todas as descontinuidades levantadas assim
como as inter-relações entre cada plano de descontinuidade e todas as possíveis
interseções formadas entre os mesmos.
Trata-se da mesma abordagem implementada nos programas computacionais, tanto na
versão 6.0 do Dips (Rocscience, Dips Version 6.0 - Graphical and Statistical Analysis of
Orientation Data., 2012), quanto na versão 2.0 do DipAnalyst (Admassu, 2012), por
exemplo. Nesse tipo de análise são aplicados os conceitos básicos da denominada
Probabilidade Frequentista, os quais se baseiam na observação da frequência em que os
fatos analisados ocorrem (num determinado estudo). Ou seja, com um grande número de
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observações, dividindo o número de vezes que um determinado fato ocorreu pelo número
de observações feitas, se obtém uma probabilidade desse evento (Kataoka, 2007). Logo,
não se adota valores representativos (valores médios, por exemplo) na realização das
análises cinemáticas quantitativas. Os resultados das análises em questão consistem em
apresentar os percentuais ou índices de quantificação que expressam uma “estimativa” da
probabilidade de cada tipo de ruptura. Alguns autores, entre eles Admassu (2010),
considera que para índices de ruptura que se apresentam com valores inferiores a 0,1, são
tidos como aceitáveis, isto é, probabilidades de ocorrências inferiores a 10% não seriam
suficientemente elevadas para possibilitarem a rotura, indicando um talude
cinematicamente estável. Nos subitens a seguir serão exemplificados os procedimentos
dos cálculos que levam a tais resultados, os quais podem ser facilmente interpretados por
profissionais que não estão familiarizados com o uso de projeções hemisféricas.

2.6.2.2.1 Análise Cinemática Semi-Probabilística Quantitativa de Ruptura Planar
Para estimar a probabilidade potencial de ruptura planar, levando em consideração
somente os critérios inerentes às análises cinemáticas, faz-se um cálculo com base na
proporção do número de descontinuidades que causam rupturas, isto é, contabiliza-se o
número total de polos (ou vetores do mergulho dos planos) inscritos na área potencial de
instabilidade da projeção estereográfica, em relação ao número total de planos de
descontinuidades analisados. A razão entre ambos os valores expressa um percentual
indicativo da probabilidade de ocorrer o mecanismo de ruptura planar (EPRuptura Planar),
conforme se apresenta a equação a seguir:

EPRupturaPlanar %  

 Descontinuidades Instáveis
 Descontinuidades Instáveis   Descontinuidades Estáveis
(Equação 2-6)

No Dips, os resultados são expressos como uma porcentagem de todos os polos presentes
no arquivo e também como uma porcentagem dos planos de descontinuidades
pertencentes a uma família, caso as mesmas sejam determinadas nas análises, não
importando se a referida análise foi feita a partir dos polos ou vetores de mergulho, pois
os resultados são idênticos, uma vez que as zonas críticas são equivalentes para ambos os
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modos. Tomando como exemplo a análise apresentada na Figura 2-32, constata-se que o
Percentual Estimado de Ruptura Planar é de 0,33%, pois apenas 1(um) plano de um total
de 303 (trezentos e três), encontra-se inscrito na Zona Potencial de Instabilidade para
Ruptura Planar (área sombreada no estereograma). E, no que se refere a familia (Set 1)
identificada na referida análise, o Percentual Estimado de Ruptura Planar é 3,85%, pois
1 plano se apresentou potencialmente instável para um total de 26 planos da familia
supracitada. É importante mencionar que, embora nesse tipo de análise todos os planos
de descontinuidades são contemplados, o ângulo de atrito é considerado o mesmo
elemento para todos os critérios cinemáticos de verificação.

(a)

(b)

Figura 2-32: Análise Cinemática Quantitativa Ruptura Planar – Tutorial do Dips (Rocscience, 2012)

2.6.2.2.2 Análise Cinemática Semi-Probabilística Quantitativa de Ruptura em Cunha
No caso da Análise Cinemática Semi-Probabilística Quantitativa para estimar a
probabilidade potencial de ruptura em cunha, levam-se em consideração os mesmos
critérios inerentes às análises cinemáticas (Teste de Markland), assim como fora
apresentado para as análises de rupturas planares. Porém, faz-se um cálculo com base na
proporção do número de interseções possíveis e viáveis de ocorrer no campo, que caem
dentro da zona potencial de instabilidade da análise cinemática. Portanto, faz-se
inicialmente uma análise combinatória de todos os planos de descontinuidades entre si,
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ou entre famílias. Na sequência procede-se a verificação do Teste de Markland e
contabiliza-se o número total de interseções em relação ao número total de interseções
possíveis analisadas. A razão entre ambos os valores expressa um percentual indicativo
da probabilidade de ocorrer o mecanismo de ruptura em cunha (EP RupturaCunha), conforme
se apresenta a equação a seguir:

EPRuptura Cunha %  

 Combinações Interseçõe s Instáveis
 Combinações Interseçõe s Instáveis   Combinações Interseçõe s Estáveis
(Equação 2-7)

Tomando como exemplo a análise apresentada na Figura 2-33, constata-se que o
Percentual Estimado de Ruptura em Cunha é de 2,34%, pois somente 1068 interseções
de um total de 45.731 interseções possíveis se encontram inscritas na Zona Potencial de
Instabilidade para Ruptura em Cunha (área sombreada no estereograma). Importante
mencionar que, nesse exemplo apresentado no Tutorial do Dips, a projeção hemisférica
não identifica o deslizamento de uma cunha por dois planos ou por um plano basal
somente. No entanto, o referido programa faz o cálculo das possíveis combinações de
dois planos cujos critérios de aceitabilidade do Teste de Markland indicam o potencial de
deslizamento do bloco em formato de cunha ocorrer por um dos planos, ou seja, uma
ruptura planar.

(a)

(b)

Figura 2-33: Análise Cinemática Quantitativa Ruptura em Cunha – Tutorial do Dips (Rocscience, 2012)
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2.6.2.2.3 Análise Cinemática Semi-Probabilística Quantitativa de Ruptura por
Tombamentos
Similar ao procedimento das análises semi-probabilísticas planares, a abordagem para a
determinação do percentual indicativo da probabilidade potencial de ocorrência de
tombamento de blocos, contiste em contabilizar a proporção dos planos de
descontinuidades que atendem ao critério de verificação em relação ao número total de
planos analisados, definido por Hoek & Bray (1981). A proporção mencionada expressa
um percentual indicativo da probabilidade de ocorrer o mecanismo de Ruptura por
Tombamento (EPRuptura Tombamento), conforme se apresenta a equação a seguir:

EPRupturaTombam ento%  

 Descontinuidades Instáveis
 Descontinuidades Instáveis   Descontinuidades Estáveis
(Equação 2-8)

2.6.2.3 -

Análises Cinemáticas Probabilísticas

O emprego de análises cinemáticas clássicas (ou determinísticas) pelo plano médio ou
modal de uma família para identificar rupturas potenciais não permite uma hierarquização
do risco potencial de instabilidade em setores específicos de uma cava. Para grandes
taludes, por exemplo, nas análises de rupturas potenciais, seja em cunha ou planar com
base no plano médio, não se garante que a adoção de certa geometria de bancada para um
domínio não o tornará ainda alvo de uma frequência indesejavelmente elevada de
rupturas. É necessário avaliar a frequência com que polos dispersos no entorno do vetor
médio também provocarão a condição de instabilidade. Logo, com o intuito de sanar as
incertezas e as variabilidades relativas aos principais elementos necessários para a
realização da análise cinemática, tais como a atitude e o ângulo de atrito das
descontinuidades, a teoria da probabilidade e as técnicas estatísticas passaram a ser
aplicadas nas análises de estabilidade, configurando uma importante ferramenta para
quantificar e modelar esses problemas. Isto é, mediante aos conceitos probabilísticos
teóricos, a Análise Cinemática Probabilística propriamente dita, consistiria em adotar as
descontinuidades como variáveis aleatórias e um modelo estocástico deveria ser
considerado para as famílias de descontinuidades, de forma que tal análise seja de fato
baseada em um processo aleatório (Parka & West, 2001).
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Os modelos estocásticos por sua vez, de acordo com Ferattini (1992), são modelos
matemáticos que incorporam elementos probabilísticos e os resultados são expressos em
termos de probabilidade. Nesse sentido, de acordo com Parka & West (2001), alguns
pesquisadores, como Call & Nicholas (1978) e Glynn (1979), tentaram desenvolver o
modelo estocástico para as descontinuidades para aplicação nas análises de estabilidade
de um maciço rochoso. Porém, esses autores afirmaram que não se tinha ainda um modelo
estocástico apropriado para realização desse tipo de análise, pois existem limitações
quanto ao entendimento para o processo de geração aleatória das descontinuidades
pertecentes a uma mesma família. Embora existam divergências entre alguns autores,
serão descritas a seguir algumas tratativas encontradas na literatura técnica para o
problema. Dershowitz & Einstein (1988) por exemplo, apresentaram uma síntese dos
modelos de sistema de descontinuidades desenvolvidos, os quais surgiram com o objetivo
de representarem aspectos geológicos reais observadas na natureza. E, de acordo com
Priest (1995), citado em Lima & Assis (2017), para uma determinada região
estatisticamente homogênea, os seguintes dados de entrada são necessários para a geração
de um modelo estocástico de um sistema de descontinuidades:


O número de famílias de descontinuidades.



A orientação média, a distribuição estatística das orientações e os parâmetros
associados de cada família.



A frequência de cada família, expressa pelo número de centros de
descontinuidades por unidade de volume de maciço rochoso ou intensidade de
fraturamento volumétrico.



A distribuição estatística da localização do centro das descontinuidades no volume
do maciço rochoso.



As distribuições estatísticas da forma e da persistência das descontinuidades.



A distribuição estatística da abertura das descontinuidades.

Dentre as informações necessárias para a geração de modelos estocásticos para um
sistema de descontinuidades, serão explanados no presente item somente aqueles
necessários para a realização da Análise Cinemática Probabilística, relacionados com a
orientação média, a distribuição estatística das orientações e os parâmetros de resistência
(ângulo de atrito) associados a cada família de descontinuidade.
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2.6.2.3.1 Distribuição Estatística das Orientações das Descontinuidades
Uma família de descontinuidade pode ser definida como um conjunto de
descontinuidades que possuem valores de atitudes próximos, as quais são geralmente
definidas através de observações realizadas no campo em conjunto com os diagramas de
densidade elaborados a partir dos dados levantados. Em alguns casos, quando há
dificuldade na identificação das famílias através desses diagramas é necessário recorrer à
utilização de métodos numéricos mais rigorosos, devendo o diagrama ser utilizado apenas
para representação das descontinuidades (Leite, 2008).
Ainda de acordo com Leite (2008), a determinação das diversas famílias de
descontinuidades por meio dos diagramas de densidade pode apresentar problemas sérios
quando se representam famílias com grandes frequências juntamente com famílias pouco
frequentes. Quando isto ocorre as famílias de descontinuidades mais frequentes tendem a
encobrir as famílias menos frequentes.
Logo, a definição das famílias de descontinuidades pode ser feita com mais precisão
através da utilização de métodos numéricos que se baseiam no estabelecimento de
critérios estatísticos para determinação de agrupamentos de pontos sobre a superfície
esférica.

2.6.2.3.1.1 Distribuição de Fisher
A distribuição estatística de Fisher (Fisher, 1953) é amplamente utilizada com os
objetivos, tanto de agrupar descontinuidades em famílias quanto avaliar a dispersão dos
seus polos em torno do vetor médio. Algumas das razões que justificam a adoção da
distribuição de Fisher estão na sua capacidade de produzir distribuições simétricas no
entorno do vetor de orientação média, além desta distribuição poder ser facilmente
calibrada por meio de programas comerciais de análise, tais como o DIPS (Rocscience,
2012). A função densidade de probabilidade de Fisher é dada pela equação 2-9.
𝑓𝜃 (𝜃) =

𝑘 𝑠𝑖𝑛(𝜃) 𝑒 𝑘 .𝑐𝑜𝑠(𝜃)
𝑒 𝑘 − 𝑒 −𝑘
(Equação 2-9)

Em que:
 = variável aleatória representando o desvio angular do vetor de orientação média;
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f() = função densidade de probabilidade da variável aleatória , e;
k = Constante de Fisher.

Cabe mencionar que a constante de Fisher (k), possibilita avaliar o grau de dispersão de
uma determinada família, por isso, k também é denominado como Fator de Dispersão.
Um alto valor de k implica em uma menor dispersão das orientações das
descontinuidades, pois quanto menos dispersos os dados, mais próximo de N é o valor de
R, conforme define a equação seguinte. Valores típicos de K variam entre 20 a 300.

𝑘=

𝑁−1
𝑁−𝑅

(Equação 2-10)

Em que,
N é o número de planos medidos, e;
R é o comprimento do vetor resultante dos N vetores unitários normais a cada
plano de descontinuidade de uma mesma família.

Em Priest (1985) constata-se a afirmação que as orientações das descontinuidades podem
seguir a lei de distribuição isotrópica de Fisher, em torno da média. Porém, embora as
distribuições isótropas sejam muito utilizadas, a grande maioria das famílias de
descontinuidades é anisotrópica, o que não justificaria a utilização do referido modelo
(Lana, 2000).

2.6.2.3.1.2 Distribuição de Grossmann
De acordo com Grossmann (1988) e citado por Leite (2008), os modelos anisotrópicos
que utilizam como variáveis a longitude e latitude num sistema de coordenadas esféricas,
cujo eixo de revolução é normal à atitude média da família de descontinuidades dada, são
os que conduzem a melhores resultados. No modelo proposto por Grossmann o ângulo
entre a atitude da descontinuidade e a atitude média, é substituído pela sua tangente. Esse
artifício matemático corresponde a substituir a distribuição dos polos das atitudes sobre a
superfície esférica auxiliar pela distribuição das projeções desses polos sobre o plano
tangente à superfície esférica no ponto correspondente à atitude média, sendo as projeções
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obtidas usando o centro da esfera como centro da projeção. O problema se transforma,
portanto, no estudo de uma distribuição plana. A distribuição no plano tangente é
representada por elipses concêntricas à atitude média. A transformação da distribuição
dos polos em uma distribuição plana facilita consideravelmente, sob o ponto de vista
matemático, a obtenção dos parâmetros da distribuição.
Sobre o plano tangente à atitude média, a função densidade de probabilidade da
distribuição é dada pela equação 2-11, Grossmann (1988):

(Equação 2-11)

A elipse sobre o plano tangente que assegura uma probabilidade P de ocorrência satisfaz
a igualdade na equação 2-12 (Grossmann, 1988):

(Equação 2-12)

Para caracterizar completamente a distribuição das atitudes das superfícies de
descontinuidades de uma dada família com o auxílio do modelo bivariado normal no
̅ ea
plano tangente à atitude média é preciso conhecer cinco parâmetros: a direção ∅
inclinação 𝜑̅ da atitude média, os desvios padrão máximo e mínimo, σM e σm, e o ângulo
que identifica a orientação da dispersão máxima, ωM . Os dois parâmetros da atitude
média são obtidos através da resolução das expressões 2-13 e 2-14.

(Equação 2-13)
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(Equação 2-14)

A solução do sistema é obtida por uma técnica iterativa, como sugere Grossmann (1978
e 1988). O processo é iniciado, admitindo-se a condição expressada na equação 2-16,
substituída na equação 2-15.

(Equação 2-15)

(Equação 2-16)

A média é calculada a partir das expressões apresentadas nas equações 2-13 e 2-14 para
̅ e a inclinação 𝜑̅ e calcula-se o novo valor de cosεi e assim
cálculo da direção ∅
sucessivamente até obter a convergência. Os dois desvios padrão são dados pelas
equações 2-17 e 2.18 (Grossmann, 1978 e 1988):

(Equação 2-17)

(Equação 2-18)

Onde ωi e εi são, respectivamente, a longitude e latitude da superfície de descontinuidade
i. Essas coordenadas são obtidas a partir das expressões que foram deduzidas do triângulo
esférico mostrado na Figura 2-34.

75

(Equação 2-19)

Figura 2-34: Triângulo esférico, mostrando a relação entre as coordenadas esféricas e as coordenadas
geológicas: E é o polo do eixo vertical da superfície esférica auxiliar; M é o polo da atitude média da
̅ e mergulho∅
̅; Pi é o polo da superfície de descontinuidade i,
família de descontinuidades, com direção ∅
com direção θi e mergulho ϕi , longitude ωi e latitude εi (GROSSMANN, 1988).

O ângulo que caracteriza a orientação da dispersão máxima é dado pela equação 2-20.

(Equação 2-20)

A solução da equação 2-20 deve ser escolhida de acordo com a Tabela 2-2.

76

Tabela 2-2: Intervalos de existência do ângulo ωM (Grossmann, 1988)

Portanto, a distribuição de Grossmann é uma distribuição unimodal, bivariável e simétrica
em relação aos dois planos perpendiculares que correspondem às orientações dos desvios
padrão máximo e mínimo. A média da distribuição indica, diretamente, o ponto central,
que também é a moda da distribuição.

2.6.2.3.2 Distribuição Estatística do Ângulo de Atrito das Descontinuidades
Na análise cinemática probabilística, outro parâmetro que pode ser considerado uma
variável aleatória é o ângulo de atrito das descontinuidades, ou seja, é uma variável que
pode ser expressa por uma função estatística que associa a cada elemento no espaço
amostral um número real. As funções de distribuição estatísticas para representar os
ângulos de atrito, devem ser escolhidas de acordo com as razões físicas e os valores dos
seus parâmetros devem ser assumidos com base em resultados de experimentos de campo
ou laboratório além da avaliação dos mesmos. Nesse item, a título de exemplificação,
será assumido que a distribuição estatística dos ângulos de atrito das descontinuidades
pertencentes a uma mesma família em análise será uma distribuição normal, a qual é
aplicável se uma propriedade particular assume valores em que o valor médio é o de
ocorrência mais comum. A distribuição normal (ou gaussiana) é o tipo mais comum de
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função de densidade de probabilidade, e geralmente é uma das mais usadas para estudos
probabilísticos em engenharia geotécnica. Para as propriedades que possuem distribuição
normal, a função densidade de distribuição é dada pela Equação 2-21.

(Equação 2-21)

Em que x representa o valor médio, determinada pela expressão 2-22

(Equação 2-22)

E SD é o desvio padrão dado pela Equação 2-23:

(Equação 2-23)

A Figura 2-35 apresenta por meio de um gráfico a Função de Densidade de Probabilidade
Normal identificando os intervalos do Desvio Padrão, cujas equações para os cálculos
foram apresentadas anteriormente. Hoek (1997), citado em Parka & West (2001), sugeriu
um truncamento da distribuição normal, isto é, recomendou estabelecer dois limites na
distribuição normal: um limite inferior e outro superior, de forma a considerar somente o
intervalo central, pois em alguns casos para esta variável, a distribuição normal completa
fornece valores razoavelmente baixos ou muito altos para o ângulo de atrito. Para fins
práticos, se os valores correspondentes aos limites inferior e superior forem pelo menos
3 vezes o valor do Desvio Padrão afastados da média, ter-se-á uma Distribuição Normal
completa. Mas, se os valores dos limites inferior/superior forem inferiores a 3 vezes o
valor do Desvio Padrão afastados da média, a distribuição poderá ser considerada
truncada.
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Figura 2-35: Função de Densidade de Probabilidade Normal identificando os intervalos do Desvio
Padrão. Modificado de Rocscience (2014a).

Na Figura 2-36 é apresentado um exemplo de Função de Distribuição Normal para o
ângulo de atrito de uma descontinuidade, definida pelos seguintes parâmetros e critérios
de truncamento. A saber:


Ângulo de Atrito Médio = 35°;



Desvio Padrão = 2°;



Limite Inferior (Truncamento) = 6° (3 vezes o Desvio Padrão);



Limite Superior (Truncamento) = 6° (3 vezes o Desvio Padrão);

Além disso, para as situações em que a quantidade de estimativas/ensaios realizados,
assim como os dados medidos em campo, se apresentarem insuficientes para a realização
de uma análise estatística, torna-se necessário deve-se buscar basear-se na experiência
acumulada em casos semelhantes e no bom julgamento de engenharia para a
escolha/adoção dos parâmetros de resistência que de fato sejam mais representativos.
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Figura 2-36: Exemplo de uma Função de Distribuição Normal Truncada. Modificado de Rocscience
(2014a).

2.6.2.3.3 Parâmetros Geométricos do Talude
Embora o presente item refira-se a uma análise probabilística, alguns parâmetros são
conhecidos e apresentam o mesmo valor para todos os blocos potecialmentes instáveis
que serão submetidos às análises. Nesse caso, um valor fixo (determinístico) é escolhido
para ser adotado na análise cinemática probabilística. A orientação do talude e o ângulo
de face pertencem a esta classe de parâmetros.

2.6.2.3.4 Probabilidade de Instabilidade Cinemática
De forma geral, uma análise cinemática probabilística é iniciada com as análises dos
dados geotécnicos disponíveis para determinar os parâmetros estatísticos, tais como:
média e variância, assim como a função de distribuição de probabilidade para representar
e prever a propriedade aleatória desses parâmetros geotécnicos. De posse dos dados de
entrada, referentes às propriedades probabilisticas citadas nos subitens anteriores, a
Probabilidade de Falha (PF) pode ser determinada por diversos tipos de métodos. Dentre
tais métodos citam-se: o Método de Monte Carlo, Método FOSM (First-Order, Second
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Moment), e Método das Estimativas Pontuais, os quais podem ser considerados os mais
usuais. Com objetivo meramente explicativo, será tomado o Método de Monte Carlo para
explanar sobre um dos procedimentos possíveis para se determinar a probabilidade de
falha, nesse item, denominada de Probabilidade de Instabilidade Cinemática.
A simulação de Monte Carlo se caracteriza pela geração de uma sequência de números
aleatórios uniformes de acordo com a função de densidade de probabilidade da variável.
Ou seja, é um método em que um número aleatório é sorteado compondo uma distribuição
uniforme delimitada entre zero e um. Este número assume o valor da função de densidade
acumulada do parâmetro que está sendo sorteado, que é então convertida no respectivo
valor do parâmetro. Portanto, com o método de Monte Carlo, a partir das distribuições
estatísticas das variáveis independentes, valores dessas variáveis são obtidos através de
um gerador de números aleatórios, e os valores da variável dependente podem ser
calculados. A partir de “N” repetições deste processo, a distribuição de probabilidade da
variável dependente é obtida.
Então, a primeira etapa do processo para determinar a Probabilidade de Instabilidade
Cinemática, conforme apresentado por Parka & West (2001), consiste em gerar as
orientações das decontinuidades de cada família de descontinuidades em conformidade
com uma distribuição estatística. Portanto, para gerar a função de distribuição estatística
das orientações das descontinuidades de uma família, cuja distribuição original é a
Distribuição Fisher, uma variável dever obedecer a referida Distribuição, que é um
ângulo entre orientação medida e orientação verdadeira, cuja função está apresentada na
Equação 2-9. Entretanto, para simplificar a Equação 2-9, a expressão 2-24 é usada para
representar a Distribuição de Probabilidade Acumulada de Fisher:
𝑃(𝜃) ≈ 1 − 𝑒 𝑘(𝑐𝑜𝑠𝜃−1)

Equação 2-24

Logo, com o propósito de gerar as descontinuidades aleatórias, a função P() apresentada
anteriormente, substitui o valor uniforme aleatório 𝑅𝑈𝑖 e a variável  é substituída pelos
valores aleatórios requeridos 𝑅𝐹𝑖 . Então, a equação de P() pode ser reescrita pela equação
2-25.
𝑅𝐹𝑖 = 𝐴𝑟𝑐 𝑐𝑜𝑠 (

𝑖
𝑙𝑛(1−𝑅𝑈
)

𝑘

+ 1)
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Equação 2-25

Na sequência, um número aleatório gerado a partir de uma distribuição uniforme é
substituído em 𝑅𝑈𝑖 e 𝑅𝐹𝑖 é calculado conforme a Equação 2-25. Repetindo esse cálculo,
uma sequência da variável  é gerada e este conjunto de valores gerados de  definem
uma distribuição de Fisher. O mergulho e a direção do mergulho das descontinuidades
geradas serão avaliados por um cálculo simples a partir de uma variável  como proposto
por Leung & Quek (1995). Consequentemente, mergulhos gerados aleatoriamente e
direção de mergulhos são obtidos para as famílias de descontinuidades, por meio das
instruções apresentadas nesta primeira etapa do processo.
O segundo passo é gerar os dados de entrada para a análise probabilística com base na
distribuição estatística adotada para gerar os ângulos de atrito que serão associados a cada
descontinuidade gerada aleatoriamente na etapa anterior, segundo a distribuição
estatística correspondente.
Após a execução dos procedimentos iniciais, isto é, ter gerado aleatoriamente todos os
valores para cada componente por meio das suas respectivas funções de distribuição
estatísticas, procedem-se então as verificações dos critérios cinemáticos para cada
combinação formada a partir dos dados das referidas distribuições, além de levar em
consideração os parâmetros determinísticos (parâmetros geométricos do talude, por
exemplo), e a Probabilidade de Instabilidade Cinemática pode ser definida pela equação
2-26.

𝑃𝑓𝑚 =

𝑁𝑚

Equação 2-26

𝑁𝑇

Em que,


Nm é o número de iterações cujos resultados se enquadram dentro da zona de
instabilidade, e;



NT é o número total de iterações simuladas.

2.7 – ANÁLISES DE ESTABILIDADE
A estabilidade das escavações em maciços rochosos onde as rupturas não envolvem
deformações consideráveis pode ser analisada a partir da utilização de métodos de
equilíbrio-limite. As rupturas podem se desenvolver segundo superfícies de
82

descontinuidades ou através da rocha, ou ainda pode ser uma combinação de ruptura
segundo as descontinuidades e a rocha.
A primeira fase da análise de estabilidade consiste em conhecer a geometria do problema,
ou seja, a utilização de métodos de equilíbrio limite implica o conhecimento da superfície
de ruptura mais provável. No caso da estabilidade dos maciços rochosos cujas rupturas
características são estruturalmente controladas, torna-se necessário identificar o
mecanismo de ruptura interpretado como potencialmente instável nas análises
cinemáticas realizadas previamente e procedem-se então os cálculos analíticos referentes
às análises de estabilidade propriamente ditas.

2.7.1 - ANÁLISES DE ESTABILIDADE DETERMINÍSTICAS
As análises de estabilidade determinísticas são embasadas nos métodos de equilíbrio
limite por meio dos quais se estuda o equilíbrio de um maciço rochoso potencialmente
instável. O método de equilíbrio limite para a estabilidade de taludes rochosos foi
apresentado por Jaeger (1971) e Kutter (1974), e técnicas recentes, que são comumente
usadas, foram estabelecidos por Hoek & Bray (1981) e Goodman R. E. (1976).
Em taludes de pequeno porte, ou na escala das bancadas de uma cava, por exemplo, as
rupturas observadas normalmente ocorrem na ausência de grandes deformações. Nesse
caso a utilização de métodos de equilíbrio-limite é especialmente indicada já que tais
métodos partem da hipótese de que as massas rochosas analisadas se comportam como
corpos rígidos. Rupturas dos tipos planar e cunha são comuns, cujo estudo pode ser feito
utilizando abordagens clássicas, como a proposta por Hoek & Bray (1981), em que os
métodos supracitados consistem em comparar as forças que tendem a provocar o
deslizamento ao longo de uma superfície de ruptura previamente conhecida, em relação
às forças que irão ser contrárias a este movimento. A partir do conhecimento dessas
forças, o objetivo passa a ser o cálculo do coeficiente de segurança ou fator de segurança
(FS), o qual é estabelecido a partir das equações de equilíbrio, podendo o mesmo ser
escrito através da equação 2-27.

𝐹𝑆 =

𝐹𝑜𝑟ç𝑎𝑠 𝑅𝑒𝑠𝑖𝑡𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 (𝑓𝑟 )

Equação 2-27

𝐹𝑜𝑟ç𝑎𝑠 𝐼𝑛𝑠𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 (𝑓𝑖 )
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Ou, em termos de tensões, através da equação 2-28.

𝐹𝑆 =

𝑇𝑒𝑛𝑠õ𝑒𝑠 𝑇𝑎𝑛𝑔𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑖𝑠 𝑅𝑒𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠
𝑇𝑒𝑛𝑠õ𝑒𝑠 𝑇𝑎𝑛𝑔𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑖𝑠 𝐼𝑛𝑠𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠

Equação 2-28

Serão exemplificados a seguir os cálculos analíticos consagrados na literatura técnica para
determinar o Fator de Segurança do escorregamento do tipo planar e deslizamento do tipo
em cunha, pois são estes dois tipos de rupturas que se apresentam como mais relevantes
para os interesses do atual trabalho.

2.7.1.1 -

Ruptura Planar

O modelo mais simples aplicado para o cálculo do Fator de Segurança de uma Ruptura
Planar é aquele exemplo clássico da Física em que um bloco apoiado em um plano
inclinado fica no seu equilíbrio limite, conforme exemplificado na Figura 2-37.

Figura 2-37: Descrição das forças atuantes em um sistema constituído por um bloco apoiado em um plano
inclinado. Modificado de Kliche (1999).

As equações correspondentes a cada termo apresentado na Figura 2-37 são descritas a
seguir

𝜏 = 𝑐 + 𝜎 tan 𝜙
𝜎=

𝑁
𝐴

=

Equação 2-29

𝑊 cos 𝛽

Equação 2-30

𝐴
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𝜏=𝑐+

𝑊 cos 𝛽
𝐴

tan 𝜙

Equação 2-31

Ou seja,
Forças Resistentes = 𝜏 𝐴
Força resistente = c A + 𝑊𝑐𝑜𝑠(𝛽) tan𝜙
Forças Instabilizantes = W sen (𝛽)

Em que:


- tensão cisalhante ao longo do plano de ruptura

c

- é a coesão ao longo do plano de ruptura



- é a tensão normal ao longo do plano de ruptura



- é o ângulo de atrito da superfície de ruptura

N

-

A

- é a área da base do plano

W

- é o peso próprio da massa de ruptura



- é ângulo que o plano de ruptura faz com a horizontal

é a magnitude da força normal que atua sobre o plano de ruptura

Logo, fazendo a razão entre as forças resistentes e as forças instabilizantes, tem-se o Fator
de Segurança (FS) para a Ruptura Planar, conforme apresenta a equação 2-32:

𝐹𝑆 =

2.7.1.2 -

𝑐 𝐴 + 𝑊𝑐𝑜𝑠(𝛽) 𝑡𝑎𝑛𝜙
𝑊 𝑠𝑒𝑛 (𝛽)

Equação 2-32

Ruptura em Cunha

Na determinação do Fator de Segurança para o bloco rochoso com geometria de cunha, o
cálculo analítico da estabilidade segue os mesmos princípios descritos na análise da
ruptura planar. Porém, a resolução é mais complexa uma vez que se torna necessário
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determinar as forças atuantes em cada um dos planos de deslizamento. Uma vez
conhecidas tais forças, o processo de cálculo é mais simples. Ao calcular a razão entre as
forças resistentes e as forças instabilizantes, tem-se o Fator de Segurança (FS) para a
Ruptura em Cunha, conforme propõe a Equação 2-33.

Forças na Cunha:

Linha de Interseção
Face do Talude

Vista perpendicular à
linha de Interseção

Vista ao longo da
linha de Interseção

Cunha

Direção do Escorregamento

FS

Equação 2-33

Seção A-A’

e,

Vista ao longo da
linha de Interseção
Ângulos na
Projeção

Direção do
Escorregamento

Em que,

Em que,
FS = Fator de Segurança
 = Ângulo de Atrito
 i = Mergulho da Linha de Interseção
W = Peso do bloco
, = Fatores de geometria da Cunha

Equação 2-33

FS = Fator de Segurança
 = Ângulo de Atrito
i = Mergulho da Linha de Interseção
W = Peso do bloco
,  = Fatores de geometria da Cunha

2.7.1.3 -

Considerações em relação às Análises Determinísticas

As análises determinísticas convencionais, baseadas no conceito de fator de segurança,
requerem um valor representativo para cada parâmetro, independentemente do grau de
incerteza envolvido na determinação dos mesmos. Ao assumir valores médios, por
exemplo, para representar os parâmetros de resistência nas análises de estabilidade com
o objetivo de determinar o Fator de Segurança, significa adotar valores que não
representam corretamente a incerteza e a variabilidade tão comuns na caracterização
geotécnica dos maciços, principalmente onde ocorre uma dispersão significativa nos
dados considerados como parâmetros de entrada para o cálculo da estabilidade.
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Consequentemente, um dos mais importantes desafios no dimensionamento dos taludes
de uma cava é adotar um valor representativo para a análise estabilidade de uma variedade
de dados amplamente dispersos. Pois, a maioria dos parâmetros de entrada tais como
geometria das descontinuidades, pressões da água dos poros, além dos parâmetros de
resistência já mencionados no cálculo de FS não é precisamente conhecido por causa das
incertezas e variação nos testes, modelagem e variação espacial. Assim, cada um desses
parâmetros é uma variável aleatória e a análise usando valores diferentes para cada um
desses parâmetros podem resultar em um valor de FS diferente.
Portanto, o fator de segurança em si é uma variável aleatória, dependendo de muitos
parâmetros de entrada. Logo, faz-se necessário adotar o método de análise de estabilidade
probabilístico, mesmo que tal método venha a incluir algum modelo determinista como
parte do procedimento de análise, conforme será apresentado nos itens a diante.

2.7.2 - ANÁLISES DE ESTABILIDADE PROBABILÍSTICAS
Como uma alternativa à abordagem determinística, a análise probabilística foi introduzida
para quantificar a incerteza e variabilidade nos parâmetros de um modelo analítico. Na
análise de estabilidade probabilística, o FS é considerado como uma variável aleatória e
pode ser substituído pela probabilidade de ruptura para mensurar o nível de estabilidade
de um talude. Ou seja, a probabilidade de falha é simplesmente definida como a
probabilidade de ter FS ≤ 1 dado como uma porcentagem que é igual à área sob a função
densidade de probabilidade (PDF) para FS, em que FS ≤ 1.
De acordo com Parka & West (2001), a simulação de Monte Carlo é um método
comumente usado para avaliar a confiabilidade do fator de segurança do talude quando a
integração direta da função mencionada não é prática, mas a função de distribuição
estatística de cada componente das variáveis de entrada é completamente prescrita. Neste
método, os valores de cada componente são gerados aleatoriamente pelas suas respectivas
funções e, em seguida, esses valores são usados para avaliar os fatores de segurança. Ao
repetir este cálculo, a probabilidade de falha pode ser estimada pela proporção de
resultados em que o fator de segurança é menor que um. Esta estimativa é razoavelmente
precisa apenas se o número de simulações for muito amplo. A vantagem desse método é
que a distribuição de probabilidade completa para o FS é obtida se as funções de
distribuições estatísticas dos parâmetros de entrada forem avaliadas precisamente, mesmo
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se a correlação entre os parâmetros de entrada for estimada. Já a desvantagem é que esta
simulação pode causar erros de estimativa se a probabilidade de falha for muito baixa, o
que requer maior concentração de esforços para explicar tais erros.
Outro método probabilístico também muito utilizado em soluções geotécnicas é o método
FOSM (First-Order, Second Moment), se baseia no truncamento da função da expansão
da Série de Taylor. Esse método é caracterizado por não ser necessário o conhecimento
da função de distribuição de probabilidade das variáveis aleatórias, o que configura uma
vantagem em relação a outros métodos probabilísticos, além de exibir cálculos
matemáticos simplificados. É necessário apenas o conhecimento dos valores dos
momentos das distribuições estatísticas das variáveis que formam a função. Porém, como
desvantagem do método cita-se os recursos matemáticos necessários às derivações
(embora mais simples do que em outros métodos exatos), mas que geralmente não são
elementares. Portanto, quando as funções de distribuições das componentes das variáveis
não são conhecidas, mas se tem a média e variância, torna-se possível calcular
aproximadamente a probabilidade de falha, a qual resulta em uma boa aproximação, se
as incertezas das variáveis são pequenas. Caracterizam-se como vantagens deste método,
a facilidade dos cálculos e a necessidade de não se ter uma função de distribuição
completa. Cabe mencionar que, do método FOSM obtém-se somente as estimativas da
média e desvio padrão, o que não é suficiente para a avaliação da probabilidade de falha,
sendo necessário assumir a função de distribuição para o fator de segurança previamente.
Entretanto, o Índice de Confiabilidade do Fator de Segurança () é uma aplicação direta
do método, o qual pode ser calculado de acordo com a equação 2-34.

Í𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝐶𝑜𝑛𝑓𝑖𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 (𝛽) =

{𝐸[𝐹𝑆]−1}
𝜎[𝐹𝑆]

(Equação 2-34)

Em que:


E[FS] é o valor do Fator de Segurança determinístico calculado a partir dos
parâmetros médios;



[FS] é o desvio-padrão do coeficiente de segurança.
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Dentre os métodos probabilísiticos mais usuais, destaca-se também outro meio alternativo
para calcular os momentos para o FS é usar o Método de Estimativa Pontual (PEM).
Nessa abordagem, o FS é determinado para todas as combinações possíveis de um baixo
e um alto valor (estimativa do ponto) de cada componente variável e então as
combinações são ponderadas pelo produto de suas probabilidades - (Harr, 1987); (Wolff,
1996). Este método também requer apenas informações de momento para as variáveis.
Uma vantagem desta abordagem é que as correlações entre variáveis aleatórias podem ser
facilmente consideradas no cálculo de momentos para determinação dos FS. No entanto,
ambos os FOSM e PEM fornecem apenas estimativas de média e desvio padrão para o
FS e esses métodos não fornecem informações sobre a distribuição de FS. O método se
resume a estimar os momentos (média, desvio padrão etc.) da variável dependente em
função das variáveis aleatórias independentes, desde que se conheçam ao menos dois
momentos, a média e o desvio-padrão, ou as suas estimativas. Este método, assim como
o método FOSM, tem a vantagem de não ser necessário conhecer as distribuições de
probabilidade completas das variáveis independentes ou das dependentes.

2.7.2.1 -

Parametrização das Análises

2.7.2.1.1 Parâmetros Determinísticos
Assim como foi mencionado no item 2.6.2.3 - Definição dos parâmetros determinísticos
para as Análises Cinemáticas Probabilísticas, alguns parâmetros não mudam seus valores,
independentemente de qual propriedade o mesmo representa na análise. São valores
conhecidos e que não variam de acordo com a geometria dos blocos alvos das análises de
estabilidade probabilistica. Além da orientação do talude e do ângulo de face,
mencionados no referido item, pertencem a esta mesma classe de parâmetros, as
dimensões do talude que também são assumidas como parâmetros deterministas. Pois, no
plano de visada, o talude é tomado como um formato retangular, de modo que o
comprimento horizontal e a altura do talude também são considerados como parâmetros
deterministas.
Destaca-se também como um parâmetro determinista usual nesse tipo de análise, o peso
específico do maciço rochoso. Embora, alguns autores o considerem como uma variável
aleatória, geralmente se dispõe de poucos dados desse parâmetro de forma que seja
possível gerar uma função de distribuição.
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2.7.2.1.2 Parâmetros Probabilísticos
Além dos parâmetros probabilisticos que já foram abordados nos itens 2.6.2.3.1 e
2.6.2.3.2, isto é, as Distribuições Estatísticas das Orientações das Descontinuidades e dos
Ângulos de Atrito, para fins de realização das Análises de Estabilidade Probabilísticas,
outros parâmetros característicos das descontinuidades precisam ser determinados com a
finalidade de definir a geometria e os volumes dos blocos potencialmente instáveis. Entre
eles, citam-se o Espaçamento e a Persitência, fatores estes que controlam a estabilidade
do talude e também são considerados como parâmetros aleatórios, pois são valores
testados e medidos, apresentando-se amplamente dispersos não podendo ser avaliados
como valores representativos únicos. Além disso, compartimentam o talude
influenciando no número de blocos deslizantes. Portanto, afetam a probabilidade de falha
geral do talude.
A poropressão configura outra variável com bastante relevância na análise de
estabilidade, pois afeta a superfície de ruptura diminuindo as forças estabilizantes. Como
o nível da água varia de acordo com o clima, precipitação e estação do ano, não é
facilmente medido ou previsto. Assim sendo, o nível da água também pode ser
considerado como uma variável aleatória.

2.7.2.1.2.1 Distribuição Estatística
Descontinuidades

dos

Espaçamentos

e

Persistências

das

A distribuição exponencial negativa é normalmente aplicável às propriedades das
descontinuidades, tais como a persistência e o espaçamento, as quais têm distribuições
evidentes que indicam as descontinuidades como mutuamente independentes. A
distribuição exponencial negativa mostra que são mais frequentes as descontinuidades
curtas e pouco espaçadas e menos comuns as descontinuidades extensas e muito
espaçadas. A forma geral da função densidade f(x) de uma distribuição exponencial
negativa é dada pela expressão:

Equação 2-35
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E a correspondente função probabilidade acumulada F(x) para que um dado valor do
espaçamento ou comprimento seja menor que a dimensão x será dada por:

Equação 2-36

Em que:


x é a persistência ou espaçamento medido, e;



𝑥̅ é o valor médio desse parâmetro.

Uma propriedade da distribuição exponencial negativa reside no fato do desvio padrão
ser igual ao valor médio.
Geralmente, a persistência é considerada como uma função do comprimento de uma
descontinuidade e das dimensões do bloco deslizante.

2.7.2.2 -

Probabilidade de Ruptura (Pf)

Com o objetivo de determinar a Estabilidade de um Talude Rochoso é necessário realizar
as Análises Cinemáticas (com base na geometria das descontinuidades e ângulo de atrito)
e as Análises de Estabilidade (as quais consideram as forças atuantes sobre cada plano
constituinte dos blocos), conforme mencionado nos itens anteriores. Tais análises são
necessárias tanto para a abordagem probabilística quanto para a análise determinística.
Portanto, para determinar a Probabilidade de Ruptura Final de um talude, torna-se
necessário determinar duas probabilidades de falha (ou de ruptura):


Probabilidade de Instabilidade Cinemática (Pfm)



Probabilidade de Instabilidade Cinética (Pfk)

A ordem de execução consiste em determinar primeiramente a Probabilidade de
Instabilidade Cinemática (Pfm) e na sequência determina-se a Probabilidade de
Instabilidade Cinética (Pfk), ambas as probabilidades devem ser avaliadas separadamente
para que não haja considerações equivocadas e seja possível realizar corretamente a
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Análise de Estabilidade Probabilística do Talude. A Probabilidade de Instabilidade
Cinemática (Pfm) é avaliada como a proporção do número de iterações (ou o número de
cunhas formadas em cada iteração, por exemplo) que são determinadas como
cinematicamente instável em relação ao número total de iterações, conforme foi
apresentado no item 2.6.2.3.4. Já a Probabilidade de Instabilidade Cinética (Pfk) é a
proporção do número de iterações em que o FS é inferior a 1 do número de iterações totais
em que o FS foi calculado.
Então, a probabilidade de ruptura de um talude é avaliada pela multiplicação da
probabilidade de instabilidade cinemática pela probabilidade de instabilidade cinética. Os
procedimentos necessários para determinar a probabilidade supracitada foram propostos
inicialmente por McMahon (1971) e mais tarde Glynn (1979) também defendeu esse
método. McMahon estimou a probabilidade de falha estabelecendo duas regiões de
estabilidade cinemática e cinética em um estereograma de igual área. Depois disso,
usando o conceito de modelos compostos (superposição de conjuntos), Glynn considerou
a probabilidade de fracasso como a multiplicação da probabilidade de instabilidade
cinemática pela probabilidade cinética de instabilidade. Destaca-se que esse conceito
adotado por Glynn foi embasado nos modelos compostos sugeridos por Marek & Savely
(1978) e Serrano & Castillo (1974). O conceito destes modelos compostos afirma que
todos os componentes individuais que afetam a probabilidade de falha devem ser
compilados para calcular a probabilidade de falha. Então, Glynn (1979) sugeriu o modelo
composto para o cálculo da Probabilidade de Falha de um talude por meio da equação 237.
𝑃𝑓 = ∑ 𝑃[𝐴] 𝑃[𝐵]

Equação 2-37

Em que,


P[A] é a probabilidade de um bloco (cunha, por exemplo), ser cinemáticamente
instável, e;



P[B] é a probabilidade das forças instabilizantes excederem as forças resistentes.

Portanto, em seu trabalho utilizado como referência na presente dissertação, Parka &
West (2001), consideraram que P[A] é semelhante à probabilidade de instabilidade
92

cinemática (Pfm) e P[B] é semelhante à probabilidade de instabilidade cinética (Pfk). Como
mencionado anteriormente, a probabilidade de cinemática a instabilidade é dada equação
2-38.

𝑃𝑓𝑚 =

𝑁𝑚

Equação 2-38

𝑁𝑇

Em que: Nm é o número de iterações que são cinematicamente instáveis para uma análise
de Ruptura em Cunha (por exemplo), e; NT é o número total de iterações.
Uma vez que a análise cinética é executada apenas quando a cunha é cinematicamente
instável, a Probabilidade de Instabilidade Cinética (Pfk) pode ser definida pela equação 239.

𝑃𝑓𝑘 =

𝑁𝑓

Equação 2-39

𝑁𝑚

Em que,


Nf é o número de iterações que um bloco analisado (cunha por exemplo) possui
FS inferior a 1.

Ou seja, a probabilidade de instabilidade cinética é uma probabilidade condicional
baseada na premissa de que a cunha é instável do ponto de vista cinemático. Portanto,
com base na teoria probabilística, a multiplicação da probabilidade de instabilidade
cinemática (Pfm) pela instabilidade cinética (Pfk) produz uma probabilidade de falha (Pf),
que pode ser definida pela equação 2-40.

𝑃𝑓 = 𝑃𝑓𝑚 𝑃𝑓𝑘 =

𝑁𝑚
𝑁𝑇

𝑥

𝑁𝑓
𝑁𝑚

=

𝑁𝑓
𝑁𝑇

Equação 2-40

Deste modo, a probabilidade de falha deve ser definida como a proporção do número de
iterações em que o FS é menor que 1, que se baseia na premissa de que o bloco analisado
é cinematicamente instável. Assim, a multiplicação de Pfm e Pfk fornece uma definição
clara baseada na teoria da probabilidade e simplifica a avaliação do FS.
Com base nisso, a probabilidade final do talude pode ser determinada usando o
Fluxograma de simulações apresentado na Figura 2-38.
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Figura 2-38: Fluxograma para determinar a Probabilidade de Ruptura (P f) de um talude. Modificado de
Parka & West, (2001)
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2.8 – DIMENSIONAMENTO DAS BANCADAS
Do ponto de vista da Segurança Operacional de uma Cava, ao determinar os mecanismos
de rupturas potenciais de um maciço rochoso, identificar os setores da Cava em que tais
instabilidades poderão ser mais ocorrentes, e efetuar as análises cinemáticas e de
estabilidade para quantificar o Fator de Segurança dos taludes de uma Cava, é necessário
que tais análises sejam efetuadas considerando as geometrias das bancadas que poderão
reter blocos potencialmente instáveis que possam vir a desprender das faces dos taludes,
além de servir como acesso às rampas projetadas para o escoamento da produção.
Portanto, nesse item da Revisão Bibliográfica serão apresentadas as abordagens
existentes para estimativa dos volumes dos blocos susceptíveis a ruptura planar e cunha,
assim como os critérios propostos com o objetivo de auxiliar na determinação dos
parâmetros geométricos das bancadas, os quais incluem: altura, ângulo de face dos taludes
e ângulos inter–rampas, conforme exemplificado na Figura 2-39, para que ainda na
ocasião do projeto, ações de mitigação e otimização possam ser levadas em consideração
para reduzir a probabilidade de uma ruptura potencial do talude.

Figura 2-39: Parâmetros Geométricos de uma Bancada. Modificado de Rocscience (2014a).
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2.8.1 - DETERMINAÇÃO DOS VOLUMES DOS BLOCOS POTENCIALMENTE
INSTÁVEIS
Para estimar a largura da berma que será capaz de conter os materiais rompidos relativos
aos blocos que se apresentarem instáveis em um talude é necessário o conhecimento da
geometria e do volume de tais blocos, bem como as áreas das faces dos mesmos. A
geometria destes deve ser definida com a precisão necessária para que as análises de
estabilidade sejam confiáveis. Porém, embora de ampla utilização na rotina de
engenharia, a abordagem proposta por Hoek & Bray (1981) implica na adoção de
hipóteses simplificadas, tanto em relação à definição do mecanismo de ruptura, quanto
em relação à geometria da superfície de ruptura.
Os mecanismos de ruptura planar e cunha podem ser estudados utilizando-se métodos de
equilíbrio-limite tridimensionais absolutamente gerais, que permitem a consideração de
três ou mais descontinuidades formando blocos rochosos tetraédricos e poliédricos. Em
Priest (1985) é proposta uma abordagem deste tipo, baseada na utilização de projeções
hemisféricas inclinadas. Como vantagens de sua proposta pode-se citar uma análise mais
realista do mecanismo de ruptura e a definição da geometria completa dos blocos
rochosos instáveis, a três dimensões. Em Lana et al., (1998) é demonstrada as vantagens
da aplicação da abordagem proposta por Priest em um estudo dos mecanismos de ruptura
em taludes finais de quartzito na Mina de Timbopeba da VALE. Os mecanismos de
ruptura identificados através desta abordagem são amplamente confirmados no campo,
enquanto que as abordagens tradicionais não fornecem resultados confiáveis em grande
número dos casos estudados por Lana. Em Priest (1993), análises de estabilidade em
taludes envolvendo rupturas do tipo cunha e planar através de métodos de equilíbriolimite são apresentadas de forma generalizada. A utilização de métodos gráficos e
analíticos é discutida. No caso dos métodos gráficos, que envolvem a utilização de
projeções hemisféricas inclinadas e a construção de vista plana em escala do bloco na
face da escavação, é somente possível a solução de problemas simples, com blocos
tetraédricos. Blocos poliédricos ou com geometria completamente geral devem ser
estudados através de abordagens analíticas. Em Priest (1993) consta a recomendação para
embasar nos estudos desenvolvidos por Warburton (1981) e Goodman & Shi (1985) na
análise de blocos rígidos de geometria complexa.
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Nos subitens a seguir, serão mencionadas as tratativas mais usuais, inclusive nas
ferramentas computacionais comercializadas Rocscience, para a determinação dos
volumes de blocos geométricos susceptíveis a Ruptura Planar (geralmente consideradas
bidimensionais) e Cunha (embora tridimensionais, restringindo-se a problemas
simplificados envolvendo duas fraturas e fenda de tração), pois tais geometrias foram
tomadas como referência para ilustrar a aplicação da metodologia proposta para o
dimensionamento de bancadas, objeto da presente dissertação.

2.8.1.1 -

Estimativa dos Volumes dos Blocos susceptíveis a Rupturas Planar

O método para estimar o volume dos blocos susceptíveis a Ruptura Planar, apresentado a
seguir, é o mesmo descrito por Hoek & Bray (1981) e Goodman & Shi (1985), cujos
cálculos adotados baseiam-se na simplificação do problema para uma situação
bidimensional. A rotina de cálculos apresentada pelos referidos autores, se encontra
automatizada no programa Rocplane (Rocscience, 2014b), a qual é exemplificada a partir
de uma seção típica do problema por meio da Figura 2-40.

Figura 2-40: Seção Típica de Ruptura Planar bidimensional sem Fenda de Tração. Modificada de
Rocscience (2014b).
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Com base na Figura 2-40, constata-se que os parâmetros de entrada, que precisam ser
conhecidos para calcular o volume estimado (por largura unitária) de um bloco sujeito a
um deslizamento planar, são aqueles relacionados a seguir:


H: altura do talude



𝛽: Ângulo de face do talude



𝛼: Mergulho do Plano de Ruptura



Mergulho do Plano de Topo do talude



O: Coordenada Cartesiana de Origem (0,0)



: Peso Específico do Maciço Rochoso

Já, os parâmetros que precisam ser determinados previamente para que seja determinado
o volume estimado do material passível de ser deslizado segundo o plano indicado, são:


B: Ponto de interseção entre a reta representante do talude e a reta do plano de
topo (ou berma);



C: Ponto de interseção entre a reta representante do plano de ruptura e a reta do
plano de topo (ou berma);



N: Comprimento da reta que representa a face do talude com origem (Segmento
̅̅̅̅);
𝑂𝐵



̅̅̅̅ );
M: Comprimento da reta que representa o topo do talude (Segmento 𝐵𝐶



̅̅̅̅ );
L: Comprimento da reta que representa o plano de ruptura (Segmento 𝑂𝐶



A: Área do Bloco;



W: Peso do Bloco.

As expressões a seguir apresentam as correlações trigonométricas necessárias para os
cálculos citados.

𝑁=

𝐻

Equação 2-41

𝑠𝑒𝑛𝛽

𝐵 = {𝑁𝑐𝑜𝑠𝛽, 𝐻} = {𝐻𝑐𝑜𝑡𝛽, 𝐻}

Equação 2-42

Para calcular as distâncias L e M, deve-se realizar a soma dos seguintes vetores:
̅̅̅̅ + 𝐵𝐶
̅̅̅̅ = 𝑂𝐶
̅̅̅̅
𝑂𝐵
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{

𝑀 𝑐𝑜𝑠𝜓
𝐿 𝑐𝑜𝑠 𝛼
𝐻 𝑐𝑜𝑡𝛽
}+ {
} = {
}
𝑀
𝑠𝑒𝑛𝜓
𝐿 𝑠𝑒𝑛 𝛼
𝐻

Daí se obtém duas equações:
𝐻 𝑐𝑜𝑡𝛽 + 𝑀 𝑐𝑜𝑠𝜓 = 𝐿 𝑐𝑜𝑠 𝛼

Equação 2-43

𝐻 + 𝑀 𝑠𝑒𝑛𝜓 = 𝐿 𝑠𝑒𝑛 𝛼

Equação 2-44

Da Equação 2-43, tem-se:

𝑀=

𝐿 𝑠𝑒𝑛 𝛼−𝐻

Equação 2-45

𝑠𝑒𝑛 𝛼

Substituindo a Equação 2-43 na Equação 2-44, tem-se:

𝐿=

𝐻 (1−𝑐𝑜𝑡𝛽 𝑡𝑎𝑛𝜓)

Equação 2-46

𝑠𝑒𝑛𝛼−𝑐𝑜𝑠𝛼 𝑡𝑎𝑛𝜓

Da Equação 2-43, tem-se:

𝑀=

𝐿 𝑐𝑜𝑠𝛼−𝐻 𝑐𝑜𝑡𝛽

Equação 2-47

𝑐𝑜𝑠 𝜓

Para calcular os parâmetros L e M, devem-se utilizar as Equações 2-45 e 2-46. Não se
deve utilizar a Equação 2-44, pois é comum  ser igual a zero e não se tem solução para
M quando se usa a Equação 2-44.
𝐶 = {𝐿𝑐𝑜𝑠𝛼, 𝐿 𝑠𝑒𝑛𝛼}

Equação 2-48

A Área (A) é determinada por:
𝐴=

1
‖𝐵 𝑥 𝐶‖
2

1

𝐴 = 2 ‖𝐵𝑥 𝐶𝑦 − 𝐵𝑦 𝐶𝑥 ‖

Equação 2-49
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E a força peso, referente ao Bloco Potencialmente instável é estimada, por:
𝑊 = 𝐴.𝛾

2.8.1.2 -

Equação 2-50

Determinação dos Volumes dos Blocos susceptíveis a Rupturas em Cunha

Assim como foi mencionado no item anterior, Hoek & Bray (1981) também propuseram
um método para a análise de estabilidade de blocos susceptíveis a Ruptura em Cunha, em
que o volume dos blocos é considerado implicitamente. Trata-se de uma solução analítica
restrita a blocos em forma de cunha, em que o vértice precisa convergir para o interior do
maciço rochoso, para que sejam válidos os resultados. Os parâmetros requeridos para
realizar a análise de estabilidade segundo o método mencionado encontram-se ilustrados
por meio da Figura 2-41.

Figura 2-41: Parâmetros requeridos para realizar a análise de estabilidade de uma cunha tetraédrica
conforme proposto por Hoek & Bray (1981).
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𝐹𝑆 =

3
𝛾𝐻

(𝐶𝐴 𝑋 + 𝐶𝐵 𝑌) + (𝐴 −

𝑋=

𝑌=

𝛾𝑤
2𝛾

) tan 𝜙𝐴 + (𝐵 −

𝑠𝑒𝑛 𝜃24

𝑠𝑒𝑛 𝜃13

) tan 𝜙𝐵

Equação 2-51

Equação 2-53

𝑠𝑒𝑛 𝜃35 𝑐𝑜𝑠𝜃1,𝑛𝑏

𝑐𝑜𝑠 𝜓𝑎 − 𝑐𝑜𝑠 𝜓𝑏 cos 𝜃𝑛𝑎,𝑛𝑏

𝐵=

2𝛾

Equação 2-52

𝑠𝑒𝑛 𝜃45 𝑐𝑜𝑠𝜃2,𝑛𝑎

𝐴=

𝛾𝑤

Equação 2-54

𝑠𝑒𝑛 𝜓5 𝑠𝑒𝑛2 𝜃𝑛𝑎,𝑛𝑏

𝑐𝑜𝑠 𝜓𝑏 − 𝑐𝑜𝑠 𝜓𝑎 cos 𝜃𝑛𝑎,𝑛𝑏

Equação 2-55

𝑠𝑒𝑛 𝜓5 𝑠𝑒𝑛2 𝜃𝑛𝑎,𝑛𝑏

Em que:


CA e CB são as coesões dos Planos de Descontinuidades A e B, respectivamente;



A e B são os ângulos de atrito dos Planos de Descontinuidades A e B,
respectivamente;



 é o peso específico da rocha;



w é o peso específico da água, e;



H é a altura do talude (ou da cunha).

Observa-se que, a solução apresentada, requer o conhecimento das orientações das
descontinuidades que formam o bloco, além de se ter o conhecimento de um escalar, que
neste caso é a altura do talude ou do bloco em questão. Nesse método, é necessário
também fazer uso da projeção hemisférica para representar os planos de descontinuidade,
face e topo do talude para que seja possível medir os ângulos explicitados nas expressões
apresentadas anteriormente. Porém, é comercializado pela Rocscience o Swedge, um
programa que contempla essa solução discutida, com todas as rotinas de cálculos e
medição dos ângulos requeridos automatizadas. Neste programa, tanto a determinação do
tipo de ruptura (análise cinemática), quanto a análise de estabilidade são feitas, sem a
necessidade de utilização de métodos gráficos. Entretanto os dados de entrada necessários
podem não estar disponíveis, pois nem sempre são de fácil obtenção em campo. No caso
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de cunha formada por duas descontinuidades (tetraedro), até a versão 5.0 do Swedge, por
exemplo, ou se dimensionava a cunha pela altura do talude (H1) ou por sua máxima
extensão ao longo do plano de topo do talude (Linha “1”). Caso a cunha fosse formada
por três descontinuidades, uma delas deveria ser uma fenda de tração de tração, e a sua
localização deveria ser conhecida por meio da dimensão “L” indicada na Figura 2-42.

LEGENDA:
1, 2:

Planos de Ruptura

3:
(ou berma)

Plano do Topo do Talude

4:

Face do Talude

H1 :

Altura do talude (ou cunha) tendo como
referência o Plano 1

L:

Distância entre a Fenda de Tração e a
Face do talude, medida a partir da reta
de interseção entre o Plano 1 e o Topo

Figura 2-42: Geometria Típica de uma cunha (bloco tetraédrico) com fenda de tração. Modificado de
Hoek & Bray (1981).

2.8.2 - DETERMINAÇÃO DAS LARGURAS DAS BERMAS DE CONTENÇÃO
2.8.2.1 -

Largura de Berma para Contenção de Queda de Blocos

2.8.2.1.1 Critério proposto por Ritchie (1963)
Uma das abordagens pioneiras com o objetivo de conter blocos desprendidos de taludes
rochosos foi proposta por (Ritchie, 1963). Ritchie rolou blocos rochosos em uma
variedade de taludes, observou o movimento desses blocos durante sua queda e testou
várias configurações de vala na base do talude com a intenção de contê-los. O resultado
dos seus estudos contemplou um guia para o dimensionamento de tais valas, que mais
tarde foi convertido no Ábaco de Ritchie (Figura 2-43) por meio do qual se pode
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selecionar a profundidade da vala e entre o pavimento rodoviário e a parede do talude. O
conceito do dimensionamento de Ritchie considerou que a queda de um bloco impactaria
o fundo da vala e seria contida pelo paramento vertical da mesma, principalmente para o
caso de taludes rodoviários.

Figura 2-43: Ábaco de Ritchie (1963) para determinação da largura (L) e da profundidade (P) da área de
captação em função da altura e do ângulo da inclinação do talude. Adaptado de FHWA(1989) e citado em
Gomes (2009).

Porém, não é prático executar o tipo de vala apresentado nos pisos das bermas de uma
Cava. No entanto, embora este estudo tenha sido realizado com a intenção de prevenir
quedas de blocos nas rodovias, os resultados podem ser aplicados diretamente a uma
configuração de um talude de mineração, visto que os parâmetros geométricos da vala
proposta por Ritchie se assemelham muito a uma bancada de uma cava, conforme ilustra
a Figura 2-44, citada em Storey (2010).
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(a)

(b)

Figura 2-44: Comparação entre a geometria da vala de contenção proposta por Ritchie (a) em relação a
uma geometria típica de uma bancada de um talude de mineração (b). Modificado de Storey (2010).

2.8.2.1.2 Critério Modificado de Ritchie
De acordo com Ryan & Pryor (2000), a aplicação dos critérios de dimensionamentos
propostos por Ritchie em ambientes de lavra a céu aberto pode ser muito difícil porque
tais critérios foram testados para um número limitado de configurações de bancadas e
inclinação de taludes. Daí a modificação do critério proposto por Ritchie foi apresentado
por Call (1992), através de uma equação baseada na altura da bancada, sendo tal
dimensão, considerada pelo autor como uma das mais importantes no controle do alcance
dos blocos ao atingir o pé de um talude. Portanto, para aplicação em lavras a céu aberto,
tal conceito passou a ser utilizado para estimar a largura mínima de berma para bancadas
com taludes entre 9 e 10 m de altura, por meio da equação empírica 2-56.

𝐿𝑎𝑟𝑔𝑢𝑟𝑎 𝑀í𝑛𝑖𝑚𝑎 𝑑𝑒 𝐵𝑒𝑟𝑚𝑎 (𝐵) = 4,5m + 0,2 𝐴𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑎 𝑏𝑎𝑛𝑐𝑎𝑑𝑎(𝐻)

Equação 2-56

2.8.2.1.3 Critérios propostos por Ryan and Pryor (2000)
Vários estudos realizados após a publicação do Critério de Ritchie Modificado
evidenciaram que tal critério se apresentava muito conservador, sendo proposta então
uma nova expressão para a estimativa da largura mínima da berma de contenção conforme
é citado em Ryan & Pryor (2000):

𝐿𝑎𝑟𝑔𝑢𝑟𝑎 𝑀í𝑛𝑖𝑚𝑎 𝑑𝑒 𝐵𝑒𝑟𝑚𝑎 (𝐵) = 3,5m + 0,17 𝐴𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑎 𝑏𝑎𝑛𝑐𝑎𝑑𝑎(𝐻)
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Equação 2-57

Cabe mencionar que tal expressão, leva em consideração a altura do talude, mas não
considera a geometria do bloco potencialmente instável, nem o mecanismo de ruptura
associado.

2.8.2.2 -

Largura de Berma para Contenção de Rupturas Planares

2.8.2.2.1 Critérios de Piteau and Martin DC (1977)
Os cálculos existentes na literatura técnica, mais conhecidos para o dimensionamento da
largura da berma de contenção, com o objetivo de conter materiais especificadamente
desprendidos a partir de uma Ruptura Planar, foram consolidados em uma Nota Técnica
apresentada por Bertuzzi & Meynink (1999) a partir principalmente das considerações de
Piteau & Martin (1977). Tais cálculos se baseiam na simplificação do problema, tratandoo como uma solução bidimensional e fazendo uso de correlações trigonométricas para
estimar a ordem de grandeza da largura da bancada para diversas configurações possíveis
de rupturas em relação à altura da bancada. Levando sempre em consideração as seguintes
premissas. A saber:


A ruptura não envolve mais de uma bancada;



A inclinação do material rompido não se apresenta menor que o ângulo natural de
repouso (r). Além disso, o material não tem um comportamento fluido ou “de
quicar” sobre a berma;



O fator de “empolamento” do material após a ruptura em relação a sua condição
“in situ” é da ordem de 1.25;



A ruptura se dá segundo um plano passível de ocorrer em qualquer lugar do talude,
sendo representado pelo mergulho do plano ) e por um comprimento (l);



O ângulo de mergulho do plano de ruptura é menor que o ângulo de face ().

2.8.2.2.1.1 Configuração “Tipo A”: A ruptura afeta somente a crista do talude da bancada
A configuração denominada nesta dissertação como “Tipo A”, refere-se a uma situação
geométrica em que o volume de material rompido depende diretamente do ângulo de
mergulho (), da persistência da descontinuidade envolvida (l) e do ângulo de face do
talude (α).
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Neste caso, o volume do bloco instável na ruptura (∆𝐷𝐸𝐹) corresponde ao volume
empolado distribuído na área sobre a berma (∆𝐴𝐵𝐶) após a ruptura. Tendo em conta o
ângulo de repouso do material (r), a berma de contenção (w) é calculada para o alcance
̅̅̅̅ ). Como se trata de uma solução bidimensional, os volumes
do material rompido (𝐴𝐶
mencionados são calculados a partir das áreas dos triângulos mencionados, para trechos
rompidos de largura unitária, conforme indica a Figura 2-45.

Figura 2-45: Geometria Típica de uma Ruptura Planar que afeta somente a crista do talude da bancada e a
indicação do alcance do material rompido na berma (Bertuzzi & Meynink, 1999).

Em que:
w

- É a largura do alcance do material rompido na berma

x

- É determinado pela expressão: (1/tan) - (1/tan)

y

- É determinado pela expressão: (1/tan r) - (1/tan)

𝛾𝑏𝑢𝑙𝑘 - É o fator de empolamento.
Importante ressaltar que, a expressão apresentada para a largura da berma (w), só é válida
̅̅̅̅ < ̅̅̅̅
para os casos em que 𝐶𝐵
𝐶𝐷, ou seja, 𝑙 𝑠𝑒𝑛𝛽 ≤ ℎ −
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𝑤
𝑦 𝑠𝑒𝑛𝛼

.

2.8.2.2.1.2

Configuração “Tipo B”: A ruptura afeta a maior parte da face do talude da
bancada

A configuração “Tipo B”, refere-se a uma geometria em que o volume do bloco instável
na ruptura (∆𝐷𝐸𝐹) corresponde ao volume empolado distribuído sobre a berma a partir
da soma das áreas dos triângulos (∆𝐴𝐵𝐺 𝑒 ∆𝐺𝐷𝐶 ) após a ruptura. Tendo em conta o
ângulo de repouso do material (r) a berma de contenção (w) é calculada para o alcance
̅̅̅̅ ). Como se trata de uma solução bidimensional, os volumes
do material rompido (𝐴𝐶
mencionados são calculados a partir das áreas dos triângulos mencionados, para trechos
rompidos de largura unitária, conforme indica a Figura 2-46.

Figura 2-46: Geometria Típica de uma Ruptura Planar que afeta a maior parte do talude da bancada e a
indicação do alcance do material rompido na berma conforme Bertuzzi & Meynink (1999).

A expressão que determina o comprimento mínimo da largura da berma, necessário para
conter o volume de material rompido para a configuração em questão, é dada pela equação
2-58.

𝑝

𝑝2

2

4

𝑤=− + √

−𝑞

Equação 2-58

Em que:
w

- É a largura do alcance do material rompido na berma

p

- É determinado pela expressão: - 2x (h - l sen)
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q
bulk

- É determinado pela expressão: (x2 + xy) (h – l sen)2 - l2 sen2 . xy .

𝛾𝑏𝑢𝑙𝑘 - É o fator de empolamento.

2.8.2.2.1.3

Configuração “Tipo C”: A ruptura afeta toda a face do talude da bancada

Para determinar a largura de berma para a geometria denominada Tipo C, torna-se
necessário identificar previamente dois casos particulares do comportamento do material
rompido. A Saber:

 Caso 1: O Ângulo de Mergulho do talude é maior que o Ângulo de Repouso do
material > r)

Figura 2-47: Geometria Típica de uma Ruptura Planar que afeta todo o talude da bancada e a indicação do
alcance do material rompido na berma para o caso em que  > r (Bertuzzi & Meynink, 1999).

A expressão que determina o comprimento mínimo da largura da berma, necessário para
conter o volume de material rompido para a configuração em questão, é dada pela
Equação 2-59.

𝑤 = ℎ√𝑥 𝑧 𝛾𝑏𝑢𝑙𝑘

Equação 2-59
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Em que:
w

- É a largura do alcance do material rompido na berma

h

-

x

- É determinado pela expressão: (1/tan) - (1/tan)

z

- É determinado pela expressão: (1/tan r) - (1/tan)

É a altura do talude da bancada

𝛾𝑏𝑢𝑙𝑘 - É o fator de empolamento.

 Caso 2: O Ângulo de Mergulho do talude é menor que o Ângulo de Repouso do
material < r)

Figura 2-48: Geometria Típica de uma Ruptura Planar que afeta todo o talude da bancada e a indicação do
alcance do material rompido na berma para o caso em que  < r (Bertuzzi & Meynink, 1999).

A expressão que determina o comprimento mínimo da largura da berma, necessário para
conter o volume de material rompido para a configuração em questão, é dada pela
Equação 2-60.

𝑤 = ℎ√𝑥 (𝑥 + 𝑧 𝛾𝑏𝑢𝑙𝑘 )

Equação 2-60

Em que:
w

- É a largura do alcance do material rompido na berma

h

-

É a altura do talude da bancada
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x

- É determinado pela expressão: (1/tan) - (1/tan)

z

- É determinado pela expressão: (1/tan r) - (1/tan)

𝛾𝑏𝑢𝑙𝑘 - É o fator de empolamento.

2.8.2.2.2 Abordagem adotada no Rocplane
Com o mesmo intuito de determinar a largura mínima de uma berma para contenção de
Ruptura Planar, a Rocscience desenvolveu no Rocplane (Rocscience, 2014b), a rotina de
cálculos necessária para a configuração geométrica apresentada na Figura 2-49.

Figura 2-49: Geometria adotada como referência na solução contemplada no Rocplane para determinar o
alcance do material rompido na berma para o caso de uma Ruptura Planar (Rocscience, 2014b).

As expressões utilizadas para determinar o comprimento mínimo da largura da berma,
necessário para conter o volume de material rompido para a configuração em questão, são
dadas pelas Equações 2-61 e 2-62:

𝑊′ = √

ℎ" =

2 𝐴 𝑠𝑒𝑛(𝜃−𝛼)

Equação 2-61

𝑠𝑒𝑛𝛼 𝑠𝑒𝑛𝜃

𝑊 " 𝑠𝑒𝑛𝛼 𝑠𝑒𝑛𝜃

Equação 2-62

𝑠𝑒𝑛(𝜃−𝛼)

Em que:
110

w

- É a largura do alcance do material rompido na berma

a
- É a área do triângulo na Seção correspondente a geometria do bloco
potencialmente instável, anterior a ruptura


-

É a representação do ângulo do plano de ruptura na Figura anterior

K

-

É o fator de empolamento



- É o ângulo de repouso do material rompido


- É área na seção, correspondente ao volume de material rompido (A =
W’ h”/2)
h” - É a altura do material rompido, em função do ângulo de repouso, sobre
a berma.

2.8.2.3 -

Largura de Berma para Contenção de Rupturas em Cunha

Com o objetivo de estabelecer critérios para o dimensionamento de bermas de contenção
em taludes que possuem maciços rochosos delimitados por planos de descontinuidades
que formam cunhas potencialmente instáveis, alguns especialistas elaboraram abordagens
específicas para esse tipo de situação. Dentre as abordagens existentes na literatura
técnica, serão destacadas a seguir, aquelas que foram mencionadas nos trabalhos
publicados por: Haines et. al. (2006) e Gibson et. al. (2006).

2.8.2.3.1 Abordagem citada por (Haines et. al., 2006)
É conhecido que, o volume de material produzido após uma ruptura em cunha depende
da geometria individual das cunhas, da persistência das descontinuidades que delimitam
o bloco potencialmente instável, além da altura e largura das bancadas, e também do
ângulo de face do talude. Logo, uma vez conhecido o volume de material das cunhas
rompidas, Haines et. al, (2006), entre outros especialistas, citam em seus trabalhos, que a
estimativa da largura da berma (SPW: Spill berm width) poderia ser determinada através
da Equação 2-63.

3

𝑆𝑃𝑊 = √𝑉𝑜𝑙 . 1,5

Equação 2-63

Em que:
SPW

- É a largura do alcance do material rompido na berma;

Vol

- É o volume de material rompido da Cunha
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1,5

- É o fator assumido para o empolamento.

2.8.2.3.2 Abordagens propostas por Gibson et. al. (2006)
Em Gibson et. al. (2006) constata-se dois métodos de cálculo para estimar a largura da
berma necessária para conter o volume de material empolado, advindo de uma Ruptura
em Cunha.
Nesse trabalho é ressaltado que ambos os métodos não consideram a mecânica de fluxo
de materiais rompidos abaixo das superfícies de descontinuidades.
Mas, em tais abordagens os autores buscaram considerar a influência da direção da
interseção e as atitudes das descontinuidades que formam a cunha potencial de
instabilizar-se, pois, esses fatores podem determinar a disposição final do material
rompido ao longo da berma. A Figura 2-50 indica duas possíveis formas mencionadas
que o material rompido pode assumir.

Figura 2-50: Geometrias possíveis do material rompido advindo de uma Ruptura em Cunha, segundo
Gibson et. al. (2006).

 Método 1: Considera que o material rompido sobre a berma assume uma forma cônica
simétrica
O primeiro método proposto por Gibson et. al. (2006) consiste em uma equação que busca
representar o volume do material rompido distribuído na berma sob a forma de um cone
simétrico, conforme ilustra a Figura 2-51, em que a base do cone pode ser determinada a
partir de um raio “R”.
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Figura 2-51: Estimativa do alcance do material rompido de uma cunha assumindo a forma de um cone
simétrico. Modificado de Gibson et. al. (2006).

E a determinação de R é proposta segundo a equação 2-64.
3

𝑅= √

6𝐾𝑉
𝜋

𝑥

tan 𝛼−𝑡𝑎𝑛𝜙
tan 𝜙 𝑡𝑎𝑛𝛼

Equação 2-64

Em que,
K

- É o fator de empolamento

V

- É o volume de material rompido (m3)



- É o ângulo de face do talude (°)



- É o ângulo de repouso do material rompido

Este primeiro método não leva em consideração a geometria da cunha e a equação
apresentada pode, portanto, tender a superestimar as larguras requeridas da berma de
contenção, exigidas para rupturas de cunhas que apresentam grandes volumes.

 Método 2: Considera que o material rompido sobre a berma assume uma forma de
pirâmide
O segundo método proposto por Gibson et. al. (2006) consiste em uma equação que busca
representar o volume do material rompido distribuído na berma refletindo a forma do
tetraedro que o originou, conforme ilustra a Figura 2-52. Sendo a maior distância do
alcance do material sobre a berma determinado pelo segmento de reta “R”.
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Figura 2-52: Estimativa do alcance do material rompido de uma cunha assumindo a forma aproximada de
um tetraedro. Modificado de Gibson et. al. (2006).

E a determinação de R é proposta segundo a equação 2-65.

𝑅= √

6𝐾𝑉
𝐿

𝑥

tan 𝛼−𝑡𝑎𝑛𝜙
tan 𝜙 𝑡𝑎𝑛𝛼

Equação 2-65

Em que,
K

- É o fator de empolamento

V

- É o volume de material rompido (m3)

L

- É o comprimento da Cunha (reta de interseção entre o plano da face e

o topo)



- É o ângulo de face do talude (°)



- É o ângulo de repouso do material rompido

O cálculo a partir do segundo método tende a superestimar a largura da berma requerida
para conter o material rompido, quando o comprimento da cunha (L) é pequeno.
Portanto, de acordo com Gibson et. al. (2006) pode considerar-se como mais realista o
menor dos dois valores de R mencionados nos métodos descritos anteriormente, ou seja,
o menor valor calculado de R poderia ser interpretado como a largura necessária da berma
para evitar que parte do material advindo da ruptura ultrapasse os limites da base da
bancada.
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2.8.3 - DETERMINAÇÃO DOS RECUOS DE CRISTAS TÍPICOS (BACK BREAKS)
A perda de parte da crista de uma bancada ocasionada por uma ruptura impõe um recuo
sobre a berma, denominado em inglês por: back break, e este recuo da crista de uma
bancada precisa ser conhecido para a realização do dimensionamento da cava, visto que
tais valores são imprescindíveis para determinar a largura efetiva de uma berma de
contenção. No entanto, para o cálculo do back break típico, assim como para o cálculo
dos volumes envolvidos nas rupturas potenciais, é necessário recorrer à estimativa
probabilística das persistências das descontinuidades.

A mesma limitação que se aplica ao uso da atitude média, a persistência média
isoladamente de uma família de juntas não fornece um dado confiável para o cálculo do
back break nem do volume do bloco típico, pois se verificam rupturas ao longo de
descontinuidades com persistências diferentes do valor médio. Deste modo, é necessário
determinar um valor de persistência aceitável do ponto de vista probabilístico, tal que a
frequência dominante das rupturas potenciais seja condicionada por descontinuidades
com persistência inferior a esse limite.

A Figura 2-53 apresenta, a título de exemplificação, um histograma de frequências de
classes de persistências medidas no campo para um determinado setor. De acordo com
funções teóricas de distribuição de frequências, a persistência é um parâmetro que pode
ser aproximado por uma função do tipo exponencial negativa (Priest, 1985). A
probabilidade de se encontrar uma junta com persistência menor que um determinado
valor X (limite) para uma família de persistência média 𝑃̅ é calculada pela expressão
exponencial negativa, dada pela equação 2-66.

P P  X   1  e

X
P

Equação 2-66

Logo,

X P   P. ln 1  P P  X  

Equação 2-67
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Em que:
o P(P<x) é a probabilidade de se encontrar uma junta de persistência
menor que X;
o

P

é a persistência média da família, e;

o Xp é a persistência equivalente a uma probabilidade a ser adotada.
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Figura 2-53: Exemplo de um Histograma das Persistências para cálculo do back break típico (Cella, P. R.
C. et al., 2008).

Uma vez conhecida a curva de frequência acumulada é possível determinar a persistência
equivalente a uma probabilidade a ser adotada. Para o cálculo do back break dominante
em um dado setor, adota-se a persistência (Xp) equivalente à probabilidade de 90%; isto
é 90% das descontinuidades terão uma persistência inferior ao comprimento
correspondente a esse valor de probabilidade. A fórmula para obtenção da mesma é dada
pela equação 2-68.

Pp90  Pmédia  ln 1  0,90 

Equação 2-68
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Para o cálculo do back break, é preciso conhecer alguns parâmetros geométricos da (s)
descontinuidade (s) que forma (m) o bloco e do talude.

A Figura 2-54 mostra a relação entre o mergulho da descontinuidade (), o ângulo do
talude () e a persistência adotada para a descontinuidade (P) para se determinar a altura
equivalente (h) e o back-break decorrente de uma provável ruptura.

Em que,
h  P  sen (  )

Equação 2-69

Backbreak  P  cos   sin   tan  

Equação 2-70



Figura 2-54: Parâmetros geométricos de um banco e de uma descontinuidade de persistência (Cella, P. R.
C. et al., 2008).
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3 –METODOLOGIA PARA O DIMENSIONAMENTO DE CAVAS
EM MACIÇOS ROCHOSOS

De forma geral, para a elaboração do projeto de uma lavra a céu aberto é necessário
executar as seguintes atividades básicas:


Identificar as Necessidades Operacionais da Mina;

 Realizar Mapeamentos geológico-geotécnicos e estudos de setorização;
 Analisar e determinar os mecanismos de rupturas;
 Estudar/determinar as geometrias de bancadas, ângulo de face e altura dos
taludes inter-rampas e inclinação dos taludes globais.
 Realizar Análises de Estabilidades, e;
 Propor o Arranjo Geométrico Final.

Logo, com base nas atividades básicas citadas anteriormente e visando apresentar de
forma ordenada as atividades constituintes da metodologia apresentada para o
Dimensionamento de Cavas em Maciços Rochosos nesta dissertação, a Figura 3-1
apresenta a sequência das referidas etapas por meio de um fluxograma.
O processo se inicia a partir da determinação dos domínios geológico-geotécnicos
presentes na área da lavra a céu aberto. Nesta primeira etapa, são elaborados: os modelos
geológicos, a definição dos domínios estruturais e a caracterização do maciço rochoso.
Questões relacionadas ao regime hidrogeológico, tensões in situ e aberturas subterrâneas
(se for o caso), também são avaliados nesta fase do dimensionamento.
Em seguida, em função dos domínios geotécnicos caracterizados na etapa anterior,
setoriza-se geometricamente a cava com base nos possíveis modos de rupturas associados
ao maciço rochoso.
Na sequência, análises cinemáticas probabilísticas (ou determinísticas) são realizadas
com o intuito de determinar quais são os modos de rupturas potenciais e preponderantes
em cada setor na escala das bancadas.
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Definição dos Modelos Geotécnicos
Elaboração do
Modelo Geológico

Determinação dos
Domínios Estruturais

Caracterização do
Maciço Rochoso

Determinação dos Possíveis
Modos de Rupturas

Setores de Dimensionamento

Altura da
Bancada

Ângulo de Face
da Bancada
Análises Cinemáticas Bancadas (Determinística ou Probabilística)

Cunha

Planar

Tombamento

(Análise por Famílias de Descontinuidades ou Análise Individual das Descontinuidades)

Atende aos Critérios de
Aceitabilidade das Análises
Cinemáticas?

(Não)

(Não)

(Sim)

Atende aos Critérios de
Aceitabilidade das Análises de
Estabilidade Locais?

(Não)

(Não)

(Sim)

Dimensionamento de Bancadas

Cálculo dos Volumes de
Rupturas Potenciais

Bermas de
Contenção

Cálculo dos Recuos de Crista
(back breaks típicos)

Análises Cinemáticas Inter-Rampas (Determinística ou Probabilística)

Cunha

Planar

Tombamento

(Análise por Famílias de Descontinuidades ou Análise Individual das Descontinuidades)

Atende aos Critérios de
Aceitabilidade das Análises
Cinemáticas Inter-Rampas?

(Não)

(Não)

(Sim)

Atende aos Critérios de
Aceitabilidade das Análises de
Estabilidade Inter-Rampas?

(Não)

(Não)

(Não)

(Não)

Atende aos Critérios da Análises de
Estabilidade Global?

Número Operacional
de Rampas

(Não)

Relação
Estéril/Minério

(Não)

(Sim)

Mapas Finais
Mapa de Riscos
Mapa de Ângulos

Figura 3-1: Fluxograma da Metodologia de Dimensionamento de Cavas em Maciços Rochosos. Adaptado
de Cella, P. R. C. et al. (2008)
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Como as análises cinemáticas apenas predizem se existe o potencial de ocorrer os
mecanismos de rupturas estruturalmente controlados, torna-se necessário realizar em
seguida as análises de estabilidade.
As análises de estabilidade, por sua vez, têm como objetivo quantificar e relacionar as
forças que irão instabilizar ou resistir aos esforços solicitantes. O interesse maior nesta
fase é determinar as situações sujeitas a esforços instabilizantes maiores que os
estabilizantes, isto é, situações onde o Fator de Segurança é menor que 1 (FS < 1).
Dando sequência a metodologia, a partir da caracterização dos modos de ruptura, sejam
eles: planar, cunha ou tombamento, calcula-se também os volumes dos blocos
potencialmente instáveis. Associados a estes, determinam-se os comprimentos previstos
dos recuos de crista da bancada (back break). A definição geométrica dos blocos é
realizada com base em funções de distribuição das persistências e espaçamentos
levantados em campo.
Conforme o percentual de blocos rochosos instáveis admissíveis, o ângulo de face da
bancada e a largura da berma são dimensionados e avaliados para cada setor. Do
percentual citado, elege-se um bloco crítico (de maior volume e maior frequência relativa)
para o qual se calcula o volume no corte e na ruptura, definindo então, a largura da berma
de contenção.
Uma vez garantido o dimensionamento das bancadas de forma a minimizar a
possibilidade de blocos atingirem o fundo da cava, não significa que como consequência
ter-se-á garantida a estabilidade dos taludes inter-rampas. Torna-se necessário realizar
análises cinemáticas e de estabilidade contemplando as descontinuidades singulares que
se apresentam em dimensões superiores à escala das bancadas, as quais podem
condicionar rupturas envolvendo dois ou mais bancos. Com o intuito de eliminar ou
minimizar o potencial de rupturas que extrapolam a escala das bancadas, deve-se
determinar o ângulo ótimo dos taludes inter-rampas. Pois, os taludes inter-rampas não
somente contribuem para a estabilidade do talude global, mas também determinam a
estabilidade das rampas, as quais são responsáveis para escoar toda a produção da cava.
Importante citar que, na escala de taludes inter-rampas, outros mecanismos de ruptura,
diferentes daqueles condicionados por estruturas geológicas, podem ocorrer em função
da qualidade e/ou resistência dos maciços rochosos. Portanto, uma vez que o maciço
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rochoso possa ser considerado um maciço contínuo equivalente (em função da escala),
deve-se procurar certificar se nesta fase do dimensionamento, existe a possibilidade de
ocorrência de rupturas características de materiais homogêneos. Ou seja, a análise de
estabilidade dos taludes inter-rampas poderá contemplar a busca por mecanismos de
rupturas circulares ou mecanismos combinados (plano-circulares).
Os ângulos globais dos taludes são obtidos a partir da geometria da bancada ótima e do
talude inter-rampa médio resultante dos recuos estimados de cristas de bancadas. De
acordo com os seus resultados, retoma-se ou não o ciclo ‘ângulo de face vs. largura de
berma’, até obter conjugação aceitável entre a geometria ótima das bancadas e os
parâmetros operacionais que viabilizarão economicamente e tecnicamente a lavra.
Quando se trata do dimensionamento dos taludes globais, geralmente são realizadas
análises por equilíbrio limite (fatias) e ou análises tensão deformação.
Neste tipo de dimensionamento, principalmente para os casos em que os taludes são
considerados de grandes dimensões, destaca-se a importância de buscar caracterizar bem,
quais os reais mecanismos de ruptura possíveis de ocorrer, tendo como foco o ângulo e a
sua altura final pretendidos, sem desconsiderar o estado de tensões in situ da cava objeto
da análise.
De acordo com Zea Huallanca (2004) deve-se atentar para as incertezas associadas aos
resultados de tais análises, principalmente para os taludes altos (acima de 500 m), visto
que a estimativa da resistência do maciço nesta escala pode não ser condizente com a
realidade, uma vez que nem todos os fenômenos correlatos são bem entendidos ou
representados.
E, na última etapa desta metodologia são elaborados os mapas de ângulos, com o principal
objetivo de fornecer as diretrizes necessárias para as equipes de planejamento de lavra.
Já os mapas de riscos, também elaborados nesta fase, cumprirão com a finalidade de
subsidiar as atividades realizadas, por exemplo, pelas equipes de segurança do trabalho,
as quais possuem a incumbência de gerenciar os riscos e garantir que todo o processo de
lavra seja seguro e livre de acidentes.
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4 –RESULTADOS OBTIDOS: PRINCIPAIS DIFERENCIAIS DA
METODOLOGIA PROPOSTA

4.1 – CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO ÀS ANÁLISES CINEMÁTICAS PARA
O MECANISMO DE RUPTURA PLANAR
De acordo com a Revisão Bibliográfica apresentada no Item 2.6 – referente às Análises
Cinemáticas, constata-se que no caso das verificações relacionadas ao Mecanismo de
Ruptura Planar, independentemente se tais análises forem feitas para atitudes dispersas
ou por grupos de famílias de descontinuidades, a abordagem clássica por meio da
projeção hemisférica contempla a adoção de um único valor de ângulo de atrito por
análise, o qual é considerado para todos os critérios cinemáticos de verificação. Inclusive
no Dips (Rocscience, 2012), quando se faz a estimativa da probabilidade potencial de
ruptura, a contagem dos polos que ficam inscritos na área de instabilidade cinemática é
feita tendo como referência um único valor, representado pelo cone de atrito. Nesse
sentido, com o objetivo de propor uma análise cinemática mais realista, a proposta dessa
metodologia consiste em realizar análises cinemáticas individuais, ou seja, análises em
que se considera o valor do ângulo de atrito correspondente de cada descontinuidade. Para
que fosse possível adotar tal tratativa, o autor da presente dissertação elaborou uma
planilha eletrônica no MS Excel, fazendo uso da linguagem de programação VBA (Visual
Basic Application) para o desenvolvimento de macros e funções específicas, capazes de
realizar analiticamente as verificações cinemáticas consagradas na literatura técnica, sem
fazer uso das projeções hemisféricas. A Figura 4-1 apresenta a referida planilha com as
colunas relativas aos dados de entrada e às funções para realização dos cálculos e
verificação dos critérios cinemáticos supracitados. As colunas (1) a (5) correspondem aos
dados das descontinuidades. Já as colunas (6) a (9) são relativas aos dados do talude e da
coluna (10) até a coluna (13) são indicadas as colunas onde foram introduzidas as funções
desenvolvidas analiticamente para não ser necessário recorrer aos métodos gráficos. E,
cada linha desta planilha corresponde a uma análise cinemática individual em que é
possível adotar um ângulo de atrito para cada plano analisado, seja em função da sua
determinação no campo ou por meio de ensaios de laboratório, conforme indicado no
item 2.4.4.6 - Resistência ao Cisalhamento das Descontinuidades.
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Figura 4-1: Planilha Eletrônica com os parâmetros de entrada e classificação da persistência para Realização da Análise Cinemática para Verificação do Mecanismo de
Ruptura Planar
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4.2 – REALIZAÇÃO DAS ANÁLISES CINEMÁTICAS DAS BANCADAS
INDEPENDENTES DAS ANÁLISES CINEMÁTICAS INTER-RAMPAS
Com o objetivo de identificar as descontinuidades que possam vir a causar instabilidade
na escala da bancada ou na escala inter-rampas, o critério adotado consistiu em avaliar as
persistências medidas em campo para cada plano de descontinuidade para confrontá-los
com as alturas dos taludes reais (para os casos de cavas em fase de implantação), ou com
as alturas dos taludes previstos (para os casos dos taludes ainda a serem implantados).
Para tal verificação, foi necessário criar uma rotina de cálculos com base na geometria
analítica para determinar a reta de interseção entre o plano de descontinuidade analisado
com o plano da face do talude da bancada. De posse da equação dessa reta e da dimensão
do traço da persistência, procede-se ao cálculo da altura equivalente da persistência, para
verificar se a mesma está contida na ordem de grandeza prevista para as alturas das
bancadas ou se a mesma extrapola dois ou mais bancos. Foram criadas duas funções no
MS Excel contemplando os cálculos descritos. A saber:
 Função para o Cálculo da Altura da Persistência
A sintaxe e os atributos necessários para determinar a altura equivalente da
persistência na face do talude são os seguintes:
= AlturaDaPersistencia (Variável 1; Variável 2; Variável 3; Variável 4;
Variável 5)
o Variável 1: Comprimento da Persistência (m) da Descontinuidade,
obtido no levantamento de campo;
o Variável 2: Direção de Mergulho da Descontinuidade (Dip
Direction);
o Variável 3: Mergulho da Descontinuidade (Dip);
o Variável 4: Direção de Mergulho do Talude (Dip Direction);
o Variável 5: Mergulho ou Ângulo de face do Talude (Dip);
 Função para verificar se a potencial instabilidade ocorrerá na escala da bancada ou
do talude inter-rampa
Nessa segunda função, são necessários apenas dois atributos para a realização de uma
análise condicional, a qual é realizada referente à seguinte pergunta: A altura da
persistência é menor que a altura do talude? Logo, têm-se duas opções de resposta: “Sim”
124

quando a altura equivalente da persistência é menor que a altura do talude e “Não”, caso
a altura equivalente seja maior que a dimensão informada para o talude de bancada
analisado. A sintaxe e os atributos necessários essa segunda função são os seguintes:
=VerificaAltura (Variável 1; Variável 2);
o Variável 1: É a altura informada do talude da bancada (m);
o Variável 2: É a altura equivalente da persistência (m), isto é o resultado
da função “= AlturaDaPersistencia ( )”.

Por meio da Figura 4-1, apresentada no item anterior, é possível verificar por meio das
colunas (10) e (11), a aplicação das referidas funções. Tais funções foram programadas
em todas as planilhas elaboradas para realização das análises cinemáticas: Ruptura Planar,
Cunha e Tombamento, conforme será apresentado nos itens a seguir. De posse dos
resultados dessa verificação, foi possível estimar a probabilidade de Ruptura de cada
mecanismo, de forma independente, tanto na escala da bancada, quanto nos taludes interrampas, antes de efetuar as análises de estabilidade e a determinação das larguras das
bermas de contenção para conter as rupturas previstas nas análises que se apresentaram
com FS < 1.

4.2.1 - PLANILHA

ELETRÔNICA

PARA

REALIZAÇÃO

DA

ANÁLISE

CINEMÁTICA DE RUPTURA PLANAR
Com o objetivo de não fazer uso das projeções hemisféricas para realização das análises
cinemáticas, uma planilha eletrônica no MS Excel foi desenvolvida para verificar o
potencial de ocorrer ruptura planar, em conformidade com os critérios técnicos citados
no item 2.6 – Análises Cinemáticas Semi-Probabilísticas Quantitativas e de acordo com
o Fluxograma apresentado por meio da Figura 4-2, porém, as análises foram realizadas
individualmente, utilizando um ângulo de atrito por descontinuidade, conforme consta no
item anterior.
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Direção e Mergulho da reta de máximo
declive de cada descontinuidade

(Não)

Mergulho Descontinuidade
<
Mergulho talude
(Não)

(Sim)

(Sim)

Verificação da Esconsidade
(Janela Cinemática: ± 20º)

(Não)

Mergulho da Descontinuidade
>
Ângulo Atrito

Conjunto das

(Sim)

Descontinuidades
Estáveis

Conjunto das
Descontinuidades
Instáveis

(Σ De)

(Σ Di)

Estimativa de Probabilidade de Ruptura
Planar
EP Ruptura Planar (%) = (Σ Di) / [(Σ Di) + (Σ De)]
Figura 4-2: Fluxograma adotado para realização das Análises Cinemáticas Semi-Probabilísticas Quantitativas para Ruptura Planares
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Os resultados obtidos a partir da referida planilha, são os índices percentuais que indicam
uma estimativa da probabilidade de ocorrência da Ruptura Planar, os quais podem ser
visualizados através dos exemplos apresentados nas Figuras a seguir.

Cálculo Probabilidade de Ruptura Planar
(Todas as descontinuidades)
RESULTADOS

Calcular

Total de Descontinuidades

210

Total de Descontinuidades Potencialmente Instáveis

17

Estimativa de Probabilidade de Ruptura Planar (%)

8,1

Figura 4-3: Resultados da Estimativa da Probabilidade da Ruptura Planar considerando todas as
Descontinuidades

Cálculo Probabilidade de Ruptura Planar Inter-rampa
(Descontinuidade com Persistências maiores que altura do talude da bancada)
RESULTADOS

Calcular

Total de Descontinuidades (maiores que a altura do talude)

210

Total de Descontinuidades Potencialmente Instáveis (maiores que a altura do talude)

1

Estimativa de Probabilidade de Ruptura Planar (%) - Análise Inter-rampa

0,48

Figura 4-4: Resultados da Estimativa da Probabilidade da Ruptura Planar na escala Inter-Rampas

Cálculo Probabilidade de Ruptura Planar - Bancadas
(Descontinuidade com Persistências menores que altura do talude da bancada)
RESULTADOS

Calcular

Total de Descontinuidades (menores que a altura do talude)

210

Total de Descontinuidades Potencialmente Instáveis (menores que a altura do talude)

16

Probabilidade de Ruptura Planar (%) - Análise Local

7,62

Figura 4-5: Resultados da Estimativa da Probabilidade da Ruptura Planar na escala das Bancadas

4.2.2 - PLANILHA

ELETRÔNICA

PARA

REALIZAÇÃO

DA

ANÁLISE

CINEMÁTICA DE RUPTURA EM CUNHA
Conforme apresentado no item 2.6 – Análises Cinemáticas (Revisão Bibliográfica), para
efetuar a análise cinemática de um bloco tetraédrico, susceptível a uma ruptura em cunha,
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torna-se necessário conhecer a reta de interseção formada pelos dois planos de
descontinuidade basais e fazer a verificação do critério cinemático em que se avalia a
inclinação dessa reta em relação ao ângulo da face do talude e em relação ao ângulo de
atrito das descontinuidades. Porém, para determinar as retas de interseção entre os planos,
faz-se necessário realizar uma análise combinatória simples, a qual consiste em formar
todos os pares de planos possíveis, para verificar o potencial de ocorrer rupturas em
cunha, sendo que, o número total de combinações é calculado da seguinte forma:

Número de Combinações =

m!
k!(m−k)!

Equação 4-1

Em que: m é o número de descontinuidades conhecidas que poderão formar os planos
basais da cunha, e; k é o número de descontinuidades que formarão cada agrupamento.

De posse do conhecimento do número total de combinações, o qual é determinado a partir
dos dados de entrada ilustrados por meio da Figura 4-6, uma rotina computacional foi
desenvolvida pelo autor da presente dissertação (contida na Planilha Eletrônica
apresentada neste item) para gerar uma nova tabela de dados, agrupando por linhas todas
as informações referentes a cada par de descontinuidades e talude a ser analisado,
conforme indica a Tabela 4-1. Como a tratativa dada para realizar a análise cinemática na
referida planilha foi analítica, foi necessário então, transformar a atitude de cada plano de
descontinuidade informada na forma de Direção do Mergulho e Mergulho do plano (Dip
Direction/Dip) em uma equação cartesiana, denominada Equação Geral do Plano, a qual
analiticamente pode ser escrita da seguinte forma:

𝑎𝑥 + 𝑏𝑦 + 𝑐𝑧 = 𝑑

Equação 4-2

Em que, os termos que acompanham x, y e z, são as componentes do vetor normal ao
plano da descontinuidade, isto é, vetor do polo do plano, o qual pode ser escrito assim: N
= (a, b, c).
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ANÁLISE CINEMÁTICA - CUNHA (DESCONTINUIDADES)
Gerar Combinações

Limpar Dados de Entrada

Dados da Descontinuidade

Família

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Persistência (m) Direção Mergulho

12
2
2,5
36
9
12
6
20
20
4,5
32
10
20
8
10
4
3
1
20

230
233
68
219
215
30
35
32
28
52
28
25
210
218
42
219
42
66
220

Talude

Mergulho

65
78
88
66
78
87
88
86
76
88
84
89
86
88
85
89
62
64
80

Ângulo de Atrito
Direção Mergulho
(Ø)
47
41
40
27
35
36
43
36
34
39
39
38
45
41
34
38
35
44
45

112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112

Altura do Talude:

10

Limpar Combinações e
Resultados

Cálculos e Verificações (Uso de Funções)

Mergulho

Janela Cinemática
Ex.: 90° = ± 45°

Altura do talude
Ex.: 10 m

Altura da
Persistência (m)

Altura da Persistência é
menor que a altura do
talude?

85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85

90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

10,37
1,91
2,49
32,20
8,72
11,94
5,98
19,89
19,37
4,48
31,73
9,96
19,86
7,95
9,93
3,98
2,64
0,86
19,49

Não
Sim
Sim
Não
Sim
Não
Sim
Não
Não
Sim
Não
Sim
Não
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Não

Figura 4-6: Planilha Eletrônica com os parâmetros de entrada e classificação da persistência para Realização da Análise Cinemática para Verificação do Mecanismo de
Ruptura em Cunha
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Tabela 4-1: Combinação dos pares de descontinuidade para determinação da reta de interseção entre os planos e realização da Análise Cinemática de Rupturas em Cunha

ANÁLISE CINEMÁTICA DAS COMBINAÇÕES POSSÍVEIS - CUNHA (Parte 1)
Plano A

Plano B

Talude

Família

Direção
Mergulho

Mergulho

Ângulo de
Atrito (Ø)

Persistência (m)

Altura do traço da
Persistência (m)

Família

Direção
Mergulho

Mergulho

Ângulo de
Altura do traço da
Persistência (m)
Atrito (Ø)
Persistência (m)

1

230

65

46,7

12

10,37

2

233

78

40,72

2

1

230

65

46,7

12

10,37

3

68

88

39,73

1

230

65

46,7

12

10,37

4

219

66

26,57

1

230

65

46,7

12

10,37

5

215

78

1

230

65

46,7

12

10,37

6

30

1

230

65

46,7

12

10,37

7

35

1

230

65

46,7

12

10,37

8

1

230

65

46,7

12

10,37

1

230

65

46,7

12

1

230

65

46,7

1

230

65

1

230

1

Calcular Interseções - Parte 1

Interseção entre Planos

Verificação

A inclinação da interseção é
Contida na Janela maior que o ângulo de atrito e
Cinemática?
menor que o ângulo de face do
talude?

Direção
Mergulho

Mergulho

Janela
Cinemática

Direção
Mergulho

Inclinação

1,91

112

85

90

145,5

11,6

Sim

Não

Não rompe pela interseção

2,5

2,49

112

85

90

156,8

31,7

Sim

Não

Não rompe pela interseção

36

32,20

112

85

90

238,0

64,8

Não

Sim

Não rompe pela interseção

35,33

9

8,72

112

85

90

293,1

44,1

Não

Não

Não rompe pela interseção

87

36,15

12

11,94

112

85

90

302,0

33,5

Não

Não

Não rompe pela interseção

88

43,50

6

5,98

112

85

90

306,0

27,4

Não

Não

Não rompe pela interseção

32

86

35,71

20

19,89

112

85

90

304,3

30,1

Não

Não

Não rompe pela interseção

9

28

76

33,69

20

19,37

112

85

90

305,6

28,0

Não

Não

Não rompe pela interseção

10,37

10

52

88

39,46

4,5

4,48

112

85

90

141,9

4,0

Sim

Não

Não rompe pela interseção

12

10,37

11

28

84

39,46

32

31,73

112

85

90

302,0

33,5

Não

Não

Não rompe pela interseção

46,7

12

10,37

12

25

89

38,13

10

9,96

112

85

90

295,9

41,2

Não

Não

Não rompe pela interseção

65

46,7

12

10,37

13

210

86

45,00

20

19,86

112

85

90

296,6

40,4

Não

Não

Não rompe pela interseção

230

65

46,7

12

10,37

14

218

88

40,72

8

7,95

112

85

90

307,0

25,7

Não

Não

Não rompe pela interseção

1

230

65

46,7

12

10,37

15

42

85

33,69

10

9,93

112

85

90

313,3

14,1

Não

Não

Não rompe pela interseção

1

230

65

46,7

12

10,37

16

219

89

37,74

4

3,98

112

85

90

308,6

23,0

Não

Não

Não rompe pela interseção

1

230

65

46,7

12

10,37

17

42

62

35,19

3

2,64

112

85

90

316,3

8,0

Não

Não

Não rompe pela interseção

1

230

65

46,7

12

10,37

18

66

64

44,04

1

0,86

112

85

90

147,8

16,3

Sim

Não

Não rompe pela interseção

1

230

65

46,7

12

10,37

19

220

80

45,00

20

19,49

112

85

90

304,0

30,5

Não

Não

Não rompe pela interseção

2

233

78

40,7

2

1,91

3

68

88

39,73

2,5

2,49

112

85

90

155,9

46,4

Sim

Sim

Ruptura pela interseção

Ruptura Local

2

233

78

40,7

2

1,91

4

219

66

26,57

36

32,20

112

85

90

155,1

44,7

Sim

Sim

Ruptura pela interseção

Possível Ruptura Local

2

233

78

40,7

2

1,91

5

215

78

35,33

9

8,72

112

85

90

224,0

77,9

Não

Sim

Não rompe pela interseção

2

233

78

40,7

2

1,91

6

30

87

36,15

12

11,94

112

85

90

304,5

56,2

Não

Sim

Não rompe pela interseção

2

233

78

40,7

2

1,91

7

35

88

43,50

6

5,98

112

85

90

307,5

51,5

Não

Sim

Não rompe pela interseção

2

233

78

40,7

2

1,91

8

32

86

35,71

20

19,89

112

85

90

307,2

52,1

Não

Sim

Não rompe pela interseção

2

233

78

40,7

2

1,91

9

28

76

33,69

20

19,37

112

85

90

311,5

43,1

Não

Sim

Não rompe pela interseção

2

233

78

40,7

2

1,91

10

52

88

39,46

4,5

4,48

112

85

90

322,1

4,0

Não

Não

Não rompe pela interseção

2

233

78

40,7

2

1,91

11

28

84

39,46

32

31,73

112

85

90

306,2

53,7

Não

Sim

Não rompe pela interseção

2

233

78

40,7

2

1,91

12

25

89

38,13

10

9,96

112

85

90

297,1

64,1

Não

Sim

Não rompe pela interseção

2

233

78

40,7

2

1,91

13

210

86

45,00

20

19,86

112

85

90

289,6

68,9

Não

Sim

Não rompe pela interseção

2

233

78

40,7

2

1,91

14

218

88

40,72

8

7,95

112

85

90

305,1

55,3

Não

Sim

Não rompe pela interseção

2

233

78

40,7

2

1,91

15

42

85

33,69

10

9,93

112

85

90

315,2

32,6

Não

Não

Não rompe pela interseção

2

233

78

40,7

2

1,91

16

219

89

37,74

4

3,98

112

85

90

307,8

51,0

Não

Sim

Não rompe pela interseção

2

233

78

40,7

2

1,91

17

42

62

35,19

3

2,64

112

85

90

319,9

14,4

Não

Não

Não rompe pela interseção

2

233

78

40,7

2

1,91

18

66

64

44,04

1

0,86

112

85

90

146,9

17,9

Sim

Não

Não rompe pela interseção

2

233

78

40,7

2

1,91

19

220

80

45,00

20

19,49

112

85

90

265,8

75,8

Não

Sim

Não rompe pela interseção

3

68

88

39,7

2,5

2,49

4

219

66

26,57

36

32,20

112

85

90

156,0

45,5

Sim

Sim

Ruptura pela interseção

Possível Ruptura Local

3

68

88

39,7

2,5

2,49

5

215

78

35,33

9

8,72

112

85

90

153,5

66,0

Sim

Sim

Ruptura pela interseção

Ruptura Local
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Ruptura

Abragência da Ruptura

E o termo d, é definido por:
d= a x0 + b y0 + c z0

Equação 4-3

Em que, x0, y0 e z0, são as coordenadas de um ponto que pertence ao plano de
descontinuidade.
Porém, para determinar o Vetor Normal ao plano procurado, determinaram-se duas retas
pertencentes a esse plano, a partir da informação do mergulho do plano e da sua direção.
Ou seja, por meio do vetor unitário da reta AB, correspondente a direção do Plano
(segmento na cor azul da Figura 4-7), e de um vetor unitário da reta correspondente ao
Mergulho do Plano, faz-se o produto vetorial entre os vetores relativos aos segmentos de
retas citados. Desta forma, tem-se: N = AB x AC. Como A, B e C são pontos não
colineares, este produto vetorial é não nulo.

Figura 4-7: Representação do Vetor (N) Normal ao Plano determinados pelos segmentos de retas AB e
AC

Uma vez conhecidas as equações de cada par de planos basais de uma possível cunha,
isto é, 𝜋1 𝑒 𝜋2 com os seus respectivos vetores normais: 𝑁1 = (𝑎1 , 𝑏1 , 𝑐1 ) e 𝑁2 =
(𝑎2 , 𝑏2 , 𝑐2 ); cujas equações possam ser escritas assim: 𝑎𝑥1 + 𝑏𝑦1 + 𝑐𝑧1 = 𝑑1 e 𝑎𝑥2 +
𝑏𝑦2 + 𝑐𝑧2 = 𝑑2 ; A interseção destes dois planos nada mais é do que o conjunto de pontos
que resolve estas duas equações simultaneamente. Em outras palavras, a reta de interseção
de 𝜋1 𝑒 𝜋2 é o conjunto solução do sistema linear apresentado a seguir:
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Porém, se as equações apresentadas, possuírem seus termos dependentes proporcionais,
isto é, se seus vetores normais forem múltiplos escalares um do outro, então estes planos
serão coincidentes. Mas, contrário, as duas equações gerais dos planos em conjunto
definirão uma reta no espaço, como aquela ilustrada na Figura 4-8.

Figura 4-8: Dois planos se interceptando no espaço ao longo de uma reta

E para obter o vetor direção, v = (r, s, t), da reta de interseção entre os dois planos
supracitados, basta efetuar o produto vetorial dos dois vetores normais aos planos,
conforme a expressão a seguir:
𝑖
𝑣 = (𝑎1 , 𝑏1 , 𝑐1 ) 𝑥 (𝑎2 , 𝑏2 , 𝑐2 ) = 𝑑𝑒𝑡 (𝑎1
𝑎2

𝑗
𝑏1
𝑏2

𝑘
𝑐1 ) = (𝑟, 𝑠, 𝑡)
𝑐2

De posse do vetor direção da reta de interseção, tem-se também a inclinação que a mesma
faz em relação ao plano horizontal. Com esses dados é possível realizar todo o
procedimento preconizado para realização das análises cinemáticas contido na literatura,
e conforme ilustra o fluxograma apresentado na Figura 4-9.
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Determinação das Interseções Possíveis, dos Vetores
Interseção e do Cone de Dispersão das Interseções

(Não)

(Não)

Inclinação Interseção
<
Mergulho talude

(Sim)

(Sim)

Verificação da Esconsidade
(Janela Cinemática: ± 45º)

(Não)

Inclinação Interseção
>
Ângulo Atrito

Segundo um
dos planos

(Sim)

Direção de
Deslizamento

Segundo a
Interseção

Conjunto das
Ruptura Planar

Interseções
Estáveis

Conjunto das Interseções
Instáveis (Σ Ii)

(Σ Ie )

Estimativa da Probabilidade
de Ruptura Cunha
EP RUPTURA CUNHA (%) = (Σ Ii) / [(Σ Ii) + (Σ Ie) ]
Figura 4-9: Fluxograma adotado para realização das Análises Cinemáticas Semi-Probabilísticas Quantitativas para Rupturas em Cunha
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Cabe ressaltar que o algoritmo desenvolvido para realizar essa análise, implementado na
Planilha Eletrônica em descrição, é capaz também de distinguir os casos em que os planos
combinados formam a geometria de uma ruptura em cunha, porém, o deslizamento se dá
segundo um dos planos (ruptura planar), e não pela interseção dos mesmos. Esses casos
particulares, de rupturas planares, não são contabilizados ao efetuar a estimativa da
Probabilidade de Ruptura por Cunhas, a qual é determinada aproximadamente pela razão
entre o somatório de vetores das interseções inscritos na área de condição de instabilidade
(Ii) e o somatório total das interseções dos planos que foram analisados e considerados
válidos (Ii + Ie), isto é, interseções instáveis mais as interseções estáveis.
EPRuptura Cunha 

I
I I
i

i

Equação 4-4
e

Importante mencionar que a Estimativa de Probabilidade Cinemática de Rupturas em
Cunhas foi ainda subdivida em função da provável abrangência das mesmas nos taludes,
sendo classificadas em três tipos de possíveis ocorrências:


Estimativa de Probabilidade de Ruptura Local
Refere-se ao cálculo dos casos em que, ambos os planos de descontinuidade
combinados para verificação de suscetibilidade de ruptura em cunha
apresentavam a altura equivalente das persistências de cada plano inferiores a
dimensão informada do talude analisado.



Estimativa de Probabilidade de Ruptura Possivelmente Local
Refere-se ao cálculo dos casos em que, um dos dois planos de descontinuidade
combinados para verificação de suscetibilidade de ruptura em cunha,
apresentava-se com a altura equivalente da sua persistência, inferior a
dimensão informada da altura do talude.



Estimativa de Probabilidade de Ruptura Inter-Rampa
Refere-se ao cálculo dos casos em que, ambos os planos de descontinuidade
combinados para verificação de suscetibilidade de ruptura em cunha,
apresentavam a altura equivalente das persistências de cada plano, superiores
a dimensão informada do talude analisado.

Portanto, os resultados obtidos a partir da planilha em questão são os índices percentuais
que indicam uma estimativa da probabilidade de ocorrência da Ruptura em Cunha,
134

classificados pela provável abrangência das mesmas, os quais podem ser visualizados
através dos exemplos apresentados na Figura 4-10.

Total de Combinações Analisadas

171,00

Total de Cunhas susceptíveis à Rupturas pela Interseção

34,00

Estimativa de Probabilidade de Ruptura em Cunha (%)

19,88

Calcular
Probabilidade de
Ruptura

RESULTADOS - ANALISE CINEMATICA RUPTURA CUNHA

Total de Cunhas susceptíveis à Rupturas pela Interseção na bancada
(Ruptura Local)

14,00

Estimativa de Probabilidade de Ruptura em Cunha Local (%)

8,19

Total de Cunhas susceptíveis à Rupturas pela Interseção em duas ou
mais bancadas (Ruptura Inter-rampa)

1,00

Estimativa de Probabilidade de Ruptura em Cunha Inter-rampa (%)

0,58

Total de Cunhas susceptíveis à Rupturas pela Interseção formada por
uma descontinuidade envolvendo duas ou mais bancadas e outra menor
que a altura da bancada

19,00

Estimativa de Probabilidade de Ruptura Possivelmente Local (%)

11,11

Figura 4-10: Resultados da Estimativa da Probabilidade da Ruptura em Cunha (Escalas das Bancadas e
Inter-Rampas)

4.2.3 - PLANILHA

ELETRÔNICA

PARA

REALIZAÇÃO

DA

ANÁLISE

CINEMÁTICA DE RUPTURA POR TOMBAMENTO
Com o objetivo de não fazer uso das projeções hemisféricas para realização das análises
cinemáticas, outra planilha eletrônica no MS Excel foi desenvolvida para verificar o
potencial de ocorrer Ruptura por Tombamentos, em conformidade com os critérios
técnicos citados no item 2.6 – Análises Cinemáticas Semi-Probabilísticas Quantitativas e
de acordo com o Fluxograma apresentado por meio da Figura 4-11. Um exemplo dos
dados de entrada na referida planilha é apresentado na Figura 4-12.
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Direção e Mergulho da reta de máximo declive
de cada descontinuidade

Pólo da Descontinuidade
<
talude – p

Não

Não

Sim

Verificação da Esconsidade da direção da
descontinuidade ±180º
(Janela Cinemática: ± 30º)

Conjunto das
Descontinuidades Estáveis
(Σ De )

Sim

Conjunto das
Descontinuidades
Instáveis (Σ Di)

Estimativa da Probabilidade Tombamento
EP RUPTURA TOMBAMENTO (%) = (Σ Di) / [(Σ Di) + (Σ De) ]
Figura 4-11: Fluxograma adotado para realização das Análises Cinemáticas Semi-Probabilísticas Quantitativas para Rupturas por Tombamentos
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ANÁLISE CINEMÁTICA - RUPTURA POR TOMBAMENTO
(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

Dados da Descontinuidade

(8)

(9)

(10)

Talude

(11)

(12)

(13)

Cálculos e Verificações (Uso de Funções)

Janela
Altura do talude
Cinemática
Ex.: 10 m
Ex.: 60° = ± 30°

Altura da
Persistência (m)

Altura da Persistência
Contida na Janela
é menor que a altura
Cinemática?
do talude?

Família

Persistência
(m)

Direção
Mergulho

Mergulho

Ângulo de
Atrito (Ø)

Direção
Mergulho

Mergulho

Potencialmente
Instável?

-

6

108

75

39

151

85

60

10

5,73

Sim

Não

Sim

-

5

278

70

35

151

85

60

10

4,42

Sim

Não

Sim

-

10

233

81

37

151

85

60

10

9,86

Sim

Não

Sim

-

15

68

87

34

151

85

60

10

14,93

Não

Não

Sim

-

8

252

87

39

151

85

60

10

7,95

Sim

Não

Sim

-

1

65

88

39

151

85

60

10

1,00

Sim

Não

Sim

-

5

220

85

39

151

85

60

10

4,97

Sim

Não

Sim

-

3

230

80

39

151

85

60

10

2,95

Sim

Não

Sim

-

1

88

84

39

151

85

60

10

0,99

Sim

Não

Sim

-

1

92

67

39

151

85

60

10

0,91

Sim

Não

Sim

-

2,5

275

86

40

151

85

60

10

2,47

Sim

Não

Sim

-

1

270

85

40

151

85

60

10

0,98

Sim

Não

Sim

-

1

80

85

36

151

85

60

10

0,99

Sim

Não

Sim

-

1

75

75

39

151

85

60

10

0,97

Sim

Não

Sim

-

1,5

80

82

39

151

85

60

10

1,48

Sim

Não

Sim

-

2

270

85

39

151

85

60

10

1,96

Sim

Não

Sim

-

9

110

85

34

151

85

60

10

8,95

Sim

Não

Sim

-

5

110

34

39

151

85

60

10

2,10

Sim

Não

Não

-

2

139

25

36

151

85

60

10

0,20

Sim

Não

Não

-

5

202

40

38

151

85

60

10

2,82

Sim

Não

Não

-

3,5

189

29

34

151

85

60

10

1,17

Sim

Não

Não

-

8

178

52

39

151

85

60

10

4,33

Sim

Não

Sim

Figura 4-12: Planilha Eletrônica com os parâmetros de entrada e classificação da persistência para Realização da Análise Cinemática para Verificação do Mecanismo
de Rupturas por Tombamentos
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Para exemplificar os resultados obtidos a partir da referida planilha são os índices
percentuais que indicam uma estimativa da probabilidade de ocorrência da Ruptura por
Tombamentos, os quais podem ser visualizados através dos exemplos apresentados nas
Figuras 4-13, 4-14 e 4-15, classificados em função da provável abrangência de tais
instabilidades.

Cálculo Probabilidade de Ruptura Tombamento
(Todas as descontinuidades)
RESULTADOS

Calcular

Total de Descontinuidades

74

Total de Descontinuidades Potencialmente Instáveis

3

Probabilidade de Ruptura Tombamento (%)

4,05

Figura 4-13: Resultados da Estimativa da Probabilidade da Ruptura por Tombamentos considerando todas
as Descontinuidades

Cálculo Probabilidade de Ruptura Tombamento Inter-Rampa
(Descontinuidade com Persistências maiores que altura do talude da bancada)
RESULTADOS

Calcular

Total de Descontinuidades

74

Total de Descontinuidades Potencialmente Instáveis (maiores que a altura do talude)

0

Probabilidade de Ruptura Planar (%) - Análise Inter-Rampa

0

Figura 4-14: Resultados da Estimativa da Probabilidade da Ruptura por Tombamentos na escala InterRampa

Cálculo Probabilidade de Ruptura Tombamento - Bancadas
(Descontinuidade com Persistências menores que altura do talude da bancada)
RESULTADOS

Calcular

Total de Descontinuidades

74

Total de Descontinuidades Potencialmente Instáveis (menores que a altura do talude)

3

Probabilidade de Ruptura Tombamento (%) - Análise Local (escala da bancada)

4,05

Figura 4-15: Resultados da Estimativa da Probabilidade da Ruptura por Tombamento na escala das
Bancadas

138

4.3 – FORMULAÇÕES PROPOSTAS PARA OS CÁLCULOS DOS VOLUMES
DAS RUPTURAS EM CUNHAS (BLOCOS TETRAEDRICOS)
Neste trabalho, as geometrias das cunhas analisadas são aquelas delimitadas por quatro
planos, sendo: dois planos basais estão em contato com o maciço rochoso, podendo
ocasionar o deslizamento segundo a interseção dos mesmos e por outros dois planos: um
da face e outro do topo do talude da bancada. Isto é, são blocos tetraédricos cuja solução
para o cálculo analítico dos seus volumes pode ser realizada utilizando conceitos
abordados na Álgebra Linear e na Geometria Analítica, por meio da interpretação
geométrica que se dá para o produto misto.
O produto misto, por sua vez, é uma operação que associa um número real a três vetores,
o qual pode ser definido como: 𝑢
⃗ . 𝑣
⃗⃗⃗ 𝑥 𝑤
⃗⃗ = |𝑢
⃗

⃗⃗⃗
𝑣

⃗⃗⃗ =
𝑤
⃗⃗ |. Considerando que: 𝑢

(𝑥1 , 𝑦1 , 𝑧1 ), 𝑣
⃗⃗⃗ = (𝑥2 , 𝑦2 , 𝑧2 ) e 𝑤
⃗⃗⃗⃗ = (𝑥3 , 𝑦3 , 𝑧3 ), são dados com coordenadas em relação
a uma base ortogonal, o cálculo do produto misto é feito por meio de um determinante,
como aquele que se encontra apresentado a seguir:

|𝑢
⃗

⃗⃗⃗
𝑣

𝑥1
𝑤
⃗⃗ | = |𝑥2
𝑥3

𝑦1
𝑦2
𝑦3

𝑧1
𝑧2 |
𝑧3

E a expressão cartesiana do produto misto é dada por:

𝑢
⃗ .𝑣
⃗⃗⃗ 𝑥 𝑤
⃗⃗ = 𝑥1 (𝑦2 𝑧3 − 𝑦3 𝑧2 ) + 𝑦1 (𝑥3 𝑧2 − 𝑥2 𝑧3 ) + 𝑧1 (𝑥2 𝑦3 − 𝑥3 𝑦2 )

Logo, o módulo do produto misto determina o volume de um paralelepípedo de arestas
determinadas por três vetores: u
⃗⃗⃗ , v
⃗⃗ e ⃗⃗⃗⃗
w , tais como os que se encontram exemplificados
por meio da Figura 4-16. Em que, w
⃗⃗⃗⃗ = ⃗⃗⃗⃗⃗
AD , u
⃗⃗⃗ = ⃗⃗⃗⃗⃗
AB e v
⃗⃗ = ⃗⃗⃗⃗⃗
AC.

139

Figura 4-16: Interpretação Geométrica do Produto Misto – Cálculo do Volume de um paralelepípedo

Logo, o volume do paralelepípedo é dado por:

|𝑢
⃗

⃗⃗⃗ 𝑣,
⃗⃗⃗ 𝑤,
⃗⃗⃗⃗ ]|
𝑤
⃗⃗ | = |[𝑢,

⃗⃗⃗
𝑣

Porém, dividindo um paralelepípedo indicado na Figura 4-16 ao longo de uma diagonal,
obtemos dois prismas triangulares, os quais podem ser divididos em três tetraedros.
Então, o volume de um tetraedro pode ser determinado por 1/6 do volume do
paralelepípedo. Tal afirmação pode ser demonstrada da seguinte maneira:
O volume de um tetraedro também pode ser definido por:

𝑉=

𝑆. ℎ
3

Em que,


S

- É a área da base tomada como referência do tetraedro (∆𝐴𝐵𝐶);



h

- É a altura do tetraedro.

Daí tem-se:

𝑆=

⃗⃗⃗⃗⃗⃗ 𝑥 𝐴𝐶
⃗⃗⃗⃗⃗⃗ ‖
‖𝐴𝐵
2
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ℎ=

𝑉=

⃗⃗⃗⃗⃗⃗ 𝑥 ⃗⃗⃗⃗⃗⃗
|(𝐴𝐵
𝐴𝐶 ) ⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗
𝐴𝐷 |
⃗⃗⃗⃗⃗⃗ 𝑥 𝐴𝐶
⃗⃗⃗⃗⃗⃗ ‖
‖𝐴𝐵

⃗⃗⃗⃗⃗⃗ 𝑥 ⃗⃗⃗⃗⃗⃗
⃗⃗⃗⃗⃗⃗ 𝑥 ⃗⃗⃗⃗⃗⃗
𝐴𝐶 ‖ |(𝐴𝐵
𝐴𝐶 ) ⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗
𝐴𝐷 |
1 ‖𝐴𝐵
.
.
⃗⃗⃗⃗⃗⃗ 𝑥 ⃗⃗⃗⃗⃗⃗
3
2
‖𝐴𝐵
𝐴𝐶 ‖

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑇𝑒𝑡𝑟𝑎𝑒𝑑𝑟𝑜 =

⃗⃗⃗⃗⃗⃗ 𝑥 ⃗⃗⃗⃗⃗⃗
|(𝐴𝐵
𝐴𝐶 ) ⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗
𝐴𝐷 |
6

É importante mencionar que para fins de cálculo do volume do tetraedro, a ordem dos
vetores não importa, porém, para calcular o produto misto em si, a ordem deve ser
obedecida. Ou seja, não importa qual é o escalar conhecido, a partir do qual serão
determinados os três vetores necessários para realizar o produto misto mencionado
anteriormente. Portanto, a partir dessa premissa, programou-se nas Planilhas Eletrônicas,
algumas opções alternativas para entrada dos dados, permitindo um leque de opções ao
usuário, adequado aos dados levantados em campo. Pois, para a realização das análises
de estabilidade é necessário o conhecimento do volume dos blocos instáveis formados,
bem como as áreas das faces que os delimitam.
As propostas quanto à flexibilização dos dados de entrada para o cálculo dos volumes das
cunhas tomaram como referências os dois tipos de geometrias possíveis para os blocos
tetraédricos, contemplados no Swedge (Versão 5.0). A saber:



Cunhas Tetraédricas: formada por três fraturas ou duas fraturas e o plano
de topo do talude;



Cunhas Tetraédricas com Fenda de Tração: formada por três fraturas e
uma fenda de tração, ou, duas fraturas, o plano de topo do talude e uma
fenda de tração.
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4.3.1 - CUNHAS TETRAÉDRICAS
4.3.1.1 -

Opção 1: Conhecidas as orientações das descontinuidades e o comprimento

de qualquer uma das arestas que formam o tetraedro
A rotina de cálculo automatizada, apresentada nessa opção para determinar o volume do
bloco e as áreas das faces que o delimitam, requer o conhecimento das orientações dos
planos que formam o bloco e o escalar de pelo menos uma das arestas determinadas pelas
retas de interseção entre os diversos planos que o delimitam, tais como as linhas: 1, 2, 3,
4, 5 ou 6, indicadas na Figura 4-17.

Figura 4-17: Determinação do Volume de um tetraedro a partir das orientações das descontinuidades e da
dimensão de uma de suas arestas.

Em que,


Aresta 1: É a interseção entre o Plano A e a Face do talude;



Aresta 2: É a interseção entre o Plano B e a Face do talude;



Aresta 3: É a interseção entre o Plano A e o Topo do talude;



Aresta 4: É a interseção entre o Plano B e o Topo do talude;



Aresta 5: É a interseção entre o Plano A e o Plano B;



Aresta 6: É a interseção entre o Topo e a Face do talude;

Para ilustrar a aplicação da opção apresentada para calcular o volume do bloco de uma
cunha, tomou-se como exemplo, os dados de uma ruptura estudada por Pinheiro et. al.
(2008), no Morro do Curral, localizado no Bairro Pilar na cidade de Ouro Preto. O
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comprimento da linha de interseção entre os planos de fraturas S1 e F2 que formam a
cunha foi medido em campo. Nesse caso, só foi possível determinar tal medida porque o
deslizamento do bloco já havia ocorrido e a cicatriz deixada pelo bloco possibilitou
levantar não somente o comprimento da interseção, mas todas as atitudes dos planos que
delimitavam o bloco.

DADOS DE ENTRADA

Figura 4-18: Elementos Geométricos da Cicatriz 1 – Morro do Curral, sendo conhecidas as
RESULTADOS:
descontinuidades
e o comprimento de uma interseção (Opção 1).

De posse dos referidos dados de entrada, foram calculados o volume e peso do bloco,
áreas das faces e as alturas do talude e da cunha. Os comprimentos das demais interseções
entre os diversos planos que formam a cunha também foram calculados, bem como as
coordenadas dos vértices dos blocos. Os resultados desse exemplo são apresentados na
Figura 4-19.
A opção de se ter como resultado as coordenadas de locação dos vértices do bloco cumpre
com o objetivo de facilitar a apresentação gráfica nos programas de uso na rotina de
engenharia além de permitir o conhecimento da localização do bloco instável no campo.
As alturas calculadas do talude (h1) 3,30 m e da cunha (h2) 5,01m são bem próximas dos
valores medidos em campo, corroborando com a aferição do cálculo realizado.
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RESULTADOS:

Figura 4-19: Resultados dos parâmetros geométricos da Cicatriz 1 – Morro do Curral (Opção 1)

4.3.1.2 -

Opção 2: Conhecidas as orientações das descontinuidades e uma das alturas

do tetraedro
A rotina de cálculos que foi automatizada por meio da linguagem de programação VBA
nas planilhas eletrônicas do MS Excel, permite também realizar o cálculo do volume e
das áreas das faces de um tetraedro a partir do conhecimento das orientações dos planos
de descontinuidades e de uma das alturas da cunha de interesse, denominada como h1 e
h2 na Figura 4-20. Em que,


h1: É altura do bloco potencialmente instável obtida a partir da face do talude.
Refere-se a diferença de cota entre início do plano de topo e o final da interseção
da cunha, medida na direção da linha de interseção entre a face do talude e o
plano A, conforme indicado na Figura 4-20;



h2: É altura do bloco potencialmente instável obtida a partir da interseção entre
o Plano A e o Plano B. Refere-se a diferença de cota entre início e o final da reta
de interseção da cunha.
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Figura 4-20: Determinação do Volume de um tetraedro a partir das orientações das descontinuidades e do
conhecimento de uma das alturas do bloco tetraédrico (Opção 2).

Para ilustrar o cálculo realizado a partir desta segunda opção, utilizou-se novamente a
cicatriz de ruptura do Morro do Curral, citada anteriormente. Como mostra a Figura 4-21,
os dados de entrada consistiram na orientação dos planos que delimitam o bloco e na
altura da cunha, medida na face do talude.

DADOS DE ENTRADA

Figura 4-21: Elementos Geométricos da Cicatriz 1 – Morro do Curral, sendo conhecidas as
RESULTADOS:
descontinuidades e a altura - h1 (Opção 2).
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DADOS DE ENTRADA

Os resultados do exemplo estão apresentados na Figura 4-22, onde a interseção entre os
planos S1 e F2 foi calculada pelo programa, fornecendo um valor de 9,61 m, que é
praticamente igual ao valor medido em campo.

RESULTADOS:

Figura 4-22: Resultados dos parâmetros geométricos da Cicatriz 1 – Morro do Curral (Opção 2)

4.3.1.3 -

Opção 3: Conhecidas as orientações das descontinuidades e uma coordenada

de pelo menos um ponto pertencente a cada plano que delimita o tetraedro
Através da planilha eletrônica citada é possível calcular: o volume do bloco, as áreas das
faces e os comprimentos de cada interseção conhecendo apenas a coordenada (x,y,z) de
qualquer ponto pertencente a cada um dos planos que delimitam o bloco. Nessa opção,
não é necessário conhecer nenhum escalar, pois a solução é dada a partir da dedução das
equações de cada um dos planos que ditam suas localizações no espaço e por meio da
resolução de sistemas lineares, os vértices são determinados. Uma vez conhecidos os
vértices, isto é, os pontos comuns a cada conjunto de três planos, consequentemente, são
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determinados os vetores necessários para calcular o volume do tetraedro, utilizando a
abordagem citada anteriormente para o cálculo do produto misto.

Figura 4-23: Determinação do Volume de um tetraedro a partir do conhecimento das atitudes dos planos e
das coordenadas de um ponto pertencente a cada um dos planos que delimitam o tetraedro

Em que,


A (x, y, z): Coordenadas do ponto pertencente ao Plano A;



B (x, y, z): Coordenadas do ponto pertencente ao Plano B;



F (x, y, z): Coordenadas do ponto pertencente ao Plano da Face do Talude;



T (x, y, z): Coordenadas do ponto pertencente ao Plano de Topo do Talude ou
bancada.

Para ilustrar o cálculo utilizou-se o exemplo padrão do aplicativo Swedge (Versão 5.0).
Os dados de entrada consistiram na orientação dos planos que delimitam o bloco e nas
coordenadas dos vértices do bloco que definem os planos no espaço, isto é, pontos
pertencentes a cada um dos planos de descontinuidade, pois os mesmos são necessários
para a resolução do problema, como mostra a Figura 4-24. Notar que, embora o Swedge
fornecesse as coordenadas dos vértices do bloco como resultado, a partir desses pontos e
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do conhecimento das atitudes das descontinuidades somente, tal aplicativo não possibilita
a resolução do problema da forma como aqui está sendo apresentado.

DADOS DE ENTRADA

DADOS DE ENTRADA

Figura 4-24: Elementos Geométricos da Cunha Padrão – Swedge Versão 5.0, sendo conhecidas as
descontinuidades e as coordenadas de um ponto de cada plano (Opção 3)

RESULTADOS:

Os resultados deste terceiro exemplo são apresentados na Figura 4-25 e os valores obtidos
confirmaram os resultados informados pelo Swedge.
RESULTADOS:

Figura 4-25: Resultados dos parâmetros geométricos da Cunha Padrão – Swedge Versão 5.0 (Opção 3)
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4.3.2 - CUNHAS TETRAEDRICAS COM FENDA DE TRAÇÃO
Neste caso, a solução analítica dada para calcular o volume dos blocos com a geometria
em cunha formada por três descontinuidades e uma fenda de tração, ou, um bloco formado
por duas descontinuidades, o plano de topo do talude e uma fenda de tração.
As opções de entrada dos dados se mantiveram como nos casos apresentados
anteriormente. Porém, com a existência da fenda de tração, acrescentou-se aos dados de
entrada o comprimento d1 (distância da face até a fenda), a qual define a posição do plano
relativo à fenda no espaço, e a direção de mergulho e mergulho dessa fenda que delimita
o bloco potencial de ruptura, assim como requer o Swedge (Rocscience, 2014a),
programa em que se basearam as alternativas aqui apresentadas.

4.3.2.1 -

Opção 4 – Conhecidas as orientações das descontinuidades, o comprimento

de qualquer uma das arestas que formam o tetraedro e a distância d1.

Figura 4-26: Determinação do Volume de um tetraedro com Fenda de Tração a partir das orientações das
descontinuidades, da dimensão de uma de suas arestas e a identificação do comprimento d1.

Para exemplificar a quarta opção aqui apresentada, tomou-se como dado de entrada os
mesmos apresentados para a Opção 1. Porém, por se tratar de uma simulação de cálculo
149

em que se considerou hipoteticamente a existência de uma fenda de tração delimitando o
bloco potencialmente instável, acrescentou-se aos dados de entrada mais dois parâmetros:
a atitude da fenda e a distância (d1) que a mesma se encontra da face do talude, conforme
se observa na Figura 4-27.

DADOS DE ENTRADA

Figura 4-27: Elementos Geométricos da Cicatriz 1 – Morro do Curral, sendo conhecidas as
descontinuidades e o comprimento
de uma interseção, além da distância d 1 e a atitude da fenda de tração
RESULTADOS:
simulada (Opção 4)

De posse dos referidos dados de entrada, foram calculados o volume e peso do bloco,
áreas das faces e as alturas do talude e da cunha.
Os comprimentos das demais interseções entre os diversos planos que formam a cunha
também foram apresentados, bem como as coordenadas dos vértices dos blocos,
conforme indica a Figura 4-28.
Observa-se nos resultados que, o volume da cunha que antes, sem a fenda de tração era
de 12,6 m3 (aproximadamente) diminuiu para 11,9 m3. Outra informação que aparece no
resultado também é a área do plano definido como fenda de tração. Nesse exemplo, seu
valor foi de 1,19 m2.
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RESULTADOS:

Figura 4-28: Resultados dos parâmetros geométricos da Cicatriz 1 – Morro do Curral, contemplando a
fenda de tração simulada (Opção 4)

4.3.2.2 -

Opção 5 – Conhecidas as orientações das descontinuidades, uma das alturas

do tetraedro e a distância d1.
Com o intuito de exemplificar a quinta opção proposta, tomou-se como exemplo, os
mesmos dados de entrada apresentados para a Opção 2. Porém, por se tratar de uma
simulação de cálculo em que se considerou hipoteticamente a existência de uma fenda de
tração delimitando o bloco potencialmente instável, acrescentou-se aos dados de entrada
mais dois parâmetros: a atitude da fenda e a distância (d1) que a mesma se encontra da
face do talude, conforme se observa na Figura 4-29 e Figura 4-30.
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Figura 4-29: Determinação do Volume de um tetraedro com Fenda de Tração, a partir das orientações das
descontinuidades, do conhecimento de uma das alturas do bloco tetraédrico, e da distância d1.

DADOS DE ENTRADA

Figura 4-30: Elementos Geométricos da Cicatriz 1 – Morro do Curral, sendo conhecidas as
descontinuidades e a altura - h1,
além da distância d1 e a atitude da fenda de tração simulada (Opção 5).
RESULTADOS:

Os resultados obtidos são apresentados na Figura 4-31. Ao comparar os volumes obtidos
entre as opções apresentadas, constata-se uma pequena variação, de ordem centesimal
(em alguns casos decimal), devido alguns arredondamentos necessários ao efetuar os
cálculos internamente no algoritmo desenvolvido.

152

RESULTADOS:

Figura 4-31: Resultados dos parâmetros geométricos da Cicatriz 1 – Morro do Curral, contemplando a
fenda de tração simulada (Opção 5)

4.3.2.3 -

Opção 6 – Conhecidas as orientações das descontinuidades, uma coordenada

de pelo menos um ponto pertencente a cada plano que delimita o tetraedro e a e a distância
d1.
No que se refere à entrada de dados para o cálculo do volume de uma cunha com fenda
de tração apresentada como sexta opção, tomou-se novamente o exemplo padrão do
aplicativo Swedge (Versão 5.0), através do qual se repetiram os mesmos valores das
orientações dos planos que delimitam o bloco e as coordenadas dos vértices que definem
os limites dos planos no espaço, como mostra a Figura 4-32 e Figura 4-33.
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Figura 4-32 Determinação do Volume de um tetraedro com Fenda de Tração, a partir do conhecimento
das atitudes dos planos, das coordenadas de um ponto pertencente a cada um dos planos que delimitam o
tetraedro e da distância d1.

DADOS DE ENTRADA

Figura 4-33: Elementos Geométricos da Cunha Padrão – Swedge Versão 5.0, sendo conhecidas as
descontinuidades e as coordenadas
de um ponto de cada plano, além de um ponto pertencente a fenda de
RESULTADOS:
tração simulada e sua atitude (Opção 6)

Os resultados para este sexto exemplo encontram-se apresentados na Figura 4-34, e os
valores obtidos confirmaram os resultados tanto simulados no Swedge, quanto nas outras
opções de cálculos aqui apresentadas. Pois, a geometria analisada era a mesma e apenas
variaram-se as alternativas para as entradas dos dados.
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RESULTADOS:

Figura 4-34: Resultados dos parâmetros geométricos da Cunha Padrão – Swedge Versão 5.0,
contemplando a fenda de tração simulada (Opção 6)

4.3.3 - PRINCIPAIS DIFERENÇAS EM RELAÇÃO AOS DADOS DE ENTRADA
DO SWEDGE
Ao avaliar as opções dos dados de entrada no Swedge (Rocscience, 2014a), necessários
para a formação da geometria de uma cunha, mesmo em sua última versão lançada, a
versão 6.0, constata-se que as opções, tanto na Opção de Análise Determinística (indicada
na Figura 4-35), quanto na Opção de Análise por Combinações (indicada na Figura 4-36),
limitam a definição da geometria da cunha por meio de dimensões impostas: a altura do
talude ou a largura da berma no plano de topo.
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Figura 4-35: Dados de Entrada na Opção de Análise Determinística do Swedge (Rocscience, 2014a).

Figura 4-36: Dados de Entrada na Opção de Análises por Combinações do Swedge (Rocscience, 2014a).
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A seguir serão destacados os principais diferenciais qualitativos das ferramentas
computacionais desenvolvidas durante essa dissertação, no que se refere às Formulações
para os Cálculos dos Volumes das Rupturas em Cunha. A saber:



Determinar a geometria da cunha utilizando como escalar a altura da interseção
entre os planos basais (h2):
Com base nas Figuras apresentadas anteriormente, observa-se que no Swedge
determina-se a geometria da cunha a partir da altura da mesma medida na face
do talude. Mas, nos casos em que o plano de topo for inclinado, duas alturas
são possíveis (h1 e h2), conforme demonstrado por meio da Figura 4-20 e da
Figura 4-30. Logo, determinar a geometria a partir da altura identificada como
h2, demonstrado pelas Opções 2 e 5, configura uma alternativa possível,
porém não contemplada pelo Swedge.



Determinar a geometria da cunha utilizando como escalar a dimensão de uma de
suas arestas:
No Swedge, é possível determinar o volume de uma cunha em função de uma
largura imposta a berma, porém não diretamente pelo comprimento da
interseção dos planos basais com o plano de topo ou pelas persistências destes
planos basais levantadas a partir de um mapeamento da berma.
Também não é possível determinar a geometria da cunha a partir do
comprimento da interseção dos planos basais com a face do talude. Ou seja,
não é possível fazer um cálculo direto a partir do comprimento em verdadeira
grandeza das persistências dos planos basais, determinadas a partir de suas
identificações na face da bancada.
Tal opção de cálculo é essencial para estimar os volumes das possíveis
cunhas, principalmente para as situações em que tais instabilidades ainda não
ocorreram. Pois, ao estimar os volumes dos blocos a partir das persistências,
conforme apresentado nas Opções 1 e 4, têm se a expectativa de conhecer
volumes mais realistas, isto é, com as arestas definidas a partir das
persistências levantadas nos mapeamentos, expostas no maciço, ao invés de
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efetuar a análise das cunhas, condicionando-as a altura do talude ou largura
da berma que se quer dimensionar ou já praticadas.



Determinar a geometria da cunha utilizando as coordenadas de pelo menos um
ponto pertencente a cada plano que a delimita:
Quando se faz um mapeamento de campo, dependendo da abrangência das
descontinuidades que podem formar os blocos instáveis, principalmente
quando estas estruturas se apresentam na escala inter-rampa, quantificar a
dimensão desses elementos não é uma tarefa fácil. Mas, com a abordagem
apresentada por meio das Opções 3 e 6, se tiver no campo o auxílio de um
GPS ou até mesmos cadastros topográficos específicos de pontos
pertencentes aos planos mencionados, é possível estimar o volume e
consequentemente as áreas necessárias para efetuar a análise de estabilidade.

Logo, pode-se afirmar que, as abordagens apresentadas são bastante relevantes do ponto
de vista técnico, pois as mesmas apresentam vantagens significativas em relação ao
Swedge, programa comercializado pela Rocscience para realizar esse tipo de análise de
estabilidade e tomado como referência neste trabalho.
Ao oferecer várias opções de entrada de dados, as ferramentas computacionais
apresentadas por meio das referidas planilhas eletrônicas, se mostram mais flexíveis,
tornando possível efetuar tanto retroanálises das rupturas ocorridas como também propor
soluções de caráter preventivo, isto é, realizar uma análise de estabilidade de um bloco
potencialmente instável antes da ocorrência da sua ruptura.
Nesse sentido, conclui-se que as restrições impostas pelo referido programa, exigem que
o usuário entre com informações nem sempre de fácil obtenção em campo, e em vários
casos, tais dados de entrada somente são possíveis de serem obtidos quando a ruptura já
ocorreu.
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4.4 – FORMULAÇÃO PROPOSTA PARA O DIMENSIONAMENTO DAS
BERMAS DE CONTENÇÃO PARA RUPTURAS EM CUNHAS
Para dimensionar uma berma de contenção para amparar todo o material advindo de uma
ruptura em cunha, é necessário primeiramente conhecer o volume do maciço rompido, o
qual pode ser determinado a partir das formulações apresentadas anteriormente.
De posse do conhecimento do volume da ruptura potencial, o autor da presente
dissertação desenvolveu uma abordagem

de cálculo tridimensional

para o

dimensionamento de bermas capazes de conter parcial ou totalmente os volumes de
materiais passíveis de instabilizações advindos das cunhas rochosas, baseada na
interpretação apresentada por Cella (2007) por meio das tentativas de solução realizadas
a partir de abordagens bidimensionais. Tanto a nova formulação que será aqui
apresentada para o dimensionamento da berma para contenção de rupturas em cunha,
quanto na formulação proposta por Gibson et. al. (2006) com a mesma finalidade, citada
no item 2.8.2.3.2, pode-se afirmar que em ambos os casos partiu-se da evidência empírica
que o material rompido assume a forma de um cone de ejeção interceptado pelo plano da
face do talude, conforme exemplificam os registros fotográficos feitos pelo autor em uma
encosta natural às margens de uma rodovia chilena na Figura 4-37.

(a)
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(b)
Figura 4-37: Exemplos de evidências em que o material fragmentado rompido advindo de uma cunha
rochosa tende a formar um cone de ejeção interceptado pelo talude. Fonte: O próprio autor.

4.4.1 - DEDUÇÃO DA FÓRMULAÇÃO PROPOSTA
Para se chegar a essa nova formulação mencionada, foi necessário primeiramente
interpretar o problema conforme ilustra a Figura 4-38.

Figura 4-38 : Interpretação dos parâmetros geométricos do Cone de Ejeção interceptado pelo talude da
bancada.
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Observa-se a partir da Figura 4-38 que a região de interesse, que se quer determinar a área
do máximo alcance do material rompido sobre a berma, encontra-se sombreada na cor
azul. E, com base nessa mesma figura, procurou-se entender os elementos geométricos
que pudessem ser representados em um plano vertical que seccionasse o cone (plano ZX)
assim como os demais elementos que pudessem contribuir com a resolução do problema
a partir do plano da base (XY). Dessa forma foram interpretadas as duas Figuras
apresentadas a seguir (Figura 4-39 e Figura 4-40).

Figura 4-39 : Corte Vertical do Cone de Ejeção (Plano ZX)

A primeira parte da solução consistiu em determinar uma expressão para a altura (H) do
cone, a partir da Figura 4-39, de onde se deduziram as seguintes correlações
trigonométricas:

𝑟=

𝑒=

𝐻

Equação 4-5

tan 𝑖𝑟

𝐻

Equação 4-6

tan 𝛼
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r=e+d

Equação 4-7

d=r–e

Equação 4-8

𝐻

𝑑=

tan 𝑖𝑟

−

𝐻

Equação 4-9

tan 𝛼

E da Equação 4-9, isola-se H e tem-se:

𝐻=

𝑑 tan 𝑖𝑟 tan 𝛼
(tan 𝛼− tan 𝑖𝑟 )

Equação 4-10

Em que,


H - É a altura do cone de ejeção (altura do material rompido sobre a berma e
apoiado na face do talude);



d - É a distância equivalente ao alcance máximo do material rompido advindo de
uma ruptura em cunha;



ir - É o ângulo de repouso do material;



 - É o ângulo de face do talude da bancada;



r - É o raio do cone.

Porém, para determinar o volume do cone ejetado pelo talude, isto é, o limite de contorno
do material rompido apoiado sobre a berma, tornou-se necessário conhecer a equação
para o cálculo da área da base do cone de ejeção (sombreada na Figura 4-40), a qual é
definida pela Equação 4-11.

𝐴=

1
2

𝑟 2 (𝜃 − 𝑠𝑒𝑛 𝜃)
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Equação 4-11

(A)

d
e

r
/2
Figura 4-40 : Base do Cone de Ejeção (Plano XY)

De posse da referida equação, deduziu-se a expressão para determinação do volume do
cone ejetado pelo plano do talude através da integração da expressão apresentada na
Equação 4-11, em que o raio (r) irá variar no intervalo compreendido entre a base da
berma até a altura final do cone (H), e o ângulo () será constante. A expressão de
integração ficou então definida da seguinte forma:
𝐻1

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑐𝑜𝑛𝑒 = ∫0

2

𝑟 2 (𝜃 − 𝑠𝑒𝑛𝜃) 𝑑ℎ

Equação 4-12

Substituindo a Equação 4-5 na Equação 4-12, tem-se:
𝐻1

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑐𝑜𝑛𝑒 = ∫0

2

2

𝐻

(tan 𝑖 ) (𝜃 − 𝑠𝑒𝑛𝜃) 𝑑ℎ

Equação 4-13

𝑟

Resolvendo a integração apresentada na equação anterior, chega-se a seguinte expressão:
𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑐𝑜𝑛𝑒 =

𝐻 3 (𝜃−𝑠𝑒𝑛𝜃)
6 tan 𝑖𝑟 2

Equação 4-14

Sabe-se que, o volume do cone de ejeção (Volume cone) será igual ao volume de material
rompido multiplicado por um fator de empolamento (K), daí tem-se:
𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑐𝑜𝑛𝑒 = 𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑅𝑜𝑚𝑝𝑖𝑑𝑜 𝐾

Equação 4-15

Logo, Substituindo a Equação 4-15 na Equação 14-14, se obtém:
𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑅𝑜𝑚𝑝𝑖𝑑𝑜 𝐾 =

𝐻 3 (𝜃−𝑠𝑒𝑛𝜃)
6 tan 𝑖𝑟 2
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Equação 4-16

Isolando H (altura do cone = altura do material rompido em repouso sobre a berma), temse:
3

𝐻 = √

6 𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑅𝑜𝑚𝑝𝑖𝑑𝑜 𝑘 tan 𝑖𝑟 2
(𝜃−𝑠𝑒𝑛𝜃)

Equação 4-17

Igualando as expressões determinadas para a altura do cone, por meio das Equações 4-10
e 4-17, tem-se a seguinte expressão:
𝑑 tan 𝑖𝑟 tan 𝛼
(tan 𝛼− tan 𝑖𝑟 )

3

= √

6 𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑅𝑜𝑚𝑝𝑖𝑑𝑜 𝑘 tan 𝑖𝑟 2

Equação 4-18

(𝜃−𝑠𝑒𝑛𝜃)

Isolando d (distância equivalente ao alcance máximo do material sobre a berma), tem-se:
2
3 6 𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒
𝑅𝑜𝑚𝑝𝑖𝑑𝑜 𝑘 tan 𝑖𝑟
)
(𝜃−𝑠𝑒𝑛𝜃)

(√

𝑑 =

Equação 4-19

tan 𝑖 tan 𝛼
((tan 𝑟
)
)
𝛼− tan 𝑖𝑟

A segunda parte da solução do problema consistiu em determinar uma expressão para o
ângulo () em função do ângulo da face do talude () e do ângulo de repouso do material
rompido (ir), os quais serão previamente conhecidos. Então, a sequência de cálculos foi a
seguinte:
𝜃

𝑒

cos ( ) =
2
𝑟
𝜃

cos ( ) =
2
𝜃

cos ( ) =
2

Equação 4-20

𝐻
tan 𝛼
𝐻
tan 𝑖𝑟

Equação 4-21

tan 𝑖𝑟

Equação 4-22

tan 𝛼

Por definição de identidade trigonométrica, tem-se:
𝜃

cos ( ) = +√
2

1+ cos 𝜃
2

Logo, igualando as equações 4-22 e 4-23, têm-se:
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Equação 4-23

√

1+ cos 𝜃
2

=
2

(√

1+ cos 𝜃
2

Equação 4-24

tan 𝛼
tan 𝑖𝑟 2

) = ( tan 𝛼 )

Equação 4-25

2 tan 𝑖𝑟 2
tan 𝛼 2

Equação 4-26

(1 + cos 𝜃) =
cos 𝜃 =

tan 𝑖𝑟

2 tan 𝑖𝑟 2
tan 𝛼 2

− 1

2 tan 𝑖𝑟 2
tan 𝛼 2

𝜃 = cos −1 (

Equação 4-27

− 1)

Equação 4-28

Substituindo a Equação 4-28 na Equação 4-19, obtém-se a expressão final para a
determinação do alcance do material rompido sobre a berma (d). A saber:

3

√

𝑑

=

(

6 𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑅𝑜𝑚𝑝𝑖𝑑𝑜 𝑘 tan 𝑖𝑟 2
2 tan 𝑖𝑟 2
2 tan 𝑖𝑟 2
− 1) ]−𝑠𝑒𝑛 [cos−1(
− 1) ])
([cos−1(
tan 𝛼2
tan 𝛼2

)

tan 𝑖 tan 𝛼
((tan 𝑟
)
𝛼− tan 𝑖𝑟 )

Equação 4-29

Além de calcular o comprimento mínimo na berma inferior (“Alcance do Material
Rompido” – Indicado na Figura 4-41), delimitado pelo raio de projeção do cone que será
capaz de conter o volume de material rompido, dever ser calculado também o
comprimento da berma superior, atingido pelo rompimento da cunha (Back Break), pois
a soma dos dois valores ditará a largura mínima da berma de contenção.
A Figura 4-42 apresenta a Planilha Eletrônica elaborada pelo autor dessa dissertação com
o objetivo de automatizar os cálculos apresentados no presente item.
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Figura 4-41: Vista em perspectiva dos principais elementos necessários para o Dimensionamento da
Berma de Contenção para Rupturas em Cunha (Cella, P. R. C. et al., 2008)

A rigor, a premissa do material rompido se acomodar conforme o ângulo de repouso é
apenas uma aproximação e vale tanto mais, quanto maior a massa da cunha e a altura do
talude envolvida na ruptura. Nesse caso, a separação da massa em diversos blocos
provoca o entrechoque dos mesmos com dissipação da energia cinética, reduzindo a
distância do lançamento. Cunhas de pequena dimensão (com interseção aflorante no topo
do talude) tendem a projetar os poucos blocos a maiores distâncias. Para esses casos, a
disposição de uma leira na beirada do talude é uma necessidade adicional à largura da
berma de contenção.

4.4.2 - VERIFICAÇÃO DO VOLUME DA CUNHA: SWEDGE vs. PLANILHA
ELETRÔNICA
Com o objetivo de confirmar a exatidão do volume calculado a partir das abordagens
apresentadas no item 4.3 – Formulações Propostas para o cálculo dos Volumes das
Cunhas, programadas na Planilha Eletrônica elaborada pelo autor dessa dissertação,
procedeu-se a verificação no Swedge do mesmo exemplo apresentado na Figura 4-42.

166

Figura 4-42: Planilha Eletrônica de Dimensionamento das Bermas de Contenção para Rupturas em Cunha
Fonte: O próprio autor.
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Observa-se que na Figura 4-43 são indicados os dados de entrada dos planos de face e do
topo do talude no Swedge (Rocscience, 2014a). E, na Figura 4-44 são indicados os dados
referentes aos planos constituintes da base da cunha analisada.

Figura 4-43: Dados de Entrada dos Planos da face e do topo do talude no Swedge (Rocscience, 2014a).

Figura 4-44: Dados de Entrada dos Planos basais da Cunha no Swedge (Rocscience, 2014a).
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Os resultados obtidos, tanto do volume, quanto dos demais elementos geométricos da
cunha, tais como: altura e áreas das faces que a delimitam, foram confrontados por meio
da Figura 4-45. Nela pode ser visto que os resultados de ambas as ferramentas
computacionais foram idênticos, com precisão centesimal, evidenciando que os cálculos
estão corretos.

Resultados da Planilha Eletrônica referentes aos
Cálculos dos Parâmetros Geométricos da Cunha:

(a)

(b)

Figura 4-45: Análise Comparativa dos Resultados Geométricos de uma Cunha: (a) Swedge (Rocscience,
2014a), (b) Planilha Eletrônica elaborada pelo autor desta dissertação.

4.4.3 - VERIFICAÇÃO DO VOLUME CALCULADO: AutoCAD vs. PLANILHA
ELETRÔNICA
Com o objetivo de confirmar a veracidade da formulação proposta, modelou-se
graficamente no AutoCAD, por meio de sólidos tridimensionais, alguns exemplos de
cunhas rompidas no topo da bancada e representou-se o volume de material instabilizado
sobre a berma na forma de um cone de ejeção, conforme descrito anteriormente. A Figura
4-46, apresenta o resultado da simulação realizada a partir do exemplo demonstrado na
Figura 4-42.
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Comando AutoCAD

Figura 4-46: Verificação por meio do AutoCAD dos resultados obtidos na determinação da Berma
apresentado na
Figura 4-42. Fonte: O próprio autor.

Por meio da Barra de Ferramentas do AutoCAD, selecionou-se a opção INQUIRY, a qual
contempla a função MASSPROP, capaz de determinar o volume de sólidos
tridimensionais entre outras propriedades correlatas, conforme indicado na Figura 4-47,
a qual também apresenta os resultados obtidos para o exemplo supracitado. Observa-se
ao confrontar o volume do cone de ejeção obtido através do AutoCAD com o resultado
da Planilha Eletrônica (ver detalhe na Figura 4-48), observa-se que a diferença entre os
resultados foi da ordem centesimal, evidenciando que a solução apresentada está correta.

Resultado AutoCAD

Figura 4-47 : Resultados obtidos por meio do AutoCAD para o volume do Cone de Ejeção, exemplificado
na Figura 4-42. Fonte: O próprio autor.
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Figura 4-48 : Detalhe do Resultado do Volume do Cone de Ejeção obtido através da Planilha Eletrônica
apresentada na Figura 4-42. Fonte: O próprio autor.
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5 –ANÁLISE COMPARATIVA ENTRE AS METODOLOGIAS PARA
O DIMENSIONAMENTO DE BANCADAS PARA CONTENÇÃO
DE RUPTURAS EM CUNHAS

Conforme apresentado no item 2.8.2.3 - Largura de Berma para Contenção de Rupturas
em Cunha, as principais formulações encontradas na literatura técnica com o objetivo de
determinar o alcance do material rompido sobre a berma, apresentam premissas e/ou
simplificações que devem ser levadas em consideração ao adotá-las para o
dimensionamento de uma cava. Logo, nos subitens a seguir serão apresentados breves
comentários em relação às referidas abordagens, além de exemplificar de forma gráfica a
interpretação das fórmulas propostas e verificar os resultados dos cálculos realizados.

5.1 – CONSIDERAÇÕES EM RELAÇÃO À ABORDAGEM CITADA POR
Haines et. al. (2006)
A partir da formulação apresentada no trabalho analisado neste item, pode-se afirmar que
a estimativa da largura da berma de contenção poderia ser determinada através da
interpretação em que se admite que a geometria assumida pelo material rompido sobre a
bancada de uma cava, apresenta-se sob a forma de um cubo regular, como ilustra a Figura
5-1.

Figura 5-1: Visualização da geometria interpretada do material rompido sobre a berma,
segundo Haines et al. (2006).
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Tal interpretação pode ser assim justificada, pois o resultado desta proposta é obtido
através da extração da raiz cúbica do volume rompido, acrescido de 50% (cinquenta por
cento) do fator de empolamento, independentemente do tipo de material rompido. Logo,
ao dimensionar uma berma de contenção com tal abordagem, mesmo que o resultado seja
na mesma ordem de grandeza dos valores que se obtém através das outras metodologias
discutidas nessa dissertação, sob o ponto de vista dos aspectos geométricos, constata-se
que trata de uma simplificação que não condiz com as ocorrências de campo. As
observações em cavas rochosas indicam que a geometria do material advindo de uma
ruptura de cunha rochosa não assume o formato de um cubo, conforme é exemplificado
por meio de um registro fotográfico apresentado a seguir.

Figura 5-2: Ilustração da geoemtria assumida pelo material rompido, em repouso, sobre bancadas de uma
Cava Rochosa. Fonte: Adaptação de representações cedidas pela BVP Engenharia.

5.2 – CONSIDERAÇÕES EM RELAÇÃO ÀS ABORDAGENS PROPOSTAS
POR Gibson et. al. (2006)
Dentre as duas abordagens mencionadas no item 2.8.2.3.2, contidas nas ilustrações
indicadas na Figura 5-3, serão feitas neste item, considerações somente em relação à
primeira abordagem indicada por meio da Figura 5-3(a), a qual foi proposta com o
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objetivo de ser utilizada para dimensionar bermas capazes de conter fragmentos rochosos
advindos de uma cunha, independente de qual fosse a sua geometria prévia: ampla ou
estreita, simétrica ou assimétrica. Entretanto, os referidos autores salientaram que a
formulação apresentada para esse tipo de situação poderia superestimar a dimensão do
alcance dos materiais, caso as cunhas se apresentassem com grandes volumes em função
dos maiores comprimentos de suas arestas.

(b)

(a)

Figura 5-3: Abordagens propostas por Gibson et. al. (2006) para o Cálculo das Bermas de Contenção para
Cunhas

Mas, o que se observa é que ao analisar a circunferência formada na base do cone de
material rompido, constata-se que ao utilizar a metodologia de cálculo apresentada por
Gibson et. al. (2006), as larguras das bermas são superestimadas por considerar que todo
o material rompido sobre a berma será sempre delimitado por um plano vertical,
independentemente de qual seja a real inclinação da face do talude da bancada analisada.
Conforme indica também a Figura 5-4, além das considerações apresentadas
anteriormente, buscou-se representar graficamente através do AutoCAD, o bloco e o
material rompido usando figuras tridimensionais, tendo como referência a geometria
ilustrada por meio da Figura 5-3(a). Embora, com base na referida figura seja possível
interpretar que o cone de material rompido possa se apoiar parcialmente no interior da
cicatriz de ruptura conforme ocorre em campo, principalmente quando a altura da cunha
coincide ou é próxima da altura do talude da bancada, os volumes determinados a partir
das formulações apresentadas foram confrontados com os volumes obtidos através das
ferramentas do AutoCAD, e constatou-se que tal interpretação não é procedente. A
análise feita possibilitou concluir que, a abordagem em questão é determinada
geometricamente conforme indica a Figura 5-4(c).
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Figura 5-4: Representação da Interpretação dada para a estimativa da largura da berma para contenção de
rupturas em cunha cujos materiais rompidos se apresentam em forma de um cone simétrico: (a) Vista em
perspesctiva; (b) Vista Superior; (c) Vista lateral Esquerda.

Já a segunda abordagem, indicada na Figura 5-3(b), assume que o material rompido
distribuído na berma reflete a forma da cunha que o originou, e o cálculo do alcance do
material sobre a bancada tende a superestimar a largura da berma requerida para conter o
material rompido, quando o comprimento da cunha (L) é pequeno. Porém, quanto a essa
segunda proposição, a mesma não será objeto de avaliação e comentários neste trabalho,
pois o foco será dado somente para a primeira abordagem que se assemelha a proposta
apresentada no item 4.4 – Formulação Proposta para o Dimensionamento de Bermas de
Contenção para Rupturas em Cunha.
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5.3 – ANÁLISES DOS RESULTADOS OBTIDOS NAS DETERMINAÇÕES DAS
LARGURAS DAS BERMAS DE CONTENÇÃO
Nesse item, foram analisados dois exemplos de instabilizações que se adequam ao tipo
de cunha que ao romper sobre a berma, contribuirá para que o material rompido se
apresente de forma mais concentrada, assumindo o formato de um cone simétrico,
conforme ilustrado na Figura 5-3(a). Os parâmetros geométricos que caracterizam tais
cunhas, utilizados nessa verificação, encontram-se apresentados na Tabela 5-1.

Tabela 5-1: Parâmetros Geométricos tomados para verificação do dimensionamento da berma de
contenção para materiais rompidos sobre a berma em forma de cone simétrico.
Plano A
Direção
Mergulho

225

Plano B

Topo

Mergulho

Direção
Mergulho

Mergulho

Direção Mergulho

Mergulho

45

135

45

0

0

Face (Talude)
Exemplos:

Escalar conhecido:

Direção
Mergulho

Mergulho

Comprimento da Interseção entre o
Plano A e o Plano B (m)

#1

180

90

6,928

#2

180

60

6,928

5.3.1 - EXEMPLO 1
A Figura 5-5 apresenta os resultados obtidos a partir de todas as abordagens discutidas
nessa dissertação, na determinação das possíveis larguras da Berma de Contenção
simuladas para o Exemplo 1, que se refere ao caso em que o ângulo de face do talude foi
igual a 90°. Nessa figura constata-se que, tanto a formulação apresentada no item 4.4.1Dedução da Formulação Proposta para o Dimensionamento da Berma de Contenção para
Rupturas em Cunhas – Ver Figura 5-5(a), quanto a abordagem de (Gibson et. al., 2006)
para o cálculo do alcance do material sobre a berma – Ver Figura 5-5(c), apresentaram
com o mesmo resultado.
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Largura Mínima da Berma de Contenção (Critério Estrutural) e Berma de Projeto
Entrada de Dados

Resultados

Comprimento Mínimo da Berma

Dados de Entrada
Plano A

Plano B

Topo

Face (Talude)

Distância conhecida (m):

Direção Mergulho

Mergulho

Direção Mergulho

Mergulho

Direção Mergulho

Mergulho

Direção Mergulho

Mergulho

225

45

135

45

0

0

180

90

Volume
Área Plano A
Área Plano B
Área Topo
Área Face
Altura Cunha
Altura Talude

42,66
22,63
22,63
32,00
22,63
4,00
4,00

m3

6,93
8,00
6,93
8,00
6,93
11,31

m

6,928

Opção

Empolamento
(%)

Ângulo de repouso
(i r o)

3

35%

35

m2
m2

Backbreak - L0 (m):

m2

Mergulho da Interseção (º):

Distãncia 3
Distãncia 1
Distãncia 4
Distãncia 2
Topo Face

5,66
35,25

2

m

Raio da base do cone
5,40
Ângulo Teta () 180,00

m
m

Ângulo do talude (i t o)
Distância 5

Calcular

Volume Empolado (m3)

m
m
m

Altura (h) do material rompido (m)

m

Comprimento mínimo (d) da berma (m) - Base

90,00
57,59

3,78
5,40

m

(a)

Verificação das Outras Abordagens:
Abordagem 1: Haines et. al., 2006

Comprimento mínimo (d) da berma - SPW:

4,00

(m)

(b)
Abordagem 2: Gibson, 2006 (Considera que o material rompido sobre a berma assume a forma cônica e simétrica)

Comprimento mínimo (d) da berma - R:

5,40

(m)

(c)
Abordagem 3: Gibson, 2006 (Considera que o material rompido sobre a berma assume a forma de uma pirâmide)

Comprimento mínimo (d) da berma - R:

3,52

(m)

(d)

Figura 5-5: Resultados das larguras das Bermas de Contenção segundo as abordagens apresentadas nessa
dissertação considerando o ângulo de face de um talude igual a 90°.
Fonte: O próprio autor.

Representações gráficas por meio do AutoCAD também foram realizadas com o objetivo
de validar os resultados supracitados.
Por meio da Figura 5-6 observa-se que ao confrontar tanto o volume do cone de ejeção
obtido através do AutoCAD como a Largura da Berma de Contenção indicados na Figura
5-5, os resultados foram os mesmos e com precisão na casa decimal, evidenciando que as
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soluções apresentadas para os casos em que o ângulo de face do talude for 90°, estão
corretas.

Verificação do
Volume do cone no AutoCAD
Altura do Cone

35°

Ângulo de repouso
do material rompido

Alcance do Material

Figura 5-6: Verificação do Volume do Cone Ejetado e da Largura da Berma de Contenção no AutoCAD Exemplo 1. Fonte: O próprio autor.

5.3.2 - EXEMPLO 2
O segundo exemplo analisado refere-se às situações em que o ângulo de face do talude é
inferior a 90°. Os resultados obtidos são apresentados na Figura 5-7.

178

Largura Mínima da Berma de Contenção (Critério Estrutural) e Berma de Projeto
Entrada de Dados

Resultados

Comprimento Mínimo da Berma

Dados de Entrada
Plano A

Plano B

Topo

Face (Talude)

Distância conhecida (m):

Direção Mergulho

Mergulho

Direção Mergulho

Mergulho

Direção Mergulho

Mergulho

Direção Mergulho

Mergulho

225

45

135

45

0

0

180

60

Volume
Área Plano A
Área Plano B
Área Topo
Área Face
Altura Cunha
Altura Talude

14,94
13,39
13,39
11,20
15,46
4,00
4,00

6,928

Opção

Empolamento
(%)

Ângulo de repouso
(i r o)

3

35%

35

3

m

m2
m2

Backbreak - L0 (m):

m2

Mergulho da Interseção (º):

m

Raio da base do cone

Distãncia 1
Distãncia 4
Distãncia 2
Topo Face

4,79

Ângulo Teta () 132,31

m

o

6,93
4,73
5,70
4,73
5,70
6,69

3,34
35,25

m2

Ângulo do talude (i t )
Distância 5
Distãncia 3

Calcular

Volume Empolado (m3)

m
m
m
m

Altura (h) do material rompido (m)

m

Comprimento mínimo (d) da berma (m) - Base

60,00
20,17

3,36
2,86

m

(a)

Verificação das Outras Abordagens:
Abordagem 1: Haines et. al., 2006

Comprimento mínimo (d) da berma - SPW:

2,82

(m)

(b)
Abordagem 2: Gibson, 2006 (Considera que o material rompido sobre a berma assume a forma cônica e simétrica)

Comprimento mínimo (d) da berma - R:

3,20

(m)

(c)
Abordagem 3: Gibson, 2006 (Considera que o material rompido sobre a berma assume a forma de uma pirâmide)

Comprimento mínimo (d) da berma - R:

2,49

(m)

(d)

Figura 5-7: Resultados das larguras das Bermas de Contenção segundo as abordagens apresentadas nessa
dissertação considerando o ângulo de face de um talude inferior a 90°.

Nesse segundo exemplo, constatou-se que o resultado obtido para a formulação
apresentada no item 4.4.1 – indicado na Figura 5-7(a), difere do resultado encontrado para
a abordagem de Gibson et. al. (2006) representada na Figura 5-7(c); onde, o primeiro
resultado para a largura da berma de contenção foi igual a 2,86m e o segundo resultado
foi igual a 3,20m.

179

Com o objetivo de entender essa diferença, procedeu-se por meio das representações
indicadas na Figura 5-8 (a, c, e) a análise gráfica da premissa geométrica implícita na
dedução da equação proposta para o dimensionamento da berma de contenção
apresentada no item 4.4.1, a qual pode ser adotada tanto para situações em que o ângulo
de face do talude se apresenta igual a 90° quanto para taludes com ângulos de face
inferiores a este valor. Tal premissa considera que a cicatriz de ruptura da cunha estará
posicionada sempre acima da altura do cone de material rompido, ou seja, os fragmentos
rochosos quando em repouso não se acumularão no interior da cicatriz de ruptura da
cunha que se instabilizou.

(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

(f)

Figura 5-8:Representações Gráficas das propostas para o Dimensionamento das Bermas de Contenção
para os materiais que se apresentam sob a forma de um cone simétrico ejetado pelo talude da bancada.

Ao analisar as interpretações geométricas ilustradas na Figura 5-8, certificou-se que
procede a interpretação dada no item 5.2 – no que se refere ao fato da abordagem de
Gibson et. al. (2006) não considerar que o material rompido apoia-se sobre a face do
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talude inclinado, conforme ilustra a Figura 5-8 (b, d, f). A sequência de expressões
demonstradas a seguir, confirma que de fato, a abordagem supracitada considera que o
volume de material rompido sobre a berma sempre assumirá a geometria de um cone
interceptado ao meio por um plano vertical. A saber:

O volume de um cone pode ser determinado pela seguinte expressão:
𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑑𝑜 𝐶𝑜𝑛𝑒 =

𝜋 𝑅2 𝐻

Equação 5-1

3

Consequentemente, a metade do volume do cone, admitindo que o mesmo será
interceptado pelo plano de face do talude, é dada por:
𝑀𝑒𝑡𝑎𝑑𝑒 𝑑𝑜 𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝐶𝑜𝑛𝑒 =

𝜋 𝑅2 𝐻
6

Equação 5-2

Em que a variável H, refere-se à altura do cone de material rompido e pode ser expressa
em função do ângulo de repouso (ir) e do ângulo de face do talude (), conforme indicou
a Equação 4-10, aqui novamente escrita, renomeando a variável “d” pela letra “R”,
referente ao raio da base do cone:

𝐻=

𝑅 tan 𝑖𝑟 tan 𝛼
(tan 𝛼− tan 𝑖𝑟 )

Equação 5-3

Substituindo a Equação 5-3 na Equação 5-2, temos:

tan 𝑖

𝑀𝑒𝑡𝑎𝑑𝑒 𝑑𝑜 𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝐶𝑜𝑛𝑒 =

tan 𝛼

𝜋 𝑅 3 ( (tan 𝑟
)
𝛼− tan 𝑖𝑟 )
6

Equação 5-4

Uma vez que a “Metade do Volume do Cone”, denominada na equação seguinte pela letra
“V”, será igual ao volume de material rompido multiplicado pelo fator de empolamento
K, tem-se:
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tan 𝑖

𝑉𝐾=

tan 𝛼

𝜋 𝑅 3 ( (tan 𝑟
)
𝛼− tan 𝑖𝑟 )
6

Equação 5-5

Isolando-se a variável R, que nessa demonstração representa o raio da circunferência da
base do cone de material rompido, o qual também é igual ao alcance do material em
repouso, implica na condição em que a largura da berma de contenção pode ser
determinada por:

3

6𝐾𝑉

𝑅= √

𝜋

𝑥

tan 𝛼− tan 𝑖𝑟

Equação 5-6

tan 𝑖𝑟 tan 𝛼

A expressão final que se obteve com a demonstração anterior é mesma proposta por
Gibson et. al. (2006), representada por meio da Equação 2-65.
Mas, para confirmar se as discussões apresentadas até aqui estão coerentes, foi feita a
representação gráfica por meio do AutoCAD do exemplo indicado na Figura 5.7.
Tais representações gráficas se encontram ilustradas na Figura 5-9, e por meio delas foi
possível entender que a abordagem de Gibson et. al. (2006), para os casos em que o ângulo
de face é inferior a 90°, consiste em determinar inicialmente a altura do cone de material
rompido (H), levando em consideração o ângulo de repouso do material (ir) conforme
indica a Figura 5-9 (b).
Porém, na segunda etapa do cálculo, quando é calculado o volume do material em repouso
sobre a berma, é considerado que o mesmo não se apoia sobre o talude inclinado,
admitindo hipoteticamente a existência de um plano vertical, conforme também se
encontra demonstrado na Figura 5-9 (a). Ao tomar como verdade tal situação, a inclinação
da superfície externa do cone passa não mais a obedecer a declividade imposta pelo
ângulo de repouso do material.
No exemplo tomado como referência neste item, o qual foi simulado no AutoCAD,
constatou-se que a declividade do ângulo de repouso informado como parâmetro de
entrada do projeto (35°) não se reproduziu na Figura 5-9 (a), na qual obteve-se um ângulo
mais íngreme no valor de 55°.
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(a)
Verificação do
Volume do cone no AutoCAD

Altura do Cone

55°

(b)

Ângulo de repouso
do material rompido

Alcance do Material

Figura 5-9: Verificação do Volume do Cone Ejetado e da Largura da Berma de Contenção no AutoCAD Exemplo 2

Logo, a partir das demonstrações descritas anteriormente, tanto por meio das deduções
das fórmulas, quanto através das representações gráficas, pode-se afirmar que a proposta
de Gibson et. al. (2006), é aplicável com exatidão, somente quando o ângulo de face do
talude é 90°, sendo essa formulação, portanto, um caso particular da proposta apresentada
pelo autor dessa dissertação no item 4.4.1.
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6 – CONSIDERAÇÕES FINAIS E RECOMENDAÇÕES PARA
TRABALHOS FUTUROS
6.1 – CONSIDERAÇÕES FINAIS
As principais motivações que nortearam este trabalho podem ser facilmente identificadas
no decorrer da elaboração de projetos de cavas rochosas na rotina dos escritórios de
engenharia que elaboram projetos geotécnicos aplicados à mineração. Portanto, as
soluções desenvolvidas tiveram como objetivo apresentar um cunho prático além de
almejar preencher lacunas técnicas existentes nas atividades relacionadas com a redução
dos volumes das escavações em lavras a céu aberto.
Nesse sentido, a Metodologia proposta para o Dimensionamento de Cavas Rochas com
adoção de Abordagens Probabilísticas, contemplou as ações necessárias para um
dimensionamento condizente com as reais situações constatadas em campo, desde a
identificação das necessidades operacionais de uma mina, passando por todos os estudos
geológicos geotécnicos correlatos, até chegar ao produto final, o qual consiste em
apresentar um arranjo geométrico viável do ponto de vista técnico e econômico. Tais
ações foram consolidadas em um fluxograma em que se buscou dar a importância
requerida no detalhamento das atividades necessárias para a determinação da geometria
das bancadas, explicitando os critérios adotados para o dimensionamento da altura dos
bancos e largura das bermas de contenção, além de levar em consideração suas
interações/implicações com a geometria e com a estabilidade, tanto dos taludes interrampa quanto dos taludes globais.
Cabe destacar também a importância dada pela metodologia, ao contemplar a realização
de estudos probabilísticos no dimensionamento de uma cava. Pois, é consenso no meio
técnico que as análises cinemáticas e de estabilidade determinísticas não representam
corretamente a incerteza e a variabilidade, muito comuns nas caracterizações geológicogeotécnicas. O emprego de análises cinemáticas determinísticas, a partir do plano médio
de uma família para identificar rupturas potenciais por exemplo, não permite uma
hierarquização do risco de ocorrências dos mecanismos de rupturas condicionados pelas
estruturas presentes no maciço rochoso, principalmente quando escavações a ele são
impostas. E, embora não tenha sido objeto da presente dissertação, esta metodologia foi
aplicada em várias cavas rochosas brasileiras, e as experiências obtidas evidenciaram que,
se fossem considerados os planos médios para as famílias de descontinuidades, não se
184

garantiria que a adoção de uma determinada geometria de bancada tornaria o local isento
de uma frequência elevada de rupturas. E, ao adotar as abordagens probabilísticas, por
meio da avaliação da frequência dos polos dispersos que se apresentavam no entorno do
vetor médio, tornavam-se conhecidas as situações em que os demais planos provocavam
condições de instabilidades, permitindo assim o dimensionamento eficaz das bermas de
contenção para minimizar os riscos de instabilizações e garantir a segurança operacional
da lavra.
No que se refere às ferramentas computacionais desenvolvidas por meio das Planilhas
Eletrônicas (MS Excel), cumpre destacar que as mesmas foram imprescindíveis para
consolidar os conceitos abordados na metodologia em questão. A planilha que foi
elaborada para propiciar a realização das análises cinemáticas para rupturas planares
utilizando um ângulo de atrito por descontinuidade, por exemplo, possibilita realizar a
estimativa de probabilidade de ruptura de forma mais realista, pois considera um ângulo
de atrito por plano analisado, os quais podem apresentar variações de rugosidade nas
diferentes escalas, podendo condicionar diferentes valores de ângulo de atrito para uma
mesma família de descontinuidades. Logo, da mesma forma em que um plano médio de
uma família descontinuidade pode não representar da forma mais adequada os planos que
de fato podem condicionar rupturas, a mesma afirmação é aplicável para o caso das
análises em que se adota um único ângulo de atrito como parâmetro de resistência para
avaliar o critério cinemático de instabilidade.
De igual modo e importância, a planilha eletrônica elaborada para fazer conhecer o
potencial de ocorrência dos mecanismos de rupturas característicos de maciços rochosos,
separando os resultados referentes aos casos passíveis de ocorrer na escala das bancadas
dos que provavelmente ocorrerão abrangendo os taludes inter-rampas, configura uma
ferramenta adicional, pois, conforme foi afirmado anteriormente nesta dissertação, uma
vez garantido o dimensionamento das bancadas de forma a minimizar a possibilidade de
blocos atingirem o fundo da cava, não significa que como consequência ter-se-á garantida
a estabilidade dos taludes inter-rampas, pois, as descontinuidades singulares que se
apresentam em dimensões superiores à escala das bancadas também podem condicionar
rupturas envolvendo dois ou mais bancos e implicar em limitações e/ou prejuízos para a
operação da estrutura.
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No que se refere às formulações propostas para os cálculos dos volumes de blocos
tetraédricos: com e sem fendas de tração, também foram elaboradas ferramentas
computacionais capazes de oferecer várias opções de entrada de dados aos usuários,
mostrando-se mais flexíveis, o que possibilita efetuar tanto retroanálises das rupturas
ocorridas como também propor soluções de caráter preventivo, isto é, realizar uma análise
de estabilidade de um bloco potencialmente instável antes mesmo da ocorrência da sua
ruptura.
Outra importante consideração que pode ser feita, refere-se à análise comparativa
realizada entre as metodologias existentes na literatura técnica e a que foi proposta pelo
autor da presente dissertação para o dimensionamento das bermas de contenção para
rupturas em cunhas. Na referida análise, a partir das demonstrações descritas, tanto por
meio das deduções das fórmulas, quanto através das representações gráficas utilizando o
AutoCAD, foi possível concluir que a proposta de Gibson et. al. (2006) para o caso em
que o material rompido apresenta-se sobre a berma sob a forma de cone simétrico,
somente pode ser aplicável com exatidão, quando o ângulo de face do talude é 90°, sendo
essa formulação, portanto, um caso particular da proposta apresentada pelo autor dessa
dissertação no item 4.4.1.

6.2 – SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS
Destaca-se a seguir duas sugestões para trabalhos futuros, tendo como referência o tema
abordado na presente dissertação.
A primeira refere-se à proposição de funções de distribuições estatísticas empíricas para
as famílias de descontinuidades e para todos os outros parâmetros que podem ser
considerados como variáveis aleatórias, as quais seriam embasados nas observações e nos
dados levantados em campo, de forma a propiciar a realização das análises cinemáticas e
estabilidade probabilísticas propriamente ditas. As distribuições empíricas seriam obtidas
através da aplicação da técnica bootstrap, gerando distribuições empíricas que poderiam
ser utilizadas qualquer que fosse a distribuição real da variável em questão. A aplicação
dessa abordagem ocorreria principalmente para os casos em que, devido às
particularidades geológicas de determinadas cavas, não ser possível estabelecer padrões

186

estatísticos que sejam possíveis considerar os critérios de distribuições consagradas da
literatura, tais como distribuição normal, log normal, entre outras.
A segunda sugestão refere-se à proposição de novas formulações para o dimensionamento
de bermas para contenções de rupturas em cunhas, em que se considera que a ruptura
afeta a maior parte ou toda a face do talude da bancada, fazendo com que parte do material
rompido se deposite no interior da cicatriz da própria ruptura. Pois, as abordagens
discutidas nessa dissertação para rupturas em cunhas, contemplam somente os casos em
que as rupturas comprometem somente a crista do talude e o material rompido se apoia
sobre a porção inferior da face do talude, ou seja, sobre a porção não afetada pelo processo
de instabilização.
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